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APRESENTAÇÃO 
 

O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento 

aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 

Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam 

os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como 

cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 

professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  

 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que 

possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de 

recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 

dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de 

recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 

das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando 

uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de 

apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as 

apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos 

digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e 

disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento 

(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq. 

Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a 

partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais. 

 

A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e 

Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao 

submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da 

Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa 

visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por 

soluções para os desafios sociais contemporâneos. 

  

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 

ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de 

publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por 

meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos; 

e, por fim, a popularização da ciência. 

 



 Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e 

Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017 

para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e 

tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de 

Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica. 

Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00 

(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos 

premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de 

concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020. 

 

 Em  2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador 

Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que 

tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência 

em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; 

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras 

e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do 

conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição 

para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu. 

 

Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do 

XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a 

contribuição científica oriunda de sua pesquisa. 
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TÍTULO: Síntese de Novos Nitróxidos Cíclicos com Prospecção de Atividade Biológica 

Resumo 

 
 Os radicais livres são caracterizados por possuírem elétrons desemparelhados o que 
os torna extremamente reativos, e seu excesso leva a vários efeitos prejudiciais ao 
organismo sendo associado a diversas patologias. O organismo gera uma série de 
defesas contra esses radicais e são denominados como antioxidantes. Os nitróxidos 
cíclicos são compostos sintéticos que se destacam neste campo por possuir um alto 
poder terapêutico, anti-inflamatório, antioxidante, baixa toxicidade e alta estabilidade. 
Desta maneira, o objetivo deste trabalho é sintetizar o 3-carbamoíla-2,2,5,5-
tetrametilpirrolina-1-oxil que é um derivado de nitróxido cíclico visando a prospecção de 
atividade biológica. A síntese do intermediário 2,2,5,5-tetrametilpirrolina-3-carboxiamida 
e do 3-carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-oxil se deram através de reação de 
favorskii e oxidação, respectivamente. Para a caracterização dos produtos sintetizados 
foram realizados ponto de fusão, cromatografia em camada fina e análise 
espectroscópica na região do infravermelho. Tanto o intermediário carboxiamida quanto 
o nitróxido cíclico foram sintetizados com sucesso o que foi confirmado através de suas 
caracterizações. O nitróxido sintetizado será encaminhado para estudos de 
complexação com metais para alcance máximo do seu potencial, além de se continuar 
a rota sintética até a obtenção de um nitróxido inédito. 
 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Nitróxidos cíclicos. Antioxidantes. Radicais Livres. 

TITLE: Synthesis of New Cyclic Nitroxides with Prospection of Biological Activity 

Abstract 

 Free radicals are characteristic for having unpaired electrons which makes them 
extremely reactive, and their excess leads to various harmful effects to the organism 
being associated with several pathologies. The body generates a series of defenses 
against these radicals and are called antioxidants. Cyclic nitroxides are synthetic 
compounds that stand out in this field for having a high therapeutic, anti-inflammatory, 
antioxidant, low toxicity and high stability power. Thus, the objective of this work is to 
synthesize 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-1-oxyl, which is a cyclic nitroxide 
derivative aiming at the prospecting of biological activity. The synthesis of the 
intermediate 2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-carboxyamide and 3-carbamoyl-2,2,5,5-
tetramethylpyrroline-1-oxyl occurred through Favorskii reaction and oxidation, 
respectively. For the characterization of the synthesized products, melting point, thin 
layer chromatography and spectroscopic analysis in the infrared region were performed. 
Both the carboxyamide intermediate and cyclic nitroxide were successfully synthesized, 
which was confirmed through their characterizations. The synthesized nitroxide will be 
sent to studies of complexation with metals to reach its maximum potential, in addition 
to continuing the synthetic route until obtaining an unprecedented nitroxide. 
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Keywords: Nitroxide. Free radicals. Antioxidants. 

Introdução 

  Os radicais Livres denominados como espécies químicas que apresentam um elétron 
desemparelhado foram descritos inicialmente por Moses Gomber em 1900 quando 
publicou “um caso de carbono trivalente”. Porém, só durante e após a segunda Guerra 
que se houve o real interesse de estudos nessa área, sendo demonstrado, que as 
radiações geram íons nas biomoléculas. Entretanto, somente em 1956-74, onde 
Rebecas Gerschman e Denham Harman propuseram que o oxigênio era tóxico ao 
organismo e produziam radicais livres demonstrando a relação entre o envelhecimento 
e câncer aos radicais livres, respectivamente, que o tema alcançou seu auge 
(PASCALICCHIO, 2002). 
  Os radicais livres no organismo são combatidos pelos chamados antioxidantes (estes 
podem ser produzidos pelo corpo, absorvidos através da dieta ou obtidos de forma 
sintética). O desequilíbrio deste sistema radical livre-antioxidante é denominado 
estresse oxidativo. Este desequilíbrio está associado a algumas disfunções biológicas, 
como inflamações, deficiência alimentar e até mesmo utilização de alguns fármacos e 
pode ocasionar várias patologias como artrite, choque hemorrágico, doenças do 
coração, catarata, disfunções cognitivas, câncer e envelhecimento (BARREIROS, 
2006). 
  Os antioxidantes possuem a capacidade de proteger as células sadias contra a ação 
oxidante dos radicais livres. Podem estar presentes na sua forma natural: enzimas, 
substâncias orgânicas como a vitamina E e o β-caroteno ou na forma de compostos 
sintéticos. Os nitróxidos cíclicos são compostos sintéticos, que se destacaram por 
possuírem diversos mecanismos comprovados na literatura para combater os radicais 
livres, destacando-se seu efeito antioxidante, além de outros benefícios como 
propriedades anti-inflamatórias (AUGUSTO, 2008). 
  Estas classes de substâncias são estáveis, sequestradoras de radicais livres e 
possuem baixa toxicidade. Desta forma, a síntese e caracterização de um derivado de 
nitróxido cíclico foi o objetivo desse trabalho. 
  
Radicais Livres 
  A oxidação é parte fundamental da vida aeróbica e do metabolismo do organismo 
humano. Nesse processo os radicais livres são produzidos naturalmente, mas também 
podem estar relacionados a alguma disfunção biológica. Os radicais livres caracterizam-
se por apresentar um elétron desemparelhado (BARREIROS et al., 2006). 
  Segundo Barreiros (2006) quando se encontram com elétron desemparelhado 
centrado nos átomos de oxigênio ou nitrogênio os radicais livres são denominados ERO 
(espécie reativa de oxigênio) ou ERN (espécie reativa de nitrogênio). 
  Esses intermediários são necessários a vida, porém estão ligados a uma série de 
efeitos deletérios e prejudiciais ao organismo, como lipoperoxidação e agressão as 
proteínas dos tecidos e das membranas, as enzimas, carboidratos e DNA (BARREIROS 
et al.,2006) (BARRETO, 2008). 
  
Antioxidantes 
  Para evitar os danos causados pelas EROS/ERN o organismo possui uma série de 
defesas, denominados antioxidantes. O termo antioxidante é definido como “qualquer 
substância que quando presente em baixa concentração comparada à do substrato 
oxidável, regenera o substrato ou previne significativamente a oxidação do mesmo” 
  
Nitróxidos Cíclicos 
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  Os nitróxidos podem ser definidos como radicais livres sintéticos e estáveis capazes 
de proteger células, tecidos e órgãos animais contra danos oxidativos (GOLDSTEIN et 
al., 2008). 
  São compostos que possuem em sua estrutura um anel com cinco (pirrolidina, pirrolina 
ou oxazolidina) ou seis átomos (piperidina), sendo que um desses é nitrogênio e os 
demais são carbono. O nitrogênio liga-se a um átomo de oxigênio o qual possui um 
elétron desemparelhado, fornecendo natureza radicalar a tais compostos (SOULE et 
al.,2007). 
 
Metodologia 

 
  As metodologias sintéticas utilizadas na obtenção do 2,2,5,5-Tetrametilpirrolina-3-
carboxiamida e 3-carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-oxil estão representadas nas 
Figuras 1 e 2, utilizando-se reações de Favorskii e oxidação, respectivamente. 
  A determinação estrutural das substâncias sintetizadas foi realizada através dos 
métodos instrumentais de espectroscopia na região do Infravermelho (IV) utilizando-se 
o espectrofotômetro ABB FTLA2000-100, de feixe duplo, em pastilhas de brometo de 
potássio anidro ou em feixe sobre janelas de cloreto de sódio em pastilhas de KBr 
anidro. Os valores para as absorções estão expressos em número de onda, utilizando-
se como unidade o centímetro recíproco (cm-1). 
  As determinações de ponto de fusão foram obtidas em aparelho PF 1500 FARMA - 
GEHAKA. 
  Os solventes e reagentes, para fins sintéticos foram empregados em tratamento prévio. 
O processo de monitoramento das reações foi realizado através da Cromatografia em 
Camada Fina (CCF), em cromatofolhas de silicagel 60F-254, com0,2 mmde espessura 
de camada (ref. 1.05554 MERCK). 
  Os eluentes foram preparados volume a volume (v/v) e a visualização foi efetuada 
através de revelação na região do ultravioleta (254 nm). Para a determinação dos 
eluentes foram necessárias três tentativas distintas, (i) acetato de etila, (ii) hexano / 
acetato de etila (1:1), (iii) acetato de etila / etanol (2:1) com o intuito de aumentar a 
polaridade sendo escolhido por fim a mistura de solventes acetato de etila / etanol. 
Síntese do 2,2,5,5-Tetrametilpirrolina-3-carboxiamida (II) 
  No intuito de preparar o 2,2,5,5-Tetrametilpirrolina-3-carboxiamida (II) foi explorada a 
reação de Favorskii, onde reagiu-se o material de partida disponível no laboratório o 3,5-
dibromo-2,2,6,6- tetrametil-4-oxopiperidina (I) em um meio reacional contendo amônia 
e saturado com hidróxido de potássio ocorrendo a formação do 2,2,5,5-
tetrametilpirrolina-3-carboxiamida (Figura 1). 
Procedimento experimental da preparação 2,2,5,5-Tetrametilpirrolina-3-carboxiamida 
  Em um balão de fundo redondo de 125 mL, 3,5 g de 3,5-dibromo-2,2,6,6- tetrametil-4-
oxopiperidina (I) foi lentamente adicionada a uma solução de 35 mL de amônia aquosa 
25%, e a solução resultante foi saturada com hidróxido de potássio e deixada sob 
agitação por 24 horas sobre temperatura ambiente. O precipitado levemente cristalino 
da amida foi cuidadosamente filtrado por filtração simples e seco ao ar. O produto 
resultante foi utilizado para a próxima etapa sem prévia purificação. A caracterização 
estrutural foi realizada através de espectroscopia de infravermelho e ponto de fusão 
(ROZANTSEV, 1970). 
Síntese do 3-Carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-oxil (III) 
  Para sintetizar o 3-carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-oxil empregou-se uma 
reação de oxidação contendo tungstato de sódio na presença de peróxido de hidrogênio 
e EDTA formando 3-carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-oxil (Figura 2). 
Procedimento experimental do 3-Carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-oxil 
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  Uma mistura de 1,3 g de 2,2,5,5-tetrametilpirrolina-3-carboxiamida(II), 13 mL de água, 
0,065 g de EDTA, 0,065 g de tungstato de sódio, e 1,3 mL de H2O2 30 % (v/v) foi 
deixado no escuro sobre agitação a temperatura ambiente por dez dias. Os cristais 
amarelo-claro foram filtrados e secos, e o filtrado foi acidificado com ácido clorídrico 5% 
(v/v) e verificado o pH 3 e extraído com clorofórmio. O extrato de clorofórmio foi seco 
com adição de sulfato de sódio anidro, filtrado e o solvente removido no rotaevaporador 
até a formação de um resíduo. O produto formado foi caracterizado através de ponto de 
fusão. (ROZANTSEV et al.,1965). 
 
Resultados e Discussões 

 
  Os nitróxidos cíclicos são compostos sintéticos estáveis e possuem baixa toxicidade 
(AUGUSTO, 2008), que se destacam por possuírem diversos mecanismos 
comprovados na literatura, para combater os radicais livres onde a capacidade redox 
dos radicais nitroxila de modificar o estresse oxidativo permite que estes compostos 
possam ser explorados para uso terapêutico, como por exemplo, prevenção e 
tratamento do câncer, proteção contra radiação ionizante e no controle da hipertensão 
(FERNANDES et al., 2005). 
  Os diferentes tipos de anéis e substituintes produzem diferentes tipos de nitróxidos 
com propriedades físico-químicas distintas (KROLL et al.,1999) permitindo serem 
exploradas modificações em suas estruturas ou a associação dos nitróxidos com outras 
substâncias. 
  Os compostos preparados, intermediário II e o nitróxido cíclico III, conforme Figura 3 
abaixo, foram caracterizados através da determinação do ponto de fusão e 
espectroscopia de infravermelho (somente realizada para o intermediário II), e os dados 
obtidos comparados com os disponíveis na literatura. Além disso, utilizou-se a 
cromatografia em camada fina para monitoramento das reações. 
Síntese do 2,2,5,5-Tetrametilpirrolina-3-carboxiamida (II) 
  A primeira etapa desse projeto consistiu na preparação do composto 2,2,5,5 -
tetrametilpirrolina-3- carboxiamida (II) a partir do composto 3,5-dibromo-2,2,6,6- 
tetrametil-4-oxopiperidina (I). 
  O mecanismo de formação da tetrametilpirrolina (II) ocorre segundo o rearranjo de 
Favorskii. Nesta reação é observada uma contração do anel de 6 membros, piperidina, 
para um anel de cinco membros, pirrol. Neste mecanismo, a primeira etapa consiste na 
abstração de um hidrogênio no carbono α à carbonila da piperidona (a), que é uma α-
halocetona. A abstração do hidrogênio é promovida pelo íon hidroxila do hidróxido de 
potássio resultando na eliminação de água e formação do intermediário enolato (b). 
Posteriormente, a carbonila é regenerada pela formação de uma ligação π entre 
carbono e oxigênio, e de maneira concertada a formação de uma nova ligação C-C 
resultando no intermediário (c) com eliminação de um átomo de bromo. Em seguida, o 
intermediário (d) é formado pelo ataque do nucleófilo amônia no carbono da carbonila. 
Logo após a formação do anel pirrolina (d) é constatada a abstração de um hidrogênio 
e a desidroalogenação de HBr levando ao intermediário (e) e finalmente ao produto 
desejado 2,2,5,5-tetrametilpirrolina-3-carboxiamida (f), como demonstrado na Figura 4. 
  O intermediário (II) sintetizado com um rendimento de 79% apresenta-se como um 
sólido cristalino e de coloração branca, que foi utilizado na etapa posterior, sem prévia 
purificação, para a preparação do nitróxido cíclico desejado. 
  Com a finalidade de acompanhar a formação do produto, foi realizada a técnica de 
cromatografia em camada fina, utilizando-se uma placa de cromatografia de alumínio 
revestida de sílica-gel, que é a fase estacionária e como eluente o acetato de 
etila/etanol. Na placa de cromatografia foram comparados o reagente 3,5-dibromo-
2,2,6,6-tetrametil-4-oxopiperidina (A) e o produto 2,2,5,5-tetrametilpirrolina-3- 
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carboxiamida (B), como demonstrado na Figura 5, apresentando fator de retenção (Rf) 
para A = 0,98 e B= 0,46. 
  Assim comparando-se o reagente 3,5-dibromo-2,2,6,6-tetrametil-4-oxopiperidina (A) 
com intermediário 2,2,5,5 -tetrametilpirrolina-3-carboxiamida (B), observa-se a formação 
de manchas e fator de retenção (Rf) distintos. As diferentes manchas observadas se 
devem ao fato do reagente (A) ser mais apolar com isso ficando menos retido na sílica 
quando comparado com o intermediário (B) que é mais polar, essas diferenças 
encontradas demonstram que a reação foi completa não apresentando resíduo do 
material de partida 3,5-dibromo-2,2,6,6-tetrametil-4-oxopiperidina (A), indicando a 
formação a princípio apenas do composto 2,2,5,5-tetrametilpirrolina-3-carboxiamida. 
  O intermediário (II) obtido teve seu ponto de fusão e rendimento realizados como 
discriminados na Tabela 1. 
  De acordo com Rozantsev (1970), a 2,2,5,5-tetrametilpirrolina-3-carboxiamida é 
caracterizada por apresentar um precipitado levemente cristalino, através desta 
metodologia, com um rendimento de 80% e ponto de fusão entre 178-179 °C, 
comparando esses resultados da literatura com os obtidos nesse estudo como 
descriminado na Tabela 2, nota-se que os resultados de aspecto cristalino, ponto de 
fusão e rendimento encontram-se dentro do esperado, demonstrando que a síntese do 
2,2,5,5-tetrametilpirrolina-3- carboxiamida foi realizada com sucesso. 
  A estrutura do 2,2,5,5-tetrametilpirrolina-3-carboxiamida foi confirmada por análise 
espectroscópica na região do infravermelho (IV), como demonstrado na Figura 6. 
Podem-se observar duas bandas, uma simétrica e outra assimétrica, em 3183 e 3345 
cm-1 correspondente a ligação N-H, bandas em 1641 e 1661 cm-1 ambas referentes à 
segunda banda de C=C e a C=O respectivamente, bandas fora do plano de N-H em 
774,718 e 655 cm-1, uma banda em 1401 cm-1 correspondente a ligação C-N, bandas 
em 2866 e 2926 cm-1 correspondente a C-H. 
  As amidas primárias são características por possuírem duas bandas (simétrica e 
assimétrica) na região entre 3180 e 3350 cm-1, devido ao grau de ligação de hidrogênio, 
banda entre 1820 e 1630 cm-1 referente a C=O, bandas fora do plano entre 800 e 660 
cm-1 referente a N-H e uma banda em 1400 cm-1, correspondente a ligação C-N , 
bandas em 2850-2960 cm-1 correspondem a ligação C-H de CH2 e CH3 e banda em 
1641 cm-1 relacionada a ligação C=C. Na Tabela 3, pode-se confirmar a estrutura da 
carboxiamida formada, com as principais bandas obtidas no estudo. 
Síntese do 3-Carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-oxil (III) 
  A segunda etapa consistiu na síntese da 3-carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-oxil 
(III) a partir do composto 2,2,5,5-tetrametilpirrolina-3-carboxiamida(II). 
  O mecanismo de reação para a formação do 3-carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-
1-oxil (III) ocorre por oxidação. O peróxido de hidrogênio é um agente oxidante e é 
estabilizado na presença de tungstato de sódio formando perácidos resultando na 
formação de substâncias oxidantes mais seletivas de certas aminas. 
  Com o objetivo de preparar o nitróxido cíclico (III) utilizou-se a metodologia de 
Rozantsev (ROZANTSEV et al.,1965) que consiste na oxidação do intermediário II com 
a adição de peróxido de hidrogênio e EDTA para a formação do nitróxido desejado 3-
carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-oxil resultando um sólido cristalino de cor 
amarelo claro com rendimento de 91%. 
  Foi realizada a cromatografia utilizando-se uma placa de cromatografia de alumínio 
revestida de sílica-gel, como eluente o acetato de etila / etanol para a confirmação da 
identidade do composto pretendido, conforme demonstrado na Figura 7, comparando-
se o composto 2,2,5,5-tetrametilpirrolina-3-carboxiamida (B) com o formado (C), 
apresentando (Rf) de 0,46 e 0,90, respectivamente. 
  Como demonstrado na Figura 7, comparou-se o intermediário 2,2,5,5-
tetrametilpirrolina-3-carboxiamida (B) com o produto obtido 3-Carbamoíla-2,2,5,5-
tetrametilpirrolina-1-oxil (C) foram observadas diferentes manchas e valores de Rf (B = 
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0,46 C = 0,90), o que demonstra que o produto obtido (C) é mais apolar que o 
intermediário (B) e que a reação foi completa não apresentando resíduo do intermediário 
(B) e assim a possível formação do nitróxido 3-Carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-
oxil desejado. 
  De acordo com Rozantsev (1965), o 3-Carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-oxil é 
característico por apresentar um precipitado cristalino amarelo claro, com rendimento 
de 91% e ponto de fusão entre 203-204 C° com decomposição, comparando esses 
resultados com o obtido no estudo de acordo com a Tabela 5, podemos observar que 
os valores encontram-se de acordo com o esperado confirmando o nitróxido formado. 
 
Conclusão 

 
  Com esse trabalho é possível observar que tanto o intermediário 2,2,5,5-
tetrametilpirrolina-3-carboxiamida quanto o nitróxido desejado 3-carbamoíla-2,2,5,5-
tetrametilpirrolina-1-oxil foram sintetizados com sucesso e bom rendimento, o que foi 
confirmado através das suas caracterizações químicas, utilizando cromatografia em 
camada fina, analise espectroscópica na região do infravermelho (no caso da 
carboxiamida) e ponto de fusão. 
  A síntese do nitróxido 3-Carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-oxil foi realizada com 
sucesso. 
  Pode-se concluir que o composto nitróxido, alvo deste trabalho, foi sintetizado com 
sucesso alcançando o objetivo inicial e permitindo futuramente explorar seu uso 
terapêutico, através de avaliações de suas atividades biológicas ou através de 
modificações estruturais do nitróxido para a exploração máxima do seu potencial. 
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Figura 1 - Síntese do 2,2,5,5-Tetrametilpirrolina-3-carboxiamida 
 

 
Figura 2 - Síntese de 3-Carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-oxil 
 

 
Figura 3 - Rota sintética preparação do nitróxido cíclico 
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Figura 4 – Esquema de formação do 2,2,5,5 -tetrametilpirrolina-3- carboxiamida 
 

 
Figura 5 - Comparação entre o reagente A e intermediário B 
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Figura 6 - Infravermelho do composto 2,2,5,5 -tetrametilpirrolina-3- carboxiamida 
 

 
Figura 7 - Cromatografia comparando o intermediário B e produto C 
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Tabela 1 - Rendimentos e ponto de fusão do intermediário (II) 
 

 
Tabela 2 - Comparação entre parâmetros de caracterização Literatura x intermediário 
 

 
Tabela 3 – Dados de infravermelho do intermediário sintetizado 
 

 
Tabela 4 - Rendimentos e ponto de fusão do nitróxido (III) 
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Tabela 5 - Comparação entre parâmetros de caracterização da Literatura x nitróxido 
sintetizado 
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TÍTULO: Síntese de 1,2,3-Triazóis Derivados de Nitróxidos com Potencial Atividade 

Antioxidante 

Resumo 

O estresse oxidativo ocasionado por diferentes agentes contribuem para uma grande 
variedade de patologias. Por conseguinte, proteger o metabolismo normal de danos 
oxidativos deve possuir relevância terapêutica. No sentido de se combater os efeitos 
das espécies reativas de oxigênio são necessários a pesquisa por substâncias 
antioxidantes. Os radicais nitroxila cíclicos são exemplos de substâncias estáveis 
sequestradoras de radicais livres. Estes compostos degradam superóxidos e peróxidos, 
como também permitem a recombinação radical-radical no processo biológico. O 
objetivo deste estudo é a preparação de novos 1,2,3-triazóis derivados dos nitróxidos. 
A metodologia de preparação dos nitróxidos envolve a síntese do intermediário tempol 
e de novos análogos correlacionados explorando a reação do tipo “click chemistry” para 
formação de 1,2,3-triazóis-1,4-dissubstituidos. Resultados anteriores do nosso grupo de 
pesquisa sugerem que os efeitos protetores dos nitróxidos residem na capacidade redox 
de seus radicais em modificar o estresse oxidativo, permitindo assim que esses 
compostos possam ser explorados para uso terapêutico. Desta forma o composto 
inédito preparado será encaminhado para avaliação antioxidante. 
 
Palavras-chave: Nitróxidos. 1,2,3-Triazóis. Antioxidantes 

TITLE: Synthesis of 1,2,3-Triazoles Derived from Nitroxides with Potential Antioxidant 

Activity 

Abstract 

Oxidative stress caused by different agents contribute to a wide variety of diseases. 
Therefore, to protect the normal metabolism of oxidative damage must have therapeutic 
relevance. In order to counteract the effects of free radicals are needed for research 
antioxidants. The cyclic nitroxyl radicals are examples of stable sequestrant substances 
of free radicals. These compounds degrade peroxides and superoxides, but also allow 
the radical-radical recombination in the biological process. The aim of this study is the 
preparation of new 1,2,3-triazole derivatives of nitroxides and subsequent evaluation of 
the antioxidant activity. The preparation method of nitroxides involves the synthesis of 
intermediate tempol and related analogs exploiting new type reaction "click chemistry" 
for the formation of 1,2,3-triazoles. Previous results from our research group suggests 
that the protective effect of nitroxides reside in redox capacity of its radical change in 
oxidative stress, thus allowing these compounds can be exploited for therapeutic use. In 
this way the unprecedented compound prepared will be sent for antioxidant evaluation. 
 
Keywords: Nitroxides. 1,2,3-Triazoles. Antioxidants 

Introdução 
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O desequilíbrio metabólico entre agentes oxidantes e antioxidantes, que resultam na 
indução de danos celulares, contribui para uma grande variedade de patologias. Sendo 
assim, a proteção do metabolismo normal tem grande relevância terapêutica e serve de 
incentivo à busca de novos antioxidantes. Os nitróxidos são capazes de atenuar danos 
oxidativos por diversos mecanismos de ação e o tempol é uma das substâncias mais 
estudadas nesta classe de compostos.A síntese relativamente simples, a estabilidade e 
a ação antioxidante estão entre as razões do crescente interesse neste núcleo. 
Os triazóis são compostos heterocíclicos de origem sintética que apresentam uma 
grande diversidade de atividade farmacológica e facilidade sintética devido a utilização 
de reações do tipo “click chemistry”. 
Por este motivo, almejamos a construção de novas substâncias híbridas triazol-tempol, 
com intuito de avaliarmos a influência do sistema triazólico frente à ação antioxidante 
dos nitróxidos. A importância deste tema se reflete diretamente no grande número de 
publicações relacionadas a este assunto.Neste contexto, a proposta deste trabalho 
consiste na síntese de novos 1,2,3-triazóis derivados de nitróxidos. 
A geração de radicais livres constitui, por excelência, um processo contínuo e fisiológico, 
cumprindo funções biológicas relevantes. Durante os processos metabólicos, esses 
radicais atuam como mediadores para a transferência de elétrons nas várias reações 
bioquímicas. Sua produção, em proporções adequadas, possibilita a geração de ATP 
(energia), por meio da cadeia transportadora de elétrons; fertilização do óvulo; ativação 
de genes; e participação de mecanismos de defesa durante o processo de infecção. 
Porém, a produção excessiva pode conduzir a danos oxidativos (SHAMI; MOREIRA, 
2004; FERREIRA; MATSUBARA, 1997). 
Radicais livres podem ser definidos como, átomos ou moléculas que possuem elétrons 
livres não pareados em sua camada orbital externa (KIRKHAM, 2006). Essa 
configuração faz dos radicais livres moléculas altamente instáveis, com reduzido tempo 
de meia-vida e quimicamente muito reativas. Essas partículas, formadas por elétrons 
livres ou não pareados tem uma instabilidade elétrica muito grande, e por esta razão, 
apresentam grande capacidade reativa. (POMPELLA, 1997). 
A principal via de metabolismo do oxigênio no organismo envolve a sua completa 
redução em água, incorporando quatro elétrons ao final da cadeia de transporte de 
elétrons no interior da mitocôndria. Se houver, ao longo da cadeia respiratória, redução 
do oxigênio com número menor de elétrons, haverá produção de espécies reativas de 
oxigênio (ERO), como o superóxido, o peróxido de hidrogênio e a hidroxila. Desta forma, 
a formação de Radicais Livres pelo organismo em condições normais é inevitável, pois 
são necessários no processo de respiração celular que ocorre nas mitocôndrias das 
células, a fim de gerar o ATP (energia). 
Para contrabalançar a produção de espécies reativas patogênicas e seus potenciais 
efeitos negativos, o organismo dispõe de um sistema antioxidante. 
(RAJENDRASOZHAN, 2008; RAHMAN,2006). 
Uma ampla definição de antioxidante é "qualquer substância que, presente em baixas 
concentrações quando comparada a do substrato oxidável, atrasa ou inibe a oxidação 
deste substrato de maneira eficaz" (SIES; STAHL, 1995). 
Os nitróxidos podem ser definidos como radicais livres sintéticos e estáveis, capazes de 
proteger células, tecidos e órgãos animais contra danos oxidativos. Os representantes 
desse grupo possuem em sua estrutura um anel com cinco (pirrolidina, pirrolina ou 
oxazolidina) ou seis átomos (piperidina), sendo que um desses é nitrogênio e os demais 
carbono (SOULE et al., 2007). Ao nitrogênio liga-se um átomo de oxigênio o qual possui 
elétron livre, fornecendo natureza radicalar a tais compostos. 
 
Metodologia 
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A metodologia de preparação dos nitróxidos envolve a síntese do intermediário tempol 
e de novos análogos correlacionados explorando a reação de cicloadição 1,3 dipolar do 
tipo “click chemistry” para formação de 1,2,3-triazol 1,4-dissubstituído inédito, como 
demonstrado na Figura 1. 
A determinação estrutural das substâncias sintetizadas foi realizada através dos 
métodos instrumentais de espectroscopia na região do Infravermelho (IV) utilizando-se 
o espectrofotômetro ABB FTLA2000-100, de feixe duplo, em pastilhas de brometo de 
potássio anidro ou em feixe sobre janelas de cloreto de sódio em pastilhas de KBr anidro 
ou filme. Os valores para absorção estão expressos em número de onda, utilizando-se 
como unidade o centímetro recíproco (cm-1). 
As determinações de ponto de fusão foram obtidas em aparelho PF 1500 FARMA – 
GEHAKA. Os solventes e reagentes, para fins sintéticos foram empregados em 
tratamento prévio. O processo de monitoramento das reações foi realizado através da 
cromatografia em camada fina (CCF), em cromatofolhas de silicagel 60F-254, com 0,2 
mm de espessura de camada (ref. 1.05554 MERCK). Os padrões utilizados na 
cromatografia foram o 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol e o 2,2,6,6-tetrametil-4-
piperidinoxi sintético (Sigma Aldrich). A fase movél utilizada na CCF de todos os 
intermediários e do novo 1,2,3-triazol foi uma mistura de eluentes hexano/acetato de 
etila (7:3). 
Os eluentes foram preparados volume a volume (v/v) e a visualização foi efetuada 
através de revelação na região do ultravioleta (254nm). 
Procedimento Experimental 
Síntese do 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol 
Em um balão de fundo redondo de 125 mL foi adicionado (7,75 g, 0,05 mol) de 
triacetonamina, (0,95 g, 0,025 mol) de hidreto de sódio e boro e 26 mL de etanol 95%. 
A reação foi deixada sob agitação a temperatura ambiente durante 4 h. Em seguida, 
evaporou-se o solvente sob pressão reduzida. Ao resíduo resultante adicionou-se 20 
mL de água e a mistura foi deixada sob agitação vigorosa até o aparecimento de um 
sólido. Posteriormente, a reação foi deixada 24 horas em repouso. Depois, filtrou-se a 
mistura em funil de Buchner e submeteu-se o sólido a extração contínua, utilizando o 
heptano como solvente. 
Síntese do 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinóxi (TEMPOL) 
Em um balão de fundo redondo de 250mL, foram adicionados 4,131 g de 2,2,6,6-
tetrametil-4-piperidinol, 50 mL de metanol, 3,5 mL de acetonitrila, 1,8 g (21 mmol) de 
bicarbonato de sódio e 0,25 g de tungstato de sódio, foi deixado em agitação e 
adicionado lentamente 10 mL de peróxido de hidrogênio 30% (v/v). Posteriormente, a 
reação foi deixada sob agitação a temperatura ambiente durante 48 horas. Filtrou-se a 
mistura em funil de Buchner, diluiu-se o filtrado com 200 mL de solução aquosa saturada 
de cloreto de sódio. O pH foi ajustado ao meio reacional na faixa entre 3-4 com a adição 
de alguns mililitros de uma solução de ácido clorídrico concentrado. Em sequência, fez-
se a extração com éter etílico (4 x 30 mL) do produto orgânico. Secou-se a camada 
orgânica com sulfato de magnésio anidro. Evaporou-se o solvente. 
Procedimento para a preparação do 1-Piperidinilóxi-2,2,6,6-tetrametil-4-[(fenilsulfonil)] 
Em um balão de fundo redondo de 50 mL adicionou-se 4,028 g do tempol e 15 mL de 
piridina seca e, em seguida, adicionou-se 3 mL de cloreto de benzenossulfonila. A 
reação foi mantida sob agitação à temperatura 0 oC durante 28 horas. Verteu-se o meio 
reacional em água. 
Procedimento para a preparação do 4-Azido-2,2,6,6-Tetrametilpiperidina-1-oxil 
Em um balão de fundo redondo de 250 mL adicionou-se 1,0 g do 1-Piperidinilóxi-2,2,6,6-
tetrametil-4-[(fenilsulfonil)] dissolvido em 4 mL de DMF, e adicionou-se lentamente uma 
solução de azida de sódio 0,39 g em 4 mL de água. Deixou-se a reação sob agitação a 
temperatura de 110 oC durante 6 horas. Verteu-se a mistura em água gelada e filtrou-
se o produto formado em funil de Buchner. 
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Procedimento para a preparação do 4,4'-(1,3-fenilenobis(1H-1,2,3-triazol-4,1-
diil))bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil) 
Em um balão de 50 mL adicionou-se 0,140 g do 4-Azido-2,2,6,6-Tetrametilpiperidina-1-
oxil, dissolvido em 7 mL de diclorometano, 0,100 g de brometo de cobre (I), 0,044 g de 
1,3-dietinilbenzeno e 3 mL de diclorometano. Deixou-se a reação sob agitação a 
temperatura ambiente por 24 horas. Purificou-se o análogo do tempol por cromatografia 
em coluna de gel de sílica usando como mistura de eluentes hexano/acetato de etila 
(7:3). 
 
Resultados e Discussões 

 
Síntese e caracterização do 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol 
A síntese do 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol (2) é a primeira etapa sintética, realizada a 
partir do 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidona (1). Essa etapa consistiu na redução química de 
2,2,6,6-tetrametil-4-piperidona com hidreto de sódio e boro, na presença do etanol 95% 
(v/v) como solvente, obtendo-se um sólido de cor branca (2,2,6,6-tetrametil-4-
piperidinol). Como observado na Figura 2, o uso do solvente etanol 95% (v/v) mostrou-
se com um rendimento excelente de 90% no tempo reacional de 4 horas. 
A caracterização estrutural foi iniciada com uma cromatografia em camada fina, como 
demonstrado na Figura 3, na qual o eluente utilizado foi hexano / acetato de etila (7:3 
v/v). A mancha obtida do produto reacional foi comparada com a mancha do padrão 
2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol sintético (Sigma Aldrich), apresentando fatores de 
retenção (Rf) 0,36 aproximadamente, para ambos. Ou seja, a CCF obteve resultado 
positivo de identificação para o produto, considerando a intensidade e o fator de 
retenção das manchas. 
Cálculo do Fator de Retenção (Rf) 
Rf amostra= D1∕D3.: Rf = 1,8 cm∕5,0cm = 0,36 
Rf padrão= D2∕D3.: Rf = 1,8 cm∕5,0cm = 0,36 
O Quadro 1 destaca os resultados de aspecto, rendimento, ponto de fusão, e 
infravermelho encontrados. O valor de ponto de fusão obtido foi na faixa de 130 – 131ºC, 
que está em conformidade com a literatura consultada (JORDÃO, 2010). 
A estrutura foi confirmada através de análise espectoscópica na região de 
infravermelho. O espectro de infravermelho (IV), pode ser analisado na Figura 4. Pode-
se observar o estiramento caracteristico da ligação O-H, na região de 3252 cm-1 e 
estiramentos em 1077 e 1056 cm-1 relativos a ligações C-O, como apresentado na 
literatura (JORDÃO, 2010). 
Síntese e caracterização do 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinóxi (TEMPOL) 
Uma vez obtido o 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol, este foi reagido com tungstato de sódio 
na presença de peróxido de hidrogênio para fornecer o tempol (3), que se apresentou 
como um sólido de cor laranja com bom rendimento de 70%. Como pode ser mostrado 
na Figura 5. O peróxido de hidrogênio é um agente oxidante que é estabilizado com o 
tungstato, formando perácidos (ácidos que tem dois átomos de oxigênio diretamente 
ligados), formando agentes oxidantes mais leves e seletivos para certas aminas. Esse 
sistema de oxidação das aminas resulta na formação do nitróxido. O 2,2,6,6-tetrametil-
4-piperidinoxi é um notável radical nitroxila estável devido à ligação de 3 elétrons entre 
o nitrogênio secundário e o oxigênio e a presença de substituintes na posição α 
(usualmente grupos metila) que dificultam a dismutação do radical. 
As análises de caracterização prosseguiram com a cromatografia em camada fina, como 
mostrado na Figura 6. Comparando as manchas obtidas do produto reacional com a do 
padrão 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinoxi sintético (Sigma Aldrich), obteve-se fatores de 
retenção (Rf) 0,42 aproximadamente, para ambos. Ou seja, apresentou resultado 
positivo de identificação para o produto. 
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Cálculo do Fator de Retenção (Rf) 
Rf amostra= D1∕D3.: Rf = 2,1cm∕5,0cm = 0,42 
Rf padrão= D2∕D3.: Rf = 2,1cm∕5,0cm = 0,42 
O Quadro 2 destaca o aspecto e os valores de rendimento, ponto de fusão e 
infravermelho obtidos nos procedimentos experiementais. O ponto de fusão encontrado, 
foi de 69-70ºC, resultado este que está de acordo com a especificação da bibliografia 
(JORDÃO, 2010). 
O IV, pode ser observado na Figura 7. O espectro demonstra estiramento caracteristico 
da ligação O-H, na região de 3414 cm-1 e destaque para o surgimento do estiramento 
na região 1292 cm-1 (C-N), quando comparados com o Infravermelho anterior do 
(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol) e em conformidade com a especificação da bibliografia 
(JORDÃO, 2010). 
Síntese e caracterização do 1-Piperidinilóxi-2,2,6,6-tetrametil-4-[(fenilsulfonil)] 
O tempol foi dissolvido em piridina que atua como uma mediadora de reações de 
oxidação-redução e tratado com cloreto de benzossulfonila, ou seja, a piridina será 
oxidada e o cloreto de benzossulfonila será inserido ao composto, formando o 
intermediário (4), um sólido de cor laranja claro, com um rendimento de 46%, na 
temperatura de 0°C, como observado abaixo na Figura 8. 
A caracterização foi iniciada com uma cromatografia em camada fina, como 
demonstrado na Figura 9. O CCF foi realizada utilizando a comparação das manchas 
do produto obtido (amostra) e padrão tempol (material de partida). Os resultados 
demonstram um Rf amostra de 0,78 e Rf padrão de 0,46, ou seja, todo material de 
partida foi reagido e formando o produto. 
Cálculo do Fator de Retenção (Rf) 
Rf amostra= D1∕D3.: Rf = 3,9 cm∕5,0cm = 0,78 
Rf padrão= D2∕D3.: Rf = 2,3 cm∕5,0cm = 0,46 
O Quadro 3 demostra o aspecto e os valores de rendimento, ponto de fusão, e 
infravermelho encontrados na síntese do 1-piperidinilóxi-2,2,6,6-tetrametil-4-
[(fenilsulfonil)]. Semelhante aos valores da literatura (JORDÃO, 2010), encontrou-se o 
PF(°C) de 125-126ºC. 
A espectroscopia de infravermelho (IV), pode ser observada na Figura 10. Na análise 
do IV podemos notar bandas de estiramento características como 2978 cm-1 (C-H) e 
ênfase para o aparecimento das bandas intensas de deformação axial assimétrica e 
simétrica, respectivamente como 1352; 1316 cm-1 característico de SO2, como 
observado na literatura (JORDÃO, 2010). 
5.4 Síntese e caracterização do 4-Azido-2,2,6,6-Tetrametilpiperidina-1-oxil 
 
A preparação do 4-Azido-2,2,6,6-tetrametilpiperidinil-1-oxi (5) inicia-se com a reação 
entre o intermediário 4 e a azida de sódio em presença da dimetilformamida. A azida de 
sódio foi usada para introduzir o grupo funcional azida por substituição do grupo 
benzossulfonila. O produto foi obtido como sólido de cor vermelha em forma de agulhas, 
com um rendimento de 48%, levando aproximadamente 6 horas para a reação ocorrer, 
em aquecimento (110°C), como pode ser analisado abaixo na Figura 11. 
Posteriormente, a caracterização foi realizada com uma cromatografia em camada fina, 
como demonstrado na Figura 12. Em que se comparou as manchas do produto obtido 
(amostra) e do padrão 1-Piperidinilóxi-2,2,6,6-tetrametil-4-[(fenilsulfonil)] (material de 
partida), obtendo-se o Rf amostra de 0,35 e Rf padrão de 0,74. Concluindo-se, que todo 
material de partida foi consumido com formação de produto. 
Cálculo do Fator de Retenção (Rf) 
Rf amostra= D1∕D3.: Rf = 1,8 cm∕5,1cm = 0,35 
Rf padrão= D2∕D3.: Rf = 3,8 cm∕5,1cm = 0,74 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 24 

 

O Quadro 4 apresenta o aspecto e os valores de rendimento, ponto de fusão, e 
infravermelho encontrado na etapa sintética. O ponto de fusão encontrado foi de 70-
71ºC, semelhante ao observado na literatura (JORDÃO, 2010). 
O espectro de infravermelho, pode ser observada na Figura 13, apresentando as bandas 
de estiramento como 2994 cm-1 e 2980 cm-1 (C-H), 2941 cm-1 (C-H) e ressaltando-se 
o aparecimento do pico na região 2093 cm-1 que é uma banda característica de azida 
(N=N=N). 
5.5 Síntese e caracterização do novo 1,2,3-Triazol, 4,4'-(1,3-fenilenobis(1H-1,2,3-
triazol-4,1-diil))bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil) 
A preparação do novo 1,2,3-Triazol-1,4-dissubstítuido (6) inicia-se com a reação entre 
o intermediário 5 (4-azido-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil) e o alcino (1,3-
dietinilbenzeno) em presença de brometo de cobre. O novo 1, 2,3-Triazol 1,4-
dissubstítuido foi obtido como sólido de cor laranja, com um rendimento de 4,4%, 
levando aproximadamente 12 horas para a reação ocorrer, em temperatura ambiente 
(25°C), como pode ser analisado abaixo na Figura 14. 
O mecanismo da cicloadição 1,3-dipolar entre azidas e alcinos, ainda não foi 
completamente elucidado. Entretanto, acredita-se que o sal de Cu(I) se ligue ao alcino 
terminal como mostrado na Figura 15, formando o acetileto de cobre (A), esse processo 
é denomidado transmetalação. O acetileto de cobre que posteriormen nte é 
transformado no intermediário (B) por reação com alquil ou aril azida e posteriormente 
formará um anel de 6 mebroso ciclo catalítico, o intermediário (C). O intermediário (C) 
sofre um rearranjo do carbociclo, transformando-se em (D) que é um anel de 5 membros 
muito estável, que logo em seguida, através de uma eliminação redutiva, fornece o 
triazol (E) com regeneração do Cu(I)-ligante. 
O composto 6 obtido teve seu rendimento, ponto de fusão, e infravermelho realizados 
como discriminados no Quadro 5. 
O produto obtido apresenta-se como um sólido de cor laranja claro. O rendimento do 
produto 1,2,3-Triazol, mostrou-se muito baixo (4,4 %). Isso pode ser explicado, devido 
à um erro de manipulação em que se foi perdido uma parte do produto purificado. 
O Quadro 5 apresenta o aspecto e os valores de rendimento, ponto de fusão, e 
infravermelho encontrados na etapa sintética. O ponto de fusão foi através do medidor 
automático de ponto de fusão (Gehaka), apresentado a faixa de 148,5 -149,5ºC. 
A caracterização foi iniciada com uma cromatografia em camada fina, realizada 
utilizando-se a comparação das manchas do produto obtido (amostra) e o material de 
partida 4-Azido-2,2,6,6-tetrametilpiperidinil-1-oxi. Os resultados demonstram um Rf 
produto de 0,29 e Rf material de partida de 0,92, com intensidade forte nas manchas. 
Ou seja, todo material de partida foi reagido e o novo produto formado, como 
demonstrado na Figura 16. 
Cálculo do Fator de Retenção (Rf) 
Rf amostra= D1∕D3.: Rf = 1,5cm∕5,1cm = 0,29 
Rf padrão= D2∕D3.: Rf = 4,7 cm∕5,1cm = 0,92 
A espectroscopia de infravermelho (IV), pode ser observada na Figura 17. Com a análise 
do IV podemos notar bandas de estiramento características como 2977 cm-1 (C-H), 
2930 cm-1 (C-H), 1241 cm-1 (C-N), 833 cm-1 (anel aromático dissubstituido). 
Resultados anteriores do nosso grupo de pesquisa sugerem que os efeitos protetores 
dos nitróxidos residem na capacidade redox de seus radicais em modificar o estresse 
oxidativo, permitindo assim que esses compostos possam ser explorados para uso 
terapêutico. Neste sentido, alterar a estrutura dos nitróxidos para que se associe com 
diferentes alcinos, formando novos 1,2,3-triazóis, constitui uma estratégia interessante 
do ponto de vista científico e prático, principalmente em relação a atividade antioxidante. 
O direcionamento do tempol para diminuir a geração de ROS já foi descrito com 
sucesso. 
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Desta forma o nitróxido inédito preparado será encaminhado para avaliação 
antioxidante. 
O nitróxido Tempol e seus derivados, incluindo o novo 1,2,3-triazol, foram obtidos com 
bom rendimento, conforme ilustrado na Figura 18 abaixo. 
  
 
 
Conclusão 

 
No presente trabalho foram apresentados os resultados referentes à síntese e 
caracterização estrutural dos intermediários (2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinona; 2,2,6,6-
tetrametil-4-piperidinol; 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinóxi (TEMPOL); 1-Piperidinilóxi-
2,2,6,6-tetrametil-4[(fenilsulfonil)]; 4-azido-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil) da 
preparação do 1,2,3-triazól inédito e síntese, caracterização e análise das propriedades 
químicas (aspecto, ponto de fusão, cromatografia em camada fina e espectroscopia de 
infravermelho) do novo nitróxido 1,2,3-triazólico, 4,4'-(1,3-fenilenobis(1H-1,2,3-triazol-
4,1-diil))bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil). 
Até o momento a metodologia de preparação dos nitróxidos mostrou-se eficiente, com 
a obtenção de um derivado nitróxido 1,2,3-triazólico inédito. 
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Figura 1 - Representação esquemática da síntese do novo 1,2,3-triazol e seus 
intermediários. 
 

 
Figura 2 - Rota sintética para obtenção do 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol 
 

 
Figura 3 - Esquema da CCF do 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol A: Amostra; P: Padrão 
2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol (Sigma-Aldrich); D1: distância da migração da amostra; 
D2: distância da migração do padrão; D3: distância da migração do solvente 
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Quadro 1 - Resultados Físico-Químico do 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol 
 

 
Figura 4 - Infravermelho do 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol 
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Figura 5 - Rota sintética para obtenção do 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinóxi (TEMPOL) 
 

 
Figura 6 - Esquema da CCF do 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinóxi A: Amostra; P: Padrão 
2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinóxi (Sigma-Aldrich); D1: distância da migração da amostra; 
D2: distância da migração do padrão; D3: distância da migração do solvente 
 

 
Quadro 2 - Resultados Físico-Químico do 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinóxi 
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Figura 7 - Infravermelho do 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinóxi 
 

 
Figura 8 - Rota sintética para obtenção do 1-Piperidinilóxi-2,2,6,6-tetrametil-4-
[(fenilsulfonil)] 
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Figura 9 - Esquema da CCF do 1-piperidinilóxi-2,2,6,6-tetrametil-4-[(fenilsulfonil)] A: 
Amostra; P: Padrão 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinóxi (Material de partida); D1: distância 
da migração da amostra; D2: distância da migração do padrão; D3: distância da 
 

 
Quadro 3 - Resultados Físico-Químico do 1-piperidinilóxi-2,2,6,6-tetrametil-4-
[(fenilsulfonil)] 
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Figura 10 - Infravermelho do 1-piperidinilóxi-2,2,6,6-tetrametil-4-[(fenilsulfonil)] 
 

 
Figura 11 - Rota sintética para obtenção do 4-Azido-2,2,6,6-Tetrametilpiperidina-1-oxil 
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Figura 12 - Esquema da CCF do 4-azido-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil A: Amostra; 
P: Padrão1-piperidinilóxi-2,2,6,6-tetrametil-4-[(fenilsulfonil)]; D1: distância da migração 
da amostra; D2: distância da migração do padrão; D3: distância da migração do 
 

 
Quadro 4 - Resultados Físico-Químico do 4-azido-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil 
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Figura 13 - Infravermelho do 4-azido-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil 
 

 
Figura 14 - Rota sintética de preparação do Novo 1,2,3-Triazol 
 

 
Figura 15 - Proposta catalítica para formação de 1,2,3-triazóis usando cobre (I) como 
catalisador Fonte: JORDÃO, 2010 
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Quadro 5 - Resultados Físico-Químico do 4,4'-(1,3-fenilenobis(1H-1,2,3-triazol-4,1-
diil))bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil) 
 

 
Figura 16 - Esquema da CCF do novo 1,2,3-triazol A: Amostra; P: Padrão4-azido-
2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil; D1: distância da migração da amostra; D2: distância 
da migração do padrão; D3: distância da migração do solvente 
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Figura 17 - Infravermelho do Inédito 1,2,3-Triazol 
 

 
Figura 18 - Representação esquemática da obtenção do novo 1,2,3-triazol-1,4-
dissubstituído derivado de nitróxido. 
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TÍTULO: As práticas esportivas e os jogos nos contos de João Antônio 

Resumo 

Incentivar a prática da leitura é fundamental para desenvolver e formar cidadãos críticos 
e reflexivos. Nesse sentido, o referido trabalho propõe a história em quadrinhos - 
especificamente o mangá - como dispositivo didático pedagógico para o incentivo e 
desenvolvimento da leitura nas aprendizagens da educação física, mediante uso de 
artefactos tecnológicos como celulares, tablets, computadores e notebooks. A pesquisa 
foi fundamentada no estudo e análise bibliográfica em uma abordagem qualitativa. Foi 
analisado o mangá – Slam dunk – que tem sua história contada em 276 capítulos 
distribuídos em 31 volumes, seu roteiro retrata o mundo do basquete. Como resultado, 
podemos considerar que a leitura do Mangá proporciona o entendimento das principais 
regras e táticas do basquete, bem como problemas sócio-políticos e culturais como 
bullying; temas transversais como ética, saúde e orientação sexual; a importância do 
esporte na formação e integração do sujeito na sociedade e a disciplina, determinação 
e superação frente às dificuldades encontradas na modalidade esportiva. Assim, os 
quadrinhos pode favorecer o trabalho docente, tornando as aulas mais lúdicas, 
dinâmicas, de fácil adaptação, e um potencial despertar da curiosidade e interesse dos 
estudantes, tornando o mangá uma boa dispositivo de ensino e aprendizagem da 
educação física. 
 
Palavras-chave: Quadrinhos; basquete; mangá; leitura 

TITLE: HISTORY IN PICTURES AS A PEDAGOGICAL TEACHING DEVICE IN 

TEACHING - LEARNING PHYSICAL EDUCATION 

Abstract 

Encouraging the practice of reading is essential to develop and train critical and reflective 
citizens. In this sense, the referred work proposes the comic book - specifically the 
manga - as a didactic pedagogical device for the encouragement and development of 
reading in the learning of physical education, through the use of technological artifacts 
such as cell phones, tablets, computers and notebooks. The research was based on the 
study and bibliographic analysis in a qualitative approach. It was analyzed the manga - 
Slam dunk - which has its story told in 276 chapters distributed in 31 volumes, its script 
portrays the world of basketball. As a result, we can consider that reading the Manga 
provides an understanding of the main rules and tactics of basketball, as well as socio-
political and cultural problems such as bullying; transversal themes such as ethics, health 
and sexual orientation; the importance of sport in the formation and integration of the 
subject in society and discipline, determination and overcoming in the face of difficulties 
encountered in sports. Thus, comics can favor teaching work, making classes more 
playful, dynamic, easy to adapt, and a potential to awaken students' curiosity and 
interest, making manga a good teaching and learning device for physical education. 
 
Keywords: Comics; basketball; mango; reading 
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Introdução 

Em uma sociedade onde a cultura escrita se faz presente, é imprescindível ao sujeito 
saber processar, compreender e desenvolver “habilidades de leitura para lidar com uma 
variedade de informações” (PASSOS E VIEIRA, 2014, p. 02). Com a premissa que ler 
não é apenas decifrar os símbolos linguísticos, mas incorporar os seus significados, 
descobrir e ampliar horizontes, torna fundamental ao indivíduo o desenvolvimento e 
capacidade de interpretação e compreensão textual. Segundo o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em uma pesquisa realizada 
em 2018, aponta que apenas 13% dos estudantes avaliados pelo Sistema de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb) em 2016 alcançaram o nível desejável em leitura, ou seja, 
“quando a criança é capaz de compreender o sentido da palavra em texto verbal”. No 
nível adequado, onde consideram o indivíduo “capaz de inferir o assunto de texto de 
divulgação científica para crianças; relação de causa e consequência em gêneros como 
tirinha, anedota, fábula e texto, entre outros”, ficaram 32,28% dos estudantes. E o nível 
elementar, o mais baixo, reuniu 21,74% dos alunos, neste “ o estudante deve 
demonstrar que consegue ler palavras com base em imagens” (INEP, 2018, p. 1). O 
Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) em uma pesquisa realizada no mesmo ano, 
aponta que “apenas 7 entre 10 brasileiros e brasileiras entre 15 e 64 anos podem ser 
considerados Funcionalmente Alfabetizados conforme a metodologia do Inaf pela 
estimativa de 2018” (INAF, 2018, p. 09). De acordo com o estudo de Oliveira, 
Boruchovitch e Santos (2008, p. 538) o educando que possui o domínio e compreensão 
em leitura tem um bom desempenho escolar. A instituição de ensino tem um papel 
fundamental nesse processo, e propor “projetos interventivos que visassem remediar as 
dificuldades ou aprimorar essa habilidade” seria um caminho para uma aprendizagem 
satisfatória. Assim, cabe a nós professores propor aulas diversificadas que incentive a 
leitura mediante diferentes meios pedagógicos. Segundo Otto (2016), o uso de 
tecnologias da informação e comunicação em salas de aula contribui para o 
envolvimento e interesse dos estudantes, proporcionando um maior comprometimento 
e entendimento dos conteúdos abordados, o que torna o processo de ensino e 
aprendizagem mais significativo.“A Internet possibilita que o trabalho se torne mais 
interessante, criativo e interativo, facilitando o acesso a uma infinidade de informações 
independente de tempo e espaço.” (SOUZA, 2013, p 48). Nesse sentido, os professores 
de educação física devem apoderar-se desses materiais didáticos, para prover aos 
educandos uma aprendizagem efetiva e significativa. Seguindo essa vertente, 
acreditamos que o uso do Slam Dunk ( História em quadrinhos japonês) em meio 
eletrônico na compreensão da modalidade basquetebol, proporciona ao educando o 
desenvolvimento de competências básicas propostas pela Base Nacional Comum 
Curricular -BNCC, como os conhecimentos tecnológicos e o uso consciente dos 
diversos meios de comunicação, bem como o desenvolvimento da leitura, contribuindo 
no processo de letramento e alfabetização escolar (BRASIL, 2017). 
 
Metodologia 

 
O referido trabalho foi fundamentado na pesquisa qualitativa, que segundo Prodanov e 
Freitas (2013, p.128), “o ambiente natural é fonte direta para coleta de dados, 
interpretação de fenômenos e atribuição de significados”. Em Gerhardt e Silveira (2009) 
a sua base se concentra na subjetividade e na particularidade, portanto, não podendo 
ser mensurada. Sua fundamentação teórica se deu por meio de estudos bibliográficos, 
com o objetivo de reunir temáticas que embasasse nossa proposta de estudo, que é 
propor a história em quadrinhos japonesa como dispositivo didático pedagógico para o 
incentivo e desenvolvimento da leitura nas aprendizagens da educação física. Nesse 
sentido, foi realizado a análise do Mangá “Slam Dunk”, este pode ser obtido através da 
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página eletrônica mangasPROJECT, disponível no link “Leitor.net”. Sua procura se deu 
pela palavra esportes no item de busca da referida página, onde apareceram 228 títulos 
contendo esta temática. Destes, foi selecionado e analisado apenas um mangá cuja 
modalidade esportiva retratava o basquete. O texto estava traduzido para o português 
do Brasil e os capítulos já haviam sido finalizados no período correspondente a 
pesquisa, ou seja, de 2019 a 2020. O SLAM DUNK escrito por Takehiko Inoue, mangaka 
japonês, no período de 1990 a 1996 e publicado na revista Weekly Shōnen Jump, da 
editora Shueisha, tem sua história contada em 276 capítulos distribuídos em 31 
volumes. Cada volume contém 09 capítulos, com exceção do último volume que contém 
07 capítulos. A quantidade de páginas por capítulos variam muito, indo de 16 a 36 
páginas, mas em média permeiam entre 19 a 26 páginas. As maiores distorções estão 
no volume 31, com 07 capítulos cujo o último contém 36 páginas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Durante a narrativa, os capítulos abordam diferente contextos que permeiam entre 
regras e táticas da modalidade esportiva (basquetebol); problemas sócio-políticos e 
culturais como bullying; temas transversais como ética, saúde e orientação sexual; a 
importância do esporte na formação e integração do sujeito na sociedade; a disciplina, 
determinação e superação frente às dificuldades encontradas na modalidade esportiva; 
o trabalho em equipe; e a importância e benefício da amizade no convívio escolar e 
social. Os primeiros capítulos do volume um (Sakuragi-kun), a modalidade esportiva (o 
basquete) é introduzido aos poucos de formas despretensiosa. Nestes, o autor prioriza 
em apresentar os personagens, seus objetivos, suas conquistas, habilidades e 
atividades exercidas, bem como suas personalidades e interações sociais. Aqui aparece 
poucas regras voltadas ao basquete, destacando apenas os capítulos (2, 6, 8 e 9). No 
segundo volume (Nova Geração Poderosa) as regras e algumas técnicas já aparecem 
com mais frequência. As explicações são feitas por meio de conversas entre os 
jogadores, bem como em notas feitas pelo o autor. Tem como principais capítulos o (12, 
13 e 14). O terceiro volume (O Complicado Arremesso de Pobre) ao sexto volume (Nada 
a perder) aborda a primeira partida entre escolas. Ocorre entre Shoruku, a escola do 
personagem principal, e Ryonan, a escola adversária. Durante a leitura desses capítulos 
o leitor pode revisar as técnicas e regras explicadas anteriormente, bem como aprender 
outras novas, como o número de jogador por time em quadra e suas funções (cap. 26); 
o que é permitido ou não em quadra, limites de tempo com a posse de bola (cap. 31); 
andar com a bola em mãos e faltas com lance livre (cap. 34); bola presa e rebote (cap. 
38), aqui, o autor traz duas notas explicativas, argumentando a importância do rebote e 
o que é considerado bola presa e sua implicação. O bloqueio também é descrito com 
detalhes pelo autor em forma de dica para melhorar uma jogada (cap. 39 e 40). Nestes 
capítulos também podem ser trabalhados a temática bullying e racismo (figura 1) 
agressão física e verbal (figura 2), a importância do trabalho em equipe e o respeito pela 
limitação e especificidade de cada sujeito. O volume sete (O Último Dia do Time de 
Basquete) e o volume oito (Basketball) não abordam regras do basquete, mas este é o 
tema principal das oratórias entre os personagens. Os capítulos trazem histórias e 
jogadores de basquete e suas trajetórias no esporte, os sucessos, empecilhos e 
dificuldades, desistência e persistências encontrados pelos jogadores desta 
modalidade. Ao final do volume oito a escola Shoruku ganha novos integrantes para o 
time de basquete e se inscreve para o campeonato regional. O volume nove (O Bando 
dos Garoto-Problema) ao vinte e um (Definindo o Jogo), trata-se dos jogos do 
campeonato regional. Durante os capítulos nota-se regras mais técnicas e mais notas 
explicativas pelo autor, como as faltas que geram o arremesso livre (cap. 76), aqui o 
autor faz uma nota explicando que há um tempo de 5s para o jogador lançar a bola após 
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o recebimento desta pelo o árbitro; violação de salto (cap. 82); cesta de 3 pontos; finta; 
regras dos 30 segundos, que aparece bem detalhados por nota do autor. Falta 
intencional, com mais uma nota explicativa do autor (cap. 90). No (cap. 94) traz uma 
variação do lance livre, com nota explicativa em rodapé. O volume vinte e dois (Primeiro 
Round) ao trinta e um (O Time de Basquete do Colégio Shohoku) retrata os jogos do 
nacional, e assim como nos capítulos dos volumes anteriores, as técnicas e regras se 
repetem, umas mais frequentes que outras, porém, que proporciona o entendimento do 
jogo, pois ao decorrer dos capítulos você já consegue identificar as principais regras de 
determinados lances do jogo de forma automática sem recorrer às notas do autor. 
Observa-se também a importância do trabalho em equipe, a disciplina, foco e 
responsabilidades são bastante ressaltados. Retrata a prática esportiva como difusor na 
compreensão do que vem a ser uma equipe, a reciprocidade no necessitar e ser 
necessitado e a relevância nas distribuição de tarefas. Modalidades esportivas com 
muitas regras como o basquete, podem ser consideradas desinteressantes por alguns 
estudantes. Contudo, não podem ser negligenciadas pelo docente, longe disso, devem 
ser pensadas novas estratégias para trabalhar estas modalidades. Aulas lúdicas, que 
transpõe o comum e o rotineiro devem fazer parte do planejamento dos docentes, uma 
vez que são atrativas e despertam o interesse dos estudantes (MOREIRA, ET.AL., 
2012). As histórias em quadrinhos para o ensino de basquete é uma excelente 
estratégia de ensino, uma vez que possui um caráter lúdico, atrativo e que incita o 
interesse dos estudantes. Com o slam dunk o educando pode conhecer e aprender a 
modalidade de forma dinâmica, interativa e fora dos padrões costumeiros das práticas 
esportivas escolares. Não que a prática possa ser excluída desse processo, pelo 
contrário, o jogo faz parte do aprendizado e fixação do saber teórico. De acordo com 
Amaral, Carvalho e Ribeiro (2014, p. 84), a prática é inerente à vivência do sujeito, 
“considerando suas inúmeras possibilidades, principalmente se considerar que a 
convivência saudável com regras, diversidade de situações e resultados pode ser uma 
valiosa colaboradora com processo de educação e valorização da cidadania”. Nesse 
sentido, o docente deve contextualizar a cultura do basquete para além de suas regras, 
e não as excluir do processo educacional. Assim, outros fatores como a sua origem, os 
contextos sociais, a similaridade com outras práticas esportivas, a sua visão e valores 
em diferentes culturas, a chegada ao Brasil e entre tantas outras informações relevantes 
da prática, devem ser incluídas na formação do discente. Inferimos que o intuito da 
Educação Física Escolar não é formar atletas, e sim cidadãos críticos e reflexivos, 
conhecedores de diferentes saberes. A leitura e o manuseio de dispositivos eletrônicos 
fazem parte dos objetivos propostos pelo atual sistema educacional. Portanto, ensinar 
uma modalidade esportiva (basquetebol), incluindo estes dispositivos didáticos, 
estaríamos no caminho dos objetivos propostos, visto que, as noções cognitivas, 
linguísticas e tecnológicas são elementos base na formação integral do sujeito 
contemporâneo. Além disso, a leitura de um Mangá via dispositivo eletrônico seria 
exequível, pois os eletrônicos já fazem parte do cotidiano dos educandos e trazê-los 
para as salas de aula e ampliar suas funções, é o nosso dever quanto educadores, bem 
como o incentivo à leitura, ressaltando as múltiplas possibilidades que ela oferta. 
 
Conclusão 

 
O uso de gêneros textuais diversificados para o ensino e aprendizagem no contexto 
escolar, estão revelando-se uma ótima ferramenta didática pedagógica. A leitura por si 
já possibilita ao educando vivenciar outros mundos, culturas, etnias, sociedades e seus 
diversos contextos. Incentivar a leitura aos nossos educandos é uma das nossas 
inúmeras responsabilidades como docentes, e saber aproveitar os recursos midiáticos 
e os interesses dos estudantes por novidades acaba tornando o ato de educar mais 
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simples e prazeroso. A história em quadrinhos como um dos gêneros textuais, estão 
cada vez mais presentes no cotidiano dos brasileiros, o que torna mais fácil o seu uso 
como ferramenta didática. O mangá Slam dunk, que traz em seu contexto o basquete, 
torna-se uma ferramenta válida, visto que a modalidade esportiva pode ser trabalhada 
de forma lúdica, dinâmica e adaptada. Além do mais, pode trabalhar a 
interdisciplinaridade e alguns conteúdos transversais como a saúde, ética e 
sexualidade, uma vez que a educação física não trabalha apenas o físico, mas o 
intelecto e a convivência em sociedade. Devido ao humor e comédia durante o enredo, 
a leitura é conduzida de forma fácil e prazerosa, se tornando um excelente método de 
aprender o contexto do basquete. Além disso, o docente pode trabalhar diversas 
temáticas que compõe a educação física escolar e que são detectáveis neste mangá, 
como a competição e cooperação, o trabalho em equipe e o significado de ganhar e o 
perder. Trabalhar tais temáticas é importância para a formação de cidadãos aptos a 
conviverem em sociedade. 
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TÍTULO: LAZER E INCLUSÃO: DIALOGANDO COM AS DIFERENÇAS 

Resumo 

O presente estudo tem como objetivo identificar e analisar as práticas corporais no 
contexto do lazer da pessoa com deficiências durante o período de isolamento social. 
Caracteriza-se como um estudo qualitativo e para coleta de dados utilizou-se de um 
questionário com perguntas abertas e fechadas relacionadas ao lazer e ao isolamento 
social. Os dados foram apreciados por meio da análise de conteúdo de Bardin, diante 
da análise observou-se que as atividades virtuais com um percentual de 100% se 
apresentam como a principal prática durante o período de isolamento social, seguida 
das atividades intelectuais que demonstraram um percentual de 80%. Percebeu-se 
ainda, um aumento na interação familiar por meio das práticas, sejam elas físicas, 
intelectuais, virtuais, manuais etc. 
 
Palavras-chave: Lazer;pessoas com deficiência;inclusão;isolamento social 

TITLE: LEISURE AND INCLUSION: DIALOGUING WITH DIFFERENCES 

Abstract 

This study aims to identify and analyze body practices in the context of leisure for people 
with disabilities during the period of social isolation. It is characterized as a qualitative 
study and for data collection we used a questionnaire with open and closed questions 
related to leisure and social isolation. The data were appreciated through the content 
analysis of Bardin, before the analysis it was observed that the virtual activities with a 
percentage of 100% are presented as the main practice during the period of social 
isolation, followed by the intellectual activities that demonstrated a percentage of 80%. 
There was also an increase in family interaction through practices, be they physical, 
intellectual, virtual, manuals, etc. 
 
Keywords: Leisure;people with disabilities;inclusion; social isolation 

Introdução 

O Covid-19 surgiu em dezembro de 2019, onde ocorreu série de casos de pneumonia, 
até então de origem desconhecida, ligada a um mercado de animais vivos, localizado 
na cidade de Wuhan, China. (ZHU et al, 2019). Logo adiante, foram realizados estudos 
em pacientes com a pneumonia e então foi detectada uma infecção respiratória causada 
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) (Schuchmann et al., 2020). A doença é contagiosa 
e a transmissão ocorre por meio do contato próximo ou de superfícies contaminadas, 
seguidas de contato com as áreas mucosas. (Schuchmann et al., 2020). 
Tendo em vista a facilidade no contágio, foram necessárias algumas estratégias para 
que pudesse enfrentar a Covid-19, uma delas foi o isolamento social, como forma de 
reduzir a transmissão do vírus e causar uma curva na taxa de contaminados para que 
os hospitais não chegassem a uma superlotação. De maneira inicial, essas estratégias 
começaram nos grandes centros do Brasil, e em seguida, o Ministério da Saúde 
recomendou tais medidas para toda a população brasileira. (Schuchmann et al., 2020). 
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Em detrimento ao rápido avanço do novo coronavírus e as medidas de isolamento social 
às reações emocionais humanas estão confusas e em pânico com tudo o que está 
acontecendo, hospitais superlotados, o óbito de amigos e familiares, e com uma 
incógnita sobre o que esperar para os próximos dias e/ou meses (C.K.T Lima et al., 
2020). 
Dessa forma, com esse turbilhão de sentimentos aprisionados em nossas mentes e a 
população confinada em casa, torna-se possível o desenvolvimento de problemas 
mentais, como por exemplo a depressão, a ansiedade e até mesmo o aumento nos 
índices de violência doméstica. (Abel et al., 2020). 
Mesmo durante o período de isolamento social, tem-se um acesso “livre” às práticas 
corporais no contexto de lazer, desde que sejam cumpridas as orientações da OMS. 
No que tange ao conceito de lazer, MARCELLINO (2007, p. 31) o compreende como: 
[…] a cultura - compreendida no seu sentido mais amplo - vivenciada (praticada ou 
fruída) no tempo disponível. É fundamental, como traço definidor, o caráter 
"desinteressado" dessa vivência. Não se busca, pelo menos basicamente, outra 
recompensa além da satisfação provocada pela situação. A disponibilidade de tempo 
significa possibilidade de opção pela atividade prática ou contemplativa. 
Dessa forma, no período por qual nos estamos passando, as pessoas estão buscando 
cada vez mais a satisfação e o prazer na prática corporal no contexto do lazer. 
As pessoas com deficiências em sua maioria necessitam de atividades adaptadas para 
que sua prática seja viabilizada e potencializada. Geralmente, as práticas realizadas por 
este grupo acontecem em clubes, projetos sociais, na universidade e todos estes locais 
foram fechados com tempo indeterminado. Com isso, como ficaram as práticas 
corporais dessa comunidade, houve uma pausa? Como a pandemia está afetando-os? 
Este artigo tem por objetivo identificar e analisar as práticas corporais no contexto do 
lazer da pessoa com deficiência durante o período de isolamento social, buscando 
compreender seus significados sociais e físicos. 
 
Metodologia 

 
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva de abordagem 
qualitativa. Os participantes da pesquisa fazem parte de um projeto de extensão da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte nomeado como Pessoas com Deficiência 
Intelectual (PCDI) este que busca levar a vivência do esporte e das práticas corporais 
às pessoas com deficiência através de um sistema de rodízio. Por exemplo, em duas 
semanas pratica-se o futsal, passado essas duas semanas aplica-se outro esporte. O 
grupo conta atualmente com doze (12) alunos todos com mais de 18 anos. 
Antes dessa proposta metodologia supracitada, tínhamos em curso outra proposta, na 
qual utilizaríamos de uma pesquisa de campo com o mesmo publico alvo, porém com 
objetivos diferentes. Buscávamos a significação das praticas corporais no contexto do 
lazer para pessoas com deficiência intelectual. Entretanto, com a chegada da pandemia 
do novo coronavirus não podíamos juntar o grupo para começar a coleta de dados e, 
dessa forma houve a necessidade de adaptação da pesquisa para que pudéssemos 
concluir o estudo. 
Para a coleta de dados foi realizado um questionário com perguntas abertas e fechadas 
direcionadas aos pais ou responsáveis. Embora o grupo conte com doze (12) 
participantes, conseguimos o retorno de apenas cinco (5) pais ou responsáveis. Para a 
análise desses dados será utilizado à técnica de Analise Categorial proposto por Bardin 
(1977) que visa o desmembramento do texto em categorias para que seja realizada a 
análise. 
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Após a análise de conteúdo de Bardin (1977) chegou-se a duas categorias; O lazer 
durante a pandemia visualizado por meio dos conteúdos culturais do lazer e desafio no 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. 
A primeira categoria busca visualizar e analisar a prática no contexto do lazer por meio 
das categorias culturais de lazer. Já a segunda busca saber como está sendo o período 
de distanciamento social para esses participantes bem como saber das expectativas 
das mães para a vida pós-pandemia. 
 
Resultados e Discussões 

 
O grupo estudado possuía antes do período de distanciamento social certa frequência 
na prática do lazer, de acordo com os dados obtidos, 80% dos participantes que 
responderam o questionário, realizavam atividades de lazer pelos menos três vezes na 
semana, enquanto 20% praticavam apenas duas vezes na semana. Um grupo bastante 
ativo fisicamente e socialmente antes da covid-19. 
O lazer durante a pandemia visualizado por meio dos conteúdos culturais do lazer. 
Utilizando das categorias culturais do lazer proposta por Dumazedier (apud Alves, 2014) 
e da categoria virtual apontada por Schwartz (2003), construímos nosso questionário 
empregando-o um caráter de guia, como uma forma de visualização. Dessa forma, foi 
possível observar que o maior interesse desses participantes em um contexto de 
pandemia se concentra nas atividades virtuais, em que 100% deles estavam praticando, 
seguido das atividades intelectuais com 80%, atividades físicas e manuais 
apresentaram resultados idênticos de 60%, as artísticas com 20% e as sociais com 0%. 
O Lazer, as práticas corporais e a cultura caminham juntos, modificando-se de acordo 
com as transformações e características dos contextos sócio-históricos por qual 
passamos (González, 2015). Dessa forma, no século em que vivemos, a cultura 
tecnológica faz parte do nosso meio e por ela, é possível ter acesso a museus, filmes, 
séries, aplicativos com orientações de exercícios, a vídeos de entretenimento, consultas 
médicas, enfim, como diz Schwartz (2003, p 29) “uma nova dinâmica de acesso à 
cultura”. Possuímos uma grande diversidade e possibilidades no âmbito tecnológico, por 
isso não me assusta o fato de que no período de pandemia 100% dos entrevistados 
tenham praticado os interesses virtuais. 
Os interesses sociais em si buscam através de encontros desenvolverem a 
sociabilização dos indivíduos (Alves, 2014). Geralmente são realizados encontros em 
restaurantes, programas culturais, atividades turísticas e passeios. (ALVES; MELO, 
2003). Foi observada a porcentagem de 0% no que se refere às atividades sociais, 
entretanto, acreditamos que esta porcentagem pode ter sido migrada para os interesses 
virtuais em decorrência do avanço da tecnologia e a possibilidade de realizar a 
sociabilização através de vídeo-chamadas pelo computador, notebook, smartphone. 
Não é a mesma relação de presença física, de contato físico. O psicólogo Jamil Zaki em 
entrevista ao portal de noticias da Stanford alerta que é extremamente importante para 
nós mantermos esse contato virtual, para que em longo prazo não venhamos a adoecer 
físico e mentalmente. (INSTEAD, 2020). 
E pode-se notar por meio dos relatos das mães que os filhos (as) sentem falta dos 
esportes, do contato social com os amigos de projeto e de outros locais. Participante 01 
“Todos os dias pergunta quando vai voltar, tivemos que vim para praia, pra ele ficar mais 
à vontade, aqui ele pedala de manhã e à tarde subimos o morro.”, participante 02 “Por 
ser filho único, sente bem falta dos colegas e amigos.”, participante 04 “o encontro com 
os amigos.”, 
As atividades intelectuais que são compostas por jogos de dama, xadrez em fim, são de 
suma importância para o desenvolvimento intelectual do raciocínio e se caracteriza 
como um ótimo passa tempo durante este período. 
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Todos os participantes do estudo fazem parte do projeto de extensão nomeado por 
Pessoas com Deficiência Intelectual - PCDI, realizado no âmbito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Ao serem questionados sobre orientações a respeito 
de atividades em casa no período de pandemia, apenas um (20%) relatou que recebeu 
orientações, em detrimento de quatro (80%) que relatam que não receberam nenhum 
tipo de orientação. 
Entretanto, três (3) participantes o que corresponde a 60%, passaram a realizar uma 
nova atividade como: banho de mar com espaguete, pedalar e ajudar nas atividades 
domésticas. Todos os que começaram a realizar uma nova atividade durante o período 
de pandemia participavam de outros projetos sociais além do PCDI da UFRN e, nesses 
outros projetos realizam atividades físicas especificas como atletismo, natação, futebol 
e dança e um apenas um realizava e continuou a realizar o atendimento socioeducativo 
de maneira virtual. Ou seja, tendo todo um aparato para enfrentar esse momento tão 
difícil de luta contra um inimigo invisível, como define os especialistas. 
Desafios no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus 
Todos os participantes do estudo possuem deficiência intelectual, algumas em 
específico, como a Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista (TEA), e uma 
doença rara que atinge os cromossomos 4 e 21 o que acaba por prejudicar o 
desenvolvimento ósseo e cerebral. Alguns deles têm mais de uma deficiência 
associada. 
Em evidência desde novembro de 2019 (ZHU et al, 2019) o corona vírus nos fez adotar 
medidas de distanciamento social como mecanismo de retardo na propagação do vírus. 
Com isso, a sociedade parou, lugares como escolas, instituições sociais, centros 
esportivos e parques foram fechados. O que ocasionou uma quebra na rotina da 
população, rotina essa que é de extrema importância para grupos específicos como o 
dos portadores do Transtorno do Espectro Autismo, que necessitam de uma rotina bem 
estruturada para se manterem calmos (MINATEL, M.; MATSUKURA, 2014). 
O responsável pelo participante portador de TEA nos relatou que percebeu um aumento 
na ansiedade do mesmo, junto a isso, apresentou também uma inquietude em relação 
pandemia, perguntando constantemente sobre o seu fim. Dessa forma, podemos 
associar este aumento ao rompimento instantâneo de uma rotina pré-estabelecida. 
Quando questionados sobre o comportamento dos seus respectivos filhos, os 
participantes apresentaram relatos de comportamentos variados. 
O participante 02 relata que no início foi mais conturbado, entretanto, depois houve uma 
aproximação entre os pais e o filho (a) por meio de jogos, filmes, lives, pintura com lápis 
e, assim, ele conseguiu se acalmar. A utilização da recreação em tempos de pandemia 
pode ser benéfica para ambas às partes, tendo em vista que ela tem como possibilidade 
o relaxamento de tensões e a promoção de uma maior interação do indivíduo com seu 
meio, entre outras melhorias (ANAIS SESC, s/d). 
O desejo de voltar à rotina, de realizar alguma prática corporal e interagir 
presencialmente com os amigos é um sentimento comum entre os participantes. O 
questionário do participante 01 relata que para que o filho (a) pudesse permanecer 
calmo durante este período, foi necessário que o levasse no campus universitário onde 
acontece o projeto de extensão para que pudesse comprovar a ausência de atividades 
e assim aceitar o período de “férias” indicado pela mãe. 
Quando questionados a respeito da expectativa em relação à vida pós-pandemia, o 
participante 02 clamou pela conscientização da população e pede ajuda a Deus. Embora 
seja noticiada constantemente nos veículos de comunicação informações sobre 
protocolos de segurança, sobre o número de casos confirmados e de mortes, a 
população ainda teima em não seguir as recomendações da Organização Mundial da 
Saúde, como mostra a reportagem do G1-Fantástico “Uma casa noturna em São Paulo 
abriu, na noite deste sábado (27 de junho de 2020), como se não houvesse pandemia”. 
O que de certa forma prolonga mais ainda o distanciamento social. 
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Os participantes 01, 04 e 05, compartilham do mesma linha de raciocínio no que se 
refere o retorno das atividades dos filhos: “desejo que tudo volte à normalidade”, “voltar 
as atividade, principalmente o esporte”, “continuar as atividades esportivas”. 
 
Conclusão 

 
Considera-se, portanto, que o objetivo deste estudo foi cumprido e pudemos perceber 
que embora não estejam em um local específico para realização de atividades mais 
elaboradas em si, estes participantes conseguiram se adaptar ao caminhar do período 
de isolamento social, alguns mais do que outros, mas em síntese, eles não 
permaneceram inertes. 
Mesmo sem orientações prévias, a grande maioria dos participantes conseguiram 
manter seus respectivos filhos (as) ativos, seja física por meio da pedalada, da natação 
no mar, seja intelectualmente por meio de atividades, brincadeiras, filmes, lives, pinturas 
em geral. A sociedade estava em um ritmo bastante acelerado e querendo ou não, as 
relações familiares por muitas vezes são colocada de lado em detrimento do trabalho e 
demais condições de vida. E com a chegada do novo coronavírus, nos tivemos uma 
pausa obrigatória e todos se viram no mesmo ambiente, na mesma situação e com isso 
foi possível olhar mais para os nossos familiares, possibilitando assim uma maior 
interação social por meio de atividades lúdicas como já supracitados. 
E o meio virtual, tão criticado por alguns, hoje faz presente de forma eficiente 
viabilizando a conexão entre pessoas, possibilitando realizar o divertimento e 
sociabilização que neste momento se mostra bastante necessária para que a sociedade 
veja que não está só nesta. 
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Resumo 

Trata-se de um estudo que pretende comparar através de vários estudos seccionais, as 
mudanças na avaliação realizada pelos alunos dos componentes curriculares do curso 
de Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
tem como objetivo avaliar na perspectiva dos estudantes do curso. A coleta de dados é 
realizada através de um questionário auto-preenchido, ao final de cada semestre letivo, 
o que permite ao longo do tempo estudar as mudanças na avaliação dos componentes 
curriculares. Para a avaliação dos componentes curriculares e professores, será 
utilizado um método de coleta de dados que permite, a partir da combinação das 
informações construir uma análise multidimensional gráfica. A análise dos dados será 
realizada através da Partial Least Squares regression (PLS) utilizando o programa 
XLSTAT. A PLS é um método de regressão rápido, eficiente e ideal baseado na 
covariância. Além disso, entrevistas em grupo focal, a fim de promover interações 
grupais para discussão da temática, como uma estratégia complementar de tipo 
qualitativa. A avaliação externa e interna é a base para a manutenção e melhoria da 
qualidade dos cursos de graduação e neste sentido, a realização de um processo 
avaliativo interno deverá subsidiar as discussões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
e do colegiado do curso. 
 
Palavras-chave: Saúde coletiva, graduação, alunos, UFRN. 

TITLE: Graduation in Collective Health from the Federal University of Rio Grande do 

Norte: evaluation by students of the curricular components of semesters 2019.2 and 

2020.1 

Abstract 

It is a study that intends to compare, through several sectional studies, the changes in 
the evaluation carried out by the students of the curricular components of the 
Undergraduate Course in Collective Health at the Federal University of Rio Grande do 
Norte, aims to evaluate from the perspective of students of the course. Data collection is 
carried out through a self-completed questionnaire at the end of each academic 
semester, which allows, over time, to study changes in the evaluation of curriculum 
components. For the evaluation of the curricular components and teachers, a data 
collection method will be used that allows, based on the combination of the information, 
to build a multidimensional graphical analysis. Data analysis will be performed using 
Partial Least Squares regression (PLS) using the XLSTAT program. PLS is a fast, 
efficient and ideal regression method based on covariance. In addition, interviews in a 
focus group, in order to promote group interactions to discuss the theme, as a 
complementary strategy of qualitative type. External and internal evaluation is the basis 
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for maintaining and improving the quality of undergraduate courses and, in this sense, 
the realization of an internal evaluation process should support the discussions of the 
Structuring Teaching Nucleus (NDE) and the collegiate of the course. 
 
Keywords: Collective health, graduation, students, UFRN. 

Introdução 

O curso de Graduação em Saúde Coletiva da UFRN surgiu a partir da iniciativa do 
Departamento de Saúde Coletiva (DSC) do Centro de Ciências da Saúde (CCS). O DSC 
tem um papel de destaque dentro da UFRN por conduzir experiências de integração da 
universidade com os serviços de saúde, pelas reflexões sobre as condições de saúde 
da população e contribuições às políticas de saúde no estado do RN. Possibilitou a 
identificação da necessidade do curso para responder às exigências de uma gestão 
eficiente, formando profissionais capazes de tomar decisões num universo rico em 
problemas complexos, que imprimem uma especificidade ao campo da saúde 
(BRASIL,2018). No contexto de criação do curso de Graduação em Saúde Coletiva, 
destaca-se à implantação deste curso pelo Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). O curso, que é 
ofertado no turno noturno, responde às demandas locais, regional e nacional pela 
profissionalização da gestão em saúde. O objetivo do curso é “Formar bacharéis em 
Saúde Coletiva, com uma visão histórica e compreensiva das relações entre o Estado 
e a sociedade, do homem como totalidade integrada com a natureza e a cultura, e da 
saúde como campo de interesses diversos, permitindo o exercício da gestão no contexto 
contemporâneo das políticas públicas e de saúde, do trabalho humanizado, em equipe, 
e das novas formas de gestão democráticas colegiadas”. O objetivo do curso, o perfil 
dos profissionais, as competências e as habilidades pretendidas, se articulam com a 
estrutura curricular e demonstram o caráter inovador e oportuno da formação deste novo 
profissional de saúde (BRASIL, 2018). O curso de Graduação em Saúde Coletiva da 
UFRN foi avaliado com conceito 4 pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) em sua 
primeira avaliação e em sua ultima avaliação recebeu o conceito 5. A avaliação externa 
e interna é a base para a manutenção e melhoria da qualidade dos cursos de graduação. 
Neste sentido, a realização de um processo avaliativo interno deverá subsidiar as 
discussões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do colegiado do curso, na busca 
de melhoria do processo de formação do aluno e de acordo com a Política de Melhoria 
da Qualidade dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação oferecidos pela UFRN 
(UFRN, 2017). A avaliação de um processo educacional pressupõe envolver diversos 
atores e dimensões, que interagem em uma realidade complexa, e que é difícil de medir 
e resumir em medidas de resultados. Neste contexto, o aluno tem papel importante no 
processo de avaliação, pois é ele o principal foco do processo ensino-aprendizagem. 
Outro aspecto a considerar sobre a avaliação é que esse deve ser o ponto de partida 
da melhoria do processo ensino-aprendizagem e não os conteúdos curriculares 
(REVISTA DE CIÊNCIA E DA EDUCAÇÃO, 2009). O professor neste processo se 
constitui como um facilitador para atingir os objetivos e que tem um papel essencial na 
condução de um componente curricular (ESTEBAN, 2002). Por essa razão, torna-se 
impossível dissociar a avaliação de um componente curricular da avaliação que o aluno 
realiza do professor. Existem ainda poucos estudos sobre a Graduação em Saúde 
Coletiva por ser um curso com trajetória recente. Por conseguinte, a avaliação e análise 
através de pesquisas se fazem ainda mais pertinente, para fortalecer e reafirmar a 
importância desses profissionais no mercado de trabalho. Na literatura há estudos sobre 
a Graduação em Saúde Coletiva que abordam o seu aspecto conceitual e sua relevância 
(BOSI; PAIM, 2009; BOSI; PAIM, 2010; ELIAS, 2003; TEIXEIRA, 2003; KOIFMAN; 
GOMES, 2008) e estudos que fazem uma avaliação na perspectiva de coordenadores 
(BELISÁRIO et al., 2013). Também encontramos estudos que descrevem o perfil sócio-
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demográfico, motivações e identidade dos estudantes (CASTELLANOS, 2013; SILVA; 
PINTO, 2018). Entretanto, é preciso avaliar o papel dos componentes curriculares da 
graduação em saúde coletiva e de que forma os alunos os aceitam. 
 
Metodologia 

 
Desenho de estudo Trata-se de um estudo que pretende comparar através de vários 
estudos seccionais, as mudanças na avaliação realizada pelos alunos dos componentes 
curriculares do curso de Graduação em Saúde Coletiva da UFRN. População do 
estudo/critérios de inclusão e exclusão A população do estudo é composta pelos 
estudantes do curso de Graduação em Saúde Coletiva da UFRN e todos os estudantes 
ativos serão convidados a participar do estudo. Serão excluídos alunos que estejam em 
regime domiciliar de estudos no momento da coleta de dados. Serão incluídos os 
componentes curriculares dos níveis 1 ao 7. Os componentes curriculares dos níveis 8 
e 9 estão relacionados ao estágio supervisionado e não serão incluídos pois 
entendemos que precisam de outra metodologia de avaliação. Coleta de dados A coleta 
de dados será realizada através de um questionário auto-preenchido, ao final de cada 
semestre letivo, o que permitirá ao longo do tempo estudar as mudanças na avaliação 
dos componentes curriculares. Para a caracterização do perfil dos estudantes serão 
coletadas informações sobre a idade, sexo, experiência previa em curso de graduação 
(sim/não) e realização de trabalho concomitante aos estudos (sim/não). Para a 
avaliação dos componentes curriculares e professores, será utilizado um método de 
coleta de dados que permite, a partir da combinação das informações construir uma 
análise multidimensional gráfica. Para isso, se utilizará uma avaliação inicial geral do 
componente curricular e dos professores, onde o aluno deverá indicar em uma barra de 
satisfação de – a +, como avalia o componente curricular e professor(es). Além dessa 
avaliação inicial, o aluno deverá indicar entre 16 características positivas e negativas, 
que representam o componente curricular ministrado naquele semestre. As 16 
características incluídas serão: aulas iniciam pontualmente; aprendi o conteúdo; 
conteúdos aplicáveis a prática; estimula o raciocínio; desenvolvi habilidades; prende a 
atenção da turma; fez correções das provas; ajuda a tirar dúvidas; conteúdos 
importantes; cronograma atrasou; muitas aulas canceladas; demorou em divulgar as 
notas; metodologia de aula repetitiva; não houve correção das provas; não aprendi 
muito; não prende a atenção da turma e conteúdos pouco importante. Os componentes 
Práticas em Saúde Coletiva I a VII e Espaços Integrativos I a VII, serão avaliados 
segundo outros critérios, pois possuem características específicas de integração de 
conteúdos e extensão, que precisam ser avaliados através de outros critérios. Para 
esses componentes serão incluídas 13 características: conseguiu articular os 
conhecimentos do módulo integrador; desenvolvi habilidades; articulou teoria e prática; 
vivência fora da universidade; contato com serviços de saúde; estimula o raciocínio; 
integração entre os professores; cronograma atrasou; participação de poucos 
professores; metodologias repetitivas; temas pouco importantes; nenhum contato com 
serviços de saúde e faltou explicar melhor as atividades. Análise de dados A análise dos 
dados será realizada através da Partial Least Squares regression (PLS) utilizando o 
programa XLSTAT. A PLS é um método de regressão rápido, eficiente e ideal baseado 
na covariância. Recomenda-se em casos de regressão onde o número de variáveis 
explicativas é alto e onde é provável que as variáveis explicativas estejam 
correlacionadas. A equação do modelo de regressão PLS escreve: Y = ThC'h + Eh = 
XWh * C'h + Eh = XWh (P'hWh) -1 C'h + E, onde Y é a matriz das variáveis dependentes, 
X é a matriz das variáveis explicativas. Th, Ch, W * h, Wh e Ph, são as matrizes geradas 
pelo algoritmo PLS, e Eh é a matriz dos resíduos. Uma grande vantagem da regressão 
PLS sobre a regressão clássica são os gráficos disponíveis que descrevem a estrutura 
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dos dados. Graças aos gráficos de correlação e carregamento, é fácil estudar a relação 
entre as variáveis. Podem ser relações entre as variáveis explicativas ou variáveis 
dependentes, bem como entre variáveis explicativas e dependentes. O gráfico de 
pontuação fornece informações sobre a proximidade da amostra e a estrutura do 
conjunto de dados. O biplot reúne todas essas informações em um gráfico 
(REGRESSÃO... 2019). Grupo focal Uma terceira avaliação será realizada utilizando o 
método de entrevistas de grupo focal - é uma técnica de avaliação qualitativa, que coleta 
dados por meio das interações grupais ao se discutir um tópico sugerido pelo 
pesquisador. - Essa interação grupal irá subsidiar o processo de análise dos dados, 
usando as informações dadas pela interação do grupo, compreendendo também 
atitudes, sentimentos e percepções do grupo frente ao tema abordado (a avaliação dos 
componentes curriculares da graduação em Saúde Coletiva). A análise dessas 
percepções devem tentar capturar as idéias principais que apóiem as conclusões do 
estudo, pois este tipo de técnica pode manifestar uma opinião coletiva ou se dividir em 
subgrupos com ideias opostas. Vale ressaltar que as entrevistas serão gravadas, por 
meio de recursos de gravação de voz, mediante autorização prévia dos participantes do 
grupo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Devido a pandemia do novo Coronavírus impossibilitou a coleta de dados para 
realização dos resultados, impedindo o andamento da pesquisa. 
 
Conclusão 

 
Devido a pandemia do novo Coronavírus impossibilitou andamento da pesquisa. 
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TÍTULO: ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

(EJA): UMA PROPOSTA DA PEDAGOGIA DO MOVIMENTO 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi efetivar-se uma análise do ensino e aprendizagem dos 
alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas aulas de Educação Física (EF), 
através de uma entrevista qualitativa com o uso de coleta de dados de uma docente 
atuante de uma escola pública do município de Natal/RN. Buscando analisar seu perfil 
de formação docente, suas motivações e dificuldades acerca do ensino do EJA e, a 
partir desta entrevista propor intervenções, a fim de que se encontre uma melhor relação 
de ensino-aprendizagem na disciplina de Educação Física, a partir da pedagogia do 
movimento. Os resultados mostram a importância da pedagogia do movimento para o 
ensino do EJA, a necessidade de uma maior atenção para este público discente através 
de pesquisas e/ou extensões, uma formação que busque preparar o futuro docente para 
esta área e, a desvalorização da disciplina como componente na formação humana. 
 
Palavras-chave: Educação Física, Educação de Jovens e Adultos; ensino-

aprendizagem 

TITLE: TEACHING AND LEARNING IN THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE AND 

ADULTS (EJA): A PROPOSAL OF THE PEDAGOGY OF THE MOVEMENT 

Abstract 

The aim of this study was to perform an analysis of the teaching and learning of students 
of Youth and Adult Education (EJA) in physical education (PE) classes, through a 
qualitative interview with the use of data collection of a teacher working in a public school 
of the municipality of Natal/RN. Seeking to analyze its profile of teacher education, its 
motivations and difficulties about the teaching of the EJA and, from this interview propose 
interventions, in order to find a better teaching-learning relationship in the discipline of 
Physical Education, from the pedagogy of the movement. The results show the 
importance of the pedagogy of the movement for the teaching of the EJA, the need for 
greater attention for this student public through research and/or extensions, a training 
that seeks to prepare the future teacher for this area and the devaluation of the discipline 
as a component in human formation. 
 
Keywords: Physical Education, Youth and Adult Education; teaching-learning 

Introdução 

Este artigo relata sobre o projeto de pesquisa cuja finalidade é o ensino e aprendizagem 
da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos, que se principia do programa 
institucional de bolsas iniciação científica, do Departamento de Educação Física da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A pesquisa se deu através de 
uma entrevista montada de interesse qualitativo a uma professora de EF do município 
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de Natal/RN que possui atuação na EJA. Sendo de cunho qualitativo conseguimos uma 
maior intensidade das respostas resultando numa maior compreensão e interpretação 
dessas narrativas obtidas acerca da relação do seu ensino e aprendizagem (SILVEIRA; 
CÓRDOVA, 2009). A EJA e Educação Física possuem em suas histórias algumas linhas 
em comum. Como, por exemplo, a sua significação no decorrer da sociedade, Paiva 
(2016), afirma que este novo sentido se dá pela própria entrada da educação na 
sociedade que vê a alfabetização muito mais do que ler e escrever, ou apenas um direito 
constitucional e sim, a alfabetização como a autonomia necessária para acompanhar o 
desenvolvimento do mundo ao redor assim, também, a EF que no Brasil, passou por 
várias tendências pedagógicas de acordo com a necessidade da sociedade. Entretanto, 
mesmo a Educação Física mostrando sua importância para o desenvolvimento e 
formação aos alunos na EJA e possibilitando o conhecimento da cultura corporal de 
movimento, a prática da EF na escola, de acordo com Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) n° 9394/96 pontua em seu Art. 26, § 3º a prática facultativa 
para as seguintes situações: I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis 
horas; II – maior de trinta anos de idade; III – que estiver prestando serviço militar inicial 
ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física; VI – que 
tenha prole Coincidindo com a maioria do público da EJA e, mostrando ainda a falta de 
compreensão da importância da Educação Física nos processos de formação humana 
citados acima, isto porque, segundo Okuma e Ferraz (1999) “esse fato poderia se 
justificar pela distinção que a sociedade estaria fazendo entre atividade física e 
educação física na escola...”. Também, a falta de investimento, incentivo e espaço que 
ajudem o docente com esse público (PIRES et al., 2016). Público este, composto por 
uma grande diversidade de pessoas, com histórias, referências, desejos e motivações 
diferentes. Desse modo, a pedagogia do movimento dispõe de uma grande relevância, 
para a Educação Física escolar e para esta pesquisa, levando em consideração as 
áreas nas quais se relacionam: ensino e formação docente, investigando dessa forma, 
respectivamente as atuações e implicações, e os suportes durante a formação, 
(OKUMA; FERRAZ, 1999). Sendo, necessário que haja um olhar sobre estes aspectos, 
pois eles acarretam diretamente na aprendizagem dos alunos. Os professores de EF 
passam por esse desafio, principalmente quando relacionado à EJA, de realizar 
práticas/reflexões que façam perceber e passar a sua legitimidade e importância da 
matéria para os seus alunos (COSTA, 2015). Tendo em visto, que a formação de um 
docente crítico leva a um aluno crítico, como afirma Freire (1994), citado por Carvalho 
e Machado (2016, p. 65), “O educador crítico ou a educadora crítica, exigente, coerente, 
no exercício de sua reflexão sobre a prática educativa ou no exercício da própria prática, 
sempre a entende em sua totalidade” e Garcia (2009), que defende a importância 
docente quando diz que são: Importantes para influir na aprendizagem dos alunos. 
Importantes para melhorar a qualidade da educação que as escolas e os 
estabelecimentos de ensino realizam cotidianamente. Importantes, em última análise, 
como uma profissão necessária e imprescindível para a sociedade do conhecimento. 
Portanto, percebe-se o quanto é importante darmos espaço para a análise da formação 
do professor e quais as suas necessidades, justificando assim, a relevância deste 
trabalho. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual está pautada na pesquisa-ação com uma 
entrevista de cunho qualitativo. Neste tipo de pesquisa o intuito é apresentar uma 
informação nova, o pesquisador também se faz presente sendo assim um dos sujeitos 
da pesquisa, além do mais, possui um enfoque maior na explicação dos 
acontecimentos, e com métodos que consigam as informações mais aprofundadas 
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(SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). Toledo e Jacobi (2013), afirma que a pesquisa-ação não 
possui interesse somente em encontrar as respostas dos problemas, mas sim busca 
fazer este elo entre a teoria e prática, resultando assim em um alcance de maior escala, 
quando os sujeitos são diretamente envolvidos no processo. Dessa forma, esta 
pesquisa possui a amostra realizada com uma professora de Educação Física da EJA 
da Rede Municipal de Educação da cidade do Natal, segundo os dados do quadro das 
escolas Municipais e CMEIs, 30 de 144 escolas Municipais de Natal oferecem o ensino 
na EJA. Como dito antes, o sujeito envolvido é uma Professora de Educação Física que 
atua nesta modalidade: EJA. Sendo assim, aplicamos uma entrevista com 14 perguntas 
que nos fizeram buscar compreender a realidade desta professora na sua relação de 
ensino-aprendizagem. A entrevista foi elaborada especificamente para este estudo, 
sendo feita de forma pessoal e oral, realizando uma aplicação piloto com esta mesma 
professora e foi observado que não precisaria de adequações. Por se tratar de uma 
entrevista, houve as perguntas que foram elaboradas, porém dispôs de abertura para 
se tratar de outras realidades que não estavam nas perguntas. Optamos pela escolha 
da entrevista para a pesquisa, em razão de que, fosse quebrado a hierarquia que 
poderia existir entre entrevistado e entrevistador, a perspectiva de certo e errado e 
influências nas respostas, pois de acordo com Ludke e André (1986), “na entrevista a 
relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre 
quem pergunta e quem responde”. Logo, a entrevista foi realizada no mês de novembro 
de 2019 pelos bolsistas de iniciação científica do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC). Antes de realizar a entrevista houve períodos que foram 
dedicados às referências bibliográficas, estas que são de suma importância para a 
aplicação da entrevista e da pesquisa, tempo este que fora previsto no cronograma. 
 
Resultados e Discussões 

 
Por se tratar de uma pesquisa que tem uma proposta na pedagogia do movimento, 
buscamos primeiro conhecer o perfil de formação da professora, na qual tem o ensino 
superior em Educação Física realizado no ano de 2005, iniciado na Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte e concluído na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, possuindo somente a graduação, chegou a iniciar a especialização na EJA, 
porém não chegou a concluir. Ao ser questionada sobre como foi sua formação, ela 
relata: A dificuldade da gente naquele tempo também, no meu caso que só tínhamos 
apenas o estágio 1, as outras práticas que tínhamos era fácil, a gente aplicava aula para 
a própria turma, você podia mandar plantar bananeira e todo mundo plantava[…]. 
Revelando assim, a carência de experiência durante a sua formação inicial percebendo 
a necessidade de maiores contatos com a escola. Garcia (2009) relata que existem tipos 
de experiências que influenciam para o ato de ensinar e aprender, e uma delas são a 
experiência escolar e de aula, que são as experiências como discente acerca da função 
do professor e do ensino. Isto, nos mostra a importância dos estágios durante a 
formação, uma boa orientação e a necessidade de tê-los na grade formativa. Um 
relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
publicado em 2005 chama a atenção sobre a formação docente inicial, quando 
pronuncia “... que a "qualidade do professor" é a variável escolar mais importante que 
influencia o desempenho dos alunos”. Posto isto, percebemos a necessidade sobre a 
formação docente que culmina diretamente no ensino. Seguindo esta linha sobre sua 
formação, perguntamos sobre o tempo que ela possui de experiência docente e quais 
níveis já licenciou, a professora explicou que exerce a profissão de docente há 17 anos 
e os níveis de ensino no qual trabalhou foram a EJA e o ensino fundamental, todos nas 
escolas públicas. Ao perguntamos se tinha participado da formação continuada a 
professora respondeu: “Na EJA a princípio eu participava, mas assim não vou dizer que 
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eu era assídua, eu ia uma vez e outra não, quando eu entrei na EJA a formação 
continuada não existia…”. Retrata também, sobre a diferença que vê no decorrer dos 
anos sobre a formação continuada comparando a do ensino fundamental e da EJA, 
expressando assim, um dos seus motivos de não continuar a ir para a formação 
continuada que ofereciam: [...] Hoje a formação é diferente para o ensino fundamental, 
antes que apenas era para ler e discutir sobre o capítulo não tinha nada mais prática, 
hoje tem a parte da teoria, e também se realiza uma prática sobre aquilo, mas a 
formação da EJA não era e ainda não é assim [...]. Sobre isso, Barreto (2006), nos 
explica a importância da formação continuada, na qual o maior proveito que se pode 
retirar dela é que já estamos sendo formados e aplicando a docência, ou seja, fatores 
que não conseguimos adquirir durante a formação inicial podemos adquirir pela 
formação continuada, na qual ainda afirma que “Certamente, todo educador, ao 
desenvolver o seu trabalho, aprende com ele”. Entretanto, essa falta de motivação que 
a professora relata pode-se dar também pela falta de incentivo e comprometimento 
político para dar uma qualidade a educação (Cristino, 2007). Ainda Fávero (2006), 
defende a contribuição da formação continuada com a necessidade da troca de 
conhecimento entre os professores fazendo com que se tenha experiências bem 
realizadas e sua associação entre as áreas buscando assim um maior diálogo. Ao 
tratarmos sobre sua relação no ensino, buscamos compreender suas estratégias, 
métodos avaliativos, como constrói os planejamentos, quais as dificuldades ao realizá-
los. Sobre o planejamento, a professora diz: “O planejamento da EJA eu procuro não 
trabalhar conteúdo igual [...] eu mesmo faço a seleção e mostro para coordenação [...]”. 
Além do mais, sobre os conteúdos, declara que trabalha com: [...] a nutrição dos 
alimentos, algo que sempre trabalho com eles, sobre anorexia, bulimia. Mas eu procuro 
não trabalhar os conteúdos iguais, trabalho também a importância da educação física, 
o histórico... eu elaboro para que as turmas de 3° ano e 4° não veja a mesma coisa [...]. 
Tais conteúdos que são frequentemente tratados pelos professores que buscam através 
da sua matéria dar algo que seja significativo para os alunos. Levando em consideração 
aos alunos do EJA os professores de Educação Física visam bem mais este lado da 
qualidade de vida, além do mais, algo que dificulta para os professores de Educação 
Física na EJA em seus planejamentos é a falta de uma referência, como por exemplo, 
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que apresenta os conteúdos para ser 
trabalhados, juntamente com as competências e habilidades durante os ensinos, mas 
não se existe isso para a EJA. Brasil (2002), afirma que “o desenvolvimento de uma 
proposta de Educação Física para Educação de Jovens e Adultos constitui-se, 
simultaneamente, numa necessidade e num desafio”, isto justamente acontece por 
causa da diversidade que detém. A professora ainda relata um pouco de sentimento de 
abandono acerca dos acompanhamentos e a falta de planejamento coletivo com todos 
os professores juntos: “[...] não tem, temos uma coordenadora e ela precisa resolver 
outras coisas e no dia do planejamento uso para corrigir provas, lançar nota [...]”, muitas 
vezes isto acontece pelo fato de que os gestores até enxergam a Educação Física como 
algo produtivo para os alunos, mas não entendem que ela pode ir muito além e também 
não tem o espaço para exigir muitas mudanças dela na EJA (PIRES et al., 2016). Ao 
relatar suas dificuldades na realização dos planos/aplicação de aula, ela comenta 
principalmente sobre a quantidade de alunos, na qual são poucos numa turma, a 
heterogeneidade e a falta de interesse nas aulas práticas, retrata também sobre porque 
deixou de fazer estas aulas: “[...] eu queria muito voltar com a prática, muito, eu me vejo 
assim, deixei de ir pra quadra com eles, porque eles já entraram querendo bola e 
somente a prática realizada por homens”, e para buscar a participação de todos optou 
por realizar somente as aulas teóricas. Porventura algo que possa ajudar aos alunos 
desejarem a realização da prática, podem ser as discussões e reflexão da prática da 
Educação Física em suas aulas teóricas, efetivando aos seus alunos vislumbrar a 
necessidade da reflexão dos conteúdos durante a prática, “Ou seja, pensar na 
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possibilidade de fomentar práticas corporais articulando teoria e prática, que permitam 
ao educando ressignificar esse aprendizado para além dos muros da escola.” (ARAUJO; 
SILVA, 2014) e, deixando que se desconstrua essa visão de que Educação Física ocupe 
apenas o “lugar de lazer, como uma atividade fora do trabalho. Não como uma 
possibilidade de reflexão e sentidos estabelecidos por um contexto histórico-cultural.” 
(PIMENTA, 2011). Tratando destas estratégias, a professora também relata que usa 
principalmente a empatia, a conquista do aluno, “[...] Apesar de ter somente o quadro, 
mas busco incentivá-los para que eles acreditem no potencial deles.” isto é muito 
importante essa relação do professor com o aluno, segundo Garcia (2009): O 
conhecimento que os professores possuem do conteúdo a ensinar também influi no que 
e no como ensinar [...] sabemos que o conhecimento da matéria não é um indicador de 
qualidade de ensino. Existem outros tipos de conhecimentos também importantes: 
conhecimento do contexto (onde se ensina), dos alunos (a quem se ensina), de si 
mesmo, e também de como se ensina. Isto significa que é necessário este 
conhecimento e motivação por parte do professor, pois é muito importante e válido para 
o ensino e aprendizagem. Por outro lado, sabe-se a necessidade das atualizações das 
estratégias e um bom planejamento faz parte disso, quando a professora relata que “[...] 
o centro atrativo metodológico eu não tenho [...]”, percebemos essa carência do aparato 
científico que do mesmo modo, se mostra importante para o ensino e aprendizagem. 
Acerca dos métodos avaliativos a docente ao nos mostrar a caderneta online ela 
enfatiza que “Nos níveis I e II não existe cadastro dessas turmas para mim, no III e IV, 
possuem, e são as avaliações escritas e trabalhos e também a presença [...]” mostrando 
que não tem como ela realizar de forma séria uma avaliação para os primeiros níveis, 
pois na caderneta oficial a Educação Física não existe, mesmo ela ministrando aulas 
para essa turma. Exibindo essa falta de comprometimento com a disciplina que Costa 
(2015), retrata como uma das situações que interfere para o trabalho docente em 
Educação Física, a exclusão e o afastamento na rotina escolar. A professora também 
expõe que mesmo sabendo que a presença no ensino da EJA é algo que não pode ser 
levado em conta no processo avaliativo, ela busca conversar com os alunos sobre como 
enxerga importante a presença. Sendo assim, ao entrevistarmos essa professora para 
buscar junto com ela analisar suas dificuldades, mas também seus crescimento acerca 
da EJA percebemos o quão é importante a formação docente, a continuada e as 
atualizações nos conteúdos para que se mostre a importância dessa matéria, na qual é 
marcada por tantas lutas e conquistas na educação escolar. Devemos também 
considerar este olhar ao aluno do EJA que como assim como os outros possuem suas 
particularidades, pois estes: [...] chegam à escola com experiências de vida, valores e 
crenças já constituídos, vivências profissionais, origens, idades, históricos escolares, 
ritmos de aprendizagens e estrutura de pensamento completamente diferente do que 
se encontra no ensino regular.” (PIRES et al., 2016). Algo que vimos que somente os 
professores que possuem um vínculo maior com os estudantes na instituição de ensino 
(escola), podem utilizar isto como estratégias metodológicas, como a própria professora 
entrevistada que disse que buscar nas suas aulas mostrar conteúdos que sejam da 
realidade deles, dessa forma podendo dar a estes alunos novos significados às suas 
experiências. 
 
Conclusão 

 
O ensino e aprendizagem da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos, é 
primeiramente visto de forma legal e um direito para os alunos dessa modalidade. A 
proposta da pedagogia do movimento que nos fez analisar a relação da formação e o 
ensino, nos fez perceber como elas estão interligadas e que precisam promover maior 
relevância o sobre a formação docente, pois vemos que ela embarca diretamente no 
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ensino durante a docência. Pela entrevista conseguimos com a professora diagnosticar 
seus desafios e potencialidades de forma a melhorar o seu ensino. Além disso, é 
necessário que se busque mais estas pesquisas nas escolas na qual o professor venha 
a ter voz para tratar sobre seus desafios e ver que pode ser ajudado, visto que os 
conteúdos e os planejamentos para a modalidade EJA são ainda indeterminados para 
a maioria dos professores, “pois, embora já exista um percurso na Educação Física de 
jovens e adultos, muitos caminhos ainda estão por ser percorridos.” (BRASIL, 2002). 
Trabalhando assim, a motivação destes professores, no caso da pesquisa esta 
professora na qual se vê desmotivada a dar continuidade a sua formação continuada, 
pois é desconectada da sua realidade na escola, propomos que estas formações na 
cidade do Natal/RN também venham a passar periodicamente por revisões para que 
veja se a sua função está sendo realizada para os professores e assim, efetivar com 
que eles busquem esse auxílio e troca de experiências para vencer seus desafios. 
Ainda, as formações e capacitações proporcionam ao professor esse suporte de 
referências que necessitam para realizar sua aula, pois mesmo que não mude a sua 
prática ele pode mudar o seu olhar sobre ela, fazendo com que tenha sentido para ele 
e se sinta valorizado. Podendo também, variar seus conteúdos e conseguindo encaixar 
na vivência e que possua significado para os seus alunos, demonstrando as diversas 
formas de linguagens e que a Educação Física pode ser uma delas que os alunos 
consigam se expressar, e nesta modalidade de ensino na qual a linguagem e expressão 
se vêem como algo dificultoso a Educação Física possa vir a melhorar a autoestima 
desses alunos (Brasil, 2002), como a professora que relatou que busca sempre motivá-
los. Além do que, esta pesquisa possui o intuito de não expor apenas as dificuldades na 
qual a professora trazia, mas juntamente com ela buscar as soluções, pois a pesquisa 
na qual o sujeito possui interação e atividade presente mostra-se que a mudança é 
maior. Principalmente acerca da docência que não é algo exato, pois as variáveis 
(professores, alunos, escolas, condições, etc) mudam. Desse modo, é visto a 
necessidade da continuidade deste projeto, que infelizmente não conseguiu dar 
continuidade nessa intervenção juntamente com a professora na qual somente ela teria 
essa ação direta com seus alunos, se deu interferida por causa da pandemia que se 
ocorreu do covid-19. 
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TÍTULO: PROBLEMATIZANDO A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN 

Resumo 

O objetivo do presente estudo foi realizar uma analise sobre o fazer pedagógico de uma 
professora licenciada em Educação Física (EF), atuante na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) em uma escola do município de Natal/RN. Trata-se de um projeto piloto 
para realizar uma intervenção pedagógica, junto a professora, a partir da pedagogia do 
movimento. Buscou-se identificar quais os desafios e dificuldades encontradas para a 
realização das suas aulas, para isso foi realizada uma entrevista qualitativa como 
instrumento de coleta de dados. A partir desta entrevista foi possível identificar sua 
formação docente, suas reflexões quanta a pratica docente nesta modalidade de ensino, 
e levantar considerações quanto o conteúdo da entrevista. 
 
Palavras-chave: Educação física; Educação de Jovens e Adultos; Pedagógia do 

movimento; 

TITLE: PROBLEMATIZING PHYSICAL EDUCATION IN THE EDUCATION OF YOUNG 

PEOPLE AND ADULTS IN THE MUNICIPALITY OF NATAL-RN 

Abstract 

The objective of the present study was to carry out an analysis on the pedagogical 
practice of a teacher licensed in Physical Education (EF), working in the Education of 
Youth and Adults (EJA) in a school in the city of Natal / RN. It is a pilot project to carry 
out a pedagogical intervention, with the teacher, based on the movement's pedagogy. 
An attempt was made to identify the challenges and difficulties encountered in 
conducting their classes, for which a qualitative interview was conducted as a data 
collection instrument. From this interview, it was possible to identify his teaching 
background, his reflections on teaching practice in this type of teaching, and to raise 
considerations regarding the content of the interview. 
 
Keywords: Physical education; Youth and Adult Education; Movement pedagogy; 

Introdução 

A Educação de Jovens e Adultos - EJA, foi criada pelo Governo Federal com o objetivo 
de oferecer uma oportunidade aos jovens, adultos e idosos que precisaram interromper 
por algum motivo o Ensino Fundamental ou ensino médio e não concluíram na idade 
apropriada, de retornar aos estudos e concluírem a educação básica. A Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação nacional (LDB) – Lei 9394 garante acesso público e gratuito aos 
ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria; e 
diz que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 
ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e 
constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Esta lei 
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também garante a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 
garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na 
escola. O currículo escolar desta modalidade de ensino é composto pelas mesmas 
disciplinas que compõem o ensino regular do ensino fundamental e médio. Dentre estas 
disciplinas ministradas no ensino básico está a Educação Física, ela consta como 
disciplina obrigatória, mas na LDB no artigo 26º inciso 3º diz que a educação física, 
integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da 
educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: I – que cumpra jornada de 
trabalho igual ou superior a seis horas; II – maior de trinta anos de idade; III – que estiver 
prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática 
da educação física; VI – que tenha prole. Quando procuramos identificar a população 
que faz parte da Educação de Jovens e Adultos encontramos que ela é composta por 
uma imensa diversidade de alunos, principalmente trabalhadores. Os alunos da EJA 
são geralmente pessoas que trabalham durante o dia, ou alunos que atingiram uma 
idade determinada e por isso não pode mais frequentar o ensino regular. Essa 
modalidade de ensino apresenta uma grande diversidade de idades, diferentes histórias 
de vida, pessoas com diferentes saberes e aprendizados e que estão inseridas em 
diferentes contextos sociais. Devido uma parte destes alunos cumprirem uma jornada 
de trabalho há questões quanto a condição de cansaço. Esse estado de cansaço é um 
dos motivos pelo qual muitos alunos não participam das aulas de Educação Física. 
Como dito por Santin (2003), é interessante observar que a Educação Física é a única 
disciplina para qual há leis para que certos alunos sejam dispensados, alegando razões 
que, olhadas com atenção, mostram que exatamente esses dispensados são os que 
mais necessitam da atenção do educador. Mas como, para alguns, Educação Física é 
sinônimo de determinado perfil físico e de desempenhos atléticos, parece ser normal a 
dispensa. Note-se ainda que em nenhum curso alguém é dispensado da História, da 
Gramática, da Matemática ou Línguas porque tem problemas de aprendizagem. 
(SANTIN, 2003, p. 107). O dialogo entre EJA e Educação Física Quando falamos da 
Educação Física na EJA, do ponto de vista do aluno vemos nas escolas a não 
participação efetiva deles nas aulas desta disciplina, por diferentes motivos. E ao olhar 
do ponto de vista dos professores também há concepções que devem ser abordadas. 
Portanto é importante problematizar a Educação física na educação de jovens e adultos. 
Para tal, esta pesquisa inicia-se como um projeto piloto para testar a viabilidade do uso 
da pedagogia do movimento como intervenção no fazer pedagógico do profissional de 
Educação Fisica atuante no Ensino de Jovens e Adultos. 
 
Metodologia 

 
O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa. De acordo com 
Prodanov e Freitas (2013, p. 70) a pesquisa qualitativa considera que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. Para 
Minayo (2001 p. 21-.22), essa abordagem trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 
à operacionalização de variáveis. Quanto aos objetivos, este estudo caracteriza-se 
como exploratório e descritivo. Segundo Gil (2002, p. 41) pesquisas exploratórias têm o 
objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo 
explícito ou a construir hipóteses, incluindo levantamento bibliográfico e entrevistas. 
Ainda segundo Gil (p. 42), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 
descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
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estabelecimento de relações entre variáveis. A coleta de dados aconteceu a partir da 
observação de algumas aulas e uma entrevista realizada com uma professora de 
Educação Física que atua na modalidade de ensino EJA, em uma escola de ensino 
fundamental da rede municipal de Natal. Segundo Duarte (2004), a entrevista permite 
ao pesquisador coletar indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e 
significa sua realidade e levantar informações consistentes que lhe permitam descrever 
e compreender a lógica que preside as relações que se estabelecem no interior daquele 
grupo. 
 
Resultados e Discussões 

 
A seguir serão apresentados os resultados provenientes da pesquisa qualitativa, cujos 
dados foram coletados através de uma entrevista com uma professora da rede pública 
de ensino de Natal, atuante na Educação de Jovens e Adultos. A analise dos resultados 
da entrevista foi realizada utilizando-se o método de análise de conteúdo. Inicialmente 
foi feita a transcrição das respostas, já que a entrevista foi gravada, e em seguida a 
exploração deste conteúdo. A professora é formada em Educação Física Licenciatura, 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela iniciou a especialização em EJA, 
mas por motivos particulares teve de desistir. O motivo pelo qual a professora disse ter 
optado por esse curso, foi o fato de ter sido atleta, não profissional, amadora, e sempre 
estar ligada a área de esportes, “mas a minha primeira opção não era educação física 
era veterinária na época eu pensava, mas em natal não tinha, o lugar mais próximo onde 
eu morava era Patos na Paraíba, eu não conhecia o lugar... mas enfim, escolhi 
educação física por sempre estar ligada na área dos esportes”. Iniciou sua pratica 
docente na mesma escola que atua no momento e já com a modalidade EJA. Ela relata 
que caiu de “paraquedas”, pois havia sido encaminhada para atuar no ensino 
fundamental. Já lecionou no ensino fundamental I e II. Na estrutura curricular do curso 
de Licenciatura em Educação Física da UFRN não há disciplinas que envolvam a 
Educação de Jovens e Adultos, não há matéria obrigatória e nem mesmo optativa. Seria 
bastante importante haver essa inclusão no currículo já que a EJA é uma realidade 
escolar onde atuamos. Um contato a partir de um estágio supervisionado seria bastante 
enriquecedor para o discente. No curso de pedagogia da mesma universidade, há uma 
disciplina optativa e uma obrigatória na estrutura curricular. A questão do curso não ser 
a primeira opção de curso é bastante recorrente aos alunos do curso, em todas as 
turmas ingressante é possível se deparar com essa situação, onde uma parte deles 
tinham outro curso como primeira opção e no decorrer do curso acabam desistindo e 
migrando para outra área. Sobre sua participação em formação continuada, sua 
resposta foi que quando começou a lecionar na EJA não havia formação continuada, 
mas que quando iniciou ela frequentou, mas que não era tão assídua. Ela citou que a 
formação do ensino fundamental inicialmente era apenas ler e discutir sobre o capitulo 
e que não tinha nada mais pratico, mas que isso mudou e atualmente existe uma parte 
teórica e uma pratica, porem ela disse que na formação da EJA continua sendo leitura 
de textos e por esse motivo ela deixou de participar. “perguntei a alguns colegas como 
estava o andamento da disciplina educação física na EJA e é aquela coisa que quase 
ninguém tem resposta, eu sei que eles tentam possui boa vontade e tudo, mas...”. Freire 
(1996), afirma que “na formação permanente dos professores, o momento fundamental 
é a reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de 
ontem que se pode melhorar a próxima prática”. Assim, a formação continuada é 
importante para o professor aperfeiçoar os saberes necessários para realizar suas 
atividades como educador, portanto vejo que a formação continuada deve se aproximar 
da realidade das escolas, para assim ser um subsidio para os professores garantirem 
uma qualidade de ensino aos seus alunos. Para Machado (2005, p.30) “a formação 
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continuada é um dos aspectos importantes para reunir a teoria e a prática no contexto 
profissional”. Pode-se inferir que a formação inicial não foi o bastante para saber lidar 
com as necessidades de ensino, assim a formação continuada permite ao docente 
refletir, ter o pensamento critico e agir no contexto onde atua. Porém, pelo que foi 
relatado as formações não condiziam com a realidade vivida pela professora e por esse 
motivo ela deixou de ir, então já que as formações são tão importantes para o fazer 
pedagógico e devem dar um apoio técnico ao professor, é preciso que elas se 
aproximem da realidade escolar e da realidade dos alunos para que façam sentido para 
todos. A professora relatou como iniciou sua historia com a EJA, ela havia sido 
direcionada para a escola para atuar no ensino fundamental, mas ao chegar a escola 
foi informada que não havia aquela vaga, mas que ela poderia ser direcionada para 
lecionar nesta outra modalidade de ensino, e assim foi. Ela contou que dentro do horário 
da noite não havia vaga para a Educação Física e lá precisou ir de porta em porta 
perguntar que gostaria de ir jogar futsal em um horário diferente da aula e assim foi por 
um ano. Geralmente aqueles que não são graduados em Educação Física não 
reconhecem a importância da sua prática, para eles é só “rolar”, essa disciplina 
historicamente é bastante desvalorizada, e em muitas escolas seus horários são 
colocados em um contra-turno ao horário de aula do aluno, mas no caso da EJA, no 
horário diferente ao das aulas esses estudantes estão trabalhando, então na há muitas 
possibilidades de aula. A Educação Física luta para ser reconhecida como disciplina 
igual as outras, como por exemplo, português ou matemática, pelos colegas professores 
quanto pelos próprios alunos. Sobre o planejamento das suas aulas seu relato foi que 
“No planejamento da EJA eu procuro não trabalhar conteúdos iguais e quando eu 
trabalho o mesmo conteúdo, por exemplo, eu mesmo faço a seleção e mostro para 
coordenação... por exemplo, se eu quiser trabalhar a nutrição dos alimentos (algo que 
sempre trabalho com eles), sobre anorexia, bulimia... Mas eu procuro não trabalhar os 
conteúdos iguais, trabalho também a importância da educação física, o histórico... eu 
elaboro para que as turmas de 3° e 4° nível não veja a mesma coisa. Agora sobre a 
questão de acompanhamento de planejamento não sou eu que vou dizer, mas não tem, 
temos uma coordenadora e ela precisa resolver outras coisas e no dia do planejamento 
uso para corrigir provas, lançar nota. Eu sempre digo aos alunos o que passo para vocês 
não é algo que eu quero que vocês decorem e sim levem para a vida”. Para Barros 
(2016), “tendo em vista que a diversidade e o aprendizado estão presentes no cotiado, 
é necessário que este espaço normativo, a escola, medeie processos, perceba as 
aprendizagens ocultas, acolha o individuo e some as experiências da cultura em que se 
insere o aluno o saber formalizado e sistematizado”. Para o Ministério de Educação 
(MEC) uma proposta de ensino da Educação Física na EJA, deve ser ajustada aos 
interesses e possibilidades dos alunos de EJA, a partir de abordagens que contemplem 
a diversidade de objetivos, conteúdos e processos de ensino e aprendizagem, que 
compõe a Educação Física escolar na atualidade. Para Libâneo, aos que se ocupam da 
educação escolar, das escolas, da aprendizagem dos estudantes, é requerido que 
façam opções pedagógicas, ou seja, assumam um posicionamento sobre objetivos e 
modos de promover o desenvolvimento e a aprendizagem de sujeitos inseridos em 
contextos socioculturais e institucionais concretos. Sendo assim, os professores devem 
criar situações que façam o resgate das memorias dos seus alunos, visto que cada um 
traz consigo uma grande carga de historias, e assim favorecer uma aprendizagem 
significativa. Paulo Freire defendia a tese de que, o importante do ponto de vista de uma 
educação libertadora, e não “bancária”, é que, em qualquer dos casos, os homens se 
sintam sujeitos de seu pensar, discutem o seu pensar, sua própria visão de mundo, 
manifestada implicitamente ou explicitamente, nas suas sugestões e nas de seus 
companheiros. (FREIRE, 1987, p. 120). Questionamos sobre as maiores dificuldades 
na hora de planejar as aulas para as turmas da EJA, e as principais queixas foram sobre 
planejar a aula para uma quantidade de pessoas e na hora não ter a participação desta 
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quantidade de pessoas, a heterogeneidade das turmas, um dos motivos pelos quais ela 
disse ter optado por não realizar aula pratica, já que apenas os homens participavam e 
apenas queriam joga “bola”. Durante as aulas é possível visualizar que uma grande 
parte dos alunos não participam da aulas, por diversos motivos, dificultando assim o 
planejamento adequado para uma quantidade X de alunos. Quanto a questão da 
diversidade de alunos, como já foi falado, geralmente os alunos mais novos participam 
da aula mas apenas no que lhe é atrativo, esportes normalmente. BARROS et al. (2013) 
identificaram a falta de planejamento e estratégias metodológicas para os profissionais 
atuarem e a pouca relevância da EF na escola Perguntei sua opinião sobre a 
participação dos alunos em aulas praticas e teóricas. Sua resposta foi que eles são mais 
participativos nas aulas teóricas. Ela relatou que nas turmas dos níveis 2, 3 e 4 quase 
não realiza aulas praticas, e que um dia buscou dar aulas de aptidão física, trabalhar a 
ginastica militar, o TAF, buscou fazer uma associação desta ginastica militar na qual 
eles que realizassem a aula, e não saiu nada. Ela disse que quando dá autonomia para 
que eles busquem a aula, sempre sai algo da vivencia deles, que é o futebol, a 
queimada. “A gente tenta desconstruir, mas acredito aquele que critica que a educação 
física só tem queimada e futebol não entende também o prazer que se dá aos alunos”. 
Talvez uma solução fosse buscar a partir deles os conteúdos que eles gostariam de 
trabalhar na disciplina, perguntando até mesmo como seria trabalhado o assunto, mas 
que a docente ficasse responsável pelo modo que seria aplicada aquela aula para que 
todos os alunos pudessem participar. Quanto as aulas teóricas, são bem vindas, mas 
precisam ser bem planejadas, visto que dentre esses alunos há aqueles que não sabem 
ler e por isso possam ficar deslocados na aula. Segundo o Coletivo de Autores, na 
organização do conhecimento, deve-se levar em consideração que as formas de 
expressão corporal dos alunos refletem os condicionantes impostos pelas relações de 
poder com as classes dominantes no âmbito de sua vida particular, de seu trabalho e 
de seu lazer. Pedi que a professora descrevesse seus alunos, então ela respondeu: 
“assim, eu discuto até as vezes com meus colegas, a questão do aluno que não tem 
apoio que deveria ter, porque muitos deles possuem historia por trás e a gente julga, 
não vemos o outro lado, eu falando que estava desmotivada, não é questão de ética é 
questão profissional, muitos professores e coordenadores não se empenham como 
deveriam... e isso deve ser feito para ajudar o aluno que vem de longe e precisa, 
principalmente os mais velhos, são pessoas que tem necessidade de conhecimento 
para mudar a forma de vida deles. Mas o aluno da EJA é o aluno que quer 
conhecimento, que busca algo que sirva para a vida deles, algo que ele perdeu, que foi 
roubado antes, principalmente as mulheres. Paulo Freire afirma que a educação sozinha 
não transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade muda, então é preciso 
entender o papel que a escola tem na vida dessa pessoas, o papel de transformar uma 
realidade que lhes foi imposta e lhes dar a oportunidade de se libertar dela. Quando 
questionada sobre as estratégias utilizadas para atrair os alunos para sua aula a 
resposta foi: “Eu busco trazer conteúdos que o façam se interessar na aula, ficar na 
sala, algo que aquele conteúdo seja interessante na vida deles, mas assim, o centro 
atrativo metodológico eu não tenho, é mais a empatia de você e o aluno, de conquistar 
o aluno e mostrar para ele a sua estratégia, que apesar de ter somente o quadro, mas 
busco incentivá-los para que eles acreditem no potencial deles”. Como já falado, partir 
do conhecimento dos alunos deve ser uma das premissas da Educação de Jovens e 
Adultos. A Educação Física trabalha a cultura corporal do movimento, para o MEC, a 
apropriação da cultura corporal de movimento, por meio da Educação Física na escola, 
pode e deve se constituir, num instrumento de inserção social, de exercício da cidadania 
e de melhoria da qualidade de vida. Para BARROS et al. (2013) a grande dificuldade 
dos profissionais de Educação Física é adequar as aulas práticas para o público da EJA, 
então faz uma proposta de fazer intervenções onde os professores explorem o corpo 
dos alunos de acordo com o que a pedagogia do movimento propõe, sendo um 
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momento de experiências novas no ensino-aprendizagem e na relação professor-aluno. 
Quanto aos meios avaliativos utilizados foi relatado que nos níveis I e II (1º ao 5º ano) 
não há avaliação, nem mesmo caderneta cadastrada para eles, e nos níveis III e IV (6º 
ao 9º ano) são realizadas avaliações escritas, trabalhos e também é avaliada a presença 
do aluno. A questão da não avaliação nas turmas dos níveis I e II nesta escola leva a 
não valorização da disciplina já que é vista com não obrigatória pelos alunos, pois “nem 
tem nem chamada”, deste ponto de vista é muito importante conscientizar os alunos do 
real significado da disciplina e sua importância. Barros (2016) diz que no espaço escolar, 
o professor de Educação Física da EJA necessita reorganizar a sua pratica pedagógica, 
pois, geralmente é um público que não teve experiência na formação inicial, surgindo 
dificuldades, e precisando ressignificar o que compreende, inclusive das praticas 
curriculares. 
 
Conclusão 

 
A Educação de Jovens e Adultos é uma realidade e também um grande desafio para a 
Educação Física. Inúmeras dificuldades se apresentam no processo de ensino-
aprendizagem, tanto da parte dos discentes quanto da parte dos docentes. A EJA é uma 
modalidade de ensino que tem suas particularidades, mas vimos que é importante 
trabalhar com os estudantes a partir do conhecimento dos mesmos, tornando a 
aprendizagem mais significativa. Quanto ao licenciado em Educação Física, vimos que 
a sua formação inicial deixa a desejar, pois não há subsídios que o ajude a lidar com 
essa modalidade de ensino na faculdade e que as fontes de informações também são 
escassas eles precisam deste suporte teórico e prático. Assim, vejo como importante a 
formação continuada visto que ela pode colaborar com a atuação do profissional. Devido 
a Pandemia de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), chamado COVID-19, que parou o 
mundo, a pesquisa não pôde ter continuidade, pois as aulas presenciais foram 
suspensas. Mas, um aprofundamento nas questões levantadas até onde pudemos ir, 
leva a ver a necessidade da inclusão da pedagogia do movimento, como uma forma de 
tentar solucionar os problemas pertinentes ao processo de ensino-aprendizagem da 
Educação Física na Educação de Jovens e Adultos. 
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TÍTULO: Fenomenologia do corpo na Educação Física Brasileira 

Resumo 

Esta pesquisa é um estudo fenomenológico sobre a abordagem do corpo na Educação 
brasileira, o qual objetiva compreender como as teses fenomenológicas, enunciadas 
nas concepções de corpo, corporeidade, motricidade, movimento, esquema corporal, 
imagem corporal, consciência corporal, percepção e estética, estão veiculadas na 
produção científica brasileira. Para tanto, foi realizado o levantamento, seleção e análise 
de textos relacionados à interface corpo e fenomenologia em periódicos científicos da 
base de dados da Capes, do período de 2000 a 2018, que configurou o corpus de 
análise deste estudo. Adotou-se a redução fenomenológica como estratégia de 
identificação de núcleos significativos compostos por partes das fichas de interpretação 
referencial do conteúdo das produções cientificas referentes à fenomenologia. Tomando 
por referência teórico-metodológica a filosofia de Merleau-Ponty, percebeu-se a 
tematização do corpo no campo da Educação no Brasil ancorada principalmente nas 
noções de corporeidade, experiência vivida e mundo da vida. Este estudo revelou uma 
cartografia da fenomenologia do corpo na educação brasileira, mapeando as 
articulações das produções acadêmicas de abordagem fenomenológica com seus 
interlocutores e as áreas de interesse, contexto histórico e instituições de ensino 
nacionais em que foram produzidas.  
 
Palavras-chave: Fenomenologia. Corpo. Educação. Merleau-Ponty. Cartografia. 

TITLE: BODY PHENOMENOLOGY IN BRAZILIAN PHYSICAL EDUCATION 

Abstract 

This research is a phenomenological study on the approach of the body in Brazilian 
physical education, which aims to understand how the main phenomenological theses 
and the notion of the body are announced in the scientific production of the area. For this 
purpose, we carried out a survey, selection and analysis of publications related to the 
interface between body and phenomenology in scientific journals from the Capes 
database (Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel), from 2000 
to 2018, which configured the analysis corpus of this study and, next, the thematic sheets 
of the content of the texts that indicated phenomenology as an investigative method or 
bibliographic reference. We adopted phenomenological reduction as a strategy for 
identifying the significant nuclei represented in these files. Taking Merleau-Ponty's 
philosophy as a theoretical-methodological orientation, we perceive the thematization of 
the body in the field of physical education in Brazil, anchored mainly in the notions of 
corporeality, lived experience, movement, intentionality and the world of life. This study 
reveals a cartography of the phenomenology of the body in Brazilian education, mapping 
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the articulations of academic productions with a phenomenological approach with their 
interlocutors and the areas of interest, historical context and national educational 
institutions in which they were produced. 
 
Keywords: Phenomenology. Body. Education. Merleau-Ponty. Cartography. 

Introdução 

O corpo para Merleau-Ponty (1999) expressa o nosso ponto de vista sobre o mundo e 
nele somos lançados para apreender significados e dotar de sentido a nossa existência. 
Através da expressão da corporeidade e motricidade, impulsionamos o corpo que habita 
o espaço e tempo e se relaciona com o outro a expandir sua expressão de criatividade, 
movimento, sexualidade. Essa relação corpo e mundo, a propósito, apresenta destaque 
na filosofia merleaupontiana e têm corroborado para a inserção de novas abordagens e 
práticas corporais na educação física (Nóbrega, 2019). 
Entendemos, pois, que as práticas educativas da área da educação física ainda 
apontam para ideias mecanicistas de corpo, com o tratamento fisiológico das partes 
corporais, com mecânica do movimento, aptidões físicas e padrões corporais. 
Repousamos, portanto, na fenomenologia como caminho para exploração de novas 
possibilidade de tratativa do corpo em face da educação, considerando um sujeito que 
é corpo e através dele realiza a expressão de seus desejos, afetos, projetos também no 
processo de aprendizagem. 
Seguindo a temática do corpo e educação, esta pesquisa objetiva compreender a 
abordagem da fenomenologia no campo educacional, em especial a natureza 
epistemológica da concepção de corpo percorridas pelas publicações científicas da área 
da educação física. 
 
Metodologia 

 
Essa pesquisa é de inspiração fenomenológica e orientada à uma compreensão do 
corpo integrada ao fenômeno educativo. Para tanto, ampara-se em Merleau-Ponty 
(1999) que reconhece o sujeito a partir da sua condição corpórea e tematiza sobre a 
existência exercida através do movimento do corpo no mundo. Guiando-se pelo 
compromisso com essa noção de sujeito imbricado nas relações corpo e mundo, esse 
trabalho tem como ponto de partida o levantamento dos periódicos amplamente 
reconhecidos no campo da Educação e Educação Física (Qualis A1, A2 e B1), do ano 
de 2000 a 2018, que possuíam resultado para a palavra de busca “Corpo” nas bases de 
dados online da Capes. Vale salientar que a adoção intencional do período de restrição 
da busca (2000-2018) considera o movimento histórico da criação de vários grupos de 
pesquisa no Brasil sob a temática da corporeidade e ampliação dos estudos do corpo 
na área da Educação. Ao fim dessa busca, obtivemos no total 104 revistas, elegendo 
somente as revistas online em língua portuguesa, distribuídas de acordo com o Anexo 
A. 
A redução fenomenológica “diz respeito à uma reflexão sobre o mundo-vivido” 
(NÓBREGA, 2019) e nessa pesquisa debruça-se sobre o teor das ideias, pensamentos 
e relações sobre o corpo em interface com a educação que percorreu o período em 
pauta. Para guiar esse processo, empreendeu-se a análise de conteúdo proposta por 
Lawrence Bardin, considerando-se as etapas de pré-análise, a categorização temática 
e a interpretação referencial (BARDIN, 2016). 
Na etapa de pré-análise, configuramos o corpus de análise (NÓBREGA, 2019) a partir 
da leitura dos resumos dos textos, publicados nos periódicos anteriormente 
selecionados, que possuíam, no título, resumo e/ou palavras chaves, a ocorrência de 
um ou mais dos termos seguintes: corporeidade, motricidade, esquema(s) corporal(is), 
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imagem(ns) corporal(is), consciência corporal, percepção, estética. Foram encontrados 
726 artigos, na totalidade, e nesse contexto, destacaram-se 48 artigos que 
manifestavam referência à fenomenologia - considerando o delineamento metodológico 
evidenciado no texto e/ou principal referência bibliográfica. Vale salientar que os artigos 
que integram essa amostra obedecem aos critérios de publicação em língua portuguesa, 
de autoria e/ou coautoria de, ao menos um, pesquisador brasileiro com vínculo à uma 
instituição de ensino no Brasil. O Anexo B deste trabalho apresenta o registro dos corpus 
de análise e categorização temática para a classe destacada de publicações 
fenomenológicas, para as quais seguiu-se com a categorização temática e interpretação 
referencial 
Bardin (2016) conclui que o processo de elaboração de uma análise de conteúdo 
objetiva revelar “os núcleos de sentido que compõem a comunicação” e para o 
aprofundamento da análise empreendida por esta pesquisa, utilizamos como 
instrumento de interpretação a ficha temática de conteúdo, elaborada por Nóbrega 
(2019). Nesse sentido, a interpretação referencial obedeceu ao preenchimento das 
seguintes categorias temáticas: 

1. Análise de conteúdo: Identificação do objeto de estudo, dos objetivos da 
pesquisa, dos principais interlocutores e do(s) argumento (s) principal (is); 
especificação do delineamento da pesquisa, inserido no campo metodológico da 
fenomenologia; principais resultados; referenciação de gráficos, tabelas e ou 
imagens. 

2. Compreensão de corpo divulgada no texto: Apontamento de qual referência de 
corpo adotada ao longo do texto (corpo, corporeidade, intercorporeidade, corpo 
carne, corpo estesiológico, corpo sujeito, corpo próprio, esquema corporal, 
imagem corporal, práticas corporais, motricidade, movimento, outra) 

3. Nuances fenomenológicas do texto a serem destacados: Indicação de outros 
elementos, para além da compreensão de corpo, comuns às teses 
fenomenológicas. (experiência vivida, mundo-vida, intencionalidade, redução 
fenomenológica, aspectos éticos e estéticos, subjetividade e/ou 
intersubjetividade, outras) 

(Vide Anexo C) 
A fenomenologia é a referência metodológica principal desse trabalho. Com isso os 
núcleos significativos se revelam na interpretação referencial e sintetizam a descrição 
do fenômeno que está em processo de pesquisa. Portanto, a intenção é chegar às 
categorias de sentido – expressões- que nos permitam mapear os conhecimentos sobre 
o corpo difundidos na Educação Física, e que só existem em relação à atitude 
intencional do pesquisador em identificar através da linguagem concreta o que está 
subentendido nas ideias que fundamentam os artigos investigados (MOREIRA, 1990). 
Neste contexto, cabe pontuar que a redução fenomenológica é uma contemplação do 
mundo tal qual ele é, um processo de admiração diante suas múltiplas perspectivas 
(NÓBREGA, 2019). Assim, a escolha da redução fenomenológica para desvelar os 
núcleos significativos foi estratégica, a fim de abordar as percepções multifacetadas do 
corpo nas publicações analisadas, sua relação com as problemáticas de pesquisa e com 
o teor das nuances fenomenológicas majoritariamente empregadas, para enfim refletir 
sobre a influência da fenomenologia para o conhecimento do corpo percorrido na 
Educação, em seus aspectos teóricos e metodológicos. 
Como último esforço investigativo, elaboramos uma cartografia relativa ao 
conhecimento do corpo na educação física brasileira. Para a confecção do mapa 
cartográfico, realizamos a contagem manual da quantidade de artigos publicados por 
ano, por área de conhecimento indicada e a ocorrência dos termos relativos à 
compreensão de corpo e nuances fenomenológicas nesses textos. De igual modo, 
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contamos e descrevemos o total de produções por instituição de ensino brasileira 
recorrente e, também, aquelas que manifestavam algum tipo de apoio em fomento à 
pesquisa ou financiamento. O Anexo D registra essa produção cartográfica e oferece 
uma sistematização em imagens dos subsídios teórico-metodológicos basilares ao 
conhecimento do corpo.  
 
Resultados e Discussões 

 
Para embasamento da discussão, avançamos para construção da a cartografia do corpo 
na educação física brasileira, como resultado do esforço de mapear as produções na 
área da educação brasileira quanto ao contexto em que foram publicadas e assim 
compreender conceitos e metodologias que permeiam o teor filosófico das publicações 
na área da educação brasileira. Operamos a cartografia em sete diagramas, registradas 
no Anexo D: 
DIAGRAMA 1 – Linha do tempo fenomenológica: Observamos um aumento expressivo 
das produções em fenomenologia na área de educação a partir do ano de 2011. 
DIAGRAMA 2 – Mapa das instituições: Atestamos que as região nordeste e sudeste do 
país concentra as instituições com maior quantidade de publicações registradas, com 
especial destaque aos estados de São Paulo e Rio Grande do Norte, representadas 
pela Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). 
DIAGRAMA 3 - Mapa dos Autores: Em consonância com o Diagrama 2, as regiões 
nordeste e sudeste lideram com maior quantidade de pesquisadores em seu território. 
DIAGRAMA 4 – Mapa do fomento: Por todo o país, verificamos a presença de 
quantidades similares de artigos com financiamento, contudo observamos uma lacuna 
de dados, posto que a grande parte das publicações analisadas não apresentavam 
informações quanto ao seu financiamento. 
DIAGRAMA 5 – Tabela do delineamento de pesquisa: Listamos a ocorrência da 
metodologia e técnicas de pesquisa e percebemos maior uso do método de análise de 
conteúdo ou discurso, como também a adoção do estudo teórico ou ensaio filosófico 
como delineamento de pesquisa. 
DIAGRAMA 6 – Figura das Variações fenomenológicas (interlocutores): Percorremos 
aqui as referências bibliográficas das publicações analisadas e procuramos revelar 
quais autores são empregados na maioria dos textos. Vale salientar que, para a tabela 
de interlocutores, consideramos os autores referenciados em pelo menos quatro dos 48 
artigos analisados. Destacamos Merleau-Ponty e Petrúcia Nóbrega nesse contexto. 
DIAGRAMA 7 – Variações fenomenológicas: Observamos a ocorrência da adoção 
conceitual de teses fenomenológicas por artigo, com larga vantagem para a presença 
recorrente dos conceitos de experiência vivida, mundo da vida, intencionalidade e 
redução fenomenológica. Com isso, constatamos a ênfase de uma Fenomenologia mais 
clássica, abarcada por conceitos básicos. 
DIAGRAMA 8 – Compreensão de corpo: Revelamos que corporeidade, movimento e 
corpo próprio são divulgados amplamente nas teses de pesquisa das publicações 
analisadas. 
DIAGRAMA 9 – Gráfico das áreas de conhecimento: Verificamos que as áreas com mais 
publicações atreladas são a educação física, Filosofia e Psicologia. 
 
Tendo por base, a configuração cartográfica e buscando o aprofundamento da análise 
do movimento das ideias fenomenológicas no campo da educação física brasileira e, 
principalmente, a compreensão sobre o corpo nessa área, tecemos os paralelos entre 
os núcleos de significados desvelados na interpretação da ficha temática, a produção 
da cartografia e a filosofia merleaupontiana como orientação teórico-metodológica para 
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elaboração dos núcleos significativos. 
Merleau Ponty coaduna as noções de corporeidade, movimento e motricidade para 
tratar do corpo, em negação aos artifícios do determinismo biológico e da anatomia 
fisiológica para defini-lo. Em sua fenomenologia, corpo e mundo da vida são imbricados 
nas relações de tempo e espaço, sendo que a aprendizagem se dá pelas experiências 
vividas, a partir das quais dotamos de sentido a nossa existência (NÓBREGA, 2019). 
Para o campo da educação física, a visão fenomenológica do corpo, em face da 
ultrapassagem de conceitos mecanicistas e casuais para o movimento, constitui novos 
horizontes de possibilidade de se pensar o ensino: 
“[...] novas maneiras de se movimentar para além do deslocamento mecânico das partes 
do corpo no espaço, dos conteúdos e métodos de ensino tradicional, dos preconceitos 
em relação à aptidão física, padrões corporais, relações de gênero, ensino da leitura e 
da escrita, entre outros aspectos que configuram certas práticas educativas. 
(Nóbrega, 2000 apud Nóbrega, 2019). 
Por esta razão, aliamos a elucidação dos núcleos de significados com as noções da 
filosofia de Merleau-Ponty- principalmente expressas em corporeidade, mundo da vida, 
motricidade e movimento, que também foram amplamente empregadas na base teórica 
das publicações. Segue os núcleos significativos sobre intencionalmente desvelados 
pelo olhar fenomenológico lançado ao conteúdo das fichas temáticas registradas 
anteriormente: 
I - Corpo e Dança; 
Na filosofia de Merleau-Ponty, encontramos um pensamento marcado pela noção de 
motricidade e movimento, através dos quais o corpo que habita o espaço e o tempo 
realiza sua existência (NÓBREGA, 2019). Para o autor, o mundo não é apreendido 
somente pela reflexão puramente intelectual, mas também pelo exercício motor. O 
entrelaçamento corpo e dança (I), para além da exposição do funcionamento anatômico 
e fisiológico do corpo, permite a vivência do mundo cultural e da projeção dos projetos 
existenciais de cada corpo (NÓBREGA, 2018), que ao reorganizar seu tônus muscular 
para a execução de um gesto ou coreografia, expressa corporeidade e atribui 
significados ao seu movimento. 
II - Corpo, Natureza e Cultura; 
Para a interface corpo, natureza e cultura como núcleo de significado, entendemos o 
corpo como uma construção biocultural (Mendes & Nóbrega, 2004), um corpo vivo que 
se manifesta através de linguagem, cultura e historicidade, mas também em sua 
organização biológica. Segundo Merleau-Ponty (1999) nosso corpo é nosso 
ancoradouro no mundo e, portanto, carrega na sua natureza fisiológica, mas também 
nas suas interações culturais, as potencialidades de agir no mundo através da 
motricidade e expressão de corporeidade. Há, portanto, uma contrapartida ao 
pensamento repartido de corpo que impera na lógica cartesiana de filosofia – um corpo 
objetivo para as ciências naturais e um corpo histórico para as ciências sociais. Para 
uma concepção em que natureza e cultura e corpo são interfaces de uma mesma 
abordagem, Merleau-Ponty (2000) afirma que “Trata-se de apreender a humanidade 
como uma outra maneira de ser corpo [...] corpo que não é um feixe de funções 
preestabelecidas, anônimas e que não é simples meio ou instrumento”. 
III - Corpo e Educação; 
O corpo que atua no mundo é lugar de aprendizagem, lugar de elaboração de sentido. 
Nóbrega (2018) reafirma a aprendizagem como um processo organizador de 
corporeidade, pois a cada novo conhecimento adquirido, o humano assume uma relação 
diferente de habitar o espaço e o tempo, quando avalia esse fenômeno aprendido como 
um acontecimento que dota sua existência de sentido. Cabe ainda salientar que o 
fenômeno educativo em si compõe um mundo único onde consciência racional e corpo 
motor não se dividem, não obstante constituem uma mesma realidade. 
IV- Corpo objeto e corpo sujeito; 
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O pensamento cientificista moderno, enraizado no dualismo corpo e mente, herda do 
pensamento cartesiano uma abordagem do corpo reduzido à objetividade. Um corpo 
sem subjetividade, separado do sujeito, que sob a égide da razão é condicionado a 
padrões de controle e disciplina. Este corpo-objeto é produto da anulação das 
capacidades sensíveis do corpo para constituição do pensamento técnico-científico, em 
nome de um rigor metódico de conhecimento. Merleau-Ponty (1999) nos introduz uma 
concepção de corpo além da filosofia dualista e mecanicista, e concebe, em 
contrapartida, um corpo sujeito, a partir da corporeidade e motricidade que dotam o 
corpo de sentido e significação (NÓBREGA, 2018). Ao trazer a dimensão do sensível e 
aliar razão e emoção, sujeito e objeto numa única abordagem de corpo, o filósofo 
contraria o cogito cartesiano e abre a possibilidade de pensar o corpo em seus afetos, 
linguagens, sexualidade e história (VIEIRA, 2016). 
V - Epistemologia do corpo. 
Como explicitado anteriormente, Merleau-Ponty (1999, p. 111) questiona o pensamento 
cartesiano sobre o corpo objeto: um esquadrinhamento de partes que funcionam 
separadamente sob relações exteriores e mecânicas. Para pensar o homem em sua 
totalidade, Merleau-Ponty percorre uma perspectiva ontológica e epistemológica do 
corpo, uma afirmação do sujeito pela sua condição corpórea e não pela reflexão 
intelectual da razão (NÓBREGA, 2018). 
 
Conclusão 

 
Com a realização desta pesquisa, pudemos sentir o teor das ideias que percorrem o 
campo da educação física, e em uma perspectiva macro, o próprio campo da educação. 
Durante a análise, nos sentimos dotados de uma grande responsabilidade ao tentar 
circunscrever a abordagem fenomenológica nesse contexto, pois isto significa um 
esforço intencional de tentar entender toda uma tradição filosófica sobre corpo. Segundo 
Merleau-Ponty (1999): “compreender é reapoderar-se da situação total”. Com tal atitude, 
percorrermos o caminho da redução fenomenológica sob a estratégia da análise de 
conteúdo com a perspectiva de trazer à nossa consciência aquilo que marca o 
panorama epistemológico sobre o corpo na educação física, mas que em alguma 
experiência vivida nas dimensão social, da cultura ou da linguagem, nós já a 
encontramos. 

Para a compreensão de corpo que pulsa nas publicações da área da educação, vimos 
nas publicações uma tentativa de recorrer do corpo cindido pelos dualismos 
mecanicistas da ciência ocidental e encontrar um sentido de corpo com sua imbricação 
com o mundo, tal qual preconiza Merleau-Ponty (1999). Com isso, vimos que a 
abordagem fenomenológica para esse movimento é elementar, materializada 
principalmente no investimento teórico em conceitos básicos da fenomenologia, como 
corporeidade, experiência vivida, intencionalidade, movimento e mundo da vida. O 
subsídio metodológico ancorado na filosofia de Merleau-Ponty e na interlocução com os 
escritos de Petrúcia Nóbrega também compreendem a possibilidade de trazer o corpo 
vivo para o fenômeno educativo, em face de novas práticas de ensino, novos conteúdos 
disciplinares que aprofundem a relação do ser-no-mundo, através da compreensão da 
espacialidade, tonicidade, consciência corporal, linguagem do gesto, na fala e no 
silêncio (NÓBREGA, 2019), que não a dominância do corpo mecanizado pelas práticas 
corporais militarizadas, de controle e performance ainda vigentes na área da educação 
física. (VIEIRA, 2016) 

Pretendemos prosseguir com a temática dessa pesquisa, expandindo os esforços de 
percorrer o caminho da educação em interface com a abordagem fenomenológica do 
corpo para o banco de teses e dissertações da Capes. Também, destacamos a intenção 
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de constituir uma rede de pesquisa sobre o corpo e fenomenologia com a criação de um 
site do Grupo de pesquisa Estesia Corpo, Fenomenologia e Movimento para 
fortalecimento das referências sobre o corpo na educação e arealização  um evento 
científico. Cabe ainda manifestar o desejo de publicação de artigos científicos e a 
realização de colóquios científicos e oficinas sobre o tema, com profissionais e alunos 
da rede básica e superior de ensino, como estratégia de divulgação dos resultados da 
pesquisa. Com isso em mente, esperamos contribuir para o campo da educação e a 
comunidade científica, auxiliando a orientação de futuros trabalhos científicos, no âmbito 
no âmbito da graduação e pós graduação, rumo à divulgação do conhecimento crítico. 
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ANEXO A - Distribuição de revistas e periódicos por índice Qualis 
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ANEXO B - CORPUS DE ANÁLISE – ARTIGOS COM REFERÊNCIA 
FENOMENOLÓGICA 
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ANEXO B - CORPUS DE ANÁLISE – ARTIGOS COM REFERÊNCIA 
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ANEXO B - CORPUS DE ANÁLISE – ARTIGOS COM REFERÊNCIA 
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ANEXO C - FICHAS TEMÁTICAS DE CONTEÚDO 
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TÍTULO: EXPERIÊNCIA DA PESSOA EM DEPRESSÃO E O CUIDADO EM SAÚDE 

Resumo 

 
INTRODUÇÃO: Atualmente, a depressão ocupa o 1º lugar relativamente ao tempo 
vivido com incapacitação ao longo da vida. A depressão, conjunto de “transtornos de 
humor”, é uma doença mental que pode comprometer todos os aspectos da vida das 
pessoas, interferindo diretamente na sua qualidade de vida. 
 
METODOLOGIA: Em função da pandemia da covid-19, foram realizadas 10 entrevistas 
na modalidade remota, mediante um roteiro semi-estruturado. Os entrevistados são 
atendidos no ambulatório de Depressão do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 
Rio Grande do Norte, tendo sido escolhidos de forma intencional aos propósitos da 
pesquisa. As entrevistas foram analisadas em profundidade sob a ótica fenomenológica, 
que objetiva alcançar o sentido da experiência da doença de pacientes com depressão 
e desenvolver um entendimento profundo sobre o assunto. 
 
RESULTADOS: Mediante a análise da expressão dos sujeitos acerca de suas 
experiências diante do diagnóstico e tratamento da depressão, evidenciaram-se as 
seguintes unidades de sentido: explicação dos pacientes para a causa do seu 
sofrimento, comprometimento da sintomatologia e o Impacto psicossocial, expectativas 
relativas ao tratamento e rede de apoio. 
 
CONCLUSÃO: a compreensão da depressão transcende a perspectiva unicamente 
biológica e sintomatológica da patologia. A investigação da experiência depressiva, sob 
a lente da fenomenologia, relevou o fenômeno da depressão em sua singularidade, 
complexidade e múltiplos sentidos. 
 
 
Palavras-chave: Depressão, Experiência da doença, Fenomenologia, Cuidado Integral 

TITLE: EXPERIENCE OF PEOPLE WITH DEPRESSION AND HEALTH CARE 

Abstract 

INTRODUCTION: Currently, depression occupies the 1st place in relation to the time 
lived with disability throughout life. Depression, a set of “mood disorders”, is a mental 
illness that can compromise all aspects of people's lives, directly interfering with their 
quality of life.  
 
METHODOLOGY: Due to the covid-19 pandemic, 10 remote interviews were conducted, 
using a semi-structured script. The interviewees are seen at the Depression clinic of the 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Rio Grande do Norte, having been chosen 
intentionally for the purposes of the research. The interviews were analyzed in depth 
from a phenomenological point of view, which aims to achieve the meaning of the 
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disease experience of patients with depression and to develop a deep understanding 
about the subject.  
 
RESULTS: By analyzing the expression of the subjects regarding their experiences in 
the diagnosis and treatment of depression, the following units of meaning were shown: 
explanation of the patients for the cause of their suffering, impairment of symptoms and 
the psychosocial impact, relative expectations treatment and support network. 
CONCLUSION: the understanding of depression transcends the exclusively biological 
and symptomatological perspective of the pathology. The investigation of the depressive 
experience, through the lens of phenomenology, revealed the phenomenon of 
depression in its singularity, complexity and multiple meanings. 
 
Keywords: Depression, Disease experience, Phenomenology, Comprehensive Care 

Introdução 

A depressão é caracterizada como um conjunto de “transtornos de humor” pelo Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) e de “transtornos afetivos” 
pela Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-
10).1,2 Essa doença crônica é responsável pelo comprometimento, principalmente, das 
relações sociais, destacando-se por sentimento de tristeza, perda e/ou falta de 
confiança, falta de energia, visões negativas sobre si e os outros, perda de interesse 
nas atividades sociais, apetite e sono e em, casos mais graves, suicídio. 3,4 
Atualmente, cerca de 350 milhões de pessoas no mundo vivem com depressão 3, 
respondendo por 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante a vida e 
ocupando o 1º lugar relativamente ao tempo vivido com incapacitação ao longo da vida. 
5 Além disso, sabe-se que a aderência ao tratamento das doenças crônicas no Brasil 
corresponde a 30,8% 6. 
No Brasil, são escassos os estudos de base populacional sobre a prevalência de 
transtornos mentais, devido à dificuldade no uso de instrumentos e/ou escalas para 
diagnóstico desses transtornos. 7 No entanto, de acordo com dados apresentados pelo 
Ministério da Saúde, a prevalência da depressão ao longo da vida no Brasil é cerca de 
15,5%, com maiores índices entre mulheres e idosos. 5 
Nessa perspectiva, por esses pacientes conviverem com seus problemas grande parte 
da vida, acabam se tornando grandes usuários de serviços ofertados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), por diversas razões: distribuição gratuita de medicamentos, 
consulta de acompanhamento na atenção primária e na rede psiquiátrica, atendimento 
psicológico. 8 
A complexidade desse problema de saúde e sua interferência na qualidade de vida dos 
indivíduos que o determina como alvo desse estudo. O manejo clínico, mudanças no 
estilo de vida e gerenciamento das emoções são três pilares que, entrelaçados, 
sustentam a prática do cuidado com as pessoas com as condições crônicas de saúde. 
Nesse sentido, a combinação de serviços de saúde da atenção básica com os serviços 
de outros especialistas da Rede de Atenção à Saúde é responsável pela manutenção 
desses pilares, visando o cuidado voltado para as necessidades do paciente em amplo 
aspecto.9 
Nessa proposta de cuidado, o ponto de vista dos pacientes é essencial, a fim de abordar 
a adesão de uma perspectiva abrangente.10 Para isso, propõe-se a utilização de 
metodologias compreensivas, a exemplo das narrativas de experiência da doença, para 
contribuir com o Método Clínico Centrado na Pessoa, em que o paciente não será 
tratado somente na condição de sua doença, mas visto como um sujeito que possui uma 
história significativa e importante no contexto saúde-doença.11 
Essas metodologias trabalham com experiências, vivências, significados e sentimentos 
dos pacientes em relação a sua condição crônica.12 Partem do princípio de que as 
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pessoas com condições crônicas precisam fazer modificações na sua vida para aceitar 
a doença e as mudanças que ela traz em seu cotidiano. Sabe-se ainda que a aceitação 
da doença não é resultado de informação e de aquisição de novos hábitos, mas está 
relacionada à maneira como o paciente entende sua doença e à carga de experiência e 
de aprendizagem relacionadas ao seu adoecimento.13 Para tanto, é fundamental que 
os pacientes que possuem depressão estejam muito bem informados sobre sua 
condição para que consigam reconhecer e cumprir seu plano de tratamento, a fim de 
diminuir seu sofrimento. 14 
Buscando entender melhor esse processo, o projeto objetiva compreender a experiência 
das pessoas diante de uma doença crônica de modo a contribuir para o atendimento 
integral em saúde. Torna-se também desejável um maior incentivo dessa prática clínica 
no meio médico, considerando que um indivíduo não se resume somente a uma doença 
que responde a um tratamento clínico e farmacológico, mas a um ser integral, com 
dimensões biopsicossociais, que merece cuidado de todas as suas necessidades. 
 
Metodologia 

 
MÉTODO 
Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, de caráter exploratório, do tipo entrevista 
com uma abordagem fenomenológica, que objetiva alcançar o sentido da experiência 
da doença de pacientes com Depressão e desenvolver um entendimento profundo sobre 
o assunto. 
PARTICIPANTES 
Os participantes foram escolhidos de forma intencional pela coordenação do 
ambulatório de depressão do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), a partir da 
lista de pacientes assistidos pela instituição, segundo os objetivos da pesquisa. Como 
critérios de inclusão, os participantes deveriam: (a) apresentar depressão, tendo 
recebido o diagnóstico há, pelo menos, um ano; (b) demonstrar condições clínicas, 
emocionais e intelectuais para ser submetido à entrevista da pesquisa; e (c) consentir 
livremente a participar dessa pesquisa após a explicação de sua finalidade, assinando 
o respectivo termo. 
A partir dessas regras metodológicas, foram estudados 10 pacientes durante o primeiro 
semestre de 2020, de maio a setembro. A definição do número de participantes foi feita 
pela Técnica de Saturação. Por meio dessa técnica, constata-se o momento de 
interromper a captação de informações de acordo com a representatividade, riqueza 
desses elementos obtidos e a qualidade dos testemunhos. Z Dos 10 pacientes com 
quem entramos em contato, todos se dispuseram a participar do estudo. 
Os casos foram selecionados do serviço ambulatorial de depressão do HUOL, vinculado 
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizado na cidade de Natal, Rio 
Grande do Norte. 
ENTREVISTA 
Todas as entrevistas foram realizadas remotamente, via telefone, respeitando as 
medidas de isolamento social, recomendadas durante do período de COVID-19W. Os 
contatos telefônicos dos pacientes selecionados foram repassados pela coordenação 
do ambulatório de depressão para a equipe pesquisadora. Todas as ligações foram 
realizadas em horário comercial, de segunda a sexta. 
A entrevista seguiu as seguintes etapas: explicitação do passo a passo da investigação, 
orientações gerais, solicitação do consentimento e informações acerca do termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE) e entrevista propriamente dita. Foi orientado 
ao participante que se dirigisse para um local reservado e silencioso, a fim de que 
ficasse mais confortável e pudesse conversar abertamente sobre sua condição de 
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saúde. Realizou-se entrevista piloto e nenhuma das entrevistas foi repetida em 
momento posterior. 
A entrevista foi organizada da seguinte forma: ficha de identificação, seguindo de roteiro 
semiestruturado de entrevista McGill MINI Narrativa de Adoecimento adaptado 15 
(anexo), de forma que todos os entrevistados responderam às mesmas perguntas. Além 
disso, foram utilizadas técnicas próprias de entrevistas clínicas. y 
Cada entrevista durou em média de 24 minutos, sendo 8 o tempo mínimo e 55 o tempo 
máximo. Todas as entrevistas foram gravadas para posterior transcrição e análise do 
material de forma detalhada, sempre respeitando o consentimento do entrevistado. 
ANÁLISE DOS DADOS 
A análise qualitativa dos dados foi realizada por meio do método Fenomenológico. Esse 
tipo de estudo tem como objetivo capturar a essência de cada sujeito envolvido na 
pesquisa, buscando respostas claras e significativas de forma a caracterizar o que 
permeia seus pensamentos e atitudes e superar tendências racionalistas e empiristas 
16. 
De acordo com França (1989, p. 31-32), o método fenomenológico é construído em três 
etapas: descrição, redução, e interpretação. A descrição pode ser definida como o ato 
de “enumerar aqueles aspectos que são imprescindíveis para se ficar conhecendo que 
fenômeno é este que se está investigando”. A redução “é um modo peculiar de prestar 
atenção, ir ao fenômeno”, e a interpretação se constitui em “o caminho, laborioso sem 
dúvida, porém o mais seguro para que a verdade se desvele”. 
Dessa forma, ao transcrever as narrativas, são obtidas descrições da experiência vivida 
pelo sujeito sem avaliações e julgamentos. Para isso, as transcrições foram realizadas 
na íntegra, respeitando as pausas e nuances, de modo a facilitar o acesso à experiência. 
Para assegurar o sigilo da identidade dos participantes da pesquisa e mesmo assim 
garantir a caracterização e subjetividade dos relatos, os nomes verdadeiros dos 
entrevistados foram trocados por nome fictícios inventados pelos pesquisadores. 
Na etapa da redução fenomenológica, foi possível ir à essência do fenômeno, 
analisando cada sujeito individualmente a partir da leitura extenuante do material 
produzido com a intenção de apreender as unidades de significado. As unidades de 
significados, portanto, revelam a essência do fenômeno posto em questão, destacando 
os intervalos mais importantes de cada caso particular. Entende-se que essa etapa é de 
caráter pessoal de cada pesquisados por revelar o que faz sentido a partir da 
interrogação formulada pela pesquisa. Na última etapa, cada unidade de significado é 
transformada em uma compreensão ou “linguagem psicológica” c. Por fim, são 
analisadas as convergências de cada discurso dentro de cada categoria assim como as 
divergências se existirem. 
ÉTICA 
Os participantes foram informados detalhadamente sobre o propósito da pesquisa, bem 
como sobre seus riscos e benefícios, participação voluntária, preservação da 
privacidade e gravação da entrevista. Após a concordância em participar deste estudo, 
foi enviado, de forma online por meio de e-mail e Whatsapp, o termo de consentimento 
livre e esclarecido (TCLE) e Termo de autorização para gravação da voz. O 
consentimento foi coletado através da plataforma de Formulários do Google 
(Googleforms) de modo que uma via do termo foi automaticamente enviada para o 
participante por e-mail para que fosse impresso se assim o desejasse. 
O referido estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL (CEP HUOL) 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/RN (CAAE: 
33849820.9.0000.5292). 
  
 
Resultados e Discussões 
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Mediante a análise da expressão dos sujeitos acerca de suas experiências diante do 
diagnóstico e tratamento da depressão, evidenciaram-se as seguintes unidades de 
sentido: 
 
1. causalidade da depressão: explicação dos pacientes para a causa do seu sofrimento, 
2. comprometimento da sintomatologia e o Impacto psicossocial (posicionamento sobre 
a vida, preocupações existenciais, depressão como um estigma social e pessoal, 
Impacto da pandemia nos sintomas) e 3. tratamento (expectativas, redes de apoio). 
 
Na tabela 1 tem-se a caracterização sociodemográfica dos pacientes entrevistados. 
 
  
 
1. Causalidade da depressão: explicação dos pacientes para a causa do seu sofrimento 
 
Os pacientes demonstram a necessidade de encontrar uma explicação para a 
depressão, buscando as razões que poderiam dar sentido ao seu sofrimento. Nessa 
perspectiva, relacionam o surgimento da depressão com eventos específicos de sua 
vida, por meio de fatores psicossociais, nunca por explicações biogenéticas. No entanto, 
sabe-se que a causa depressão é multifatorial, por envolver variantes genéticas e 
fatores socioambientais 17.    
            Os sistemas explicativos encontrados estão relacionados com situações ou 
acontecimentos dolorosos relativos à trajetória de cada um, como condições médicas, 
perda de ente queridos, problemas de relacionamentos, conforme se observa nas falas 
a seguir: 
 
A depressão foi logo no começo, quando eu descobri que tinha Doença de Crohn e em 
seguida eu perdi minha mãe... (chora) Foi logo quando minha mãe faleceu... Vai fazer 
três anos agora! (CECÍLIA) 
 
  
 
Foi quando minha filha se suicidou… com depressão. Não gosto nem de falar... Mas, eu 
fiquei muito triste, com vontade de fazer a mesma coisa que ela fez! Até hoje eu tenho 
vontade... Eu penso muito nisso. (MARIA ALICE) 
 
  
 
Naquela época, meu esposo tava muito agressivo comigo.... dizia muita palavra que 
magoa muito! E eu ficava sem defesa e não tinha com quem conversar.... não tinha com 
quem desabafar.... Então, meu desabafo era choro (...) Foi aí que começou essa 
depressão... (NEIDE) 
 
A explicação dos pacientes para sua depressão pode influenciar no seu comportamento 
de busca por ajuda, preferência e cumprimento do tratamento. 19, 20 Dessa forma, ouvir 
as explicações dos pacientes é importante para entender suas necessidades e fornecer 
estratégias para identificação e tratamento do transtorno, considerando todos os 
elementos dessa doença multifatorial. 
 
2. Comprometimento da sintomatologia e o Impacto psicossocial 
 
O processo de adoecimento trouxe inúmeras consequências sobre sua vida diária, nas 
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relações com os outros e consigo próprios.   
 
2. 1. Posicionamento sobre a vida   
 
            Referente ao posicionamento sobre a vida, conforme afirma Tatoossian 
(1979/2006), a depressão é perda de poder, incapacidade para a ação, é não-poder, ter 
consciência desta incapacidade e ensaiar agir. A corporeidade, na depressão, é 
experienciada por meio do peso, do cansaço e de dores sem motivo 22. Como 
representado pelos relatos abaixo, os pacientes se mostram anestesiados com a vida 
presente, sinalizando indisposição, de modo que toda ação cotidiana se torna 
imensamente onerosa. 
 
Passei mais de 6 meses dentro de uma rede...  Só fazia chorar... Não queria conversa 
com ninguém... Não tomava banho. Uma série de coisas... Num é bom eu nem me 
lembrar, não gosto nem de falar. Foi muito difícil! (JOSIMAR) 
 
Hoje eu tô cansada. Tô muto cansada…. Eu sinto muita dor nas pernas, no corpo…Tem 
dias que (...) eu nem levanto… Me sinto muito bem na cama, melhor do que sair.  (...) 
Eu fico muito triste assim… Eu sinto muita vontade de chorar… não tenho vontade de 
sair de casa... não tenho vontade de me arrumar, de conversar com ninguém... Se eu 
pudesse, eu ficava só em cima da cama, deitada, sem ver ninguém, sem abrir nem 
janela! (...) (MARIA ALICE) 
 
Paralelamente, revivem constantemente o passado em suas falas, como se vivessem 
uma estagnação da temporalidade existencial 22, 23. Essa forma típica na estrutura 
temporal da melancolia é denominada de “post festum” por Bin (1998), em que o tempo 
é vivido sob o aspecto do que já passou e o ser fica preso nesse tempo, com 
impossibilidade de transcendência. 
 
Antigamente, eu era mais agitada, fazia as coisas, eu que resolvia tudo! Hoje em dia 
não tenho mais vontade, entendeu?! (CECÍLIA) 
 
Antigamente, eu era um homem maduro, era um homem pra fazer tudo. Hoje em dia, 
tudo eu dependo dos outros. Vai fazer 2 anos que minha esposa saiu do trabalho pra 
tomar praticamente conta de mim! Dependo de remédio, medicamento difícil... (JOÃO 
PEDRO) 
 
Esses pacientes relatam suas vidas presas na monotonia, na estagnação e 
mecanização, como se cada movimento fosse forçado e visto como uma obrigação. 
Cardinalli (2004) associou o tédio com a depressão e sinalizou que pacientes 
depressivos não vivenciam apenas situações específicas de tédio, mas a totalidade de 
seu existir que perdeu o sentido. 
 
2.2. Preocupações existenciais 
 
                Além disso, durante os relatos, há frequentes queixas de vazio existencial, 
reflexão exaustiva, solidão, insuportabilidade do fardo da vida, sinalizando, por vezes, a 
morte como um alívio. Barus-Michel e Camps (2004) explanam essas preocupações 
existenciais como dificuldade do ser em elaborar um sentido para a sua experiência e 
de não se sentir compreendido e reconhecido pelo outro. 
 
Barus-Michel e Camps (2003) consideram o trabalho permanente de elaboração de 
sentido existencial pelo paciente como manifestação de um esforço por existir e viver. 
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No relato a seguir, a paciente, por meio de questionamentos existenciais e reflexões 
excessivas, busca sentido para sua existência e seu sofrimento e compreensão do 
outro: 
 
  
 
Eu acho que se eu não fosse assim, eu não era desse jeito! Se eu não tivesse essas 
coisas, assim, minhas... talvez eu tivesse um comportamento diferente. (...) Eu tenho 40 
anos, mas eu vivo muito cheia de questionamentos que parece que não consegui 
respostas… É como se eu tivesse um conflito mesmo interno muito grande de “Quem 
eu sou?”, “Do que é que eu gosto?”, Por que que eu sou assim?”, o porquê de tantas 
coisas… E o pior é que as pessoas que tão ao lado, assim... a família em si não entende, 
não ajuda, não compreende.  (PALOMA) 
 
 
            Nos relatos, muitas vezes, a perda da vontade de existir é sinalizada pelo alívio 
da morte. Nesse sentido, a incapacidade de vislumbrar um futuro diferente, bem como 
a recusa de se permanecer no constante sofrimento leva o indivíduo à possibilidade do 
suicídio. 25 Para esse indivíduo, o tempo vivido é vazio e estagnado, de modo que não 
há o que possa ser desejado entre o instante e presente e a morte, a qual é vista como 
libertação 28.  No relato a seguir, o suicídio é sinalizado como uma forma desesperada 
de se apropriar da vida, de assumir seu destino, visto como uma possibilidade de 
escapar do sofrimento inevitável que seria viver: 
 
“Poxa… a vida é tão sem lógica, é tão sim graça, né?! Porque você fica aqui, você sofre, 
sofre, sofre, passa por 1001 situações e depois acaba tudo com a morte! É muito sem 
sentido às vezes… É como se você tivesse que sofrer e depois você ainda vai morrer, 
acabar! Por que então sofrer? Pra que então ficar? (...) Apesar de eu procurar me 
preencher... Muitas vezes vou pra igreja, procuro uma religião... Mas, parece que... é 
algo muito superficial!  (PALOMA) 
 
            A solidão aparece no estudo como aspecto constitutivo da depressão, uma vez 
que, apesar da possibilidade de convivência afetiva com outras pessoas, os pacientes 
se sentem só. 29 
 
Eu só tive essa angústia depois de casada. (...) Não tinha com quem conversar, eu ia 
pro banheiro, me sentava num bojo e conversava sozinha... Sentada, conversando bem 
baixinho. Aí eu conversava, conversava, conversava... chorava, chorava, chorava... E, 
depois, saia... Era desse jeito. Fiz muitas vezes isso. Eu conversava sobre a minha vida, 
as coisas que aconteciam comigo... Eu falava, falava e eu mesmo tinha a resposta, 
porque não tinha ninguém que me desse, não tinha me aconselhava... Era eu sozinha 
e pronto. (NEIDE) 
 
Tô recebendo muito áudio, muita coisa dos meus amigos, do pessoal da igreja por causa 
da morte do meu marido. (...) Mas, a gente sempre se sente só, né! Quando chega a 
noite, a gente se sente só. Não quero nem pensar.... (...) Porque eu vou chorar demais... 
E eu sozinha, mais ainda. Aí, a noite pra mim é um castigo. (...) É uma solidão muito 
grande! (ELENICE) 
 
2.3.           Depressão como um Estigma Social e Pessoal 
 
Bernard G McNair et al. (2002) sugere que o estigma é uma das principais causas de 
preocupação para as pessoas com depressão 31. Em consonância com tais evidências, 
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no presente estudo, o discurso de estigma e discriminação como parte da experiência 
vivenciada pelos pacientes também foi bastante presente. Nesse sentido, os relatos 
abaixo exemplificam o descontento gerado pela incompreensão e descrédito de seus 
familiares e amigos com relação à veracidade do seu sofrimento: 
 
Quando eu comento alguma coisa com uma amiga.. Acha que é besteira, que é frescura, 
que eu vá pra igreja, que Jesus quem cura, que eu levante a cabeça, que eu procure o 
que fazer (...) que vá andar, me divertir, vá pra festa…  E eu não gosto de fazer nada 
disso! Eu fico pior ainda! É horrível! (...) Quando uma pessoa quebra uma perna, um pé, 
todo mundo pensa que tá doente, mas quando alguém tá com depressão, ninguém vê. 
Aí fica dizendo que é frescura.  (MARIA CLARA) 
 
Mas, geralmente as pessoas que ficam assim....  são mais próximas... “Ah, porque você 
é doida! Fica com esse comportamento (...) “tá nessa situação porque fica botando 
dificuldade nas coisas…”. (...) Parece que não bota crédito, sabe... no que a pessoa 
sente, no que a pessoa passa... Acha que é coisa da pessoa, da cabeça da pessoa e a 
pessoa tá se fazendo de vítima para ter uma ajuda... (PALOMA) 
 
Ninguém sabia da depressão. (...) Eu não falava pra ninguém, ficava só pra mim mesmo! 
(...) Até que um dia sem querer eu falei para minha filha  (...). Aí ela chegou para mim: 
“mãe isso é frescura, mãe...” Eu disse: “não é, minha filha! Você não sabe o que significa 
isso! (...) Eu disse isso aí eu fui embora.... (NEIDE) 
 
O estigma pode influenciar a aceitação de um diagnóstico psiquiátrico, bem como a 
adesão ao tratamento adequado. Dessa forma, o medo da discriminação pode ser um 
dos motivos que impedem a pessoa de buscar um tratamento adequado e manter seu 
sofrimento em segredo. Sobre isso, estudo de Hinshaw, S. & Cicchetti, D. (2000) revela 
que cerca de dois terços das pessoas que sofrem de transtornos mentais não procuram 
ajuda em razão de fatores como o estigma. (JOSIMAR) 
 
                Viver em ambiente estigmatizante frequentemente implica a internalização 
das crenças preconceituosas 33. A discriminação dirigida ao próprio sofrimento também 
pode contribuir para manutenção do sofrimento em silêncio, na ausência de ajuda 
especializada e, em casos mais graves, pode até resultar em suicídio. No relato abaixo, 
a paciente fala sobre sua dificuldade em procurar ajuda devido ao autoestigma: 
 
Aí, né, eu naquela teimosia: não... eu não vou me tratar, porque eu não sou doente, eu 
num sou doida, esse tipo de coisa... Então, só agora, depois de madura, que eu vi que 
realmente eu não conseguia sair sozinha e que eu num queria viver essa vida, não 
queria ficar parada, fica só em casa, de tá... parasita, sem fazer nada e isolada... 
(FRANCILDA) 
 
               O sofrimento e a doença mental são associados, em nossa sociedade, a uma 
referência pejorativa, de loucura e insanidade. Esse receio se manifesta no relato abaixo 
pelo medo de perder a noção da realidade e pela possibilidade de oferecer risco ao 
outro: 
 
O paciente que recebe um diagnóstico de câncer (...) no momento que o médico diz 
assim: “você tá com câncer”, a gente entende como se fosse mais físico, você sabe que 
tem mais facilidade…. ou não sei se é uma cultura da nossa mente de acreditar, que 
tem um certo preconceito... (....) Você fica meio rotulada de louca, de doida... (...)  É 
como se existisse um preconceito primeiramente meu, comigo mesma, de me ver assim 
“ah, eu tenho um problema mental”. (...) Eu sempre pergunto a doutora se por eu ter 
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depressão, eu tenho mais chances de ficar louca (...) aquela pessoa desequilibrada a 
ponto de não saber o que tá fazendo, de oferecer riscos à sociedade, às pessoas 
próximas. (PALOMA) 
 
          O autoestigma, muitas vezes, se traduz em culpabilização e frustração por não 
alcançar um ideal pré-estabelecido. Como elucida Tatossian (1976/2006), essa culpa 
advém de uma tarefa impossível: “não-ser-em-falta”, isto é, seguir sem falha o espelho 
de indivíduo imposto socialmente. A pessoa em depressão teme constantemente a 
perda da ordem e cada falha é vivida como uma dívida, geradora de bastante 
sofrimento. 35 Sob essa ótica, o paciente a seguir associa à fraqueza seus 
desequilíbrios emocionais, como se dependesse exclusivamente dele a cura da 
depressão:  
 
Eu sou uma pessoa, assim, forte e ao mesmo tempo, fraca, por causa que eu não 
consigo combater essa depressão. Um dia eu tô bem! Mas, no outro dia eu já não tô tão 
bem... (...) Psicologicamente, as vezes eu não consigo segurar o tombo. (...) Eu penso 
assim: o que seria de um filho meu se perguntasse pra ele assim: “E o seu pai?”, ”Meu 
pai morreu”, “De quê?”, “Ele se suicidou”, aí vão dizer pra ele: “ele foi fraco”. Aí, como 
que vai ficar a cabeça do meu filho? Será que ele num vai pegar a depressão que eu 
tinha? Será que não vai passar pra ele? (chora) (...) Eu penso que pode sair de mim, 
mas vai pegar um filho meu, porque eu fui fraco e não consegui controlar. (JOSIMAR) 
 
                Muito do estigma e da discriminação com a doença mental se deve ao 
desconhecimento por parte da população. Nesse sentido, estudos apontam que o 
caminho do esclarecimento e da informação sobre a depressão pode contribuir para 
diminuição da incompreensão e do estigma que cercam essa doença. 36, 37, 37 
                O estigma também se dirigiu à não adequação aos padrões de beleza 
instituídos socialmente. A concepção de saúde fundamentada no discurso biomédico 
atual é representada por um indivíduo ativo, disposto, bem sucedido, que cuida da 
aparência e não se abstém dos prazeres 39. Fugir desses padrões pré-estabelecidos 
gera uma representação desvalorizada de si, marcada pela falta de autoestima e valor 
pessoal. Paralelamente, existe a indisposição e estagnação do corpo para busca por 
mudanças. Esses sentimentos difusos de auto reprovação e impassibilidade são 
ilustrados nos relatos abaixo: 
 
Não me acho bonita não! A gente se sente pra baixo, né?! A gente nunca tá satisfeita, 
feliz... Principalmente com o corpo! Eu engordei bastante. Aí, piora mais ainda. Quando 
a gente vê o corpo assim, aí piora mais ainda. Eu me sinto feia, gorda... Aí, tem horas 
que é pior ainda. Entendeu? Você veste uma roupa, um negócio num dá pra você, essas 
coisas toda... É muito chato! Aí, isso vai piorando... Só quem sabe é quem tem! 
(ELENICE) 
 
Eu me vejo HORRÍVEL, MUITO GORDA. Eu não consigo me arrumar. Antigamente, eu 
não deixava de comprar um calçado, não deixava de comprar roupa. Tinha maquiagem, 
fazia maquiagem em mim e tudo. Hoje em dia, eu não faço mais nada disso! Não dá 
nem vontade de fazer nada em casa. Eu me acho HORRÍVEL! (...) EU SOU A PIOR! Eu 
me acho feia, acho gorda. (EDMARA) 
 
2.4.           Impacto da pandemia nos sintomas 
 
            A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo na saúde mental pública. 
Evidências recentes sugerem que as pessoas mantidas isoladas e em quarentena 
experimentam níveis significativos de ansiedade, raiva, confusão e estresse. 40 Além 
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disso, a exposição frequente à mídia 41, o medo sobre a natureza desconhecida do 
vírus 42, a alta taxa de disseminação e de mortalidade e preocupações com o futuro 43 
resultam em transtornos de saúde mental e piora quadros pré-existentes. 
 
Apesar de não terem sido indagados exatamente sobre a pandemia, relatos 
espontâneos surgiram sobre o assunto quando questionados acerca do seu estado de 
saúde atual, corroborando as evidências sobre o impacto da pandemia na saúde da 
população. 
 
Aí, nesse tempo dessa situação ficou pior, sabe? (...) Hoje eu tô um pouco abalado por 
conta dessa situação que tanto o Brasil como os outros países tão passando. Não tá 
sendo fácil, num vou mentir. (...) Meu exame deu positivo e eu não vou mentir pra 
ninguém. Me embromei dentro de casa e fiquei dentro de casa. (...) Foi triste ficar dentro 
de casa, não vou mentir. Foi triste ficar embromado dentro de uma casa, isolado de todo 
mundo, né, e preocupado de alguém de casa também pegar. (...) Ficar isolado me 
deixou um pouco mais fraco, sabe... Mentalmente... (JOSIMAR) 
 
3.      Tratamento 
 
3.1.            Expectativas   
 
            Sokol e Serper (2017) sugerem que os indivíduos em depressão tenham uma 
tendência linear negativa, com uma diminuição da identidade contínua do seu eu atual 
para o eu futuro, indicando que as pessoas deprimidas se sentem dissociadas ou 
alienadas de seu eu futuro. 45 Isso ocorre porque a pessoa em depressão enxerga um 
futuro ausente de esperança e com atribuições pessimistas. Assim, segundo Rovaletti 
(2002), a falta e a derrota se apresentam como certeza, como fato e não suposição. 
 
            Nesse sentido, ao serem questionados sobre suas impressões e perspectivas 
do tratamento, os pacientes mostraram-se desesperançosos com relação ao futuro e 
sem expectativa de melhora. 
 
É difícil seguir o tratamento, porque a gente não consegue enxergar o último degrau da 
escada. É como se a gente estivesse andando em uma estrada sem fim. A gente 
consegue se segurar e andar, mas não consegue chegar até o fim. (JOSIMAR) 
 
Eu não gosto de tomar remédio, eu tomo a força. Tô cansada de tomar remédio e não 
ficar boa! Todo dia eu tomo! De manhã e de noite…. De manhã e de noite…. Era 3 
vezes ao dia, aí a médica já deixou só 2. Mas, mesmo assim… Tô cansada.  (MARIA 
ALICE) 
 
No relato abaixo, ao mesmo tempo em que se percebe uma noção temerosa e 
pessimista sobre seu futuro, observa-se uma visão idealizada do seu passado e um 
presente marcado por instabilidade e desequilíbrio emocional: 
 
É um morro, ele sobe e desce e assim vai a vida dele, né... É um passo que a gente não 
pode desistir de dar. (...) Se a gente desistir, é pior. (...) Não vou dizer que não passa 
besteira na cabeça, porque passa. Todos os dias passa. Mas, eu tento combater os 
pensamentos. Eu procuro olhar uma vida diferente, uma vida que eu tinha, o que eu era. 
Eu olho pra minha família. Se eu fizer uma besteira... Meu sofrimento vai sair, mas vai 
ficar neles. (JOSIMAR) 
 
3.1.            Rede de apoio 
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O apoio social tem influência na manutenção da saúde mental por funcionar como fator 
protetor em situações de estresse ao modificar seu efeito. 43 Além disso, quando o 
apoio social diminui, há um comprometimento do sistema de defesa do corpo. A 
sensação de não poder controlar a própria vida, juntamente com a sensação de 
isolamento podem ser relacionadas com o processo de saúde-doença, aumentando a 
suscetibilidade individual para as enfermidades. 47 Portanto, dispor de uma rede de 
apoio social e receber ajuda dos indivíduos que pertencem a essa rede beneficiam a 
saúde e o bem-estar. 
 
Nos relatos abaixo, essa rede de apoio é manifestada por meio da equipe de saúde que 
assiste os pacientes e religiosidade: 

Psicologicamente, às vezes eu não consigo segurar o tombo. E pra não cair, eu me 
agarro no Onofre Lopes (hospital no qual é atendido). Porque, lá eu encontro a palavra 
de apoio, de conforto (...) Quando eu estendo a mão pro Onofre Lopes, muitas mãos 
vêm na minha, me puxam e me socorrem... Vem a mão do psicólogo, vem a mão do 
terapeuta, vem a mão psiquiatra... (JOSIMAR) 
 
O que me ajudado a passar por isso é o Centro Espírita! (...) Eu fiz um grupo de amizade 
muito bom! E até hoje se precisar de alguma coisa, assim.... conversar.... Eu tenho! 
Porque eu já tenho intimidade de chegar.... (FRANCILDA) 
 
Conclusão 

 
A depressão é a principal causa de invalidez no mundo. No brasil, mais de 15% das 
pessoas sofrem com essa epidemia silenciosa, gerando custos econômicos para 
governo e sofrimento humano. Porém, por ser uma doença da mente, ela pode ser bem 
mais difícil de entender do que, por exemplo, doenças físicas como uma fratura de 
perna. 
A perspectiva psiquiátrica organicista apresenta a doença mental sob uma ótima 
preponderantemente fisicalista, compreendendo a depressão a partir de uma desordem 
cerebral na produção de neurotransmissores. 36 Apesar de o entendimento 
fisiopatológico ser comprovada na depressão, não é a única causa que procede o 
episódio depressivo, sendo considerado, portanto, uma explicação reducionista. 20 
Para entender, então, o fenômeno de adoecimento na sua totalidade não se pode 
enxergar só a doença e o sintoma, desagregada do sentido humano, precisa-se capturar 
a experiência particular da depressão de cada sujeito envolvido, buscando respostas 
para o que permeia seus pensamentos e atitudes. 
Este estudo contribui para uma compreensão da depressão que transcende a 
perspectiva unicamente biológica e sintomatológica da patologia. A investigação da 
experiência depressiva, sob a lente da fenomenologia, relevou o fenômeno da 
depressão em sua singularidade, complexidade e múltiplos sentidos, mostrando a 
íntima relação entre a constituição da depressão e o contexto de vida pessoal e social 
dos participantes. Ficou claro que que ouvir as explicações dos pacientes são 
importantes para entender suas necessidades e fornecer estratégias para identificação 
e tratamento do transtorno, levando em consideração todos os aspectos dessa doença 
multifatorial. 
Portanto, Identificar as configurações típicas da organização narrativa nas diferentes 
perturbações psicológicas aumentará a compreensão da psicopatologia e abrirá novas 
possibilidades para a psicoterapia. É nesse âmbito que se enquadra o presente estudo, 
que pretendeu identificar as características específicas das narrativas dos sujeitos 
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deprimidos, quer no que respeita ao conteúdo, quer à forma que assumem, e em que 
medida se afastam das narrativas de sujeitos não clínicos. 
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TÍTULO: Avaliação das características físico-químicas e bioativas do óleo e manteiga 

de cacay 

Resumo 

O cacay (Caryodendron orinocense Karst.) é uma árvore típica da Amazônia que 
apresenta uma composição nutricional rica em ácidos graxos poli-insaturados e 
compostos antioxidantes. Além disso, alguns óleos vegetais têm se destacado por sua 
atividade antibacteriana. Portanto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a 
capacidade antioxidante do óleo e da manteiga de cacay e do óleo de coco (cocos 
nucifera), e a atividade antibacteriana presente do óleo de cacay. Para isso, foram 
realizados experimentos para caracterização físico-química e do perfil lipídico das 
amostras, determinação da capacidade antioxidante e atividade antibacteriana in vitro. 
O óleo de cacay apresentou uma elevada concentração de ácidos graxos poli-
insaturados (58,32%) e alto número de insaturações (116,35 cg I2/g), enquanto que a 
manteiga de cacay e o óleo de coco apresentaram elevado percentual de ácidos graxos 
saturados (69,09% e 78,40%, respectivamente). Ao óleo de cacay, verificou-se uma 
maior capacidade antioxidante para os métodos avaliados quando comparado ao óleo 
de coco e a manteiga: A fração hidrofílica do óleo de cacay apresentou valores mais 
significativos em relação aos compostos fenólicos totais (326,27 mg EAG/kg); e na 
capacidade antioxidante in vitro (156,57 µmol TE/g), de acordo com a metodologia de 
sequestro do radical DPPH. Além disso, o óleo de cacay demonstrou atividade 
antibacteriana contra Bacillus cereus (44,99%), Enterococcus faecalis (27,76%) e 
Staphylococcus aureus (11,81%). 

 
Palavras-chave: Antioxidante . Atividade Antibacteriana . Cacay . Óleo 

TITLE: Evaluation of the physicochemical and bioactive characteristics of oil and cacay 

butter 

Abstract 

The cacay (Caryodendron orinocense Karst) is a typical Amazônia tree that presents a 
nutritional composition rich, with polyunsaturated fatty acids and antioxidant compounds. 
Furthermore, some vegetable oils have been excelled in their antibacterial activity. Thus, 
this study aimed to evaluate of antioxidant capacity of the cacay oil, cacay butter and 
coconut oil (cocos nucifera), and the antibacterial capacity of cacay oil. For this, 
physicochemical characterization, profile fatty acids, determination of the antioxidant 
capacity and antibacterial capacity in vitro were evaluated. The cacay oil showed a 
higher concentration of polyunsaturated fatty acids (58.32%) and higher number of 
instaurations (116.35 cg I2/g), whereas the cacay butter and coconut oil showed higher 
percenaget of saturated fatty acids (69.09% e 78.40%, respectively). To cacay oil, was 
demonstrated a greater antioxidant capacity for the assessed methods when compared 
to coconut oil and the butter: the hydrophilic fraction of cacay oil presented values most 
significant about phenolic compounds (326.27 mg GAE/kg) and antioxidant capacity in 
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vitro (156.57 μM TE/g), by DPPH radical scavenging assay. In addition, the cacay oil 
demonstrated antibacterial activity against Bacillus cereus (44.99%), Enterococcus 
faecalis (27.76%) and Staphylococcus aureus (11.81%). 
 
Keywords: Antioxidant . Antibacterial activity . Cacay . Oil . Butter 

Introdução 

Atualmente, as pesquisas com óleos vegetais tem ganhado cada vez mais destaque 
para aplicabilidide de ativos naturais em produtos industriais. Graças a uma série de 
mecanismos biotecnológicos, o desenvolvimento de diferentes estratégias tecnológicas 
permitem o aprimoramento da qualidade desses óleos e a versatilidade em seu uso (LU 
et al., 2011). Portanto, o estudo sobre a composição química dos lipídios vegetais é de 
grande importância, pois essas características influenciam diretamente em suas 
propriedades bioativas. 
O cacay (Caryodendron orinocense Karst.) é uma árvore típica da Amazônia, membro 
da família Euphorbiaceae que cresce ao longo da base da Cordilheira dos Andes e em 
terras baixas amazônicas adjacentes. O óleo, obtido por extração a frio de suas 
sementes, apresenta uma composição nutricional rica em ácidos graxos poli-
insaturados e antioxidantes (RADICE et al., 2014). Contudo, suas propriedades 
bioativas são pouco investigadas. 
Ao estudar as proriedades de um óleo vegetal, pode-se destacar os ácidos graxos poli-
insaturados e os compostos polifenólicos como alguns dos principais compostos que 
despertam interesse para o ramo alimentício, farmacêutico e cosmético. Lipídios com 
elevadas concentrações desses compostos podem apresentar capacidade antioxidante 
e atividade antibacteriana, atuando como agentes promotores de conservação de 
alimentos, reduzindo as perdas nutricionais e trazendo melhorias para a saúde e 
estética humana por apresentarem efeitos antienvelhecimento e antirrugas. (OROIAN; 
ESCRICHE, 2015; SHAHIDI; ZHONG, 2015; KOUBAA et al., 2016). 
Caracteriza-se como antioxidantes, compostos capazes de inibir ou retardar danos 
oxidativos causados por radicais livres. Dentre as principais classes de antioxidantes de 
origem natural, destacam-se os tocóis, carotenóides, esteróis e compostos polifenólicos 
(SHAHIDI; ZHONG, 2015). Sobressaem-se os ensaios de sequestro dos radicais DPPH 
(2,2- difenil-1-picrilhidrazil) e ABTS [2,2’-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido 
sulfônico)], como métodos aplicáveis e adaptáveis à determinação de antioxidantes em 
lipídios vegetais (CASTELO-BRANCO; TORRES, 2011; OROIAN; ESCRICHE, 2015). 
Além de capacidades antioxidantes, os óleos vegetais tem sido foco de pesquisa no que 
se refere a efeitos antimicrobianos. Em análise realizada por CHOUHAN; SHARMA; 
GULERIA, 2017., houve uma considerável atividade antibacteriana para óleos derivados 
de capim limão (Cymbopogan citratus), lavanda inglesa (Lavandula officinalis), orégano 
(Origanum vulgarae) e pimenta da Jamaica (Pimenta dioica). Pode-se atribuir esse 
potencial a uma característica importante dos óleos: sua hidrofobicidade, que lhes 
permite uma maior facilidade de permear na membrana celular bacteriana e, 
eventualmente, resultar em sua morte. 
Baseando-se na importância em alavancar os estudos utilizando substratos naturais, o 
objetivo do presente trabalho foi avaliar as características físico-químicas e bioativas 
(antioxidante e antibacteriana) do óleo e manteiga de cacay e do óleo de coco. 
 
Metodologia 

 
 
1.      Material 
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As amostras de óleo de cacay, óleo de coco e manteiga de cacay foram fornecidas pela 
Empresa Plantus Indústria e Comércio de Óleos, Extratos e Saneantes LTDA (Nísia 
Floresta, Brasil).  
 
1.1  Determinação do perfil lipídico 
 
Os perfis dos ácidos graxos foram determinados após metilação dos ácidos graxos de 
acordo com a metodologia proposta por Hartman e Lago (1986) modificada. Os perfis 
cromatográficos foram registrados e as porcentagens foram determinadas por uma 
curva de calibração com padrões de ésteres metílicos, utilizando cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas (GCMS-QP2010, Shimadzu, Kyoto, Japão) 
conforme previamente descrito por Alcântara et al. (2019). 
 
1.2  Caracterização físico-química 
 
As amostras semissólidas à temperatura de armazenamento (óleo de coco e manteiga 
de cacay) foram fundidas (temperatura não maior que 10 ºC do seu ponto de fusão) e, 
quando necessário, filtradas para determinações de umidade e matéria volátil por 
secagem em estufa a 105 ºC ± 1 (método Ca 2d-25); índice de refração por refratômetro 
Abee (QUIMIS, Q767BD, Diadema, Brasil) à temperatura de 40 ºC (método Cc 7-25) e 
índices de saponificação (método Cd 3-25), iodo (método Cd 1d-92), acidez (método Cd 
3d-63) e peróxido (método Cd 8b-90) por titulometria (AOCS, 2009). A densidade foi 
determinada através de um densímetro (Anton Paar®, DAM 4500, São Paulo, Brasil). 
 
  
1.3. Obtenção das frações hidrofílicas (FH) e lipofílicas (FL) das amostras 
 
Para a quantificação dos compostos fenólicos totais (CFT) e determinação da 
capacidade antioxidante foi realizada a extração dos compostos bioativos nas amostras 
de conforme metodologia proposta por Arranz et al. (2008) com modificações. 
 
Uma extração metanólica foi realizada com o intuito de se obter uma melhor extração, 
o processo foi repetido por mais duas vezes. Por fim, obteve-se uma fração hidrofílica 
(FH) (sobrenadante) e fração lipofílica (FL) (precipitado) para cada uma das amostras 
analisadas. Cada uma das frações foram secas em rotaevaporador acoplado a bomba 
à vácuo (BUCHI, V-700, Uster, Suíça) a 30°C liofilizadas (LioTop, L101, São Carlos, 
Brasil). 
 
 
1.4.Determinação dos compostos fenólicos totais (CFT) 
 
A determinação dos compostos fenólicos totais (CFT) foi realizada conforme 
metodologia descrita por Singleton e Rossi (1965) com modificações. Nesse caso, 
utilizou- se as frações hidrofílicas (FH) das três amostras solubilizadas em metanol a 
uma concentração de 5 mg/mL. A concentração de CFT foi calculada a partir da curva 
analítica do ácido gálico nas concentrações de 10-150 µg/mL. 
 
1.5.Capacidade antioxidante in vitro 
 
A capacidade antioxidante foi determinada nos óleos de cacay e coco, na manteiga de 
cacay e em suas respectivas frações hidrofílicas (FH) e lipofílicas (FL), utilizando a 
metodologia por DPPH e ABTS. Para isso, procedeu-se o preparo das amostras e das 
frações, as quais foram diluídas em n-hexano de modo a haver uma padronização, 
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tornando os resultados comparáveis diretamente. 
 
A determinação da capacidade antioxidante através do sequestro do radical livre DPPH 
(2,2-difenil-1-picrilhidrazil) foi realizada segundo o método descrito por Brand-Williams 
et al. (1995) utilizando microplaca de 96 poços. Um controle foi realizado substituindo-
se as amostras por n-hexano. Após 25 minutos de reação em ambiente escuro à 
temperatura ambiente, procedeu-se a análise em leitor de microplacas (Biochrom Asys, 
UVM340, Cambridge, Reino Unido) a 517 nm. 
 
A avaliação do potencial antioxidante pelo método do radical ABTS [2,2’- azinobis (3-
etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico)] foi realizado conforme a metodologia proposta por 
Rufino et al. (2007) com adaptações em microplaca de 96 poços. Um controle foi 
realizado substituindo-se as amostras por n-hexano. A amostra foi incubada ao abrigo 
da luz por 6 minutos e a análise realizada em leitor de microplaca (Biochrom Asys, 
UVM340, Cambridge, Reino Unido) a 734 nm. 
 
Para os dois métodos, uma curva de calibração foi construída com Trolox (ácido 6-
hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico) e os resultados foram expressos em 
µmol de Trolox equivalente (TE) por grama (g) de amostra (µmol TE/g). 
  
1.6.Determinação da atividade antibacteriana in vitro 
 
A avaliação da atividade antibacteriana in vitro foi realizada apenas para o óleo de cacay 
em virtude dos melhores resultados observados na capacidade antioxidante. A amostra 
foi solubilizada em água com auxílio de Tween 80, obtendo-se uma concentração inicial 
de 16%, equivalente a 144 mg/mL. 
 
Seguiu-se a metodologia proposta por Guo et al. (2013) com modificações. A atividade 
foi avaliada contra as bactérias gram-negativas Escherichia coli (ATCC 25912), 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) e Salmonella paratyphi (ATCC 14028) e 
bactérias gram-positivas Bacillus cereus (ATCC 11778), Enterococcus faecalis (ATCC 
29212) e Staphylococcus aureus (ATCC 6538). 
 
Em microplaca de 96 poços, 50 µL da solução de óleo de cacay em diferentes 
concentrações (144,00 mg/mL - 2,25 mg/mL) foram adicionados por diluição seriada 
juntamente com 50 µL de suspensão de cada microrganismo. Em paralelo, foi realizado 
um controle para a solução salina, diluente da amostra (4,2 mL de água estéril com 0,05 
mL de Tween 80) e antibióticos (gentamicina (50 µg/mL) para as bactérias gram-
negativas e vancomicina (20 µg/mL) para as bactérias gram-positivas), onde o volume 
da amostra adicionado em cada poço foi substituído pelo controle. Em seguida, realizou-
se a leitura em espectrofotômetro de microplaca (Biochrom Asys, UVM340, Cambridge, 
Reino Unido) a 595 nm. 
 
Após um período de incubação de 24 h a 35 ºC e 200 rpm em incubadora de bancada 
com agitação orbital (QUIMIS, Q816M20, Diadema, Brasil) repetiu-se a leitura no 
mesmo comprimento de onda a fim de se avaliar a densidade ótica de crescimento 
bacteriano. O resultado da inibição de crescimento bacteriano foi expresso em 
porcentagem para a concentração de óleo com maior atividade. 
 
Resultados e Discussões 

 
1. Caracterização das amostras 
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1.1.Perfil dos ácidos graxos 
A caracterização do perfil dos ácidos graxos para as amostras de óleo e manteiga de 
cacay e óleo de coco, foi obtida empregando a cromatografia gasosa dos ésteres 
metílico, como está representado a tabela 1. 
A análise mostrou que os ácidos graxos saturados são predominantes para o óleo de 
coco (78,42%) e manteiga de cacay (69,08%), com destaque para o ácido láurico 
(38,42% e 31,82%), respectivamente. Os altos índices de ácidos graxos saturados 
encontrados para a manteiga de cacay, quando comparados aos baixos teores para o 
óleo de cacay (23,63%), podem ser justificados devido ser um produto obtido a partir da 
mistura de óleo de coco (70%) e óleo de cacay (30%). No que diz respeito aos ácidos 
graxos poli-insaturados das amostras avaliadas, a manteiga apresentou um teor 
intermediário de 16,83%, com o ácido linoleico (ômega 6) como ácido graxo majoritário. 
Um baixo valor foi encontrado para o óleo de coco (6,09%), visto que este óleo é 
predominantemente saturado. Em contrapartida, o óleo de cacay apresentou valores 
elevados para o ácido linoleico (58,32%). 
A elevada presença de ácidos graxos poli-insaturados no óleo de cacay demonstra seu 
potencial como matéria-prima para a aplicação industrial, uma vez que ácidos graxos 
poli-insaturados podem apresentar propriedades bioativas de interesse (KOUBAA et al., 
2016). 
1.2.Caracterização físico-química 
A caracterização físico-química de óleos e gorduras permite conhecer suas 
propriedades, avaliar suas qualidades, e direcionar suas aplicabilidades (CORREIA et 
al., 2014). A Tabela 2 apresenta os resultados da caracterização físico-química do óleo 
de cacay, óleo de coco e manteiga de cacay. 
Deste modo, resultados semelhantes de umidade foram encontrados para o óleo de 
cacay (0,93%), óleo de coco (0,90%) e manteiga de cacay (0,99%), sem diferença 
estatística (p > 0,05) observada. Diversos estudos relatam que lipídios vegetais 
apresentam valores de umidade e matéria volátil inferiores a 1% (CORREIA et al., 2014; 
TEH; BIRCH, 2013). 
O maior índice de densidade observada foi para o óleo de coco (915,86 kg/m3), seguido 
do óleo de cacay (915,25 kg/m3) e manteiga de cacay (912,40 kg/m3). Segundo Abollé 
et al. (2009), óleos e gorduras vegetais apresentam uma densidade entre 900 e 930 
kg.m-3. Dessa forma, as amostras analisadas apresentaram valores dentro dessa faixa. 
No que se refere os índices de saponificação, o valor encontrado para óleo de coco 
(252,22 mg KOH/g) foi semelhante ao obtido por Mansor et al. (2012) por processo de 
extração a frio (258,42 mg KOH/g) e significativamente maior do que os valores 
encontrados para óleo de cacay (206,74 mg KOH/g). Esses valores podem estar 
correlacionados com a maior concentração de ácidos graxos saturados presentes no 
óleo de coco e a maior concentração de ácidos graxos poli-insaturados presentes no 
óleo de cacay. 
O óleo de cacay apresentou um índice de acidez (2,67 mg KOH/g) semelhante aos 
valores encontrados por Radice et al. (2014) (2,4 mg KOH/g). Em contrapartida, o óleo 
de coco (15,71 mg KOH/g) e a manteiga de cacay (13,45 mg KOH/g) apresentaram 
valores elevados. Desse modo, pode-se dizer que o óleo de coco e a manteiga de cacay 
avaliados no presente estudo não estão em conformidade com o Codex Alimentarius 
(1999), uma vez que este prevê um limite máximo de 4 mg KOH/g para óleos e gorduras 
não refinadas. 
Quanto ao índice de peróxido, a manteiga de cacay (7,77 meq/kg) apresentou um valor 
semelhante ao observado por Pérez et al. (1999) para o óleo de cacay (7,16 meq/kg) 
podendo ser explicado pela elevada concentração de ácidos graxos saturados (69,08%) 
que apresentam uma maior estabilidade contra a peroxidação lipídica. Além disso, pode-
se observar a influência do óleo de coco em sua composição, visto que este apresentou 
um menor índice (5,99 ± 0,02 meq/kg). Enquanto que o óleo de cacay apresentou um 
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alto valor (21,81 meq/kg) sendo considerado como inapropriado para o consumo 
humano de acordo com os índices preconizados pelo Codex Alimentarius (1999) 
1.3.Determinação dos compostos fenólicos totais (CFT) 
A Tabela 3 apresenta os dados da determinação de compostos fenólicos totais 
presentes nas amostras de óleo de cacay, coco e manteiga de cacay. 
De acordo com os resultados, o óleo de cacay apresentou a maior concentração de 
fenólicos totais (326,27 ± 6,79 mg EAG/kg), com valor estatisticamente superior ao óleo 
de coco e manteiga (p < 0,001). Por outro lado, apesar da manteiga (300,45 ± 4,62 mg 
EAG/kg) ter apresentado um valor superior em relação ao óleo de coco (284,07 ± 15,55 
mg EAG/kg), não foi observado diferença significativa entre as amostras (p = 0,059), 
considerando um intervalo de confiança de 95%. 
Resultados inferiores aos encontrados neste estudo foram relatados na literatura. 
Seneviratne et al. (2009) obtiveram um conteúdo de fenólicos totais para o óleo de coco 
extraídos por processos a frio e a quente igual a 62,2 e 78,0 mg EAG/kg, 
respectivamente. Um valor de 207,0 mg EAG/kg e 255,0 mg EAG/kg foi observado para 
o óleo de bagaço de azeitona obtido por extração por Soxhlet e ultrassom, 
respectivamente (CHANIOTI; TZIA, 2017). 
1.4.Capacidade antioxidante in vitro 
Conforme ilustrado na Tabela 4, buscou-se avaliar a contribuição antioxidante das 
diferentes frações e amostras analisadas. 
De um modo geral, o óleo de cacay apresentou uma maior capacidade antioxidante para 
os métodos avaliados quando comparado ao óleo de coco e a manteiga. Dentre as 
frações analisadas, a hidrofílica apresentou valores significativamente maiores (p < 
0,05) que a lipofílica, tanto para o óleo quanto para a manteiga de cacay. Isto pode ser 
atribuído a presença de uma maior quantidade de compostos polifenólicos presentes 
nas frações hidrofílicas, visto que a capacidade antioxidante destes compostos foi 
reconhecida devido as suas estruturas químicas capazes de doar hidrogênio aos 
radicais livres e inibir a cadeia de propagação de reações promovidas pelo estresse 
oxidativo (TOHIDI, RAHIMMALEK, ARZANI, 2017). Dessa maneira, a maior capacidade 
antioxidante encontrada na FH do óleo de cacay (156,57 µmol TE/g) pelo método do 
sequestro do DPPH pode ser justificada pela elevada concentração de CFT apresentada 
(326,27 mg EAG/kg). 
Para o óleo de coco não foi observado diferença significativa entre as atividades 
antioxidantes nas frações hidrofílica e lipofílica (p = 0,072). Tais resultados podem ser 
justificados pela composição complexa presentes nos óleos vegetais e pelo efeito 
sinérgico com outros compostos fitoquímicos não avaliados no presente estudo 
(CONDELLI et al., 2015; ADARAMOLA; ONIGBINDE, 2017). 
Valores inferiores ao observado para o óleo de cacay são relatados para óleos com 
propriedades antioxidantes promissoras. Ao avaliar a capacidade antioxidante pelo 
método de sequestro do radical DPPH, Ribeiro et al. (2017) encontraram uma atividade 
de 2,35 µmol TE/g para o óleo de faveleira, 1,08 µmol TE/g para sua fração hidrofílica e 
1,94 µmol TE/g para a lipofílica. 
Vale salientar que não há registros na literatura sobre a utilização do método do 
sequestro do radical ABTS para o óleo de cacay reforçando, assim, a importância da 
utilização de mais de um método para a avaliação da capacidade antioxidante. Dessa 
maneira, os resultados apresentados evidenciam uma promissora capacidade 
antioxidante para o óleo de cacay e suas frações. 
1.5.Atividade antibacteriana in vitro 
Os óleos naturais apresentam um elevado potencial biológico por conterem uma alta 
diversidade de componentes bioativos. Aliado ao forte interesse de se desenvolver 
agentes antimicrobianos de origem natural, tem-se dado destaque a avaliação dos seus 
efeitos antimicrobianos (CHOUHAN, SHARMA, GULERIA, 2017; SOUZA et al., 2017). 
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Deste modo, avaliou-se a atividade antibacteriana in vitro do óleo de cacay devido à 
escassez de dados na literatura sobre o seu potencial antibacteriano e aos melhores 
resultados apresentados para a capacidade antioxidante, uma vez que a atividade 
antibacteriana pode ser atribuída à presença de compostos polifenólicos (BAHARFAR, 
AZIMI, MOHSENI, 2015). 
A Tabela 5 demonstra o percentual de inibição do óleo de cacay em relação aos as 
bactérias testadas. 
Desta forma, o óleo bruto de cacay apresentou propriedades biológicas ativas para a 
inibição de um percentual do crescimento bacteriano para as cepas gram-positivas de 
B. cereus, E. faecalis e S. aureus, avaliados nas concentrações de óleo de cacay de 4,5 
mg/mL, 9,0 mg/mL e 72,0 mg/mL, respectivamente. Por outro lado, não foi observada 
inibição para as cepas gram-negativas de E. coli, P. aeruginosa e S. paratyphi. Segundo 
Oliveira et al. (2007), a maioria dos produtos de origem vegetal são mais eficazes contra 
bactérias gram-positivas devido a uma maior ação dos compostos bioativos contra a 
parede celular. 
A atividade antibacteriana do óleo de cacay pode ser correlacionada com o teor de 
compostos fenólicos totais encontrados em seu extrato hidrofílico (326,27 ± 6,79 mg 
EAG/kg). Koolen et al. (2013) relataram que a presença de compostos fenólicos e ácidos 
graxos insaturados contribuem para a atividade antimicrobiana de óleos. Além do mais, 
Meng et al. (2016) afirmaram que a razão dos óleos apresentarem efeito antibacteriano 
se 
dá pela composição química que pode proporcionar um efeito sinérgico e afetar a 
integridade bacteriana, inibindo o processo de respiração celular. 
O controle positivo, empregado de modo a validar a técnica, apresentou uma inibição 
de praticamente 100% das cepas, demonstrando uma susceptibilidade frente aos 
antimicrobianos sintéticos. É importante mencionar também que há uma diferença na 
composição química entre os controles positivos e o óleo de cacay, uma vez que 
aqueles são moléculas isoladas e este um óleo bruto passível de pré-tratamento e 
purificação para a obtenção de uma melhor resposta antibacteriana. 
 
Conclusão 

 
Avaliando os resultados obtidos para índice de peróxido pode-se concluir que há 
necessidade na otimização nos processos de extração e armazenamento do óleo de 
cacay, a fim de reduzir sua exposição ao ar, reduzindo o processo de oxidação lipídica, 
melhorarando suas características físico-químicas. Além disso, o experimento permitiu 
destacar o óleo de cacay pelo elevado teor de ácidos graxos poli-insaturados e 
compostos fenólicos totais, o que pode estar correlacionado com os resultados 
satisfatórios observados nas atividades antioxidante e antibacteriana, mostrando-se 
sensível para cepas gram-positivas de B. cereus, E. faecalis e S. aureus. Além disso, é 
válido ressaltar a importância na ampliação nos estudos referentes ao cacay, utilizando 
métodos mais sensíveis e específicos para que novas informações sejam descobertas 
e dessa forma, o óleo de cacay torne-se cada vez mais uma fonte promissora de 
antioxidantes e antimicrobianos naturais. 
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TÍTULO: Determinação de arsênio em tinturas de cabelo comercializadas na cidade do 

Natal-RN 

Resumo 

O arsênio é um semimetal de alto poder tóxico, podendo ser encontrado na forma 
orgânica e inorgânica, sendo a sua toxicidade cerca de 60 vezes superior quando 
presente na forma inorgânica; é classificado com carcinógeno humano classe 1 pela 
Agência Internacional de Pesquisa do Câncer. Tinturas de cabelo podem conter traços 
de arsênio e por se tratar de elemento potencialmente tóxico há uma preocupação 
quanto aos possíveis danos à saúde da população em vista do consumo constante e 
extenso desse produto cosmético. O objetivo do presente trabalho foi mensurar a 
concentração de arsênio em tinturas de cabelo através da espectrofotometria molecular 
usando o dietilditiocarbamato de prata (DDCAg) e comparar as concentrações obtidas 
com aquela proposta enquanto segura pela legislação vigente (RDC n° 44 de 2012), 
que proibe concentrações de arsênio em um valor maior do que 3 ppm. A pesquisa por 
arsênio nas amostras de tinturas de cabelos revelou a presença de pequenas 
concentrações do semimetal em todas as amostras testadas, contudo nenhuma 
apresentou concentração superior ao limite estabelecido pela ANVISA, segundo a RDC 
n° 44 de 2012. 
 
Palavras-chave: arsênio; toxicidade; tintura de cabelo; carcinogênese;absorção dérmica 

TITLE: Determination of arsenic in hair dyes sold in the city of Natal-RN 

Abstract 

Arsenic is a semi-metal with high toxic power and can be found in organic and inorganic 
form, with his toxicity about 60 times higher when present in inorganic form; it is classified 
as a class 1 human carcinogen by the International Cancer Research Agency. Hair dyes 
may contain traces of arsenic and because it is a potentially toxic element, there is 
concern about the possible damage to the population's health in view of the constant and 
extensive consumption of this cosmetic product. The objective of the present work was 
to measure the concentration of arsenic in hair dyes through molecular 
spectrophotometry using silver diethyldithiocarbamate and to compare the 
concentrations obtained with that proposal while safe by the current legislation (RDC n ° 
44 of 2012), which prohibits arsenic concentrations greater than 3 ppm. The search for 
arsenic in hair dye samples revealed the presence of small concentrations of semimetal 
in all tested samples, however none showed a concentration above the limit established 
by ANVISA, according to RDC No. 44 of 2012. 
 
Keywords: Arsenic;Toxicity;hair dyes;Carcinogen;dermal absorption 
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O arsênio destaca-se por seu alto potencial tóxico entre os metais e metaloides 
encontrados no meio ambiente. Pode ser encontrado na forma inorgânica e orgânica, 
sendo a sua toxicidade cerca de 60 vezes superior quando presente na forma 
inorgânica. As espécies arseniais inorgânicas, arsenito (III) e arseniato (V), são 
classificadas como carcinógenos; o ácido monometilarsônio (MMA) e o ácido 
dimetilarsínico (DMA) foram identificados como promotores de câncer (NASCIMENTO; 
DENOBILE, 2016). Quanto a toxicodinâmica dessas espécies, o arsenito interfere no 
metabolismo da energia celular ao interagir com o ácido lipóico, cofator do complexo 
piruvato desidrogenase; resultando em diminuição da formação de ATP, com efeitos 
nefrotóxicos e hepatotoxicos. E o arseniato, por se assemelhar ao fosfato, desacopla a 
fosforilação oxidativa, inibindo a redução de NAD + relacionada à energia durante a 
respiração mitocondrial e a síntese de ATP. (COSTA, 2019) A ação crônica do arsênio 
no organismo está relacionada ao aumento do estresse oxidativo e desenvolvimento de 
anomalias cromossômicas, sendo esses os possíveis mecanismos de indução à 
carcinogênese. O arsênio afeta as máquinas de reparo do DNA, o que leva a danos 
oxidativos no material genético e mutações pelo comprometimento do reparo por 
excisão de nucleotídeos (HUANG; LEE; YU, 2019). O mecanismo pelo qual o trióxido 
de arsênio induz a morte celular ainda não é totalmente compreendido, contudo estudos 
relatam que a principal causa da toxicidade celular relaciona-se com a erosão telomérica 
e a redução da atividade da enzima telomerase, estrutura responsável pela manutenção 
dos telômeros nos cromossomos, protegendo a longevidade da célula (CHENG, 2016). 
O arsênio e outros metais pesados como mercúrio, cádmio e chumbo são 
frequentemente encontrados em cosméticos. A presença desses compostos está 
relacionada às matérias-primas e aos processos de fabricação dos produtos. Por se 
tratarem de elementos potencialmente tóxicos há uma preocupação quanto aos 
possíveis danos à saúde da população em vista do consumo constante e extenso dos 
mais diversos produtos cosméticos (SAADATZADEH et al., 2019). Tinturas de cabelo 
podem conter traços de arsênio. A RDC n° 48 de 2006 apresenta uma lista de 
substância de uso proibido em cosméticos no Brasil. A ANVISA proíbe o uso de arsênio, 
chumbo, cádmio, cromo e mercúrio em cosméticos no Brasil (BRASIL, 2006). A RDC n° 
44 de 2012 traz a lista de corantes de uso permitido em cosméticos no Brasil. Esta RDC 
estabelece que os corantes não devam apresentar impurezas em um valor maior do que 
3 ppm de arsênio, 20 ppm de chumbo e 100 ppm de outros metais pesados (BRASIL, 
2012). O arsênio inorgânico trivalente pode se acumular na base do folículo piloso após 
exposição dérmica. Por se tratar de uma substância polar, a absorção não acontece. 
Entretanto, exposição crônica pode resultar em acúmulo prolongado nessa região, 
resultando em irritação das membranas das células superficiais, extravasamento de 
líquidos e enzimas, promovendo câncer de pele por ação tópica prolongada. Nesse 
sentido, a exposição frequente do couro cabeludo, região extremamente pilosa, à 
tinturas contendo arsênio e outros metais pesados, pode promover danos importantes 
por ação tópica à indivíduos predispostos. Diante do que foi exposto, o objetivo do 
presente trabalho foi mensurar a concentração de arsênio em tinturas de cabelo através 
da espectrofotometria molecular usando o dietilditiocarbamato de prata (DDCAg) e 
comparar as concentrações obtidas com aquela proposta enquanto segura pela 
legislação vigente. 
 
Metodologia 

 
Materiais Foram empregados reagentes de grau analítico. -Espectrofotômetro - Balança 
analítica - Mufla até 1.200 o C - Frasco gerador de arsina com tubo em U - Funil - 
Soluções de Arsênio (trióxido de Arsênio - As2O3): a) Sol.Estoque (SE) -1g/L; b) Sol. 
Padrão 10µg/mL (1mL SE/100mL H2O deionizada). - Lã de vidro impregnada com sol. 
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de acetato de chumbo a 10 % - Sol. dedietilditiocarbamato de prata (DDCP) a 0,5 % em 
piridina - Óxido de magnésio (MgO) - Nitrato de magnésio [Mg (NO3)2 6H2O] - Cloreto 
estanhoso (SnCl2 2H2O) a 40 % em HClp.a - Iodeto de potássio (KI) a 15 % - Zinco 
granulado - Ácido clorídrico 6 N (50% v/v) Amostras Sete amostras de tintas capilares 
foram obtidas no comércio da cidade do Natal-RN e encaminhadas ao Laboratório de 
Toxicologia do Curso de Farmácia da UFRN, onde as análises foram realizadas. 
Procedimentos No Laboratório de Toxicologia foi separada uma alíquota de 2,5 g de 
cada amostra recebida. As amostras foram analisadas em duplicata. Enquanto técnica 
de extração, foi empregada a mineralização por via seca com adjuvantes para calcinar 
as amostras. Para tanto, cada porção de amostra coletada (2,5 g) foi transferida para 
uma cápsula de porcelana e em cada cápsula foram adicionados 1,5 g de óxido de 
magnésio (MgO - atua como estabilizante térmico) e 5mL água desionizada. Em seguida 
as cápsulas foram aquecidas até cessar a evolução da fumaça. Nesse momento, foi 
adicionado o estabilizante térmico nitrato de magnésio hexahidratado [Mg(NO3)2 . 
6H2O] (3,0 g) e as cápsulas foram então mantidas em mufla a 650o C por duas horas. 
As amostras calcinadas, após resfriadas, receberam 5,0mL de água desionizada e 
foram transferidas para um frasco gerador de arsina com auxílio de um funil. A esse 
frasco foram adicionados 45 mL de ácido clorídrico (HCl) 6 N, 38 mL de água 
desionizada, 1mL de iodeto de potássio (KI) 15% ,0,5mL de cloreto estanhoso hidratado 
(SnCl2 . 2H2O) 40% e 2,0 g de zinco granulado. Após a adição do zinco granulado, o 
frasco gerador de arsina foi imediatamente fechado com o tubo condutor já contendo 
em seu interior lã de vidro impregnado com acetato de chumbo a 10%. Previamente ao 
encaixe do tubo condutor no frasco gerador de arsina, foi adicionado 2,5mL de 
dietilditilcarbamato de prata (DDCAg) na curva ascendente do tubo em “U”. A reação foi 
mantida até que não mais fosse observado borbulhamento, quando a solução final foi 
então transferida para cubetas de vidro para leitura no espectrofotômetro (540 nm). Um 
branco de reagentes foi empregado e obtido da mesma maneira acima descrito. O 
emprego de DDCAg dissolvido em piridina como solução absorvedora da arsina, gerada 
através da reação com zinco em meio clorídrico, foi proposto por Vasak e Sedivec 
(1953). O KI e o SnCl2 em meio ácido, por adição de HCl, liberam elétrons que irão 
reagir com o arsênio (ác. arsênico) da amostra dando como produto o ácido arsenioso. 
O zinco, em meio ácido, libera H+ que reage com o ácido arsenioso dando origem à 
arsina, que na presença do DDC-Ag, forma DDC-As, que dará cor vermelha à solução, 
inicialmente amarela. A solução final tem absorbância mensurada no espectrofotômetro 
à 540 nm. A intensidade da cor e absorbância é proporcional à concentração do metal 
na amostra. Essa reação é possível pelo fato do arsênio possuir maior afinidade ao DDC 
do que a prata. Uma curva de calibração foi construída objetivando correlacionar as 
grandezas absorbância (y) e concentração (x), possibilitando elucidar a concentração 
de arsênio nas amostras analisadas. Para tanto, uma solução de trabalho (10µg/mL) foi 
obtida a partir de uma solução estoque de trióxido de arsênio (1,0 g/L): 1,0 mL da 
solução estoque foi transferida para um balão volumétrico de 100 mL e o volume 
completado com água deionizada. A partir da solução de trabalho, soluções padrão de 
arsênio, com as concentrações variando de 0,005 a 0,15 µg/mL, foram desenvolvidas. 
Essas concentrações da solução padrão foram adicionadas aos frascos geradores de 
arsina que receberam 45 mL de HCl 6N, 1 mL de iodeto de potássio (KI) 15% , 0,5 mL 
de cloreto estanhoso hidratado (SnCl2 . 2H2O) 40% e 2,0 g de zinco granulado. O 
volume foi completado adicionando-se água deionizada a qsp 88 mL. O mesmo 
procedimento adotado com as amostras foi empregado para as reações com as 
soluções padrão. 
 
Resultados e Discussões 
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As análises realizadas com as sete amostras revelaram que as concentrações de 
arsênio em cada uma delas obedece o limite proposto enquanto aceitável estabelecido 
na Resolução (RDC) n° 44 de 2012 da ANVISA. A amostra A apresentou concentração 
de 0,052µg/g; amostra B apresentou concentração 0,057 µg/g; amostra C apresentou 
concentração de 0,053 µg/g; amostra D apresentou concentração de 0,036 µg/g; 
amostra E apresentou concentração de 0,030 µg/g; amostra F apresentou concentração 
de 0,075 µg/g; e amostra G apresentou concentração de 0,051 µg/g. As amostras A, B 
e C foram analisadas em um único dia, para elas foi construída uma curva de calibração 
cuja equação da reta é y = 0,452x – 0,0076, com R² = 0,9927, a qual foi empregada 
para o cálculo da concentração de arsênio nas respectivas amostras, com resultados 
apresentados na Tabela 1. As amostras D e E foram analisadas em um único dia, para 
elas foi construída uma curva de calibração cuja equação da reta é y = 0,4723x – 0,0012, 
com R² = 0,9938, a qual foi empregada para o cálculo da concentração de arsênio nas 
respectivas amostras, com resultados apresentados na Tabela 1. As amostras F e G 
foram analisadas em um único dia, para elas foi construída uma curva de calibração 
cuja equação da reta é y = 0,6282x – 0,0017, com R² = 0,9819, a qual foi empregada 
para o cálculo da concentração de arsênio nas respectivas amostras, com resultados 
apresentados na Tabela 1. A pesquisa por arsênio nas amostras de tinturas de cabelos 
revelou a presença de pequenas concentrações do semimetal nas amostras testadas. 
Todas as amostras apresentaram concentrações abaixo do limite tolerado estabelecido 
pela ANVISA, segundo a RDC n° 44 de 2012. É sabido, conforme já comentado na 
introdução, que o arsênio em sua forma trivalente, por possuir característica polar, tende 
a se acumular na base do folículo piloso, não sendo absorvido para corrente sanguínea. 
Uma vez aí presente, se não eliminado pela água durante o banho ou se ocorrer 
exposição desprotegida diária, o arsênio pode irritar a membrana das células, 
desenvolvendo processos inflamatórios. Inicialmente pode se presenciar dermatite de 
contato que, cronicamente resulta em câncer de pele. Esse quadro é possível pois o 
ânion arsenito combina-se avidamente com os tióis vicinais, podendo inibir a reparação 
do DNA celular. Já o ânion arsenato pode substituir o fosfato em macromoléculas como 
o DNA, resultando em ésteres instáveis. O arsênio pode atuar também na alteração da 
metilação do DNA, suprimir os marcadores de diferenciação dos queratinócitos e 
acentuar a secreção do fator de crescimento na epiderme (RICE e MAURO, 2012). 
Abdul et al. (2015) abordam anormalidades na pele como a marca registrada da 
exposição crônica ao arsênio em adultos, considerado o órgão mais suscetível à 
apresentar manifestações iniciais. Algumas das principais características das lesões 
cutâneas induzidas pela exposição ao arsênico são melanose, queratose e 
pigmentação. Essas características são frequentemente usadas para diagnosticar 
exposição crônica ao arsênio. No entanto, lesões cutâneas geralmente se desenvolvem 
após 5 a 10 anos de exposição. Particularmente nos cabelos, a alopecia é uma 
manifestação clínica comum de exposição crônica ao arsênio. O arsênico é um 
carcinógeno de classe I, segundo a IARC, e seus efeitos cancerígenos podem ser 
mediados por reparo anormal de DNA, aneuploidia e outros mecanismos celulares. O 
mecanismo fisiopatológico preciso pelo qual o arsênico induz a carcinogênese 
permanece pouco claro, contudo, sua ação no aumento do estresse oxidativo e no 
desenvolvimento de anomalias cromossômicas, caracteriza os possíveis mecanismos 
de indução à carcinogênese (HUANG; LEE; YU, 2019). Huang, Lee e Yu (2019) 
afirmam, em pesquisa feita com camundongos, que a exposição materna ao arsênio 
aumenta o estresse oxidativo na placenta que tem por consequência o aumento das 
citocinas pró-inflamatórias IL-1, TNF- e IFN. Tal condição prejudica a função do timo em 
recém-nascidos e crianças. Esse cenário reforça a disseminada idéia de que gestantes 
devem evitar o uso de tintura de cabelo, já que esse produto pode conter arsênio em 
sua composição. Contudo, é importante a realização de pesquisas que investiguem se 
aplicações anteriores a gestação também podem ser capazes de colocar em risco a 
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saúde e integridade do feto. Além disso, é de suma importância verificar a possibilidade 
da presença desse metal pesado na composição do leite materno, a fim de alertar não 
só as gestantes como também as lactantes de evitar o consumo desse tipo de produto. 
Crianças expostas ao arsênio podem sofrer com a diminuição dos níveis da citocina Th1 
no plasma e aumento das concentrações totais de IgG e IgE no plasma. Essas 
desregulações imunológicas decorrentes da toxicidade do arsênio podem estar 
relacionadas com o risco aumentado de doenças imunológica e susceptibilidades à 
infecções em crianças (HUANG; LEE; YU, 2019). Considerando o que foi exposto, e 
sabendo da presença do arsênico nas amostras de tinturas analisadas, mesmo abaixo 
do limite tolerado estabelecido pela ANVISA, conforme RDC n° 44 de 2012, faz-se 
necessário correlacionar essas concentrações com a frequência da exposição à esses 
produtos, afim de compreender o risco do desenvolvimento de lesões dérmicas 
decorrentes de uso contínuo das tinturas de cabelos ao longo de vários anos. Não 
deixando de considerar a exposição fetal á esse semimetal tóxico, sabendo que tinturas 
de cabelo também são utilizados frequentemente por mulheres em período fértil. 
 
Conclusão 

 
As análises realizadas com as sete amostras de tinturas obtidas no comércio de Natal-
RN apresentaram valores de arsênio entre 0,030 e 0,075 µg/g. Esses valores estão 
dentro do limite proposto enquanto aceitável pela ANVISA, segundo RDC n° 44 de 2012. 
Diante disso, segundo à resolução, as tinturas analisadas são consideradas seguras 
para uso pelo ser humano. Entretanto, por ser uma substância sabidamente 
carcinogênica em exposição crônica pelas vias oral ou dérmica, é importante monitorar 
a concentração desse semi metal em tinturas e, se possível evitar o contato pois, mesmo 
concentrações mínimas podem, a longo prazo, desencadear em alterações no DNA e, 
consequentemente resultar em carcinogênese. 
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TÍTULO: Avaliação das propriedade antioxidantes do óleo de quinoa (Chenopodium 

quinoa) e de suas frações 

Resumo 

 
O objetivo desse trabalho foi realizar as extrações dos compostos fenólicos da semente 
da quinoa utilizando diferentes temperaturas e avaliar as propriedades antioxidantes de 
cada amostra. A análise de fenólicos totais foi determinada através do método Folin – 
Ciocalteu. Já a atividade antioxidante foi por meio do sequestro do radical do DPPH, 
obtendo um valor de IC50, dessa forma, demonstrando uma atividade antioxidante. O 
trabalho também demonstra potencial no extrato aquoso da semente de quinoa. 
 
 
Palavras-chave: Atividade antioxidante; Chenopodium quinoa Wild; compostos fenólicos 

TITLE: EVALUATION OF THE ANTIOXIDANT PROPERTIES OF THE QUINOA SEED 

(Chenopodium quinoa) AND THEIR FRACTIONS. 

Abstract 

The objective of this work was to extract the phenolic compounds from the quinoa seed 
using different temperatures and to evaluate the antioxidant properties of each sample. 
An analysis of phenolic totals provided through the Folin - Ciocalteu method. The 
antioxidant activity, on the other hand, was through the sequestration of the DPPH 
radical, obtaining an IC50 value, thus demonstrating an antioxidant activity. The work 
also shows potential in the aqueous extract of the quinoa seed. 
  
 
 
Keywords: Chenopodium quinoa Wild; phenolic compounds. 

Introdução 

A Chenopodium quinoa Willd ou simplesmente quinoa, originada dos Andes, possui 
elevada quantidade de proteína, baixo colesterol e compostos fenólicos com boa 
atividade antioxidante. A importância das proteínas é baseada em sua qualidade, com 
uma composição equilibrada de aminoácidos essenciais, alto teor de lisina, metionina, 
cisteína e treonina, tornando-se uma das sementes mais completa. (VEGA-GÁLVEZ et 
al., 2010). 
Além dos macronutrientes, a semente também apresenta nutrientes não essenciais 
como compostos fenólicos, os quais apresentam natureza hidrofílica e se localizam 
principalmente no revestimento das sementes, (TANG e TSAO, 2017). Assim, tem-se o 
interesse no potencial da atividade antioxidante da semente, visto que, os agentes 
antioxidantes são de grande importância para prevenção de doenças degenerativas, 
como Alzheimer, surgindo devido ao estresse oxidativo, uma vez que o cérebro possui 
uma baixa defesa antioxidante, ou seja, um desequilíbrio com a produção de radicais 
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livres em excesso, causando danos teciduais. (SAEIDNIA; ABDOLLAHI, 2013). 
Com base na propriedade antioxidante, a partir da extração dos compostos fenólicos da 
semente de quinoa, surgiu o interesse para o estudo, tendo em vista métodos de 
prevenção. (EGHBALIFERIZ; IRANSHAHI, 2016; KONDAKÇI et al., 2013). A extração 
se tornou o procedimento usual, devido ao melhor aproveitamento das substâncias, 
podendo potencializar seu poder antioxidante. (ALVAREZ-JUBETE et al., 2010). 
O objetivo do trabalho se aplica em extrair e quantificar os compostos fenólicos da 
semente de quinoa em diferentes temperaturas de extração e avaliar o potencial 
antioxidante desses extratos. 
  
 
Metodologia 

 
Preparo das amostras: 
Preparo do extrato: como mencionado as amostras são feitas em triplicatas, dessa 
forma, o extrato hidrofílico derivado das sementes de quinoa foram pesadas em 1g, 
sendo as sementes previamente trituradas e secas, assim, foram suspendidas em 30mlr 
de HCl 0,2M. Após isso, foi adicionado 60ml de água destilada e levados para a agitação 
durante 10 minutos a temperatura ambiente em um triturador magnético. As três 
amostras foram levadas para o banho maria em diferentes temperaturas - 40°C, 50°C e 
60°C. Ao final, o extrato foi congelado a - 20°C e submetido a liofilização durante 72 
horas. 
DETERMINAÇÃO DOS COMPOSTOS FENÓLICOS 
Determinação de fenólicos totais: o método utilizado foi o de Folin-Ciocalteau, com 
algumas modificações. Assim, 1ml da amostra foi misturada com 5ml do reagente Folin-
CIocalteau e 1ml de Na2CO3 a 7,5 p/v. Após incubação em temperatura ambiente, a 
absorbância foi 765 nm. O conteúdo de polifenóis foi expresso em mg equivalente em 
ácido gálico por grama da amostra (mg Eq AG/g amostra) a partir da equação da reta 
gerada a partir da curva de calibração, utilizando ácido gálico como padrão (y= 
10,704x+0,0059, R2= 0,998). 
DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE PELO METODO DO DPPH 
Atividade antioxidante por sequestro do radical DPPH: de acordo com o método 
proposto por Brand-Willians (1995). As concentrações das amostras utilizadas para o 
estudo variaram de 0,1 a 4,2 mg/m. Em uma microplaca de acrílico com 96 poços, 
adicionou-se 40 µL das soluções testes em octoplicata e 200 µL da solução DPPH (0,24 
mg/mL). As absorbâncias foram lidas em leitor de microplacas (Biotek Instruments, 
EPOCHH, EUA) a 517nm. O percentual de redução do radical DPPH, foi determinado 
conforme descrito na Equação 1. O controle, consistiu da absorbância do radical 2,2-
difenil-1-picril-hidrazil. 
ANÁLISE ESTATISTICA 
As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism e as 
diferenças foram consideradas significativas quando p < 0,05. 
  
 
Resultados e Discussões 

 
Os compostos fenólicos são estruturas químicas presentes em alimentos de origem 
vegetal, com efeitos benéficos a saúde, tais como: atividade antioxidante, anti-
inflamatória, antimicrobiana e anticancerígena. Em sua estrutura, possuem uma ou mais 
hidroxila ligadas diretamente a um anel aromático. Os compostos fenólicos mais comuns 
são os flavonoides, taninos e ácidos fenólicos. 
A tabela 1 mostra os resultados de fenólicos totais obtidos nas temperaturas de 25°C, 
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40°C, 50°C e 60°C., observou-se que não ocorreu diferenças significativas entre as 
amostras de 40°, 50° e 60°. 
 Entretanto, observou-se uma diferença entre a amostra em temperatura ambiente e a 
de 50°C e 60°C. A temperatura de 25°C, apresentou maior extração desses compostos 
bioativos, dessa forma, sugerindo que o aumento da temperatura, pode provocar 
redução da extração dos fenólicos totais e consequentemente da sua atividade 
antioxidante. (ALVAREZ-JUBETE et al., 2010; MORAIS et al., 2017). Dini e Tenore 
(2010) também avaliaram a influência da temperatura no teor de fenólicos totais em 
grãos de quinoa e observaram a redução desses compostos com o aumento da 
temperatura, bem como, Rodríguez et al., 2016 relataram que as altas temperaturas 
podem causar perdas nos compostos fenólicos livres, mas podem levar a quebra de 
estruturas celulares, aumentando a quantidade de fenólicos, os quais antes estavam 
agregados a semente (GUIDO E MOREIRA, 2017). 
Além disso, Silva et al. (2011), relatou teores de compostos fenólicos totais do gergelim 
de 1,475 ± 31,7 mg de EAG/g, valor esse bem semelhante ao encontrado pela amostra 
de 25°C, assim como, um estudo de Kähkönen et al. (1999), relataram quantidade de 
fenólicos totais na semente de linhaça no valor de 0,80 mg de EAG/g, o que se 
assemelha ao encontrado na amostra de 50°C da semente de quinoa. 
- Atividade antioxidante: 
Os antioxidantes são substâncias com um importante papel biológico, eles retardam as 
reações de degradação oxidativa, previne de doenças crônicas, neurodegenerativas, 
melhoram a qualidade de vida. 
Para determinar a atividade antioxidante da semente de quinoa, o método foi o 
sequestro do radical DPPH, baseando-se na eliminação ou neutralização do radical 
orgânico (DPPH). A tabela 2 mostra os resultados de IC obtidos nas diferentes 
extrações. 
  
A concentração de IC50 é calculada a partir da concentração do extrato versus o efeito 
de eliminação correspondente, sendo assim, obtendo a inibição em 50%. (Nsimba, 
Kikuzaki and Konishi (2008). A temperatura de extração de 25º C apresentou menor 
valor de IC50 sendo, portanto, a amostra que tem maior poder antioxidante. Esse dado 
se correlaciona com os valores de fenólicos totais obtidos na Tabela 1. Com o aumento 
da temperatura houve uma diminuição na atividade antioxidante, mesmo o conteúdo de 
fenólicos não apresentando diferença estatística significativa (p<0,001). Nas 
concentrações utilizadas não foi encontrado valor de IC50 para a temperatura de 60º C. 
Palombini e colaboradores (2013), fizeram uma extração com metanol na mesma 
concentração da utilizada neste trabalho e encontraram o valor de IC50 para atividade 
antioxidante 0,313 mg/mL. Esse valor se aproxima do valor encontrado na extração de 
25º C, mostrando o potencial antioxidante e que a extração com água foi eficiente. 
(LOBO et al., 2009). 
  
 
 
Conclusão 

 
A partir dos resultados obtidos de IC 50, pode-se sugerir que os compostos fenólicos 
presentes na semente de quinoa são responsáveis pela sua atividade antioxidante. A 
temperatura utilizada na extração mostrou que na menor temperatura tivemos uma 
maior extração de compostos fenólicos e, portanto, maior atividade antioxidante. 
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Anexos 

 

 
*Média e desvio padrão, n = 3. Médias seguidas de mesma letra não diferem 
estatisticamente entre si, de acordo com o pós-teste de Tukey (p>0,05). 
 

 
*Não detectado 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE ENCAPSULAÇÃO DO INIBIDOR DE 

TRIPSINA SACIETOGÊNICO DA SEMENTE DE TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA 

L.) NANOENCAPSULADO 

Resumo 

 
O encapsulamento de partículas melhora a estabilidade e biodisponibilidade da 
substância encapsulada e parece ser uma técnica promissora para a potencialização da 
ação do inibidor de tripsina sacietogênico da semente de tamarindo (ITT), que já 
mostrou inúmeros benefícios em estudos anteriores. O objetivo desse estudo foi avaliar 
a eficiência de encapsulação do ITT encapsulado. O ITT foi obtido e usado para a 
síntese das partículas encapsuladas nos seguintes agentes encapsulantes: quitosana 
(EQ), proteína do leite isolada (EP) e combinação desses materiais (EQPI). Foi realizada 
então a determinação da eficiência de encapsulação, com o intuito de avaliar a eficácia 
da atividade antitríptica do ITT encapsulado. Como resultado, foi evidenciado que o ITT 
encapsulado nos diferentes agentes encapsulantes, apresentou ótima eficiência de 
incorporação, sendo de 98,5% (EQ), 98,5% (EP) e 97,3% (EQPI). Diante do resultado 
obtido, conclui-se que o encapsulamento do ITT proporcionou ótima eficiência de 
encapsulação, sugerindo manutenção da atividade inibitória e uma possível estabilidade 
da substância encapsulada. 
 
 
Palavras-chave: Encapsulamento. Inibidor de tripsina. Atividade antitríptica. 

TITLE: Evaluation of the encapsulation efficiency of the sacietogenic trypsin inhibitor of 

nanoencapsulated tamarind seed (Tamarindus Indica L) 

Abstract 

 
Particle encapsulation improves stability and bioavailability of the encapsulated 
substance and it seems to be a promising technique for potentiating the action of the 
sacietogenic trypsin inhibitor of tamarind seed (ITT), which has shown numerous benefits 
in previous studies. The aim of this study was to evaluate the encapsulation efficiency of 
the encapsulated ITT. ITT was obtained and used for the synthesis of particles 
encapsulated in the following encapsulating agents: chitosan (EQ), isolated milk protein 
(EP) and combination of these materials (EQPI). The encapsulation efficiency was then 
determined, in order to evaluate the effectiveness of the encapsulated ITT antitryptic 
activity. As a result, it was evidenced that the ITT encapsulated in the different 
encapsulating agents, presented excellent encapsulation efficiency, being 98.5% (EQ), 
98.5% (EP) and 97.3% (EQPI). In view of the result obtained, it is concluded that the ITT 
encapsulation provided excellent encapsulation efficiency, suggesting maintenance of 
inhibitory activity and possible stability. 
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Introdução 

O encapsulamento é uma técnica empregada em aplicações nutricionais e consiste na 
incorporação de substâncias que ficam protegidas de degradações químicas, além de 
terem suas funções preservadas. Adicionalmente, viabiliza a administração controlada, 
melhorando a estabilidade e biodisponibilidade da substância encapsulada (agente 
ativo), direcionando sua liberação em condições desejadas para o tecido ou órgão alvo 
desejado (AZEREDO, 2005; JUNG, 2000; VOS, Paul de et al, 2010). 
Não existe uma técnica geral de encapsulamento que possa ser aplicada a todos os 
estudos, variando como, por exemplo, gelificação, deposição camada por camada, 
extrusão, precipitação em solvente orgânico, coacervação, formação de emulsão e 
outras, em que cada um apresenta estruturas e propriedades diferentes (ZHU, 2017). 
Polímeros são comumente utilizados como agentes encapsulantes, dentre eles a 
quitosana destaca-se pela propriedade mucoadesiva e capacidade de imobilização de 
enzimas devido a elevada resistência térmica (AGNIHOTRI; MALLIKARJUNA; 
AMINABHAVI, 2004). Estudos também utilizam proteínas do leite como agentes 
encapsulantes, por apresentarem menor custo de aquisição, digestibilidade fácil e 
menor risco de toxicidade (ABBASI; EMAM-DJOMEH; MOUSAVI; DAVOODI, 2014). 
Nosso grupo de pesquisa em Nutrição e Substâncias Bioativas para Saúde 
(NutriSBioativoS), desenvolvem estudos com inibidor de tripsina sacietogênciso das 
sementes de tamarindo (Tamarindus Indica L.) (ITT), que inibe a ação da tripsina no 
trato intestinal. Essa ação está associada à relação inibidor/tripsina que gera mudança 
na conformação dessa proteína (CARVALHO et al., 2002; CHANPHAI; TAJMIR-RIAHI, 
2016). 
Ribeiro et al. (2015) investigaram em ratos Wistar eutróficos, o efeito do ITT sobre a 
ingestão alimentar e ganho de peso e comprovaram que o ITT diminuiu o ganho de peso 
dos animais devido a redução no consumo, por causa do aumento nas concentrações 
séricas de CCK que é um hormônio que possui um importante efeito sacietogênico 
agindo diretamente na redução da ingestão alimentar (LEITE; BRANDÃO NETO, 2009). 
Carvalho et al. (2016) avaliaram o efeito do ITT em ratos Wistar com síndrome 
metabólica e obesidade. O grupo que foi tratado com ITT apresentou redução na 
ingestão alimentar, na concentração média da glicemia de jejum, além de diminuição 
nos níveis de TNF-α utilizado como marcador de inflamação, mostrando assim que o 
ITT pode auxiliar também na redução da inflamação em animais com síndrome 
metabólica independente da perda de peso. 
Costa et al. (2018) objetivaram avaliar o efeito do ITT como secretagogo de CCK, sobre 
o consumo alimentar e leptina em ratos Wistar eutróficos e com obesidade. Foi 
observada diminuição da ingestão alimentar e da leptina plasmática nos animais obesos 
tratados com ITT. Vale ressaltar que do grupo eutrófico com dieta padrão, apenas 20% 
apresentaram redução na leptina. 
O inibidor de tripsina pode ser um aliado contra a obesidade, que geralmente é causada 
pelo excesso de calorias devido a grande ingestão de alimentos (WESTERTERP-
PLANTENGA et al., 2009). A liberação de CCK ativa os neurônios aferentes vagais que 
estão associados à saciedade e consequentemente na redução da ingestão alimentar 
(PETERS; SIMASKO; RITTER, 2006). A alteração causada no trato intestinal e a 
sensação de saciedade podem ser atribuídas à prevenção e tratamento da morbidade 
citada (KOMARNYTSKY; A COOK; RASKIN, 2010). 
Pelo fato do efeito sacietogênico da CCK ser em curto prazo, faz-se necessário, estudos 
que investiguem um mecanismo capaz de prolongar esse efeito (RHEAUME; 
BEINFELD, 2017). Desse modo, encapsular o ITT que tem ação como secretagogo de 
CCK pode ser uma estratégia de manter sua concentração e prolongar a sua atividade 
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de maneira eficiente e segura, alcançando assim uma potencialização dos seus efeitos 
e a manutenção da ação antitríptica. O objetivo desse estudo foi avaliar a eficiência de 
encapsulação do ITT encapsulado. 
 
Metodologia 

 
A obtenção do ITT foi realizada no Laboratório de Química e Função de Proteínas 
Bioativas (LQFPB) do Departamento de Bioquímica da UFRN, segundo a metodologia 
proposta por Carvalho et al. (2016). A fruta tamarindo (Tamarindus Indica L.) foi 
adquirida comercialmente em Natal, RN. Foram utilizadas apenas as sementes que 
foram descascadas até expor o seu cotilédone e trituradas em moedor refrigerado a 6 
ºC, até obter uma farinha de grânulos finos (0,420 mm), utilizando peneira com malha 
de 40 mesh. 
 
Foi adicionado tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5 na proporção de 1:10 e deixado sob 
agitação magnética durante 3 horas à temperatura ambiente, depois centrifugado a 
12.000 rpm, em 30 minutos a 4ºC sendo coletado apenas o sobrenadante designado de 
extrato bruto, que foi fracionado por precipitação após a adição de sulfato de amônio 
em 3 faixas de saturação (0-30%, 30-60% e 60-90%) sob agitação. 
 
Cada precipitado foi centrifugado em condições já descritas anteriormente, suspensos 
em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5 e dialisados contra água durante 20 horas. Foram 
realizados método de Bradford (1976) para quantificar o inibidor e análise antitríptica de 
acordo com a metodologia de Kakade, Simons e Liener (1969). A fração que obteve o 
melhor resultado foi submetida à cromatografia de afinidade com tripsina-sepharose (10 
cm x 1,5 cm) em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5 para isolar o inibidor. 
 
A fração não retida da coluna foi eluída com o mesmo tampão usado nas outras etapas, 
já a fração retida foi eluída com HCL 5mM, coletada em alíquota de 5mL e avaliada por 
espectrofotometria a 210 nm. Esta por sua vez foi dialisada contra o tampão de extração 
e posteriormente liofilizada, sendo armazenada a -20°C para ser submetida a uma nova 
quantificação proteica (BRADFORD, 1976) e ensaio de inibição de tripsina, para 
confirmação da atividade inibitória do ITT (KAKADE; SIMONS; LIENER, 1969). 
 
Para a obtenção dos encapsulados contendo ITT, a metodologia foi baseada em Luque-
Alcaraz et al., (2016) com modificações. As soluções de injeção (20 mL) foram 
preparadas segundo a razão ITT:agente encapsulante de 1:4 (p/p) para os grupos 
contendo proteína do leite isolada (EP) e quitosana purificada (EQ), como materiais de 
parede, separadamente. Para o grupo contendo a combinação dos materiais de parede 
(EQPI), foi utilizada a razão ITT:proteína do soro do leite isolada: quitosana purificada 
de 1:2:2 (p/p). 
 
O preparo da solução de injeção contendo quitosana purificada, o pH foi ajustado para 
valor igual a 3,0, utilizando ácido acético PA. A solução foi submetida à agitação 
magnética por 180 minutos a 50°C. Após esse tempo, o pH da solução foi elevado a 
5,5, utilizando NaOH (6 M). Posteriormente, o ITT foi solubilizado por 15 minutos, sob 
agitação magnética a temperatura ambiente, nessa solução de injeção. 
 
A proteína do soro do leite isolada, a solução de injeção foi solubilizada sob agitação 
magnética por 40 minutos a temperatura ambiente. Após esse tempo, o ITT foi 
adicionado e solubilizado sob agitação magnética por 15 minutos a temperatura 
ambiente. 
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O duplo material de parede foi realizado conforme citado anteriormente, sendo essas 
soluções de injeção preparadas na proporção massa/massa equivalente a 1:2:2 (ITT: 
quitosana purificada: proteína do soro do leite isolada), totalizando e mantendo dessa 
forma, a proporção núcleo e material de parede de 1:4. 
 
O solvente orgânico utilizado para promover a precipitação foi o etanol absoluto, na 
proporção de solução injeção:etanol igual a 1:5 (v/v), a temperatura de 10°C. O 
tensoativo utilizado foi o tween 80 solubilizado no etanol na proporção 0,10%. A injeção 
da solução contendo agente encapsulante e ativo em solvente orgânico foi realizada em 
5 minutos, sob a ação do ultradispersor (Ika) a 18.000RPM, utilizando seringa. Todo o 
processo foi realizado em triplicata. 
 
As dispersões obtidas foram centrifugadas (800 RPM a 10°C por 10 minutos) para 
separação do precipitado, o qual foi desidratado em etanol por overnight nas 
proporções: 1:4 (etanol: proteína do soro do leite isolada) e; 1:7 (etanol: quitosana 
purificada) e (etanol: quitosana purificada: proteína do soro do leite isolada), nesses 
agentes encapsulantes (quitosana purificada e duplo material de parede), a etapa de 
desidratação foi repetida. Os resíduos gerados foram secos em evaporador rotatório a 
35°C e pressão igual a 0 lbf/pol2 e liofilizados a -42 °C e pressão igual a 10-3 mbar. 
 
Para monitoramento da incorporação do ITT nas partículas, foram realizados ensaios 
de inibição contra tripsina (KAKADE; SIMONS; LIENER, 1969), assim como 
estabelecido por Queiroz et al. (2018). O ITT, os encapsulados (EP, EQ e EQPI) e os 
agentes encapsulantes na ausência do ITT (brancos), foram utilizados neste ensaio. O 
intuito foi comprovar a eficiência da atividade proveniente apenas do ITT encapsulado. 
 
A massa dos encapsulados e dos brancos levou em consideração a atividade do ITT 
capaz de inibir 100% a tripsina. Sabendo-se que 0,7mg de ITT já testados em estudos 
anteriores do grupo NutriSBioativoS, inibe 100% a tripsina e que a soma da proporção 
de agente ativo para agente encapsulante (1:4 p/p) é igual a 5 partes, estipulou-se a 
quantidade de encapsulado necessário para inibição da tripsina sendo igual a 3,5mg 
(0,7mg de ITT x 5 partes = 3,5mg) para os encapsulados utilizando apenas 1 agente 
encapsulante. Já no caso do encapsulado em duplo material, considerando a proporção 
de ITT para agente encapsulante (1:2:2 p/p), foi necessária a quantidade igual a 1,4mg 
de ITT necessário para inibição da tripsina. 
 
A eficiência de encapsulação foi avaliada a partir da seguinte fórmula sugerida (Kumari 
et al.,2013): 
 
Eficiência de encapsulação (%) = (inibidor nas partículas / total de inibidor utilizado) x 
100. 
 
Os resultados foram expressos em média e desvio-padrão. Os testes estatísticos foram 
utilizados conforme natureza e distribuição das variáveis, sendo utilizado Anova com 
pós-teste de Tukey o qual foi considerado a diferença estatisticamente 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados da eficiência de encapsulação do ITT nos diferentes materiais 
encapsulados obtidos, sendo EQPI, EQ e EP, evidenciaram que não houve diferença 
significativa (p> 0,05) e foram obtidas as médias de eficiência, respectivamente de 
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97,3% (5,50), 98,5% (1,16) e 98,5% (1,95). O presente estudo apresentou por meio da 
eficiência de encapsulação, que o ITT foi de fato protegido pelos agentes encapsulantes, 
mantendo sua atividade inibitória. 
No estudo realizado por Kumari et al. (2013), a enzima tripsina foi encapsulada 
utilizando a quitosana como agente encapsulante e avaliada em peixes da espécie 
Labeo rohita e obteve como resultado eficiência de encapsulação de 65 a 70%, valor 
bem abaixo do alcançado neste estudo, alcançando quase 100% de eficiência. Além 
disso, as partículas de tripsina encapsulada em quitosana aumentaram a digestibilidade 
de nutrientes. Outro resultado que pôde ser observado por meio deste mesmo estudo, 
foi a preservação das vilosidades intestinais e até melhora das características 
morfológicas comprovadas pela análise histológica no grupo que recebeu a tripsina 
encapsulada com quitosana, mostrando a segurança na administração (KUMARI et al., 
2013). 
Relativo ao encapsulamento de inibidores de tripsina, o estudo realizado por Chanphai 
e Tajmir-riahi (2016), que encapsularam um inibidor de tripsina de soja com quitosana 
em que foi observada alterações após a encapsulação por meio de análises em 
espectroscopia UV/vis e FTIR e mudanças positivas como maior estabilidade do inibidor 
quando encapsulado, que na sua forma livre. No entanto, não houve análise da atividade 
inibitória e eficiência de encapsulação para avaliar se sua ação foi totalmente mantida. 
A aplicação de inibidores de tripsina vem sendo bastante estudada por apresentarem 
efeito benéfico na redução da ingestão de alimentos, pelo efeito anti-inflamatório, pela 
alta atividade contra a liberação de elastase neutrofílica humana (HNE), bem como no 
tratamento de doenças como pancreatite, enfisema pulmonar, artrite reumatoide e até 
mesmo asma (BRANDL et al., 2016; FANG et al., 2010; FOOK et al., 2005; LEUNG; 
ABBENANTE; FAIRLIE, 2000). Para a nutrição, destaca-se o efeito sacitogênico e 
consequentemente redução no consumo alimentar e a perda de peso (RIBEIRO et al., 
2015; SERQUIZ et al., 2016). 
Como foi mencionado anteriormente, a ação do inibidor de tripsina resultou em uma 
diminuição no consumo alimentar, de acordo com os resultados apresentados por 
diversos estudos do grupo NutriSBioativoS. Há um provável mecanismo de saciedade, 
associado ao aumento da CCK que quando liberado no lúmen intestinal após o consumo 
de alimentos, esse hormônio comunica-se ao seu receptor específico (CCK1) que 
manda sinal ao cérebro indicando a finalização da refeição e gerando saciedade em 
curto prazo (RHEAUME; BEINFELD, 2017). 
O encapsulamento de partículas possibilita a liberação controlada de fármacos e vêm 
sendo cada vez mais utilizado, devido sua capacidade em favorecer a biodisponibilidade 
e estabilidade da substância ativa, alcançando assim a manutenção da função em 
condições biológicas (JUNG, 2000). 
A interação proteína/polissacarídeo pode se dar por interações covalentes que geram 
um “conjugado” forte e específico ou por interações não covalentes por meio das 
ligações de hidrogênio e forças de Van der Waals, além de interações eletrostáticas 
(BENESCH; TENGVALL, 2002; PATINO; PILOSOF, 2011). Fatores como concentração 
do biopolímero, peso molecular, conformação e densidade de cargas podem influenciar 
as interações que podem ser criadas (MONTEIRO; LOPES-DA-SILVA, 2017). 
A relação de polissacarídeos como agentes encapsulantes e proteínas como agentes 
ativos, vem sendo frequente pela indústria alimentícia, isso porque a interação dessas 
macromoléculas demonstra o melhoramento de propriedades como solubilidade e 
estabilidade (GUERRERO; KERRY; LA CABA, 2014). No entanto, apesar da 
encapsulação ser uma estratégia promissora para potencializar a função de compostos 
bioativos, são poucos os estudos que envolvem encapsulamento do inibidor de tripsina. 
 
Conclusão 
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Diante do resultado obtido, conclui-se que o encapsulamento do ITT proporcionou ótima 
eficiência de encapsulação, sugerindo manutenção da atividade inibitória e uma 
possível estabilidade. 
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TÍTULO: Estudo da composição química da semente da quinoa (Chenopodium quinoa) 

Resumo 

A Chenopodium quinoa Wild, quinoa tem sido considerada uma espécie de cultivo 
importante por apresentar proteínas de alto valor biológico, aminoácidos essenciais 
biodisponíveis, lipídios insaturados, fibras dietéticas e carboidratos complexos. O 
objetivo desse trabalho foi determinar a composição química da semente de quinoa, 
cedida pela empresa Plantus LTDA e quantificar os principais minerais presentes. As 
análises de umidade, cinzas, lipídeos, fibra bruta, proteínas e carboidratos foram 
realizadas pelo método da AOCS. A determinação dos minerais utilizou espectrometria 
de emissão óptica com plasma (ICP/OES). O teor de umidade da semente de quinoa foi 
de 12,78 ± 0,031 %, valor superior ao ser comparado com a semente de linhaça, porém 
a quantidade de cinzas (1,925 % ± 0,014) foi inferior a mesma semente. O teor de 
lipídeos foi 11,07 % ± 1,6 mostrando a riqueza de ácidos graxos da semente. A fibra 
bruta encontrada foi 7, 633 % ± 1, 0 com valor inferior aos contidos na semente de 
linhaça (35,5%) e da semente de gergilim (11,9 %). O valor das proteínas foi 13,125 % 
± 1,4, se apresentando como segundo componente mais predominante, além de possui 
equilíbrio e eficiência semelhante a proteína do leite. O valor dos carboidratos 
determinado foi de  53,34% ± 1,94, superiores a quantidade de carboidratos presentes 
na semente de linhaça e de gergilim. A análise dos minerais mostrou o cálcio e o fósforo 
como os minerais predominantes com valores de 100 e 31 mg.g-1, respectivamente.  
 
Palavras-chave: Composição centesimal; quinoa; minerais; tabela TACO. 

TITLE: Study of the chemical composition of quinoa seed (Chenopodium quinoa) 

Abstract 

 
Chenopodium quinoa Wild, quinoa has been considered an important crop species 
because it has high biological value proteins, bioavailable essential amino acids, 
unsaturated lipids, dietary fibers and complex carbohydrates. The objective of this work 
was to determine a chemical composition of the quinoa seed, provided by the company 
Plantus LTDA and to quantify the main minerals present. The analyzes of moisture, ash, 
lipids, crude fiber, proteins and carbohydrates were performed using the AOCS method. 
The determination of minerals uses optical emission spectrometry with plasma (ICP / 
OES). The moisture content of the quinoa seed was 12.78 ± 0.031%, a value higher than 
that compared with flaxseed, however the amount of ash (1.925% ± 0.014) was lower 
than the same seed. The lipid content was 11.07% ± 1.6, showing the richness of fatty 
acids in the seed. The crude fiber found was 7, 633% ± 1.0, with a value lower than that 
contained in flaxseed (35.5%) and sesame seed (11.9%). The protein value was 
13.125% ± 1.4, it was modified as the second most prevalent component, it has balance 
and efficiency to milk protein. The value of carbohydrates determined was 53.34% ± 
1.94, higher than the amount of carbohydrates present in flaxseed and sesame seeds. 
The analysis of specific minerals, calcium and phosphorus as the predominant minerals 
with values of 100 and 31 mg.g-1, respectively. 
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Keywords: Centesimal composition; quinoa; minerals; TACO table. 

Introdução 

A Chenopodium quinoa Wild ou quinoa é uma semente dicotiledônea amilácea, sendo, 
portanto, caracterizada como pseudocereal da família Chenopodiaceae, que foi 
cultivada originalmente nos Andes e consumida desde 5000 anos atrás pelas 
populações indígenas locais, sendo representado como o sagrado ''grão mãe'', o qual 
atualmente chamou atenção da comunidade científica devido a suas propriedades e seu 
alto valor biológico (VEGA-GÁLVEZ et al., 2010). 
Com essa redescoberta, a demanda internacional pelo produto aumentou bastante nos 
últimos anos e passou ser produzida principalmente na Bolívia, Peru, Equador e Chile, 
de onde é exportada (FABIO e PARRAGA, 2017), se limitando a esses poucos locais. 
Assim, após 15 anos de grandes esforços em pesquisa, surge o interesse brasileiro na 
produção dessa semente principalmente pelo valor alimentar que possui e pela sinergia 
positiva dos sistemas agrícolas (ASCHERI et al., 2002). 
Estudos realizados com a semente de quinoa demonstraram teores superiores de 
lipídeos, proteínas, cinzas e fibras alimentares. Sua proteína se destaca pelo alto teor 
de lisina, metionina, cisteína e treonina dentre outros aminoácidos, tornando-a uma das 
sementes mais completa (RANHOTRA et al., 1993), o que chama a atenção de vários 
pesquisadores do mundo (HUNT et al. 2002; GELY e SANTALLA, 2007). Ademais, essa 
semente possui uma quantidade relativamente alta de vitaminas e minerais, além do 
destaque para os seus lipídios, os quais apresentam uma grande qualidade como óleo 
vegetal comestível (CHAUHAN et al., 1992; OGUNGBENLE, 2003; COMAI et al., 2007; 
SPEHAR, 2007; ABUGOCH JAMES, 2009; VEGA-GÁLVEZ et al., 2010). Essa semente 
também possui a característica de não conter concentrações de glúten, possibilitando a 
oferta de derivados nutritivos e adequados para os intolerantes a esse componente 
(SPEHAR e SANTOS, 2002; SPEHAR, 2007; FARRO, 2008; ALMEIDA; SÁ, 2009). 
As sementes de quinoa são pequenas, mas tem como finalidades principais a produção 
de farinha, torradas, adicionadas em sopas ou transformadas em pão (LOPES, 2011). 
Também podendo ser utilizadas em pratos contendo outros cereais, em bebidas 
quentes ou fermentadas, assim como, em pães, biscoitos e massas prontas (RIDOUT 
et al.,1991). Hodiernamente, essa aplicabilidade se deve ao fato do pseudoceral 
apresentar-se como ingrediente alimentício, porém, além disso, existem pesquisas 
sendo desenvolvidas devido ao seu conteúdo rico em diferentes macromoléculas e 
fitoquímicos (GORDILLO-BASTIDAS et al., 2016). Além de que, essa semente também 
foi citada algumas vezes no seu uso medicinal no tratamento de inflamações, como 
analgésico, utilizada no auxílio da desinfecção do trato urinário, nos casos de 
hemorragia interna e como repelente de insetos (MUJICA, 1994). 
Nesse cenário, o objetivo desse trabalho foi estudar a composição química da semente 
da quinoa Chenopodium Quinoa Willdenow, visando determinar o conteúdo de 
proteínas, carboidratos, fibra bruta, umidade, lipídeos, cinzas presente na semente, 
quantificar os principais minerais presentes na mesma. 
 
Metodologia 

 
As amostras de semente de quinoa (Chenopodium Quinoa Willdenow) foram 
gentilmente doadas pela empresa Plantus Indústria e Comércio de Óleos, Extratos e 
Saneantes LTDA (Nísia Floresta, Brasil). Essas, foram transportadas até o laboratório 
de Bromatologia, Departamento de Farmácia da UFRN, em embalagem já estabelecida 
pela empresa, protegidas da luz e armazenadas em temperatura ambiente. 
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1.1. PREPARO DA AMOSTRA 
As sementes foram trituradas e secas em estufa de circulação de ar por 24 horas a 40 
ºC. Todas as análises foram feitas em triplicata e os valores apresentados como médias 
e desvio padrão. 
1.2. COMPOSIÇÃO CENTESIMAL 
1.2.1. Umidade 
O método utilizado para a determinação da umidade foi o gravimétrico com emprego de 
calor, se baseando na perda de peso do material, no qual foi levado a estufa para ser 
dessecada até peso constante (ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL 
CHEMISTS-AOAC, 1995). 
1.2.2. Cinzas 
A determinação das cinzas também foi feita pelo método gravimétrico com emprego do 
calor, fundamentando-se na perda de peso que ocorre quando o produto é incinerado a 
550 ºC, com a destruição da matéria orgânica, sem decomposição do resíduo mineral 
(ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS-AOAC, 1995). 
1.2.3. Proteínas 
Determinou-se a quantidade de proteína pelo método de Kjeldahl de acordo com os 
procedimentos estabelecidos pela AOAC (1995). A digestão ocorreu a partir de uma 
mistura digestora e ácido sulfúrico com uso do calor, destruindo assim a matéria 
orgânica e transformando o nitrogênio presente em sulfato de amônia. Posteriormente, 
realizou-se a destilação e titulação com ácido bórico. Se fez necessário utilizar o fator 
de conversão do nitrogênio para proteína, sendo esse de 6,25 (KOZIOL, 1992). 
1.2.4. Extrato etéreo 
Para obtenção do extrato etéreo, o método de Soxhlet foi o escolhido, baseando-se na 
característica do solvente orgânico éter etílico em atuar diretamente na amostra, 
retirando a gordura da mesma por solubilização. Também é um método gravimétrico, 
pois baseia-se na perda de peso do material submetido a extração (AOAC, 1995). 
1.2.5. Fibra bruta 
As fibras brutas foram mensuradas de acordo com (CUNNIFF, 1995) e Normas 
Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 1985). Baseando-se no método gravimétrico com 
ataque ácido básico da amostra, restando apenas fibras insolúveis. 
1.2.6. Carboidratos 
A fração glicídica foi determinada pela diferença dos valores encontrados para umidade, 
extrato etéreo, proteínas, cinzas e fibras em 100 g do produto (BRASIL, 2003). 
1.2.7. Determinação de minerais 
A determinação dos minerais na semente de quinoa foi realizada utilizando a técnica de 
espectrometria de emissão óptica com plasma (ICP/OES), por meio do espectrômetro 
(Thermo Fisher Scientific, iCAP 6000 series, Waltham, EUA), detectando a radiação 
emitida por íons excitados ou átomos neutros que se encontram na região do UV visível. 
Para realização da análise no Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Água 
Produzida e Resíduos (NUPPRAR) da UFRN, a fim de se retirar o material orgânico, foi 
realizada uma digestão nitro-perclórica diluindo as cinzas das amostras, em duplicatas, 
em 100 mL de ácido nítrico a 10%. Os resultados foram expressos em miligramas por 
100 g do produto (mg.100g-¹). 
Os minerais determinados foram: cálcio, cobalto, cobre, cromo, ferro, fósforo, magnésio, 
manganês, níquel, potássio, selênio, sódio e zinco. 
 
Resultados e Discussões 

 
A necessidade em descobrir cultivos com potencial alimentício de alta qualidade e 
grande valor nutricional, revela a quinoa como uma das sementes favoritas por possuir 
tais características (FAO, 2011). Dessa forma, a partir dos experimentos realizados, 
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pode-se obter os resultados apresentados na Tabela 1, os quais foram comparados com 
os da semente de linhaça e gergilim descritos na Tabela Brasileira de Composição de 
Alimentos – TACO (BRASIL, 2011). 
A umidade é um fator que de acordo com o Instituto Adolfo Lutz (IAL, 1985), está 
presente em todos os alimentos, se referindo ao teor de água livre contida na superfície 
do mesmo, o qual é importante para caracterizar o alimento como muito perecível ou 
não, ou a água ligada, encontrada interiormente nesses produtos. Assim, a semente de 
quinoa desse estudo apresentou teores de umidade próximos de 12,78% ± 0,031, 
mostrando valores superiores quando se comparado com a semente de linhaça (6,7 %), 
do gergelim (3,9 %) (TACO, 2011). Além disso, deve-se levar em consideração que as 
sementes de quinoa são altamente higroscópicas e em condições de alta umidade 
podem se deteriorar ou germinar na panícula (SPEHAR, 2002; SOUZA, 1993; SPEHAR, 
2007), diminuindo assim, a vida de prateleira do produto, já que em comparação a outras 
sementes aqui destacadas, a quinoa se caracteriza como perecível devido ao seu alto 
valor de umidade. 
As proteínas participam da construção e manutenção dos tecidos e estão presentes em 
quase todos os alimentos tanto de origem animal quanto vegetal (ALVES et al., 2008). 
A semente de quinoa apresentou teor de 13,125 % ± 1,40 de proteínas, se apresentando 
como segundo componente mais predominante, o que está condizente com os teores 
relatados na literatura de 12 a 23% (ABUGOCH et al., 2009; ANDO et al., 2002; 
GONZALEZ et al., 1989; KARYOTIS et al., 2003; KOZIOL, 1992; RUALES e NAIR, 1994 
a,b). Apesar disso, a semente de quinoa apresenta teor de proteína bruta inferior ao da 
semente de gergelim (21,25 %), mas semelhantes ao da linhaça (14,15 %) (TACO, 
2011; WEBER et al. 1991; SEGURA-CAMPOS et al., 2013). Entretanto, mesmo com 
valores menores que outras sementes amplamente utilizadas na atualidade, a semente 
de quinoa pode-se colocar como uma nova alternativa alimentícia, pois apresenta um 
equilíbrio na distribuição de aminoácidos essenciais, assemelhando-se ao valor 
biológico da proteína do leite (HUNT et al. 2002; GELY e SANTALLA 2007). Além disso, 
a natureza sem glúten das sementes de quinoa contribui para este pseudo-cérvico uma 
valiosa fonte alimentar de proteína digerível para pessoas com sensibilidade ao glúten 
e doença celíaca (TANG et al., 2015a). 
Em relação ao teor lipídico, a semente de quinoa apresentou teor de 11,07 % ± 1,62, 
valores esses, inferiores aos encontrados pelo gergelim (50,4 %) e linhaça (32,3 %) 
(TACO, 2011). Apesar disso, a semente de quinoa apresenta perfil de lipídeos similar 
aos dos óleos vegetais de boa qualidade, possuindo em sua composição ácidos graxos 
semelhantes ao do óleo de soja (WOOD et al., 1993). Assim, devido a essas 
características, a semente de quinoa surge como uma alternativa para extração de 
potenciais óleos, os quais podem ser utilizados pela indústria nutracêutica, obtendo-se 
novos produtos. 
O papel das fibras na dieta pode reduzir o risco de diversas doenças crônicas como 
hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, diabetes mellitus e desordens 
gastrointestinais (BERNAUD E RODRIGUES, 2013) e são responsáveis por 
promoverem melhorias no sistema digestivo aumentando o bolo fecal (MORRIS, 2007). 
A fibra bruta determinada na semente de quinoa foi 7, 63 % ± 1,0 com valor inferior aos 
contidos na semente de linhaça 16,88 % (NOVELLO et al., 2012), e ao da semente de 
gergelim 17,71 % (VALERIANO et al., 2019). Dessa forma, por apresentar valores 
menores e para obtenção de uma alimentação com teor de fibra balanceado, a quinoa 
pode ser uma boa aliada na alimentação juntamente com essas outras sementes para 
aumentar a eficácia dos efeitos benéficos causados por uma grande quantidade de 
fibras. 
O teor de cinzas corresponde a fração mineral ou inorgânica do alimento, sendo 
diretamente proporcional a concentração de minerais presentes na amostra. As cinzas 
obtidas em um alimento resultam da incineração do mesmo, resultando apenas na 
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porcentagem inorgânica. A semente de quinoa do estudo apresentou quantidades de 
(1,925 % ± 0,014), o que se mostrou inferior a semente de linhaça (3,7 %), do gergelim 
(2,9 %) de acordo com a tabela TACO (BRASIL, 2011). 
Segundo SCHOENLECHNER et al. (2008), a semente de quinoa tem conteúdo de 
minerais aproximadamente duas vezes maior que em outros cereais. Assim, os 
principais minerais encontrados nessa semente foram o cálcio, seguidamente do 
fósforo, como demonstrado no Figura 1. A presença maior desses minerais se faz 
importante, pois o cálcio é um dos compostos essenciais para vida humana, já que 
participam de diversos processos biológicos como a liberação de neurotransmissores, 
contração muscular, mantém os ossos e dentes fortes e ajuda a metabolizar o ferro 
ingerido. Ademais, o teor de cálcio dessas sementes é de grande relevância 
principalmente para os indivíduos com doença celíaca, pois essa pode causar 
osteopenia e osteoporose (MARADINI FILHO, 2014). Da mesma forma, o fósforo é um 
elemento bastante presente nas células, exercendo tanto papel estrutural nos 
fosfolipídios de membrana, como nas atividades enzimáticas que geram energia na 
forma de ATP (adenosina trifosfato), além de influenciar diretamente na vitamina D 
(ADITIVOS E INGREDIENTES, 2018). 
Nesse estudo, o valor dos carboidratos determinado foi de aproximadamente 53,34% ± 
1,94, ficando superior aos valores do gergelim (21,6 %), linhaça (43,3 %) (TACO, 2001). 
Entretanto, os carboidratos da semente de quinoa podem ser considerados 
nutracêuticos, pois foi demonstrado possuir efeitos hipoglicemiantes benéficos, 
induzindo também a redução de ácidos graxos livres (BERTI et al., 2004). 
Na semente de quinoa, o carboidrato majoritário é o amido presente entre 32% a 69,2% 
(ANDO et al., 2002; CHAUHAN et al., 1992a; RANHOTRA et al., 1993; WRIGHT et al., 
2002), podendo estar localizado no perisperma de as sementes, se encontrando na 
forma de unidades simples ou agregados esféricos. 
 
Conclusão 

 
A semente apresentou características em sua composição química que mostra a 
importância dela na alimentação rica em nutrientes. Apesar de todas essas 
particularidades, a semente de quinoa é ainda pouco utilizada no Brasil para 
desenvolvimento de produtos derivados, pois até então é uma semente a nível de 
importação, o que impossibilita o conhecimento dos seus benefícios pelos 
consumidores, restringindo assim, a sua comercialização. Com esse estudo, os 
resultados preliminares mostram que a semente da quinoa tem potencial para 
desenvolvimento de novos produtos na indústria de alimentos. 
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Principais minerais presentes na semente de quinoa, expressos em mg g-1. 
 

 
Caracterização dos macronutrientes contidos nas sementes de quinoa, linhaça e 
gergilim, apresentados em porcentagem. 
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TÍTULO: Impacto da fadiga na qualidade de vida de pacientes renais crônicos em 

hemodiálise 

Resumo 

Objetivo: identificar a prevalência de fadiga em idosos submetidos ao tratamento 
hemodialítico. Método: estudo descritivo, transversal e abordagem quantitativa, 
realizado de setembro a novembro de 2018 por meio da Escala de Fadiga de Piper-
revisada. Resultados: participaram do estudo 45 idosos com idades entre 60 a 86 anos, 
62,2% eram do sexo masculino. Identificou-se prevalência de fadiga em 97,7% dos 
idosos e as causas atribuídas com maior frequência foram às sessões de hemodiálise 
(37,8%) e estresse (13,3%). Quanto as estratégias que promoveram alívio de fadiga, 
foram descritos descansar (53,3%), dormir (6,7%) e se alimentar (6,7%). Conclusão: a 
fadiga mostrou-se um achado relevante entre os idosos pesquisados, por isso merece 
a atenção da equipe de enfermagem para identificação e adequado manejo. 
 
Palavras-chave: Descritores: Diálise Renal, Idoso, Fadiga, Enfermagem em Nefrologia. 

TITLE: PREVALÊNCIA DE FADIGA EM IDOSOS SUBMETIDOS AO TRATAMENTO 

HEMODIALÍTICO 

Abstract 

Objective: to identify the prevalence of fatigue in the elderly undergoing hemodialysis. 
Method: a descriptive, cross-sectional study with a quantitative approach, carried out 
from September to November 2018 using the revised Piper Fatigue Scale. Results: 45 
elderly people aged 60 to 86 years participated in the study, 62.2% were male. 
Prevalence of fatigue was identified in 97.7% of the elderly and the most frequently 
attributed causes were hemodialysis (37.8%) and stress (13.3%). As for the strategies 
that promoted fatigue relief, resting (53.3%), sleeping (6.7%) and eating (6.7%) were 
described. Conclusion: fatigue proved to be a relevant finding among the elderly 
surveyed, which is why it deserves the attention of the nursing team for identification and 
proper management. 
 
Keywords: Descriptors: Renal Dialysis, Elderly, Fatigue, Nephrology Nursing. 

Introdução 

O grupo etário de pessoas com 60 anos ou mais tem se tornado cada vez mais 
representativo no Brasil. O aumento da expectativa de vida acarreta em aumento da 
morbidade por doenças crônicas não transmissíveis, incapacidade e dependência. 
Dentre as doenças crônicas não transmissíveis está a Doença Renal Crônica (DRC) 
que consiste na perda progressiva e irreversível da função dos rins1. O processo de 
envelhecimento gera alterações funcionais no idoso, que provocam no indivíduo maior 
propensão às condições crônicas, quando diagnosticado com DRC, deve-se submeter-
se ao tratamento hemodialítico trazendo impactos que refletem no âmbito fisiológico, 
psicológico e emocional do idoso. A hemodiálise acarreta uma árdua rotina na vida do 
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idoso em razão da constante frequência à clínica, até três vezes por semana, com 
médias de quatro horas por sessão, e frequentes intercorrências, como hipotensão, 
náuseas, cefaleia, cãibras, entre outros2,3. A DRC pode levar a uma perda progressiva 
da estrutura muscular, devido à redução da concentração proteica no líquido 
extracelular. Além disso, os pacientes que apresentam um quadro anêmico decorrente 
da deficiência da eritropoietina possuem uma difusão de oxigênio prejudicada, levando 
as células a produzirem uma grande quantidade de ácido láctico, provocando a 
saturação da fibra muscular e consequente fadiga4. A ocorrência da fadiga está 
associada à má qualidade de vida e aumento nas taxas de morbidade e mortalidade em 
pacientes que realizam hemodiálise4-7. Pacientes em diferentes estágios da DRC 
podem ser acometidos por fadiga, definida como "sensação opressiva e prolongada de 
exaustão e capacidade diminuída de realizar atividades habituais ou trabalho físico e 
mental”8 e, também como uma sensação de falta de energia, fraqueza e cansaço. 
Apesar de ser uma queixa subjetiva, a fadiga pode afetar o desempenho laboral e as 
atividades de vida diárias, no que se refere a dificuldade em se higienizar, se vestir e se 
alimentar, comprometendo o cumprimento de responsabilidades sociais e familiares, 
além de impactar na saúde e na qualidade de vida9,10. A fadiga pode provocar letargia, 
sonolência, diminuição da motivação, da atenção, da paciência e concentração, além 
de sofrimento, mal-estar geral e necessidade extrema de descanso. Esses sintomas 
contribuem também para a redução da funcionalidade e para a deambulação 
prejudicada, elevando o risco de quedas e de restrição do paciente no leito7,11. Nesse 
sentido, a atuação dos profissionais de saúde e em especial do enfermeiro em avaliar a 
fadiga é fundamental para identificar fatores preditivos que possam ser minimizados 
pela adoção de cuidado por parte dos pacientes. A fadiga é um sintoma complexo e 
subjetivo e muitas vezes sub diagnosticado na população em diálise, contudo, a falta de 
identificação por meio de parâmetros clínicos e laboratoriais, inviabiliza a abordagem 
terapêutica e potencializa sofrimento aos pacientes renais. Foram identificados estudos 
que avaliaram a fadiga em pacientes em tratamento hemodilítico, contudo, não foram 
realizados especificamente em idosos, revelando uma lacuna na literatura11,12. Frente 
ao exposto, objetivou-se identificar a prevalência de fadiga em idosos submetidos ao 
tratamento hemodialítico. 
 
Metodologia 

 
Estudo descritivo, transversal e abordagem quantitativa, realizado em uma unidade de 
referência para atender pacientes renais crônicos, conveniada ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Nordeste do Brasil. Para selecionar os participantes foram adotados 
os seguintes critérios de inclusão: ter idade igual ou maior que 60 anos, ambos os sexos, 
estar cadastrado no sistema computadorizado da unidade de diálise e estar em terapia 
hemodialítica, há três meses ou mais. Justifica-se esse intervalo, por considerar tempo 
mínimo necessário a adaptação do paciente a sua rotina de tratamento. Foram 
excluídos idosos que não conseguiram compreender e/ou se expressar verbalmente 
para responder as questões. Assim, de 88 pacientes elegíveis, a amostra foi composta 
por 45 idosos. Os dados foram coletados de setembro a outubro de 2018. O instrumento 
foi aplicado durante as sessões de hemodiálise e constou de duas partes: a primeira 
desenvolvida pelos pesquisadores e destinada à obtenção de informações 
sociodemográficas e clínicas. A segunda foi a escala de fadiga Piper-revisada (rPFS), 
escolhida por ser multidimensional, confiável e por apresentar grande consistência 
interna13,14. A escala rPFS foi validada para o português do Brasil em 2009 e é 
considerada de fácil compreensão e aplicabilidade (alfa de Cronbach 0,94)14. É 
composta por 27 questões, sendo 22 itens distribuídos em três dimensões: 
Comportamental (itens 02 a 07) relacionada à capacidade funcional, incluindo questões 
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pessoais, atividades sociais e relacionamento sexual; Afetiva (itens 08 a 12), que busca 
encontrar o significado atribuído à fadiga; Sensorial/psicológica (itens 13 ao 23), que 
busca componentes da auto-percepção, emocionais e cognitivos na presença da 
fadiga14. Cada dimensão, assim como o escore total, recebe uma pontuação que 
corresponde à média dos escores de cada item, e varia de 0 a 10. O ponto de corte 
adotado para considerar a presença de fadiga foi o escore quatro (escore igual ou 
inferior a quatro, sem fadiga; superior a quatro, com fadiga). Há cinco questões abertas 
(itens 1, e 24 a 27) que permitem obter dados adicionais como a duração da fadiga, o 
que o indivíduo acredita causar a fadiga e a presença de outros sintomas, enriquecendo 
a qualidade das informações13. Os dados foram digitalizados em planilha do aplicativo 
Microsoft Excel XP e analisados descritivamente. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
parecer: nº 2.754.933 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 
88028518.3.0000.5537. 
 
Resultados e Discussões 

 
Participaram do estudo 45 idosos em tratamento hemodialítico, com idades que 
variaram de 60 a 86 anos, média de 68,4 anos e Desvio Padrão de 6,5, destes 58,4% 
eram casados e houve predomínio do sexo masculino (62,2%). A maior parte declarou 
pertencer à etnia branca (50,9%). Em relação ao grau de escolaridade 19 (35,8%) 
tinham o ensino o fundamental incompleto. O tempo de tratamento hemodialítico foi de 
três meses a 20 anos com média de 54,7 meses, com Desvio Padrão de 50,2, desses, 
64,5% tinham entre 12,1 a 60 meses de hemodiálise. A causa da insuficiência renal 
predominante foi Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) presente em 27 (50,9%) dos 
pesquisados e a segunda maior causa sendo “Outra” com 12 (22,6%), ficando em 
terceiro lugar o Diabetes Mellitus com nove (17%). Entre os idosos portadores de DRC 
em hemodiálise, a comorbidade predominante foi a Hipertensão Arterial Sistêmica 
presente em 69,8% dos pesquisados. Destes, 37,7% apresentavam HAS isoladamente 
e 24,5% associada ao Diabetes Mellitus. Observou-se ainda, que 15,1% dos idosos 
tinham como comorbidade o Diabetes Mellitus isoladamente. Na avaliação da fadiga 
pode-se observar que a maioria dos participantes possui fadiga classificada como leve 
(55,5%), a segunda maior com fadiga moderada sendo (25,6%) e em terceiro lugar 
(15,6) pacientes com fadiga intensa. Quanto ao tempo de acometimento deste sintoma 
pelos pacientes avaliados predominou em sua maioria 12 (33,3%) se sentem fadiga há 
minutos, 10 (22,2%) que sentem fadiga há dias, nove (20%) com tempo de fadiga há 
meses. Os domínios avaliados na Escala de Piper revelaram que os níveis de fadiga 
nas dimensões foram: afetiva com média 4,0, sensorial/psicológica média 3,9 e 
comportamental com média 3,8. No que se refere à causa da fadiga cerca de 17 (37,8%) 
dos pacientes atribuíram as sessões de hemodiálise, seis (13,3%) ao estresse, três 
(6,7%) às alterações pressóricas, três (6,7%) à sobrecarga hídrica, três (6,7%) ao 
esforço físico, dois (4,4) às alterações glicêmicas e 11 (24,4%) não souberam informar. 
Como estratégias de alívio, os idosos relataram: descansar 24 (53,3%), dormir três 
(6,7%), se alimentar três (6,7%), dois (4,4%) estar com a família e um (2,2) realizar 
hemodiálise, sendo que alguns deles relataram mais de uma estratégia. Uma parcela 
considerável 12 (26,7%) não souberam informar. Os idosos a descreveram a fadiga 
como "fraqueza", "mal-estar" e "estressante". Utilizando-se a definição clássica de 
anemia pela Organização Mundial de Saúde, neste estudo foi identificado valores 
inferiores aos parâmetros estabelecidos pela portaria em ambos os sexos, sendo 
presente em 44,4% dos homens e 20% nas mulheres. 
 
Conclusão 
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A fadiga foi um sintoma frequente entre os idosos. O escore total da Escala de Fadiga 
de Piper-revisada e os escores obtidos em todas as dimensões foram inferiores ao ponto 
médio da escala, revelando que apesar da fadiga estar presente nos idosos, seus 
sintomas foram considerados de leve intensidade. A percepção atribuída pelos idosos 
à fadiga foi negativa, embora não tenha sido mencionada espontaneamente como uma 
queixa. A utilização de instrumentos validados para avaliação dos pacientes na prática 
clínica de enfermagem pode trazer contribuições ao ensino e assistência, no sentido de 
ampliar o conhecimento e possibilitar a aplicação de cuidados baseados em evidências 
científicas. 
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TÍTULO: ALTERAÇÕES CERVICAIS E DOR EM PORTADORES DE DISFUNÇÃO 

TÊMPOROMANDIBULAR COM E SEM QUEIXAS OTOLÓGICAS 

Resumo 

 
Contextualização:Devido a alta prevalência de sintomas otológicos em indivíduos com 
DTM e o maior risco de disfunções cervicais, as alterações da coluna cervical em 
pacientes com DTM com e sem queixas otológicas precisam ser avaliadas. 
 
Objetivo:Avaliar a dor, a força dos flexores cervicais profundos, a incapacidade cervical 
e a postura da cabeça e pescoço em indivíduos com DTM com e sem queixas 
otológicas. 
 
Métodos:57 indivíduos com DTM, divididos em grupo com queixas otológicas - GCQ (n 
= 31, idade média 30,81 ± 11,15) e grupo sem queixas otológicas - GSQ (n = 26, idade 
média 29,81 ± 9,67). Foram consideradas como queixas otológicas o autorrelato de 
tontura, vertigem, zumbido, otalgia, plenitude auricular e hipoacusia. Foi avaliado o 
autorrelato da dor pela escala visual numérica, limiar de dor à pressão dos músculos 
cervicais e mastigatórios pelo algômetro digital, postura da cabeça e pescoço pelo 
ângulo crâniovertebral, incapacidade cervical pelo questionário índice de incapacidade 
cervical e força dos músculos flexores cervicais profundos pelo teste de flexão 
craniocervical (ativação e resistência).  
 
Resultados:O GCQ apresentou menor ativação muscular (24 mmHg [24 - 26]; p<0,025), 
menor resistência (44 [28 - 78]; p<0,025) e maior incapacidade cervical (13,32 ± 6,36 
pontos; p <0,05) quando comparado ao GCQ.  
 
Conclusão:Indivíduos com DTM com queixas otológicas apresentam menor ativação e 
resistência dos músculos flexores cervicais profundos e maior incapacidade cervical 
 
Palavras-chave: Articulação Temporomandibular. Músculos do Pescoço. Tontura. 

Zumbido 

TITLE: CERVICAL CHANGES AND PAIN IN PATIENTS WITH TOMOROMANDIBULAR 

DYSFUNCTION WITH AND WITHOUT OTOLOGICAL COMPLAINTS 

Abstract 

Background: Considering the high prevalence of otological symptoms in subjects with 
TMD and the greater risk of neck dysfunctions in patients with otological symptoms, 
cervical spine alterations in TMD patients with and without otological complaints needs 
to be further evaluated. 
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Objective: To evaluate pain, deep neck flexors performance, disability and head and 
neck posture in individuals with TMD with and without otological complaints. 
 
Methods: 57 individuals with TMD were divided into a group with otological complaints - 
GWC (n=31, mean age 30.81 ± 11.15) and a group without otological complaints - 
GWOC (n=26, mean age 29.81 ± 9.67). Self-reported complaints of dizziness, vertigo, 
tinnitus, earache, ear fullness and hearing loss perception were considered as otological 
complaints. Self-reported pain, masticatory and neck muscles pain threshold, deep neck 
flexors performance (activation and endurance), neck disability and head and neck 
posture were evaluated. 
 
Results: The GWC presented lower muscle activation (GWC 24 mmHg [24 - 26]; GWOC 
26 mmHg [24 - 28]; p<0.025), lower endurance (GWC 44 [28 - 78]; GWOC 105 [46 - 

140]; p<0.025) and greater neck disability (GWC 13.32  6.36 points; GWOC 8.15  5.89 
points; p<0.05) when compared to the GWOC. 
 
Conclusion: Individuals with TMD with otological complaints presented decreased 
performance of the deep neck flexors and greater neck disability 
 
 
Keywords: Temporomandibular Disorders. Neck muscles. Dizziness. Tinnitus. 

Introdução 

As disfunções temporomandibulares (DTM) são alterações nas estruturas articulares 
e/ou musculares do sistema mastigatório e têm como principal sintoma dor na 
articulação temporomandibular (ATM) e nas estruturas adjacentes1. Embora essas 
disfunções sejam estudadas há bastante tempo, os dados de prevalência de DTM são 
inconsistentes, variando de 10% a 60%1,2.O maior risco de início dos sintomas ocorre 
entre 25-45 anos e o número de casos vem aumentando nas últimas décadas3, sendo 
a condição de dor orofacial mais comum de origem não dentária. 
Alguns estudos sugerem associações diretas entre DTM e alterações na coluna 
cervical4, sendo a dor na região cervical um dos principais sintomas detectados em tais 
disfunções. A coluna cervical é formada por um sistema muscular complexo superficial 
e profundo que contribui para o controle estático e dinâmico da cabeça5. Os principais 
músculos responsáveis pela estabilização das vértebras durante os movimentos da 
coluna cervical são os músculos flexores profundos cervicais (FPC), compostos pelo 
longo do pescoço e longo da cabeça6. Um aumento na atividade dos flexores 
superficiais da coluna cervical foi encontrada em indivíduos com DTM que foi explicada 
como uma estratégia para compensar pela disfunção dos flexores profundos7. Uma 
diminuição na força, resistência e controle neuromuscular dos flexores profundos 
cervicias foi associada com a dor cervical e com a anteriorização da cabeça10. 
Dentre os sintomas que não envolvem as estruturas orofaciais e cervicais, os de origem 
otológica têm alta prevalência na população com DTM. Uma meta-análise apontou que 
cerca de 75% dos indivíduos apresentam pelo menos um sintoma otológico, com a 
plenitude auricular sendo a mais frequente, seguida da otalgia, zumbido, vertigem e 
hipoacusia, respectivamente11. 
A origem dos sintomas otológicos em indivíduos com DTM, ainda está em discussão 
devido a pouca evidência conhecida3. Parker & Chole sugerem que a presença de tais 
sintomas podem estar relacionados à DTM devido à proximidade das estruturas 
anatômicas e da tuba auditiva, que, por sua vez, derivam da mesma cartilagem 
embrionária12. Além disso, tem sido hipotetizado associações entre o nervo trigêmeo e 
as estruturas do ouvido13. Um dano no nervo auriculotemporal pode levar a um bloqueio 
na tuba auditive, provocando os sintomas otológicos14. Ainda, alterações no input 
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trigeminal podem causar mudanças no núcleo coclear dorsal e nas vias auditivas, 
tornando o zumbido perceptível aos pacientes15. 
Nesse contexto, o zumbido tem sido relatado com uma alta prevalência em indivíduos 
com DTM16. Estudo recente mostrou que indivíduos com zumbido tem uma media de 
2,6 mais chances de relatar disfunções cervicais e 6,7 mais risco de desenvolver a 
DTM17. O zumbido pode ainda estar diretamente relacionado a presença de trigger 
points nos músculos mastigatórios e do pescoço18. Portanto, considerando as 
conexões neuroanatômicas e funcionais da cabeça e do pescoço, clínicos devem focar 
nos componentes musculoesqueléticos que podem afetar a dor, força, postura e 
qualidade de vida destes indivíduos. Um estudo recente também enfatizou a 
necessidade de detectar importantes fatores associados de forma antecipada, 
permitindo intervenções importantes com o objetivo de evitar complicações futuras3. 
Dessa forma, considerando a alta prevalência de sintomas otológicos em indivíduos com 
DTM e a íntima relação entre a região dos músculos mastigatórios e as disfunções 
cervicais, a avaliação de alterações na coluna cervical desses indivíduos precisa ser 
investigada. Isso pode ajudar os profissionais de saúde a detectar potenciais fatores 
associados e contribuir para uma melhor abordagem no tratamento de indivíduos com 
sintomas tão complexos e multifatoriais. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a 
dor, a força dos flexores cervicais profundos, a incapacidade cervical e a postura da 
cabeça em indivíduos com disfunção temporomandibular com e sem queixas otológicas. 
 
Metodologia 

 
Este é estudo transversal realizado no período de Abril a Novembro de 2019 e 
desenvolvido em conjunto entre os Departamentos de Fisioterapia, Odontologia e 
Cirurgia da UFRN. 
Os participantes foram recrutados a partir de anúncios nas redes locais e sociais e de 
um centro de atendimento integrado para pacientes com DTM localizado no 
departamento de odontologia e no ambulatório de otorrinolaringologia do hospital 
universitário. Os critérios de inclusão foram indivíduos de ambos os sexos com idade 
entre 18 e 59 anos com diagnóstico de DTM segundo o RDC/TMD Eixo I19. Os 
indivíduos foram excluídos se apresentassem cefaleia ou crise de enxaqueca no dia da 
avaliação, realizassem tratamento não farmacológico para DTM, cervicalgia ou queixas 
otológicas nos últimos 3 meses, usassem placas interoclusais, pontuassem abaixo de 
24 pontos no Mini Exame do Estado Mental, tivessem história de distúrbios 
intracranianos, uso contínuo de relaxantes musculares, anticonvulsivantes, 
antidepressivos e ansiolíticos nos últimos 3 meses, outras causas de dor orofacial como 
cárie ou doenças periodontais, neuropatias ou fibromialgia. 
Um total de 193 indivíduos foram selecionados para elegibilidade e 57 foram incluídos 
no estudo.Todos os indivíduos passaram por anamnese pelo primeiro avaliador e foram 
divididos em dois grupos e alocados por conveniência: um grupo com DTM com queixas 
otológicas (GCQ) e outro grupo com DTM sem queixas otológicas (GSQ). 
Os sintomas otológicos foram avaliados com base nas queixas autorrelatadas. Um 
segundo avaliador com experiência e cego para a alocação do grupo realizou a 
avaliação dos seguintes desfechos mostrados abaixo. 
DOR: A intensidade da dor foi realizada pelo autorrelato por meio da Escala Visual 
Numérica, na qual os participantes classificaram a dor numa escala crescente de “0” a 
“10” referente às ATMs e a região cervical. Além disso, foi avaliado o limiar de dor à 
pressão, utilizando o algômetro de pressão manual da marca Wagner Force Ten – 
Model FDX com ponta de borracha 1cm2 de diâmetro e o limiar de dor à pressão definido 
como o momento em que a pressão colocada mudou para “dor”. Foram avaliados os 
músculos masseter, temporal anterior, esternocleidomastoideo e trapézio superior, 
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como também na região da articulação temporomandibular bilateralmente na posição 
sentada. A velocidade de aplicação utilizada foi de 0,5 kgf/segundos e foram realizadas 
duas medidas e utilizada a média como resultado para cada ponto20. Foi realizada 
familiarização em um músculo distante aos pontos avaliados (ventre do músculo tibial 
anterior ou epicôndilo lateral), a fim de que o voluntário compreendesse o processo. 
FORÇA CERVICAL PROFUNDA: O teste de flexão craniocervical (TFCC) é um teste 
usado para avaliar a ativação e a resistência muscular dos flexores profundos da 
cervical. Além disso, é também utilizado na clínica como indicador de ativação muscular 
prejudicada/alteradae possui boa confiabilidade21. Falla et al demonstraram que cada 
estágio do TFCC foi acompanhado por aumento da amplitude eletromiográfica dos 
músculos flexores profundos da cervical22. Na primeira fase do teste, o participante foi 
instruído a manter cada nível por dez segundos, com intervalo de 30 segundos entre 
cada nível, com um avaliador posicionado lateralmente e outro posteriormente para 
evitar efeito de erro paralaxe23. O maior nível alcançado com sucesso foi registrado 
como resultado e foi chamado de Índice de Pressão de Ativação (IPA).24 Na segunda 
fase do teste, a resistência dos flexores profundos cervicais foi avaliada enquanto os 
participantes foram solicitados a realizar 10 repetições no nível de ativação alcançado 
na fase 1. Para pontuação, o IPA foi multiplicado pelo número de repetições realizadas 
com sucesso sem compensações mais a soma de pontuação máxima dos níveis 
anteriores, conforme proposto por James e Doe25, resultando no Índice de 
Desempenho Cumulativo (IDC). Um IDC perfeito seria 300 considerando 10 repetições 
no nível mais alto (30 mmHg)26. 
INCAPACIDADE CERVICAL: O questionário Índice de Incapacidade Cervical foi usado 
para medir a autoavaliação das disfunções decorrentes da dor cervical. A pontuação 
final pode variar de 0 a 50, sendo que pontuações mais altas correspondem a maior 
deficiência. O NDI mostrou ser um método válido para medir a incapacidade do 
pescoço27. 
POSTURA DA CABEÇA: A postura de cabeça e pescoço no plano sagital foi avaliada 
por meio da fotogrametria, medindo o ângulo craniovertebral. A postura foi padronizada 
de acordo com Sandoval et al 1990.Para medir o ângulo craniovertebral foi utilizado o 
software SAPO. 
ANÁLISE ESTATÍSTICA: O tamanho da amostra foi calculado pelo software GPower 
3.1.9.6, levando em consideração os dados de um estudo piloto com 20 indivíduos para 
o desfecho primário Índice de Desempenho Cumulativo. O tamanho do efeito foi de 0,79 
considerando um nível de significância de p <0,05 e um poder estatístico de 0,80, sendo 
o valor ótimo estimado em 21 indivíduos por grupo, com um total de 42 indivíduos.Para 
as comparações entre os grupos dos limiares de dor à pressão, índice de incapacidade 
cervical e ângulo craniovertebral, foi realizado o teste t de Student.Para a escala visual 
numérica, índice de pressão de ativação e índice de desempenho cumulativo, o teste 
de Mann Whitney foi utilizado. Um intervalo de confiança de 95% e um p <0,05 foi 
adotado como sendo significativo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dos 57 sujeitos com DTM incluídos no estudo, 31 apresentaram queixas otológicas e 
26 não apresentaram queixas otológicas. Além disso, 84,2% de toda a amostra 
apresentou sinais de dor crônica (>3 meses de duração). A caraterização da amostra 
por grupo está descrita na Tabela 1. Não houve diferenças significativas entre os grupos 
(p<0.05), comprovando a homogeneidade da amostra. 
A prevalência dos tipos de queixas otológicas em indivíduos com DTM são 
apresentadas na Figura 1. Observou-se uma maior prevalência de queixas de plenitude 
auricular (87,1%) e zumbido (83,9%). Quase a metade dos indivíduos apresentaram 
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tontura (48,4%), seguida da hipoacusia (41,9%), otalgia (29%) e vertigem (19,4%). Além 
disso, apenas três indivíduos (9,7%) relataram uma queixa otológica, sete indivíduos 
(22,6%) apresentaram duas queixas, dez indivíduos (32,3%) apresentaram três queixas, 
quatro (12,9%) indivíduos apresentaram quatro queixas, seis indivíduos (19,3%) 
apresentaram cinco queixas e um indivíduo (3,2%) apresentou seis queixas otológicas. 
DOR: Não houve diferenças estatisticamente significativas para a dor medida pela 
escala visual numérica entre os grupos. Os limiares de dor à pressão também não foram 
diferentes entre os grupos, considerando o ajuste de múltiplas comparações (p <0,004; 
Tabela 2). 
FORÇA CERVICAL PROFUNDA: De acordo com o teste de flexão craniocervical, 
diferenças significativas foram encontradas entre os grupos tanto para o índice de 
ativação (p <0,016) quanto para o índice de desempenho cumulativo (p <0,014) 
considerando o ajuste de Bonferroni (p <0,025; ver Tabela 3). 
INCAPACIDADE CERVICAL E POSTURA DA CABEÇA: A postura de cabeça e 
pescoço medida pelo ângulo craniovertebral não foi estatisticamente significante entre 
os grupos (p = 0,89). Por outro lado, a incapacidade cervical foi considerada 
estatisticamente significativa entre os grupos (p≤0,003) e o tamanho do efeito foi 
considerado grande (d = 0,84). 
Este estudo inovador avaliou se a presença de queixas otológicas em indivíduos com 
DTM afeta a dor, a força dos flexores profundos do pescoço, a incapacidade cervical e 
a postura de cabeça e pescoço. De acordo com os resultados, indivíduos com DTM com 
queixas otológicas apresentam menor ativação e resistência dos músculos flexores 
profundos cervicais e maior incapacidade cervical quando comparados a indivíduos com 
DTM sem queixas otológicas. Não foram encontradas diferenças entre os grupos para 
postura de cabeça e pescoço e níveis de dor. 
DTM e sintomas otológicos. 
Em recente metanálise, Toledo et al28 relataram que a plenitude auricular, zumbido e 
otalgia foram os três sintomas otológicos mais prevalentes em indivíduos com DTM, o 
que está de acordo com os achados do presente estudo. Uma das teorias que explicam 
a presença de sintomas otológicos em indivíduos com DTM está relacionada à 
hiperatividade dos músculos mastigatórios que podem induzir um reflexo secundário 
dos músculos adjacentes, principalmente do músculo tensor do palato mole, causando 
alterações na tuba auditiva e, por sua vez, desencadeando sintomas otológicos29. Além 
disso, a presença de pontos-gatilho nos músculos do pescoço e cintura escapular, 
incluindo os músculos levantador da escápula, trapézio e esternocleidomastóideo, e nos 
músculos mastigatórios, incluindo os músculos temporais anteriores e masseter, foram 
encontrados associados à presença de sintomas otológicos, especificamente ao 
zumbido18. 
A dor medida pela EVN não foi estatisticamente diferente entre os grupos. A escala 
numérica de avaliação da dor pode ser simples e de fácil compreensão para o paciente, 
mas devido à subjetividade da escala, seu aspecto multifatorial, a grande complexidade 
dos sintomas e a cronicidade da dor, os indivíduos podem ter dificuldade em separar a 
percepção da dor de outros fatores psicocognitivos30. Por outro lado, o LDP também 
não apresentou diferenças significativas entre os grupos. Embora as queixas otológicas 
não estejam associadas a um maior nível de dor em indivíduos com disfunção 
temporomandibular, houve uma tendência de indivíduos com queixas otológicas terem 
menores limiares de dor à pressão e maiores níveis de dor autorreferida. O pequeno 
tamanho da amostra pode ter limitado a capacidade de encontrar diferenças 
significativas. Estudos futuros com amostra maior são necessários para avaliar melhor 
a dor nessa população. 
Além disso, um modelo proposto por Sterling et al31 descreve que a presença de dor 
pode levar à diminuição da ativação muscular durante as atividades funcionais. Segundo 
Murray et al32, essa inibição ocorre mais especificamente nos músculos espinhais 
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profundos responsáveis pela estabilização das vértebras, o que explica a fraqueza dos 
músculos FPC avaliados pelo TFCC em indivíduos com DTM. Uma redução na ativação 
dos músculos FPC e um aumento na atividade dos músculos superficiais como 
estratégia de compensação, pode resultar em alterações do controle motor dos 
músculos do pescoço e, portanto, gerar incapacidade cervical32. Peck et al33 
chamaram esse processo de modelo integrado de adaptação à dor, onde existe uma 
nova estratégia de recrutamento de unidades motoras que podem ser influenciadas por 
mudanças no sistema sensório-motor. Portanto, é esperado que indivíduos com queixas 
otológicas, como zumbido, plenitude auricular e tontura, tenham maior alteração do 
complexo muscular. Isso pode explicar por que indivíduos com DTM e queixas 
otológicas apresentam menor ativação e resistência dos músculos FPC. 
De acordo com os resultados deste estudo, o nível de ativação e resistência dos 
músculos FPC foi menor para o grupo DTM com queixas otológicas (p <0,016) em 
comparação aos indivíduos sem queixas otológicas. Este foi o primeiro estudo 
comparando o desempenho dos FPC de indivíduos com DTM com e sem queixas 
otológicas. No estudo de Ferreira et al34 foi encontrada média de 24 mmHg do escore 
de pressão de ativação para mulheres com DTM com e sem cefaleia, enquanto o grupo 
saudável apresentou média de 28 mmHg. Até onde sabemos, não existem estudos 
avaliando o desempenho dos FPC em ambos os sexos com DTM, dificultando a 
comparação de nossos resultados com outros estudos. 
Neste estudo, indivíduos com DTM e queixas otológicas apresentaram maior 
incapacidade cervical medida pelo IIC quando comparados aos indivíduos com DTM 
sem queixas otológicas. Em estudo recente de Calixtre et al35, mulheres com DTM 
apresentaram valores medianos do IIC de 8 (6,5 - 13) pontos, o que corresponde a 
incapacidade leve (5 - 14). Da mesma forma, o presente estudo encontrou valores 
medianos do IIC de 8,15 ± 5,89 pontos para o grupo de DTM sem queixas otológicas. 
Indivíduos com DTM com queixas otológicas apresentaram em média 38,81% mais 
incapacidade do que indivíduos sem queixas otológicas, o que é considerado 
clinicamente relevante. O IIC contempla vários fatores da vida cotidiana, como fatores 
sociais, pessoais e biológicos, incluindo itens relacionados ao sono, trabalho, cuidados 
pessoais e concentração. Queixas otológicas como zumbido e tontura presentes em 
pacientes com DTM podem afetar ainda mais a qualidade do sono, a cognição e até as 
atividades recreativas. Portanto, sugere-se que indivíduos com DTM e queixas 
otológicas possuem fatores agravantes além da dor crônica, contribuindo para uma 
maior incapacidade cervical. 
O presente estudo também avaliou a postura de cabeça e pescoço medida pelo ângulo 
craniovertebral, que foi semelhante entre os grupos. O uso do ângulo craniovertebral 
pela biofotogrametria para análise postural ao invés do uso da radiografia justifica-se 
por sua sensibilidade e valor clínico, facilitando a avaliação visual da postura no 
ambiente clínico, além de não encontraram diferenças para a postura de cabeça e 
pescoço entre indivíduos com DTM mista e muscular36. Como a maioria dos indivíduos 
incluídos neste estudo referia dor cervical, não se esperava que as alterações posturais 
fossem afetadas apenas por queixas otológicas. Estudos futuros devem investigar 
associações entre queixas otológicas como zumbido e tontura e a postura corporal 
geral. 
Este estudo apresenta algumas limitações. Um grupo controle de indivíduos saudáveis 
sem DTM e sem sintomas otológicos não foi incluído. A adição de um grupo saudável 
fortaleceria o estudo. Apesar disso, o presente estudo é uma pesquisa pioneira na 
investigação de alterações cervicais em indivíduos com DTM associadas a queixas 
otológicas. Indivíduos com DTM e queixas otológicas apresentaram ativação e 
resistência musculares dos FPC significativamente menores e uma maior incapacidade 
cervical. Portanto, a avaliação dos músculos flexores profundos cervicais e o autorrelato 
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de dor, bem como a avaliação de possíveis sintomas otológicos, devem fazer parte do 
manejo do paciente com DTM. 
 
Conclusão 

 
Indivíduos com DTM e queixas otológicas apresentaram menor ativação e resistência 
dos músculos flexores profundos cervicais e maior incapacidade cervical quando 
comparados a indivíduos com DTM sem queixas otológicas. Entretanto, não houve 
diferenças para os níveis de dor nas ATMs e na cervical e para a postura da cabeça e 
pescoço entre os grupos de DTM com e sem queixas otológicas. 
A abordagem multiprofissional deve ser levada em consideração incluindo dentistas, 
fisioterapeutas, otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos. Os clínicos devem considerar 
o aspecto multifatorial da DTM incluindo sua associação com sinais e sintomas 
otológicos e, portanto, enfatizar a necessidade de um diagnóstico clínico multidisciplinar 
para DTM. Os efeitos de diferentes tratamentos para distúrbios cervicais, incluindo 
músculos flexores profundos e a intensidade das queixas otológicas em pacientes com 
DTM devem ser investigados mais detalhadamente. 
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Anexos 

 

 
Figura 1 – Prevalência de queixas otológicas em indivíduos com disfunção 
temporomandibular no último mês. 
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Tabela 1. Caracterização da amostra. 
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Tabela 2. Comparação dos níveis de dor (autorrelato e limiar de dor à pressão) entre os 
grupos com e sem queixas otológicas. 
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Tabela 3.Comparação do escore de pressão de ativação, índice de desempenho 
cumulativo, deficiência cervical e postura de cabeça e pescoço em indivíduos com 
disfunção temporomandibular com (GCQ) e sem (GSQ) queixas otológicas. 
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TÍTULO: Estudo de mastócitos em lesões reativas de mucosa oral 

Resumo 

Introdução: As lesões proliferativas não-neoplásicas, granuloma piogênico (GP) e 
hiperplasia fibroma inflamatórias (HFI), surgem de processos inflamatórios. Várias 
células do sistema imune estão envolvidas na promoção das respostas inflamatórias 
das mesmas, destacam-se os mastócitos (MCs), embora em menor quantidade, quando 
comparadas com número de linfócitos e neutrófilos Objetivo: Identificar e comparar a 
presença de MCs em HFI e GP, através da imunoexpressão da triptase, e investigar se 
existe relação entre essas células e a intensidade do infiltrado inflamatório das lesões 
citadas. Material e método: Foram selecionados 30 casos de GP e 30 casos de HFI, 
fixados em formol a 10% e emblocados em parafina. O material corado pela técnica de 
Hematoxilina/Eosina (HE), e submetido ao método da imunoperoxidase pela técnica da 
estreptoavidina-biotina (SABC, streptoavidin-biotin complex) com a Triptase, clone AA1 
(Dako). A intensidade do infiltrado inflamatório nas lesões foi classificada em leve, 
moderada e intensa. Classificou-se os casos, baseados nos mastócitos do tecido 
conjuntivo, em: ausente, leve, moderada e intensa. Para verificar as variáveis, foram 
realizados testes estatísticos de Qui-quadrado de Peaeson(X²) e Exato de Fisher. 
Resultados: GP apresentou prevalência da presença do infiltrado inflamatório, tanto HFI 
quanto GP evidenciou ausência de diferenças estatisticamente significativa.Conclusão: 
A intensidade do infiltrado inflamatório tem relação com o tipo de lesão. 
 
Palavras-chave: 

Mastócitos.Triptase.Granuloma.Piogênico.Hiperplasia.Fibrosa.Inflamação 

TITLE: Biological behavior of mast cell in oral injuries of inflammatory nature 

Abstract 

Introduction: Non-neoplastic proliferative lesions, pyogenic granuloma (GP) and 
inflammatory fibroma hyperplasia (HFI), arise from inflammatory processes. Cells of the 
immune system are involved in their inflammatory responses, the mast cells (MCs) stand 
out, in a smaller amount, when compared with the number of lymphocytes and 
neutrophils Objective: To identify and compare the presence of MCs in HFI and GP, 
through the immunoexpression of tryptase, and investigate whether there is a 
relationship between these cells and the intensity of the inflammatory infiltrate of the 
aforementioned lesions. Material and method: 30 cases of GP and 30 cases of HFI were 
selected, fixed in 10% formaldehyde and embedded in paraffin. The material stained by 
the Hematoxylin / Eosin (HE) technique, and subjected to the immunoperoxidase method 
by the streptoavidin-biotin technique (SABC, streptoavidin-biotin complex) with Triptase, 
clone AA1 (Dako). The intensity of the inflammatory infiltrate in the lesions was classified 
as mild, moderate and intense. The cases, based on connective tissue mast cells, were 
classified as: absent, mild, moderate and intense. To check the variables, Peaeson's 
Chi-square (X²) and Fisher's Exact tests were performed. Results: GP showed 
prevalence of the presence of the inflammatory infiltrate, both HFI and GP showed 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 230 

 

absence of statistically significant differences. Conclusion: The intensity of the 
inflammatory infiltrate is related to the type of lesion. 
 
Keywords: Mast cell.Tryptase.Granuloma.Pyogenic.Hyperplasia Fibrous.Inflammation 

Introdução 

Os mastócitos (MCs) são células granulociticas do sistema imune. Elas são originadas 
de células hematopoéticas da medula óssea, que recebem mediadores químicos com 
capacidade de regular à resposta imune, nas reações inflamatórias. É válido esclarecer 
que os MCs do sistema imune, envolvidos nas respostas inflamatórias, objeto deste 
estudo, eles estão em menor quantidade, quando comparados com o número de 
linfócitos e neutrófilos na área do processo inflamatório (SANTOS et al., 2010). É valido 
esclarecer, que os MCs, originados a partir de células hematopoiéticas, situadas na 
medula óssea, quando em circulação, eles se encontram na forma imatura. No entanto, 
só completam sua diferenciação e maturação no tecido onde tem atuação. No corpo 
humano, os MCs estão presentes em todos os órgãos e tecidos vascularizados 
(KRISHNASWAMY et al., 2001; KALESNIKOFF; GALLI, 2008; SANTOS et al., 2010; 
WALKER; HATFIELD; BROWN, 2012; CAETANO C.P. et al., 2014; CSABA, G., 2015; 
KRYSTEL-WHITTEMORE, M., et al,. 2015; STEFANOV, et al, 1017). A marcação dos 
mastócitos permite que essas células sejam identificadas por meio da coloração com 
Azul de Toluidina, no entanto, alguns estudos têm comprovado que a técnica da imuno-
histoquímica é mais específica na identificação dessas células (REDDY et al., 2014; 
CSABA, 2015; SHOJAEI et al., 2015). Nesse aspecto, destaca-se a utilização de 
anticorpos para triptase, como seu principal marcador ( SANTOS et. al., 2011). COSTA 
et al., 2012; MENDONÇA et al., 2015; PORDEUS, et al., 2016; MARINHO, et al., 2016). 
A hiperplasia fibrosa inflamatória (HFI) é uma lesão proveniente de uma reação 
exagerada do tecido conjuntivo fibroso da mucosa oral a traumas crônicos de baixa 
intensidade. Esta proliferação reacional está, frequentemente, associada ao uso de 
próteses dentárias mal adaptadas (BARROS; CAMPOS; CABRAL, 2014; NEVILLE et 
al, 2016; BARBOSA et al, 2018; DUTRA et al., 2019). É considerada a lesão mais 
prevalente da mucosa oral (DUTRA et al., 2019). Pode se manifestar em qualquer 
localização intraoral, ocorrendo, com mais frequência, na região da gengiva/rebordo 
alveolar (DUTRA et al., 2019). De acordo com a literatura, a HFI acomete, 
principalmente, paciente do sexo feminino leucoderma, por volta da sexta década de 
vida (BARROS; CAMPOS; CABRAL, 2014; SANTOS et al., 2014; MARINHO, et al., 
2016; BARBOSA et al, 2018). No contexto deste estudo, outra lesão de natureza 
reacional que ocorre comumente na cavidade oral é o granuloma piogênico (GP). Esta 
é uma lesão reativa benigna de crescimento vascular exuberante, associada ao trauma, 
irritação e fatores hormonais. Além disso, condições inadequadas de higiene oral, 
podem contribuir para o desenvolvimento desse processo proliferativo não neoplásico 
(MENDONÇA et al., 2015; PORDEUS, et al., 2016; MARINHO, et al., 2016; CARTI et 
al., 2017). Esta entidade acomete, principalmente, indivíduo do sexo feminino, 
leucoderma, entre a segunda e a quarta décadas de vida. Cerca de 77% dos casos 
ocorrem na gengiva/rebordo alveolar, sendo a maxila a localização mais prevalente, 
podendo acometer os lábios, mucosa jugal e palato (MENDONÇA et al., 2011; COSTA 
et al., 2012; MENDONÇA et al., 2015; PORDEUS, et al., 2016; MARINHO, et al., 2016). 
Ante esta realidade, este estudo objetiva identificar e comparar a existência de MCs em 
HFI e GP, através da imunoexpressão da triptase, assim como, estabelecer a relação 
entre essas células e a intensidade do infiltrado inflamatório, presentes nas lesões, 
objeto do estudo. 
 
Metodologia 
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O Projeto de pesquisa referente a este estudo foi enviado ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), recebeu 
aprovação para sua execução, conforme parecer nº 3.319.723, datado de 11 de maio 
de 2019.O presente estudo consiste em uma análise retrospectiva, descritiva e 
comparativa da expressão imuno-histoquímica da triptase em mastócitos presentes no 
infiltrado inflamatório da hiperplasia fibrosa inflamatória e do granuloma piogênico. A 
população foi constituída por casos de hiperplasias fibrosas inflamatórias e de 
granulomas piogênicos, diagnosticados e registrados no Serviço de Anatomia 
Patológica da Disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, no período de 2016 a 2018. A 
amostra foi constituída por 30 casos de hiperplasias fibrosas inflamatórias e 30 de 
granulomas piogênicos. Foram incluídos casos de hiperplasias fibrosas inflamatórias e 
de granulomas piogênicos com material biológico suficiente para a análise morfológica 
e imuno-histoquímica. Selecionou-se apenas casos que apresentaram fichas de 
biópsias adequadamente preenchidas, contendo os dados clínicos de idade, sexo, cor 
de pele e localização anatômica da lesão. Foram excluídos do estudo os casos que não 
se adequaram aos critérios de inclusão, previamente descritos. As informações clínicas 
de interesse para o estudo (idade, sexo, cor de pele e localização da lesão) foram 
obtidas em consultas às fichas de biópsias dos pacientes com lesões em questão e 
registradas em fichas apropriadas para o estudo (APÊNDICE). Para este estudo 
morfológico foram utilizadas lâminas para microscopia, obtidas de peças fixadas em 
formol a 10%, incluídas em parafina, com cortes histológicos de 5 µm de espessura. 
Estes cortes foram estendidos em lâminas de vidro para microscopia de luz, coradas 
pela técnica de Hematoxilina/Eosina (HE), seguindo o protocolo de rotina do laboratório 
de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da UFRN Após o processamento 
dos cortes histológicos, as lâminas foram analisadas por meio de microscopia de luz 
(Olympus CX31, Tokyo, Japan) nos aumentos de 40x e 100x, por um único examinador, 
previamente treinado. E assim, a intensidade do infiltrado inflamatório avaliada em toda 
lesão, foi classificada em: leve, moderada e intensa. Os espécimes teciduais 
selecionados, fixados em formol a 10% e incluídos em parafina, foram submetidos a 
cortes histológicos de 3 μm de espessura e estendidos em lâminas de vidro, 
previamente limpas e preparadas com adesivo à base de organosilano (3- 
aminopropyltriethoxisilano, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA). Em seguida, o 
material foi submetido ao método da imunoperoxidase com a utilização do anticorpo 
Triptase, clone AA1 (Quadro 1). A técnica utilizada seguiu o protocolo do laboratório de 
imuno-histoquímica de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da UFRN. 1-Em 
um recipiente, as amostras foram imersas em solução preparada contendo Trilogy (Cell 
Marques, CA, USA), seguindo, então, as amostras teciduais para panela pascal para 
desparafinização, reidratação e recuperação dos sítios antigênicos; 2- Lavagem do 
material em água corrente por 3 minutos e duas passagens por água destilada (1 minuto 
cada); 3- Incubações dos cortes, pelo período de 15 minutos cada, em solução de 
peróxido de hidrogênio 10 volumes (3%) para bloqueio da peroxidase endógena 
tecidual; 4- Lavagem em água destilada; 5- Imersão em solução de Tween 20 a 1% em 
TRIS-HCI pH 7,4 durante 5 minutos cada; 6- Incubação com a proteina Background 
Block (Cell Marque, Rocklin, Califórnia,EUA) por 10 minutos; 7- Lavagem em solução 
de Tween 20 a 1% em TRIS-HCI pH 7,4 por 5 minutos cada; 8- Incubação dos cortes 
com anticorpo primário (quadro 1). 9- Imersão em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-
HCI pH 7,4 durante 5 minutos cada; 10- Incubação com o anticorpo secundário com 
Sistema HiDefDetection (Cell Marque, Rocklin, Califórnia,EUA) com aplicação de 
solução amplificadora por 20 minutos; 11- Imersão em solução de Tween 20 a 1% em 
TRIS-HCI pH 7,4 durante 5 minutos; 12- Aplicação de polímero HRP do Sistema 
HiDefDetection por 20 minutos; 13- Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em 
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TRIS-HCI pH 7,4 por 5 minutos cada; 14- Aplicação de agente cromógeno 
(Diaminobenzidina; ScytekLaboratories; Logan, Utah, USA) durante 5 minutos à 
temperatura ambiente; 15- Duas incubações em TRIS-HCI por 5 minutos cada; 16- 
Imersão em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCI pH 7,4 durante 5 minutos; 17-
Contracoloração com hematoxilina de Mayer, à temperatura ambiente, durante 5 
minutos; 18- Passagens rápidas em água destilada (3 trocas); 19- Desidratação em 
cadeira ascendente de etanóis: Álcool 80º GL (3 minutos); Álcool 95º GL (3 minutos); 
Álcool etílico absoluto I (5 minutos); Álcool etílico absoluto II (5 minutos); Álcool etílico 
absoluto III (5 minutos); 20- Imersão em xilol I (5 minutos); 21- Imersão em xilol II (5 
minutos); 22- Montagem em lamínula contra a lâmina em Resina Permount® (Fischer 
Scientific, Fair Lawn, NJ, USA) para observação em microsópia de luz; Com o 
processamento dos cortes histológicos, foram selecionados 3 campos de cada caso, 
por meio de microscopia de luz (Olympus CX31, Tokyo, Japan), no aumento de 100x, 
para serem examinados por único examinador, previamente treinado. Cada caso foi 
classificado de acordo com a presença de mastócitos no tecido conjuntivo, em: ausente, 
leve, moderada e intensa. Os dados obtidos foram registrados em planilhas eletrônicas 
Excel (Microsoft Office 2016®) e exportados para o programa Statistical Package for the 
Social Sciences (versão 22.0, SPSS Inc., EUA), no qual foi realizada a análise 
estatística. Os testes Qui-quadrado de Pearson (X²) e Exato de Fisher foram aplicados 
com o intuito de investigar possíveis associações entre as variáveis estudadas. O nível 
de significância foi de 5%, sendo considerados significativos os valores de p≤0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra dos casos de granuloma piogênico foi composta por 30 casos, sendo a faixa 
etária mais acometida entre 30 e 39 anos. Foi observada uma leve predileção pelo sexo 
feminino (57,7%) e pelos indivíduos feodermas (63,3%). A localização predominante 
desta lesão reativa foi a gengiva/mucosa alveolar (66,7%) (Tabela 1). Quanto à análise 
histopatológica, no geral os fragmentos dessa lesão apresentaram-se revestidos por 
epitélio pavimentoso estratificado paraceratinizado, exibindo áreas de atrofia, acantose, 
degeneração hidrópica, espongiose, exocitose e ulceração. No tecido conjuntivo fibroso, 
além de proliferação de células endoteliais, vasos sanguíneos de diversos calibres, com 
presença de infiltrado inflamatório composto, principalmente, por linfócitos, plasmócitos 
e neutrófilos, e regiões ulceradas. O infiltrado inflamatório intenso prevaleceu em 80% 
dos casos de GP (Tabela 2). Tabela 1-Distribuição absoluta e relativa dos 30 casos de 
granuloma piogênico, de acordo com dados clínicos. Natal-RN, 2019. Variáveis N % 
Sexo Masculino 13 43,3 Feminino 17 57,7 Idade < 20 anos 6 20 20 -29 anos 4 13,3 30 
- 39 anos 8 26,7 40 - 49 anos 3 10 50 - 59 anos 6 20 60 - 69 anos 3 10 Cor de pele 
Leucoderma 8 26,7 Feoderma 19 63,3 Melanoderma 3 10 Localização anatômica 
Mucosa jugal 1 3,3 Gengiva/Mucosa Alveolar 20 66,7 Palato 1 3,3 Lábio 6 20 Língua 2 
6,7 Fonte: Arquivos do Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia do 
Departamento de Odontologia da UFRN. Tabela 2 - Intensidade do infiltrado inflamatório 
nos 30 casos de granuloma piogênico. Natal-RN, 2019. Tipo de lesão Infiltrado 
inflamatório Leve n (%) Moderado n (%) Intenso n (%) Granuloma piogênico 1 (3,3) 5 
(16,7) 24 (80,0) Fonte: Fonte: Arquivos do Laboratório de Anatomia Patológica e 
Citopatologia do Departamento de Odontologia da UFRN. Com relação aos casos de 
hiperplasia fibrosa inflamatória, a amostra foi composta por 30 casos, cuja faixa etária 
mais acometida foi entre 50 e 69 anos. Também, foi observada uma leve predileção pelo 
sexo feminino (60%), porém pelos indivíduos leucodermas (56,7%). A localização 
predominante dessa lesão foi também a gengiva/rebordo alveolar (33,3%) (Tabela 3). 
Quanto a análise histopatológica, no geral, os fragmentos dessa lesão reacional 
apresentaram-se revestidos por epitélio pavimentoso estratificado paraceratinizado, 
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exibindo áreas de atrofia, acantose, degeneração hidrópica, espongiose, exocitose e 
hiperplasia. Na lâmina própria subjacente observou-se tecido conjuntivo fibroso denso, 
com fibras colágenas dispostas aleatoriamente, entremeadas por numerosos 
fibroblastos, vasos sanguíneos de diferentes calibres, alguns dos quais congestos. 
Todos os casos apresentaram infiltrado inflamatório predominantemente mononuclear, 
sendo que este infiltrado variou consideravelmente, apresentando-se intenso em 46,7% 
dos casos de HFI (Tabela 4). Tabela 3 - Distribuição absoluta e relativa dos 30 casos de 
hiperplasia fibrosa inflamatória, de acordo com dados clínicos. Natal-RN, 2019. 
Variáveis N % Sexo Masculino 12 40 Feminino 18 60 Idade < 20 anos 2 6,7 20 -29 anos 
3 10 30 - 39 anos 3 10 40 - 49 anos 4 13,3 50 - 59 anos 7 23,3 60 - 69 anos 8 26,7 >70 
anos 3 10 Cor de pele Leucoderma 17 56,7 Feoderma 10 33,3 Melanoderma 3 10 
Localização anatômica Mucosa jugal 3 10 Gengiva/Mucosa Alveolar 10 33,3 Palato 4 
13,3 Lábio 3 10 Língua 1 3,3 Assoalho bucal 2 6,7 Fundo de saco vestibular 7 23,4 
Fonte: Arquivos do Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia do 
Departamento de Odontologia da UFRN. Tabela 4 - Intensidade do infiltrado inflamatório 
nos 30 casos de Hiperplasia fibrosa inflamatória. Natal-RN, 2019. Tipo de lesão Infiltrado 
inflamatório Leve n (%) Moderado n (%) Intenso n (%) Hiperplasia fibrosa inflamatória 7 
(23,3) 9 (30) 14 (46,7) Fonte: Arquivos do Laboratório de Anatomia Patológica e 
Citopatologia do Departamento de Odontologia da UFRN. No que se refere à presença 
de mastócitos, em todos os 30 casos de ambas as lesões analisadas, havia 
imunopositividade para triptase, na qual prevaleceu, tanto em HFI como em GP, uma 
intensa presença dessas células (Tabela 5). Morfologicamente, essas células se 
apresentaram predominantemente na forma arredondada e oval. Tabela 5 - 
Imunoexpressão da triptase em Granuloma piogênico e Hiperplasia fibrosa inflamatória. 
Natal-RN, 2019. Tipo de lesão Imunoexpressão da triptase Leve n (%) Moderado n (%) 
Intensa n (%) Granuloma piogênico 5 (16,7) 7 (23,3) 18 (60) Hiperplasia fibrosa 
inflamatória 2 (6,6) 5 (16,7) 23 (76,7) Fonte: Arquivos do Laboratório de Anatomia 
Patológica e Citopatologia do Departamento de Odontologia da UFRN. Os resultados 
obtidos com a realização do teste estatístico de Qui-quadrado de Pearson (X²) 
mostraram que a intensidade do infiltrado inflamatório tem relação com o tipo de lesão 
estudada. Os GPs demonstraram maior prevalência do infiltrado inflamatório intenso, 
quando comparados com as HFIs (Tabela 6), enquanto que, na associação entre a 
imunoexpressão da triptase com o tipo de lesão estudada p foi maior que 0,05 (p>0,05), 
ou seja, não houve diferença significativa da intensidade da presença de mastócitos 
entre GP e HFI (Tabela 7). Considerando a linha de estudo utilizada nessa investigação 
e seus resultados, foi possível evidenciar que, a HFI apresentou uma menor prevalência 
do infiltrado inflamatório intenso e uma maior prevalência da presença dos mastócitos 
marcados pela triptase, quando comparado estes resultados com os obtidos no GP, 
conforme envidênciados nas tabelas 2, 4 e 5. Tabela 6 - Associação entre a intensidade 
do infiltrado inflamatório e o tipo de lesão. Natal-RN, 2019. Tipo de lesão Infiltrado 
inflamatório p* Leve a moderado n (%) Intenso n (%) Granuloma piogênico 6 (27,3) 24 
(63,2) 0,007 Hiperplasia fibrosa inflamatória 16 (72,7) 14 (36,8) Fonte: Arquivos do 
Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia do Departamento de Odontologia 
da UFRN. Legenda: * Teste Qui-quadrado de Pearson (χ2). Tabela 7 - Associação entre 
a imunoexpressão da triptase em mastócitos e o tipo de lesão. Natal-RN, 2019. Tipo de 
lesão Imunoexpressão da triptase p* Leve a moderada n (%) Intensa n (%) Granuloma 
piogênico 12 (63,2) 18 (43,9) 0,267 Hiperplasia fibrosa inflamatória 7 (36,8) 23 (56,1) 
Fonte: Arquivos do Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia do 
Departamento de Odontologia da UFRN. Legenda: * Teste Qui-quadrado de Pearson 
(χ2). No que concerne à associação da imunoexpressão da triptase em mastócitos e a 
intensidade do infiltrado inflamatório, tanto HFI quanto GP evidenciou ausência de 
diferenças estatisticamente significativas, com p respectivamente, menor que 0,05 e 
igual a 1 (Tabelas 8 e 9). Tabela 8 - Associação entre a imunoexpressão da triptase em 
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mastócitos e a intensidade do infiltrado inflamatório em granulomas piogênicos. Natal-
RN, 2019. Infiltrado inflamatório Imunoexpressão da triptase p* Leve a moderada n (%) 
Intensa n (%) Leve a moderado 2 (16,7) 4 (22,2) 1,000 Intenso 10 (83,3) 14 (77,8) Fonte: 
Arquivos do Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia do Departamento de 
Odontologia da UFRN. Legenda: * Teste Exato de Fisher. Tabela 9 - Associação entre 
a imunoexpressão da triptase em mastócitos e a intensidade do infiltrado inflamatório 
em hiperplasias fibrosas inflamatórias. Natal-RN, 2019. Infiltrado inflamatório 
Imunoexpressão da triptase p* Leve a moderada n (%) Intensa n (%) Leve a moderado 
3 (42,9) 13 (56,5) 0,675 Intenso 4 (57,1) 10 (43,5) Fonte: Arquivos do Laboratório de 
Anatomia Patológica e Citopatologia do Departamento de Odontologia da UFRN. 
Legenda: * Teste Exat 
 
Conclusão 

 
Pela observação direta dos campos microscópicos, utilizando técnica já comentada e 
subsequente análise de variância, foi possível constatar o comportamento dos 
Mastócitos existentes na Hiperplasia Fibrosa Inflamatória e no Granuloma Piogênico, 
com às seguintes conclusões: 1. A intensidade do infiltrado inflamatório tem relação com 
o tipo de lesão estudada, uma vez que, o GP mostrou prevalência do infiltrado 
inflamatório intenso, quando comparado com o infiltrado da hiperplasia fibrosa 
inflamatória. 2. A triptase mostrou especificidade na identificação dos Mastócitos, 
considerando que a imunomarcação expressou, fortemente, as células granuladas, 
assim como as em processo de degranulação e as degranuladas. 3. Este estudo 
mostrou, microscópicamente, haver relação inversa entre a intencidade do exsudato 
inflamatório e a quantidade de Mastócitos, existente entre as lesões marcados pela 
triptase.. 4. Entre as lesões deste estudo, não foi possível constatar a existência de 
proporcionalidade quantitativa dos mastócitos, em relação a densidade populacional de 
células do infiltrado inflamatório. 5. No estudo não foi estabelecida a influência de fatores 
com poder de interveniência nos resultados da investigação. 6. O estudo em apreço se 
reveste de interesse para a Odontologia, na medida em que aprofundemos os 
conhecimentos inerentes a esta investigação. Para um trabalho com vistas à atividade 
de Iniciação Científica, ele satisfaz. No entanto, no formato com objetivo de artigo para 
publicação, em periódico credenciado, ele precisa de ajustes que possam expressar o 
seu verdadeiro valor científico. Para isto se faz necessário foco em alguns aspectos 
enriquecedores à sua consistência científica, através do conhecimento útil à 
socialização do seu conteúdo. Portanto, torna-se necessária a continuação desta 
investigação, com a devida participação do bolsista/orientador, por mais um ano, para 
que sejam obtidos resultados mais alentadores, porque serão realizados à luz de maior 
disponibilidade, considerando o tempo necessário à sua consecução. 
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TÍTULO: Ativação cerebral em controle inibitório para comida: O papel da aptidão 

cardiorespiratória e composição corporal 

Resumo 

O controle inibitório está associado a comportamentos alimentares e a obesidade 
infantil. O controle inibitório específico para alimentos pode ser importante, pois pode 
inibir as respostas aos estímulos alimentares. No entanto, as áreas do cérebro 
relacionadas com esta função cognitiva específica permanecem obscuras em crianças. 
Aqui, investigamos a atividade cerebral relacionada ao controle inibitório de alimentos 
palatáveis, tendo crianças com diferentes composições corporais realizando uma tarefa 
específica para inibir imagem de alimentos em um scanner de ressonância magnética. 
O córtex insular esquerdo foi ativado para a condição de inibição bem-sucedida aos 
sinais de alimentos palatáveis. Além disso, essa ativação foi associada ao melhor 
desempenho escolar (r = 0,44; p = 0,009). A regressão linear mostrou que o 
desempenho escolar previu a ativação do córtex insular (β = 0,45; ΔR2 = 0,22; p <0,05), 
mesmo quando controlando para covariáveis potenciais (maturação, desempenho 
cognitivo e aptidão cardiorrespiratória). Assim, nossos resultados mostram que a 
ativação do córtex insular pode desempenhar um papel importante no tratamento e 
prevenção da obesidade infantil. 
 
Palavras-chave: Obesidade infantil, controle inibitório, ínsula, desempenho escolar 

TITLE: CEREBRAL ACTIVATION IN INHIBITORY CONTROL FOR FOOD: THE ROLE 

OF CARDIORESPIRATORY FITNESS AND BODY COMPOSITION 

Abstract 

Inhibitory control is associated with eating behaviors and childhood obesity. Specific 
inhibitory control for foods can be important, as it can inhibit responses to food stimuli. 
However, areas of the brain related to this specific cognitive function remain unclear in 
children. Here, we investigate brain activity related to inhibitory control of palatable foods, 
with children with different body compositions performing a specific task to inhibit food 
imaging on an MRI scanner. The left island cortex has been activated for the condition 
of successful inhibition of palatable food signals. In addition, this activation was 
associated with better school performance (r = 0.44; p = 0.009). Linear regression 
showed that school performance predicted the activation of the island cortex (β = 0.45; 
ΔR2 = 0.22; p <0.05), even when controlling for potential covariates (maturation, 
cognitive performance and cardiorespiratory fitness). Thus, our results show that the 
activation of the island cortex can play an important role in the treatment and prevention 
of childhood obesity. 
 
Keywords: Childhood obesity, inhibitory control, insular cortex 
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Introdução 

 A obesidade infanto-juvenil é um grave problema de saúde pública devido aos seus 
números crescentes. A obesidade é tradicionalmente associada ao desequilíbrio entre 
a ingestão calórica e o gasto energético, que pode ser influenciado por fatores 
ambientais, genéticos e comportamentais. As doenças cardiovasculares e o diabetes 
são os principais riscos à saúde relacionados à obesidade, que uma vez instalada 
durante o desenvolvimento infantil tende a continuar ao longo da vida adulta impactando 
a qualidade e expectativa de vida. Além disso, a obesidade causa prejuízo cognitivo, 
podendo afetar a capacidade de controlar o desejo de consumo excessivo de alimentos 
e levar a ingestão calórica elevada. Pesquisadores já mostraram que a prática de 
atividade física regular nessa população (crianças com maior aptidão física) está 
associada ao melhor desempenho cognitivo em tarefas de leitura e matemática. Assim, 
há necessidade de abordar este problema nos diferentes fatores que influenciam a 
obesidade e a função cognitiva e que podem ajudar a desenvolver estratégias de 
prevenção e tratamento da obesidade infantil. 
O controle inibitório é uma função cognitiva importante para conter comportamentos 
impulsivos e pode ser influenciado pela composição corporal e aptidão física. Estudos 
prévios em adultos apresentaram uma associação inversa entre índice de massa 
corpórea (IMC) e desempenho cognitivo de controle inibitório, bem como entre a 
atividade na área do córtex pré-frontal e o IMC. A menor atividade do córtex pré-frontal 
e o prejuízo do controle inibitório em obesos parece se relacionar com incapacidade de 
inibir desejos e controlar o comportamento alimentar. Em crianças, o córtex pré-frontal 
ainda está em desenvolvimento e pode sofrer influência da composição corporal e 
aptidão física, o que pode prejudicar sua maturação e a capacidade de controlar desejos 
como alimentos calóricos. Essa ideia foi abordada de forma análoga, mostrando a 
influência do controle inibitório na inibição do uso de drogas em adolescentes. Assim, é 
importante investigar se o córtex pré-frontal já está prejudicado na infância em 
decorrência de composição corporal e/ou aptidão física, já que danos precoces podem 
ser prejudiciais a funções cerebrais e, especialmente ao controle inibitório. 
O exercício físico atua também na prevenção e no tratamento de déficits cognitivos. No 
entanto, o estudo afinco de mecanismos cerebrais específicos associados a aptidão 
física e composição corporal, com resultado na cognição precisam ser elucidados, 
especialmente quando se trata da população infantil. No cérebro, tem sido observado 
que o exercício tem a habilidade de aumentar o fluxo cerebral sanguíneo no córtex pré-
frontal, aumentar os níveis de neurotrofinas importantes para processos cognitivos e os 
níveis de fatores de crescimento endoteliais, facilitando maior chegada de nutrientes e 
oxigênio ao cérebro. Apesar da gama de trabalhos envolvendo exercício e cognição, 
poucos tem trabalhado com a associação entre funções cognitivas, aptidão física e 
composição corporal em crianças. Atualmente, estudos de imagem com a ressonância 
magnética funcional (fMRI) avaliam a atividade neuronal a partir do aumento de fluxo 
sanguíneo para áreas cerebrais em respostas estímulos específicos. A fMRI mostrou 
associações negativas entre IMC e atividade de áreas do córtex pré-frontal durante teste 
de controle inibitório em adolescentes, evidenciando o prejuízo no controle cognitivo 
associado a atividade cerebral e IMC sob o desejo por consumo de alimentos. Conhecer 
os mecanismos e áreas cerebrais envolvidas na regulação do controle inibitório 
específico para comida em crianças, bem como analisar a influência do acúmulo de 
gordura corporal e aptidão física nessa relação podem fomentar meios de prevenção 
e/ou tratamento do acometimento cognitivo. O objetivo foi avaliar a relação entre 
diferentes níveis de aptidão física e composição corporal  
no controle inibitório de crianças durante teste de inibição. 
 
Metodologia 
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Os dados do presente estudo foram coletados transversalmente e realizados em 3 
encontros, sendo a avaliação inicial realizada na escola das crianças, o segundo 
encontro no Departamento de Educação física (DEF) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e o terceiro encontro no Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL). Prestamos esclarecimentos sobre essa nova etapa da pesquisa, bem como 
objetivos, riscos e benefícios, sendo assegurado direito de não participar da pesquisa 
sem qualquer constrangimento, além da possibilidade de desistência a qualquer 
momento. Por fim, apresentamos a importância do projeto e realizamos uma 
familiarização com um protótipo de equipamento de Ressonância magnética (MRI). 
Aqueles que concordaram em participar, levaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE) para os pais e, mediante a autorização, agendaram a visita ao DEF. 
Para detectar risco cardiovascular, o PAR-Q (Physical Activity Readiness Questionaire) 
foi aplicado já que é considerado um padrão mínimo de avaliação pré-participação, uma 
vez que uma resposta positiva sugere a avaliação médica. No DEF, composição 
corporal (DXA), aptidão cardiorrespiratória (Teste de Leger 1984, multistage 20m shuttle 
run) demonstrada como consumo de oxigênio máximo (VO2max), maturação somática 
(pico da velocidade de crescimento), pressão arterial, variáveis demográficas, 
performance escolar e medidas antropométricas foram coletadas. No terceiro dia, 
chamamos duas crianças por vez para realizar o teste cognitivo dentro da MRI no HUOL. 
O protocolo do teste de controle inibitório específico foi desenvolvido no software E-
Prime 2.0. Utilizamos um protocolo adaptado segundo o estudo de Price et al. O 
protocolo foi baseado no teste cognitivo “Go/No-go”. Foram apresentadas dez imagens 
de alimentos calóricos e dez imagens neutras (objetos), obtidas do banco de dados de 
imagens “food pics” para pesquisas experimentais com comportamento alimentar. Os 
indivíduos devem apertar um botão o mais rápido possível sempre que visualizarem 
uma imagem neutra (tarefa Go) e não apertar quando a imagem for de comida (tarefa 
No-go). O mesmo protocolo foi feito com imagens de brinquedos (Go/No-go). O 
desempenho cognitivo foi avaliado pelo número de erros cometidos quando o indivíduo 
aperta a tecla espaço nas imagens de comida. Tempo de reação também foi coletado 
quando as crianças apertaram o botão (Go). Foi feita aquisição de dados de imagem da 
fMRI durante o teste, em uma sessão por participante com duração estimada de 40 
minutos. Foram recolhidas imagens de difusão (DW), registradas usando uma 
sequência single shot spin echo-planar imaging 13 (EPI), em 64 gradientes de direções. 
Uma imagem de alta resolução ponderada em T1 foi adquirida com uma sequência em 
pulso 3D ultrafast gradient echo (MPRAGE). Por fim, as imagens de ressonância 
magnética em estado de repouso foram adquiridas mediante uma sequência de pulsos 
em T2 com o intuito de investigar as interações regionais que ocorrem durante a 
ausência de uma tarefa explícita. Os participantes não deveriam realizar nenhuma tarefa 
explícita durante a coleta destes dados. Com relação ao tratamento dos dados, 
inicialmente foi realizado um alinhamento das imagens, estabelecendo como ponto de 
referência a comissura anterior. Para analisar o efeito da apresentação das imagens de 
comida, iremos analisar a atividade cerebral associado sinal BOLD (Blood oxygen level 
dependence) contrastando o sinal do estímulo (ao ver a imagem) com o do repouso. 
Para realização do teste cognitivo e apresentação das imagens dentro da MRI foi 
utilizado um dispositivo que possibilita apresentar a imagem perto dos olhos, através do 
sistema de Hardware Nordic neurolab compatível com MRI. 
Figura 1. Tarefa de controle inibitório geral e específica para alimentos realizada por 
crianças em um aparelho de ressonância magnética. 
Para análise estatística, os dados paramétricos foram apresentados como média e 
desvio padrão (DP) e os dados não paramétricos são expressos como mediana e 
intervalo de confiança (IC). O teste de Shapiro-Wilk foi usado para testar a normalidade 
dos dados. Modelos lineares mistos, com condição (comida vs. brinquedo) como fator 
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fixo, número de erros como variável independente e deixando o intercepto variar para 
cada sujeito, foram usados para verificar as diferenças entre o número de erros e o 
tempo de reação (i.e., tempo entre visualizar a imagem e apertar o botão) nas duas 
condições do teste cognitivo. Foram criados dois modelos: um para número de erros e 
um para tempo de reação. Após isso, correlações de Pearson ou Spearman foram 
realizadas para avaliar as associações entre os valores β de fMRI e as variáveis 
independentes (VO2máx, massa gorda, massa livre de gordura, número de erros no 
teste cognitivo, pico de velocidade de crescimento e performance escolar). Em caso de 
correlação significativa, uma análise múltipla de regressão linear foi usada para 
investigar as contribuições independentes das possíveis variáveis preditoras com 
variância na atividade cerebral. Suposições de igualdade de variância, independência, 
linearidade e normalidade foram plotadas, inspecionadas e verificadas usando resíduos. 
Multicolinearidade não foi observada entre nenhuma das variáveis independentes. O 
nível de significância foi estabelecido em p <0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
A Tabela 1 ilustra as características gerais da amostra. 
Tabela 1. Características da amostra, composição corporal, aptidão cardiorrespiratória, 
respostas cardiovasculares, escala de fome antes do teste cognitivo e desempenho 
escolar na amostra total (n = 35). 
Tarefa Go/No-go: resultados comportamentais: 
Modelos lineares mistos não revelaram diferenças entre o número de erros durante os 
blocos de alimentos em comparação com o número de erros nos blocos de brinquedo 
(β = 0.48, SE = 0.38, intervalo de confiança = ±0.78, p= 0,21; 4,2 ± 3,0 erros vs 4,7 ± 
3,6 erros). Além disso, não houve diferença nos tempos de reação entre os blocos 
comida e brinquedo. β = -0.006, SE = 0.004, intervalo de confiança = ± 0.008, p= 0,17; 
0,516 ± 0,085mms vs 0,511 ± 0,081ms). 
Teste Go/No-go e hemodinâmica cerebral: 
A Figura 2 apresenta as áreas ativadas na tarefa cognitiva, contrastando as condições 
NoGo (comida e brinquedos) com Go. Os detalhes desses resultados são descritos na 
Tabela 2. A ativação bilateral do córtex insular esquerdo e direito foi observada para a 
comparação de NoGo vs Go (cores quentes) para condições de inibição de alimentos e 
brinquedos. Não foram encontradas diferenças entre condições (comida vs. Brinquedo) 
(p> 0,05). No entanto, quando o limiar estatístico foi estabelecido como correção de 
family-wise error (p <0,05), encontramos ativação unilateral da ínsula esquerda para a 
condição de inibição de alimentos (Figura 3 e Tabela 2). 
Figura 2. Áreas cerebrais ativadas em crianças durante a realização de uma tarefa de 
controle inibitório específico para alimentos e brinquedos (NoGo> Go). O painel superior 
descreve a ativação durante os testes de inibição para alimentos, enquanto o painel 
inferior mostra para brinquedos. Mapas de cores quentes indicam ativação. Limiar de 
extensão: 361 voxels (comida) p <0,01; e 177 voxels (brinquedos) p <0,05. (n = 35). 
Cada fatia é descrita pelos números: -4, -2, 0, 2 e 4. 
Figura 3. Áreas cerebrais ativadas em crianças durante a realização de uma tarefa de 
controle inibitório específico para alimentos e brinquedos (NoGo> Go). FWE <0,05; 
Limiar de extensão: 147 voxels.; tamanho do cluster 441 mm3 (n = 35). Cada fatia é 
descrita pelos números: -4, -2, 0, 2 e 4. 
Tabela 2. Respostas de ativação para inibição bem-sucedida durante as condições de 
alimentação e brinquedos em crianças. 
A Tabela 3 resume as análises de correlação entre as variáveis independentes com a 
atividade da ínsula esquerda e direita nas condições de inibição No-go>Go para 
alimentos e brinquedos. Foram achadas correlações positivas significativas entre erros 
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de alimentos e brinquedos e atividade da ínsula direita quando as crianças tinham que 
inibir estímulos de comida. O desempenho escolar foi positivamente correlacionado com 
a atividade da ínsula esquerda para a condição de inibição alimentar. Não foram 
encontradas correlações entre VO2max, massa gorda, massa livre de gordura ou PVC 
(pico de velocidade de crescimento). 
Tabela 3. Correlação entre áreas de ativação cerebral e variáveis de interesse 
(maturação, composição corporal, aptidão cardiorrespiratória, desempenho cognitivo e 
escolar) da amostra total (n = 35). 
A Tabela 4 resume os resultados das análises de regressão linear para a atividade da 
ínsula esquerda na condição de inibição alimentar (FWE <0,05). Os resultados mostram 
que a a performance escolar total prediz a atividade da ínsula esquerda mesmo 
controlando pelo número de erros nos blocos de comida e pelo PVC (t = 2,78; β = 0,489; 
p = 0,009) no modelo 1 e VO2max e erros nos blocos de brinquedo no modelo 2 (t = 
2,69; β = 0,458; p = 0,012). 
Tabela 4. Resumo da análise de regressão linear entre a atividade da ínsula esquerda 
para o controle inibitório alimentar específico bem-sucedido e o desempenho escolar 
controlado pela maturação, desempenho cognitivo e aptidão cardiorrespiratória. 
Os principais achados são que o córtex insular esquerdo e direito são ativados para o 
controle inibitório específico para comida bem-sucedido em crianças de 9 a 11 anos. 
Quando o limite estatístico foi estabelecido como family-wise error correction (FWE 
<0,05) apenas o córtex insular esquerdo permaneceu ativado para a condição de 
inibição alimentar. Além disso, essa atividade foi positivamente correlacionada com o 
desempenho escolar. A análise de regressão linear examinou os preditores da atividade 
do córtex insular esquerdo e mostrou que o desempenho prediz a atividade cerebral 
mesmo ao controlar potenciais covariáveis, como maturação (pico da velocidade de 
crescimento), aptidão cardiorrespiratória (VO2max) e desempenho cognitivo (erros 
cometidos). Assim, nosso estudo fornece uma nova compreensão da função cognitiva 
que pode levar à obesidade e ao desempenho escolar em crianças em idade escolar. 
Até onde sabemos, nenhum estudo investigou as respostas neurobiológicas ao controle 
inibitório específico de alimentos em crianças. Por exemplo, estudos anteriores usando 
o teste de controle inibitório geral Go/No-go dentro da ressonância magnética 
mostraram ativação de áreas do córtex pré-frontal em crianças entre 7-12 anos (n = 9) 
e entre 6 e 10 anos de idade (n = 10). Em estudos clínicos, as crianças do grupo controle 
mostraram ativação nas regiões fronto-temporal (n = 10; idade de 6 a 7 anos) e regiões 
temporais e occipitais (n = 12; idade de 8 a 9 anos). Curiosamente, um estudo com 
meninas adolescentes (n = 39; idade 15,7 ± 0,93 anos) relatou uma relação inversa 
entre IMC e córtex pré-frontal dorsolateral (dlPFC) e córtex pré-frontal ventromedial 
(vmPFC) durante um teste de controle inibitório específico de alimentos, que pode estar 
relacionado à função prejudicada do córtex pré-frontal encontrada em adultos obesos. 
Esses resultados induziram nossa hipótese de que as áreas frontais seriam ativadas 
durante a inibição bem-sucedida em crianças. No entanto, nossos resultados não 
apoiam os estudos anteriores, uma vez que encontramos maior atividade no córtex 
insular durante a inibição bem-sucedida do teste de controle inibitório específico de 
alimentos em crianças (n = 35; 8-11 anos). Foi sugerido que o córtex insular 
desempenha um papel importante na neurociência cognitiva, uma vez que está ligado 
a uma variedade de funções, como interocepção e processamento de cognição de alto 
nível. Aqui, mostramos que essa área também pode ser importante para o processo de 
controle inibitório específico de alimentos em crianças. 
Além disso, acreditamos que a especificidade característica de nosso teste e a amostra 
maior em comparação com os estudos acima fortalecem nossos novos resultados. Além 
disso, as áreas do cérebro amadurecem em taxas diferentes e o córtex pré-frontal 
mostrou ser o último a atingir o desenvolvimento completo devido às diferenças na taxa 
de mielinização e sinaptogênese. Isso sugere que as crianças podem ativar outras áreas 
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do cérebro na inibição da resposta para compensar a não ativação das áreas frontais. 
Portanto, esse poderia ser o caso de nosso estudo, já que nossa amostra não foi 
considerada madura pelo pico da velocidade de crescimento (-3,41 ± 1,44 anos) e 
especulamos que a ativação da ínsula para a inibição bem-sucedida pode ter ocorrido 
para compensar o córtex pré-frontal não desenvolvido. 
O teste cognitivo pode estar relacionado às respostas emocionais, aos estímulos 
alimentares de alto valor calórico e ao processamento emocional e racional para o 
controle inibitório específico dos alimentos em crianças. Por outro lado, encontramos 
uma correlação positiva entre o número de erros na tarefa cognitiva com a ativação do 
córtex insular para a condição de inibição alimentar. Ao contrário da ínsula direita, a 
ínsula esquerda demonstrou ser ativada em resposta a sentimentos agradáveis, como 
ouvir música agradável e afeto positivo em crianças. Assim, a ativação da esquerda a 
ínsula para a inibição bem-sucedida para alimentos pode estar relacionada a uma 
emoção agradável de inibir a resposta ao estímulo saliente (isto é, comida com alto teor 
calórico). Sugerimos esta ativação específica da ínsula esquerda para a inibição da 
condição alimentar e sua relação positiva com o desempenho escolar como 
possibilidade para futuras intervenções em comportamentos alimentares baseadas nas 
funções da ínsula e na educação. Crianças com sobrepeso e obesas apresentaram 
desempenho acadêmico inferior e o controle inibitório é importante para o desempenho 
escolar bem-sucedido ao inibir respostas inadequadas e ignorar informações 
irrelevantes. 
 
Conclusão 

 
Nossos resultados mostram que crianças entre 9 e 11 anos ativam o córtex insular 
esquerdo para inibir com sucesso o controle inibitório específico de alimentos. Isso pode 
ser importante para estudos futuros sobre intervenções em comportamentos 
alimentares. Principalmente porque a ínsula pode estar relacionada ao processamento 
emocional e racional do controle inibitório alimentar específico e a associação com o 
desempenho escolar sugeriu a importância da educação para prevenir e tratar a 
obesidade. 
 
Referências 

 
Atterink, L., Yokum, S., & Stice, E. (2010). Body mass correlates inversely with inhibitory 
control in response to food among adolescent girls: An fMRI study. NeuroImage, 52(4), 
1696–1703. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2010.05.059 Berthoud, H.-R. (2011). 
Metabolic and hedonic drives in the neural control of appetite: Who is the boss? Current 
Opinion in Neurobiology, 21(6), 888–896. https://doi.org/10.1016/j.conb.2011.09.004 
Boswell, R. G., & Kober, H. (2016). Food cue reactivity and craving predict eating and 
weight gain: A meta-analytic review. Obesity Reviews : An Official Journal of the 
International Association for the Study of Obesity, 17(2), 159–177. 
https://doi.org/10.1111/obr.12354 Casey, B. J., Trainor, R. J., Orendi, J. L., Schubert, A. 
B., Nystrom, L. E., Giedd, J. N., … Rapoport, J. L. (1997). A Developmental Functional 
MRI Study of Prefrontal Activation during Performance of a Go-No-Go Task. Journal of 
Cognitive Neuroscience, 9(6), 835–847. https://doi.org/10.1162/jocn.1997.9.6.835 
Chaddock-Heyman, L., Weng, T. B., Kienzler, C., Erickson, K. I., Voss, M. W., Drollette, 
E. S., … Kramer, A. F. (2018). Scholastic performance and functional connectivity of 
brain networks in children. PLoS ONE, 13(1). 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190073 Craig, A. D. (2002). How do you feel? 
Interoception: the sense of the physiological condition of the body. Nature Reviews. 
Neuroscience, 3(8), 655–666. https://doi.org/10.1038/nrn894 Craig, A. D. B. (2009). How 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 243 

 

do you feel--now? The anterior insula and human awareness. Nature Reviews. 
Neuroscience, 10(1), 59–70. https://doi.org/10.1038/nrn2555 da Costa, K. G., Price, M., 
Bortolotti, H., de Medeiros Rêgo, M. L., Cabral, D. A. R., Langer, R. D., … Fontes, E. B. 
(2019). Fat mass predicts food-specific inhibitory control in children. Physiology & 
Behavior, 204, 155–161. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2019.02.031 Daniels, S. R. 
(2006). The consequences of childhood overweight and obesity. The Future of Children, 
16(1), 47–67. Durston, S., Thomas, K. M., Yang, Y., Uluğ, A. M., Zimmerman, R. D., & 
Casey, B. j. (2002). A neural basis for the development of inhibitory control. 
Developmental Science, 5(4), F9–F16. https://doi.org/10.1111/1467-7687.00235 
English, L. K., Fearnbach, S. N., Lasschuijt, M., Schlegel, A., Anderson, K., Harris, S., 
… Keller, K. L. (2016). Brain regions implicated in inhibitory control and appetite 
regulation are activated in response to food portion size and energy density in children. 
International Journal of Obesity (2005), 40(10), 1515–1522. 
https://doi.org/10.1038/ijo.2016.126 Frank, S., Kullmann, S., & Veit, R. (2013). Food 
related processes in the insular cortex. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 499. 
https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00499 Giedd, J. N., Blumenthal, J., Jeffries, N. O., 
Castellanos, F. X., Liu, H., Zijdenbos, A., … Rapoport, J. L. (1999). Brain development 
during childhood and adolescence: A longitudinal MRI study. Nature Neuroscience, 
2(10), 861–863. https://doi.org/10.1038/13158 González-Muniesa, P., Mártinez-
González, M.-A., Hu, F. B., Després, J.-P., Matsuzawa, Y., Loos, R. J. F., … Martinez, 
J. A. (2017). Obesity. Nature Reviews. Disease Primers, 3, 17034. 
https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.34 Guerrieri, R., Nederkoorn, C., Stankiewicz, K., 
Alberts, H., Geschwind, N., Martijn, C., & Jansen, A. (2007). The influence of trait and 
induced state impulsivity on food intake in normal-weight healthy women. Appetite, 49(1), 
66–73. https://doi.org/10.1016/j.appet.2006.11.008 Hillman, C. H., Erickson, K. I., & 
Kramer, A. F. (2008). Be smart, exercise your heart: Exercise effects on brain and 
cognition. Nature Reviews. Neuroscience, 9(1), 58– 65. https://doi.org/10.1038/nrn2298 
Houben, K., Nederkoorn, C., & Jansen, A. (2014). Eating on impulse: The relation 
between overweight and food-specific inhibitory control. Obesity (Silver Spring, Md.), 
22(5), E6-8. Kenney, E. L., Gortmaker, S. L., Davison, K. K., & Bryn Austin, S. (2015). 
The academic penalty for gaining weight: A longitudinal, change-in-change analysis of 
BMI and perceived academic ability in middle school students. International Journal of 
Obesity (2005), 39(9), 1408–1413. https://doi.org/10.1038/ijo.2015.88 Knijnik, L. F., 
Giacomoni, C., & Stein, L. M. (2013). Test for School Achievement: A survey study. 
Psico-USF, 18(3), 407–416. https://doi.org/10.1590/S1413- 82712013000300007 
Koelsch, S., Fritz, T., V Cramon, D. Y.,Müller, K., & Friederici, A. D. (2006). Investigating 
emotion with music: An fMRI study. Human Brain Mapping, 27(3), 239–250. 
https://doi.org/10.1002/hbm.20180 Kuncel, N. R., & Hezlett, S. A. (2007). Assessment. 
Standardized tests predict graduate students’ success. Science (New York, N.Y.), 
315(5815), 1080–1081. https://doi.org/10.1126/science.1136618 Léger, L., Lambert, J., 
Goulet, A., Rowan, C., & Dinelle, Y. (1984). [Aerobic capacity of 6 to 17-year-old 
Quebecoisâ€”20 meter shuttle run test with 1 minute stages]. Canadian Journal of 
Applied Sport Sciences. Journal Canadien Des Sciences Appliquees Au Sport, 9(2), 64–
69. Leibenluft, E., Gobbini, M. I., Harrison, T., & Haxby, J. V. (2004). Mothers’ neural 
activation in response to pictures of their children and other children. Biological 
Psychiatry, 56(4), 225–232. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2004.05.017 Lowe, C. J., 
Reichelt, A. C., & Hall, P. A. (2019). The Prefrontal Cortex and Obesity: A Health 
Neuroscience Perspective. Trends in Cognitive Sciences, 23(4), 349–361. 
https://doi.org/10.1016/j.tics.2019.01.005 Marques, A., Santos, D. A., Hillman, C. H., & 
Sardinha, L. B. (2018). How does academic achievement relate to cardiorespiratory 
fitness, self-reported physical activity and objectively reported physical activity: A 
systematic review in children and adolescents aged 6-18 years. British Journal of Sports 
Medicine, 52(16), 1039. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-097361 Martin, A. A., & 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 244 

 

Davidson, T. L. (2014). Human cognitive function and the obesogenic environment. 
Physiology & Behavior, 136, 185–193. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2014.02.062 
Martin, A., Booth, J. N., Laird, Y., Sproule, J., Reilly, J. J., & Saunders, D. H. (2018). 
Physical activity, diet and other behavioural interventions for improving cognition and 
school achievement in children and adolescents with obesity or overweight. The 
Cochrane Database of Systematic Reviews, 3, CD009728. 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD009728.pub4 Mayorga-Vega, D., Merino-Marban, 
R., & Viciana, J. (2014). Criterion-Related Validity of Sit-and-Reach Tests for Estimating 
Hamstring and Lumbar Extensibility: A MetaAnalysis. Journal of Sports Science & 
Medicine, 13(1), 1–14. 65 Meule, A., & Blechert, J. (Meule, A., & Blechert, J. (2017). 
Indirect effects of trait impulsivity on body mass. Eating Behaviors, 26, 66–69. 
https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2017.01.012 Mirwald, R. L., Baxter-Jones, A. D. G., 
Bailey, D. A., & Beunen, G. P. (2002). An assessment of maturity from anthropometric 
measurements. Medicine and Science in Sports and Exercise, 34(4), 689–694. 
Nederkoorn, C., Coelho, J. S., Guerrieri, R., Houben, K., & Jansen, A. (2012). Specificity 
of the failure to inhibit responses in overweight children. Appetite, 59(2), 409–413. 
https://doi.org/10.1016/j.appet.2012.05.028 Price, M., Lee, M., & Higgs, S. (2016). Food-
specific response inhibition, dietary restraint and snack intake in lean and 
overweight/obese adults: A moderated-mediation model. International Journal of Obesity 
(2005), 40(5), 877–882. https://doi.org/10.1038/ijo.2015.235 
 
Anexos 

 

 
FIGURA 1 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 245 

 

 
FIGURA 2 
 

 
FIGURA 3 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 246 

 

 
TABELA 1 
 

 
TABELA 2 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 247 

 

 
TABELA 3 
 

 
TABELA 4 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 248 

 

CÓDIGO: SB0029 

AUTOR: CLARISCY SAMANTHA ANDRADE DA COSTA MELLO 

ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE 

 

 

TÍTULO: NEFRINA COMO ALVO DE UM KIT PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE DE 

DOENÇA RENAL 

Resumo 

A doença renal crônica (DRC) afeta milhões de pessoas, ocasionando altos custos para 
o sistema público de saúde. O principal tratamento da DRC é o transplante renal (TxR), 
no entanto o uso de imunossupressores no pós-TxR, como a classe dos inibidores do 
mTOR (imTOR), pode levar à albuminúria que tem impacto negativo na sobrevida do 
enxerto, no entanto este marcador não é específico. Assim, considerando que a injúria 
de podócitos é uma característica subjacente ao início da albuminúria, a presença de 
marcadores destas células, como a nefrina, obtida a partir de vesículas extracelulares 
urinárias (VEus), tem sido postulada como potencial biomarcador precoce de doença 
renal (DR). Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar a expressão de nefrina em 
VEus como biomarcador não invasivo e específico de DR devido ao uso de imTOR, 
durante 6 meses de pós-TxR. Assim, os pacientes que receberam seu primeiro TxR 
foram recrutados: 31 pacientes em uso de micofenolato de mofetila, tacrolimo e 
prednisona (grupo não imTOR) e 16 em uso de imTOR, tacrolimo e prednisona (grupo 
imTOR). Valores aumentados de nefrina [3 (p=0,004) e 6 meses (p=0,009)] foram 
encontradas no grupo imTOR em comparação ao grupo não imTOR. Na análise da 
curva ROC foi observado que a nefrina foi bom preditor de albuminúria e TFG 
<60mL/min/1,73m2. Em resumo, este estudo foi o primeiro a evidenciar níveis 
aumentados de nefrina liberada em VEus como marcador precoce, sensível e não 
invasivo de DR, devido ao uso de imTOR. 
 
Palavras-chave: Doença renal; transplante renal; inibidores do mTOR; nefrina. 

TITLE: NEPHRIN WITH A TARGET OF A KIT FOR EARLY DIAGNOSIS OF KIDNEY 

DISEASE 

Abstract 

Chronic kidney disease (CKD) affects millions of people, causing high costs for the public 
health system. The main treatment for CKD is kidney transplantation (KTx), however the 
use of immunosuppressants in post-KTx, as the class of mTOR inhibitors (mTORi), can 
lead to albuminuria that has a negative impact on graft survival, however this marker is 
not specific. Thus, considering that podocyte injury is a characteristic underlying the 
onset of albuminuria, the presence of markers in these cells, such as nephrin, obtained 
from urinary extracellular vesicles (uEVs), has been postulated as a potential early 
biomarker of kidney disease (KD). Therefore, the aim of this study was to investigate the 
expression of nephrin in uEVs as a non-invasive and specific biomarker of KD due to the 
use of mTORi, during 6 months post-KTx. Thus, patients who received their first KTx 
were recruited: 31 patients using mycophenolate mofetil, tacrolimus and prednisone 
(non-mTORi group) and 16 using mTORi, tacrolimus and prednisone (mTORi group). 
Increased values of nephrin [3 (p=0.004) and 6 months (p=0.009)] were found in the 
mTORi group compared to the non-mTORi group. In the analysis of the ROC curve, it 
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was observed that nephrin was a good predictor of albuminuria and GFR 
<60mL/min/1.73m2. In summary, this study was the first to show increased levels of 
nephrin released in uEVs as an early, sensitive and non-invasive marker of KD, due to 
the use of mTORi. 
 
Keywords: Kidney disease; kidney transplantation; mTOR inhibitors; nephrin. 

Introdução 

Em todo o mundo, a doença renal crônica (DRC) é considerada um dos principais 
problemas de saúde pública, ocasionando altos custos para o sistema público de saúde 
(1). O transplante renal (TxR) é o principal tratamento de escolha para a DRC (2–4), no 
entanto o uso de imunossupressores após-TxR, como a classe dos inibidores do mTOR 
(imTOR) pode ocasionar efeitos adversos como a albuminúria, promovendo uma taxa 
maior de risco de perda do enxerto (5). De maneira geral, a principal manifestação 
clínica da DRC, bem como das alterações renais ocorridas devido ao uso de imTOR 
após o TxR, é a presença de albuminúria (6). Atualmente, a albuminúria é avaliada por 
meio da relação albumina/creatinina urinária (RAC), no entanto este marcador não é 
específico para lesão glomerular e pode estar aumentada em condições não renais, tais 
como, alta ingestão de proteína e infecção aguda (7). Nesse contexto, um biomarcador 
urinário mais específico e não-invasivo de lesão glomerular tem sido buscado como um 
possível substituto para a RAC (8). Considerando que a injúria de podócitos é uma 
característica comum de lesão glomerular subjacente ao início da albuminúria, a 
presença de marcadores destas células, são potenciais biomarcadores precoces da 
lesão glomerular (9). Os podócitos são células importantes para a manutenção da 
barreira de filtração seletiva do glomérulo renal, através do contato célula a célula entre 
os processos podais que formam o diafragma da fenda (DF), barreira final que impede 
a passagem de proteínas de alto peso molecular para o filtrado urinário (10). O DF é 
formado por proteínas de adesão especializadas que conectam os processos podais, 
formando um espaço aberto entre elas (11). Entre as proteínas que formam o DF, 
destaca-se a nefrina. A localização da nefrina no DF depende da interação citosólica 
com a podocina (12). A podocina interage com o resíduo nefrina R1160 e direciona sua 
localização para jangadas lipídicas da membrana plasmática dos podócitos (11), 
permitindo que ela forme o DF e desempenhe suas funções de sinalização. A perda 
dessas proteínas gera um apagamento dos processos podais, causando o surgimento 
de albuminúria (13). Assim, a nefrina desempenha um importante potencial no 
diagnóstico precoce de danos glomerulares (9). Uma das maneiras de medir as 
proteínas do DF é avaliando as vesículas extracelulares, que são pequenas vesículas 
de 0,04 a 5µm, formadas a partir de células ativadas ou lesadas, sendo liberadas em 
todos os fluidos corporais, incluindo a urina (14). A liberação dessas vesículas 
extracelulares na urina pode ocorrer pela apoptose celular, brotamento da membrana 
plasmática ou pela fusão de corpos multivesiculares intracelulares com a membrana 
plasmática, sendo classificadas em: corpos apoptóticos, microvesículas e exossomos, 
respectivamente (15). Como a separação entre as diferentes populações de vesículas 
extracelulares na urina não foi totalmente elucidada, todas essas partículas são 
chamadas de "vesículas extracelulares urinárias" (VEus) (16). Assim, as VEus são 
liberadas de todo o segmento do néfron, incluindo os podócitos (14), que contêm uma 
ampla variedade de biomarcadores moleculares específicos dessas células, incluindo a 
nefrina (17). A quantificação da nefrina obtida das VEus, rotineiramente é realizada pelo 
método de western blot. Embora proporcione resultados precisos e específicos, a 
execução desta técnica é dispendiosa de tempo. Assim, o desenvolvimento de 
ferramenta analítica alternativa para o diagnóstico rápido e específico desse 
biomarcador de lesão renal precisa ser investigado. Portanto, a utilização de um teste 
rápido para o diagnóstico e monitoramento da doença renal vem sendo buscado com o 
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intuito de facilitar a avaliação da função renal de pacientes na DRC e no pós-TxR. Desta 
forma, o estudo objetivou isolar a proteína nefrina presentes nas VEus obtidas de 
pacientes TxR e propor como alvo de um kit para o diagnóstico de alteração glomerular 
associada a doenças renais. 
 
Metodologia 

 
Desenho do estudo e população  
Estudo longitudinal que incluiu pacientes adultos (entre 20 a 70 anos) que receberam 
seu primeiro TxR no Ambulatório de Nefrologia do Hospital Onofre Lopes (HUOL), da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, RN. O estudo foi 
conduzido de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da UFRN, que atende à Declaração de Helsinki (protocolo número 1.144.405). Os 
critérios de exclusão foram o diagnóstico de glomeruloesclerose segmentar focal 
(GESF) e/ou nefropatia diabética, pacientes com diagnóstico de Diabetes mellitus há 
mais de 5 anos, histórico de infecção por citomegalovírus no doador ou receptor, 
pacientes com diurese residual e rejeição humoral ou celular após o TxR. Entre os 151 
TxR realizados neste período, apenas 47 pacientes preencheram aos critérios de 
elegibilidade e concordaram em participar do estudo. O consentimento informado foi 
obtido de todos os pacientes. Os pacientes foram acompanhados nos tempos de 3 e 6 
meses após o TxR, sendo distribuídos em 2 grupos de acordo com o esquema 
imunossupressor: grupo não imTOR, pacientes em uso de micofenolato de mofetila, 
tacrolimo e prednisona; e grupo imTOR, pacientes em uso de imTOR (everolimo ou 
sirolimo), tacrolimo e prednisona. Em cada período de acompanhamento, foram obtidos 
dados de histórico médico, sangue em jejum e amostras da primeira urina da manhã.  
 
Parâmetros bioquímicos  
As concentrações séricas de ureia, creatinina, proteínas totais, albumina, cálcio, fósforo, 
potássio e glicose, bem como a dosagens de hemoglobina glicada e as atividades de 
AST, ALT, gamma GT e fosfatase alcalina foram realizadas utilizando kits Wiener 
(Wiener Laboratories, Rosario, Argentina) e o analisador bioquímico automático CMD-
800 (Wiener Laboratories, Rosario, Argentina). Os níveis de paratormônio foram 
medidos pelo kit Beckman Coulter (Beckman Coulter, Brea, EUA), utilizando o 
equipamento UniCel ™ DxI 800 (Beckman Coulter, Brea, EUA). Os níveis séricos de 25-
hidroxivitamina D e as concentrações sanguíneas de tacrolimo e sirolimo foram medidas 
pelos kits ABBOTT® (Abbott Laboratories, Chicago, Illinois, EUA), utilizando o 
analisador ARCHITECT PLUS i2000SR (Abbott Laboratories, Chicago, Illinois, EUA). A 
determinação das concentrações sanguíneas de everolimo foi realizada por 
cromatografia líquida de alta eficiência - ultravioleta (HPLC-UV) utilizando o 
equipamento Shimadzu (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão). A TFGe foi avaliada 
pela equação da Colaboração Epidemiológica da Doença Renal Crônica (18). A RAC 
foi determinada, utilizando amostras isoladas da primeira urina da manhã para avaliar a 
albuminúria. As concentrações urinárias de albumina e creatinina foram mensuradas 
utilizando kits Wiener (Wiener Laboratories, Rosário, Argentina) em analisador 
bioquímico automático CMD-800 (Wiener Laboratories, Rosario, Argentina). Os pontos 
de corte adotados para albuminúria, foram realizados de acordo com o descrito pela 
KDIGO (19).  
 
Coleta de urina, isolamento e caracterização de VEus  
Amostras de urina (primeira da manhã) foram coletadas de todos os participantes, e os 
restos celulares foram removidos por centrifugação a 340xg por 5min. Em seguida, as 
amostras foram homogeneizadas em vórtex vigorosamente e, as VEus foram isoladas 
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por centrifugação diferencial por ultracentrifugação a 200.000xg por 1h (20,21). O 
sobrenadante final foi descartado. O pellet contendo VEus foi dissolvido em tampão 
Laemmli (Bio-Rad Laboratories, Califórnia, EUA).  
 
Análise de Western blot  
As proteínas das VEus dissolvidas em tampão Laemmli foram separadas por 
eletroforese em gel unidimensional, utilizando o gel NUPAGE® 4-12% Bis-Tris (Novex 
– Life Technologies, Califórnia, EUA). Subsequentemente, as proteínas foram 
transferidas para membranas de fluoreto de polivinilideno utilizando um sistema de 
transferência a seco (Invitrogen, Califórnia, EUA). A análise de Western blot foi realizada 
com um anticorpo primário monoclonal de camundongo contra a nefrina (sc-377246; 
Santa Cruz Biotechnology, Texas, EUA) e um anticorpo secundário anti-IgG de 
camundongo conjugado com peroxidase (sc-2005; Santa Cruz Biotechnology, Texas, 
EUA). A ligação de anticorpos não específicos foi reduzida através de incubação de 
membranas em leite desidratado com 5% de gordura. A reação antígeno-anticorpo foi 
visualizada após a exposição ao reagente de detecção de Western Blot Amersham ECL 
(GE Healthcare, Uppsala, Suécia) e a imagem foi capturada utilizando o analisador de 
imagem ChemiDoc (Bio-Rad Laboratories, Califórnia, EUA). A análise densitométrica 
das bandas nefrina foi realizada no programa ImageJ (NIH, Bethesda, Maryland, EUA). 
As imunorreatividades de nefrina foram normalizadas com Ponceau S (22,23). Em 
seguida, foram calculadas as relações de nefrina/creatinina urinárias (24–26).  
 
Análise Estatística  
A distribuição das variáveis foi analisada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. As 
diferenças, entre as variáveis contínuas, ao longo do tempo de estudo (3 e 6 meses de 
pós-TxR) foram analisadas pelo teste de Friedman, seguido pelo pós-teste de Wilcoxon, 
com correção de Bonferroni. Além disso, essas variáveis também foram analisadas de 
acordo com o regime imunossupressor a cada tempo de coleta, sendo avaliadas pelo 
teste Mann‐Whitney. Diferenças entre variáveis categóricas foram testadas pela análise 
do χ2. A ROC (do inglês, Receiver Operating Characteristic Curve) foi plotada para 
analisar o poder discriminativo das ferramentas de predição. Os dados foram analisados 
pelo programa SPSS versão 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). A significância foi 
estabelecida em p<0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
Neste estudo foram observadas que a média de idade dos pacientes foi de 42 ±3 anos, 
sendo a maioria do sexo masculino e de etnia parda. A doença de base mais frequente 
que causou a doença renal crônica foi a glomerulonefrite e a maioria dos pacientes não 
apresentavam comorbidades. Em relação ao tempo de hemodiálise e tempo de 
internação após o TxR não foram observadas diferenças estatisticamente significativas 
entre os grupos (p = 0,381 e p = 0,078, respectivamente). Observou-se que 31 (66%) 
sujeitos faziam uso dos imunossupressores micofenolato de mofetila, tacrolimo e 
prednisona; 8 (17%) usavam sirolimo, tacrolimo e prednisona; e 8 (17%) usaram 
everolimo, tacrolimo e prednisona como regime terapêutico pós-KTx. Em relação às 
características dos doadores de rim, a maioria dos pacientes em ambos os grupos 
receberam órgãos de doadores falecidos (p = 0,396). Além disso, foi observado um 
aumento significativo da idade mediana dos doadores do grupo imTOR em relação aos 
não imTOR (p = 0,017), tendo o traumatismo craniano a principal causa de morte entre 
os doadores (p = 0,165). Ao comparar as concentrações de creatinina sérica e TFG 
estimada desses doadores, não foram observadas diferenças significativas entre os 
grupos (p = 0,165 e p = 0,357, respectivamente). Os órgãos tiveram em média 11,1 
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horas de tempo de isquemia fria (TIF) no grupo não imTOR e 19,5 horas no imTOR (p 
= 0,042). Em relação as dosagens bioquímicas, observou-se que em relação aos 
parâmetros da função renal as concentrações séricas de ureia durante o período do 
estudo estavam dentro da normalidade. No entanto, houve um aumento significativo nos 
valores da creatinina e RAC no tempo de 6 meses de pós-TxR no grupo imTOR quando 
comparado ao grupo não imTOR (p = 0,001 e p <0,001, respectivamente). Para os 
valores da TFG estimada, houve uma redução estatisticamente significativa dos valores 
no grupo imTOR [3 (p = 0,004) e 6 (p = 0,002)] quando comparado ao grupo não imTOR 
nos mesmos períodos pós-TxR. Além disso, observou-se que as medianas da TFG 
estimada para o grupo imTOR foram menores que 60 mL/min/1,73m2. No que concerne 
aos parâmetros do controle glicêmico (glicose e hemoglobina glicada), da função 
hepática (proteínas totais, albumina, AST, ALT, gama GT e fosfatase alcalina, as 
concentrações séricas e as atividades enzimáticas), bem como cálcio, fósforo e 
potássio, durante o período do estudo estiveram dentro do intervalo de referência. Em 
relação às dosagens dos imunossupressores, as concentrações de tacrolimo, everolimo 
e sirolimo em ambos os grupos estavam de acordo com o protocolo de manutenção da 
imunossupressão (tacrolimo: 5-10 ng/mL, para uma dose diária de 0,1 a 0,3 mg/Kg; 
everolimo: 3 - 8 ng/mL para uma dose diária de 1,5 a 3 mg; sirolimo: 5 - 10 ng/mL para 
a dose diária de 2 a 3 mg). No que se refere as dosagens de paratormônio foi observado 
um aumento estatisticamente significativo nos valores das concentrações hormônio [3 
(p = 0,019) e 6 (p <0,001)] no grupo imTOR quando comparado ao não imTOR. Já em 
relação a 25-hidroxivitamina D, não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos. No entanto, foi observado que os pacientes do grupo 
imTOR encontravam-se em hipovitaminose D. Dados da literatura indicam que níveis 
baixos de vitamina D estão associados a uma função renal prejudicada (27,28). Em 
estudos com pacientes TxR foram relatados que a hipovitaminose D pode estar 
relacionada à albuminúria por meio da inibição do sistema renina-angiotensina 
intrarrenal (29). Além desse efeito no sistema renina-angiotensina, concentrações 
inadequadas de vitamina D são responsáveis pelo desequilíbrio do eixo vitamina D-
cálcio-PTH, ocasionando o aumento do paratormônio (29). Na avaliação da nefrina 
obtida a partir das VEus foi observado um aumento da nefrina em 3 (p = 0,004) e 6 
meses de pós-TxR (p = 0,009) no grupo imTOR quando comparados aos tempos 
correspondentes do grupo não imTOR. Além disso, dos 16 pacientes do grupo imTOR, 
8 (50%) apresentaram nefrinúria a partir de 3 meses pós-KTx, com duração até o final 
de seu seguimento. Além disso, em todos os períodos de acompanhamento, todos os 
pacientes apresentaram TFG estimada menor que 42 mL/min/1,73m2. Além disso, a 
nefrina apresentou maiores valores AUROC para o desenvolvimento de albuminúria 
(AUROC: 0,803, IC95%: 0,658-0,948, p = 0,021) e TFG ≤60mL/min/1,73m2 (AUROC: 
0,80, IC95%: 0,685-0,928, p = 0,016) quando comparados a RAC. Esses achados 
reforçam o potencial uso da nefrina como biomarcador não invasivo, específico e 
sensível no diagnóstico de alterações glomerulares pelo uso de imTOR. Embora ainda 
não seja esclarecido o principal mecanismo que os imTOR conduzem à alteração 
glomerular no pós-TxR, sabe-se que essa classe de imunossupressores atua 
principalmente comprometendo a estrutura do citoesqueleto podocitário, levando ao 
apagamento dos processos podais e, consequentemente, facilitando a passagem de 
macromoléculas para o espaço urinário (30,31). Embora a albuminúria, nesse contexto, 
represente um marcador fácil e acessível da gravidade do dano renal, que pode predizer 
o declínio da TFG (32), neste estudo ela não foi específica e nem discriminou o tipo de 
alteração renal sofrida pelos imTOR, pois a albuminúria pode estar presente em 
doenças não renais (33,34). Diante do exposto, este estudo indicou que a nefrina é um 
biomarcador mais específico na avaliação do dano glomerular em relação ao uso de 
imTOR, sendo bom preditor de albuminúria e declínio na TFG no pós-TxR. 
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Conclusão 

 
Este estudo evidenciou que a liberação de nefrina em VEus é um importante 
biomarcador precoce e não invasivo de dano glomerular, devido ao uso de imTOR. 
Assim, a avaliação dessa proteína podocitária na urina pode fornecer informações do 
estado fisiológico do glomérulo no momento da avaliação, auxiliando no diagnóstico 
precoce das alterações glomerulares pelo uso do imTOR. Neste estudo, também se 
identificou a presença de fatores de risco para o mau prognóstico da função do 
aloenxerto renal, como a hipovitaminose D e o hiperparatireoidismo. Esses achados 
associados ao uso dos imTOR podem contribuir para um declínio irreversível da função 
renal, reduzindo a sobrevivência do aloenxerto renal. Portanto, a avaliação de nefrina 
liberada em VEus possibilitará ao clínico um diagnóstico precoce da doença renal, 
possibilitando empregar medidas intervencionistas para corrigir a função renal no pós-
TxR e na DRC. A partir deste estudo preliminar, com a confirmação de que a nefrina é 
um potencial biomarcador precoce de dano glomerular, seria confeccionado um kit para 
a avaliação desta proteína na urina. No entanto, o fomento aprovado pelo edital de 
financiamento à projetos de pesquisa para desenvolvimento de 
medicamentos/NUPLAM/UFRN (n° 03/2018), que seria utilizado para a confecção do kit 
não foi repassado, impossibilitando o seu desenvolvimento. Assim, espera-se que o 
fomento seja liberado no próximo semestre, aliado a renovação deste plano de trabalho, 
tornando-se possível o desenvolvimento do kit para a avaliação da nefrina urinária para 
o diagnóstico de doença renal, o qual foi proposto inicialmente neste estudo.  
As etapas que serão desenvolvidas para a confecção do kit consistirão: 

• Desenvolvimento de um teste imunocromatográfico de fluxo lateral em tiras 
reativas, utilizando-se do método de captura ou “sanduíche”; 

• Padronização do teste em amostras de urina e VEus; 
• Validação do kit em pacientes com doença renal e no pós-TxR.  

Com isto, pretende-se que o kit seja amplamente utilizado na prática médica, auxiliando 
o clínico para um diagnóstico rápido de alterações renais precoces, favorecendo o 
melhor manejo do paciente. 
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TÍTULO: Análise da expressão proteica de nefrina como biomarcador precoce de dano 

podocitário em pacientes transplantados renais em uso de inibidores de mTOR 

Resumo 

A relação albumina creatinina (RAC) tem sido indicada como o principal método de 
diagnóstico de lesão glomerular (LG) após o transplante renal (TxR). Esta lesão pode 
ser induzida por diversos fatores, dentre eles pode-se destacar o uso de inibidores de 
mTOR (do inglês, mammalian target ofrapamycin) (imTOR). Considerando-se que a LG 
inicia com a lesão de podócitos proteínas como a nefrina que compõe a estrutura da 
fenda de filtração glomerular são potenciais biomarcadores para a avaliação precoce da 
lesão podocitária. O objetivo desse estudo foi avaliar a expressão de nefrina em 
exossomos urinários obtidos de pacientes TxR, com ou sem tratamento com imTOR, 
por um período de 6 meses, e avaliar o potencial dessa proteína como biomarcador 
específico de LG. Foram recrutados 47 pacientes TxR e distribuídos em dois grupos de 
acordo com o uso de imTOR. A expressão de nefrina foi medida em 3 e 6 meses pós-
TxR. Valores aumentados na relação nefrina/creatinina urinária foram encontrados no 
grupo imTOR em 3 meses(p=0,004), e 6 meses(p=0,009) pós-TxR quando comparados 
aos valores correspondentes no grupo não-imTOR. Em relação a RAC no tempo 3 
(p=0,541) e 6 meses (p=0,888), não foram observadas diferenças estatísticas entre os 
grupos, cujo os valores se mantiveram dentro da faixa de referência durante o 
acompanhamento dos pacientes. Em conclusão, é possível sugerir que a nefrina, obtida 
a partir de exossomos urinários pode representar um biomarcador precoce da lesão 
podocitária no pós-TxR 
 
Palavras-chave: transplante renal; lesão glomerular; nefrina; exossomos urinários 

TITLE: Analysis of nephrin protein expression as an early biomarker of podocyte damage 

in kidney transplant patients using mTOR inhibitors 

Abstract 

The albumin creatinine ratio (ACR) is the main method of diagnosing glomerular injury 
(GI) after kidney transplantation (KTx). This lesion can be induced by several factors, 
among them the use of mTOR inhibitors (mammalian target of rapamycin) (mTORi). 
Since GI begins with podocyte damage, proteins from these cells found in urinary 
exosomes, such as nephrin, are potential biomarkers for early GI assessment. 
Therefore, the objectives of this study were to evaluate the expression of nephrin in 
urinary exosomes of KTx patients with or without mTORi in the immunosuppressive 
therapeutic regimen, for a period of 6 months, and to evaluate the use of this protein as 
a specific biomarker of GI. Thus, 47 TxR patients were recruited and divided into two 
groups according to the use of mTORi (non-mTORi and mTORi groups). Nephrin 
expression was measured at 3 and 6 months post-KTx. Increased values in the urine 
nephrin/creatinine ratio were found in the mTORi group [3 (p = 0.004), 6 (p = 0.009) post-
KTx, respectively] when compared to the corresponding values in the non-mTORi group. 
Regarding ACR over 3 (p = 0.541) and 6 months (p = 0.888), there were no statistical 
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differences between groups, whose values remained within the reference range during 
patient follow-up.Therefore, nephrin released in urinary exosomes is a potential early 
biomarker for GI in post-KTx. 
 
Keywords: kidney transplantation; glomerular lesion; nephrine; urinary exosomes 

Introdução 

Na última década foram realizados 812.327 transplantes renais (TxR) em todo mundo 
como tratamento de escolha para a doença renal em estágio terminal (1–3). O TxR está 
associado a melhores taxas de qualidade de vida para o paciente, pois prolonga a sua 
sobrevida, sendo menos dispendioso em comparação com a diálise (4,5). A garantia do 
sucesso do TxR é mantida pela compatibilidade sanguínea e imunológica entre doador 
e receptor, associada a uma terapia imunossupressora efetiva. Nesse contexto, a 
introdução dos inibidores do mTOR (do inglês, mammalian target ofrapamycin) (imTOR) 
como tratamento a de imunossupressão para proteger o enxerto renal de uma possível 
rejeição, conduziu a uma melhora significativa nos desfechos do TxR (6–8). Apesar dos 
imTOR apresentarem uma eficiente taxa de imunossupressão em indivíduos TxR, há 
uma pequena janela terapêutica dentro da qual o clínico deve equilibrar o risco de 
rejeição com efeitos adversos no paciente (9). Entre os efeitos adversos 
desencadeados, a albuminúria atua para o maior risco de perda do enxerto (6,7,10). 
Estudos indicam que a inibição do complexo mTORC1 e mTORC2 pelos imTOR impede 
o desenvolvimento glomerular, favorecendo o surgimento da albuminúria (11,12). De 
maneira geral, a albuminúria tende a diminuir após um TxR bem-sucedido, alcançando 
concentrações normais em poucas semanas (8). Entretanto, a persistência ou um 
aparecimento tardio de albuminúria, pode ser resultado do uso de imTOR(6,7,10), com 
isto, a albuminúria é um sinal de lesão do aloenxerto, sendo associada a uma menor 
sobrevida do mesmo (9). Deste modo, a diretriz de prática clínica da KDIGO (do inglês, 
Kidney Disease Improving Global Outcomes) sobre o seguimento de pacientes no pós-
TxR, sugere mensurar a albuminúria pelo menos a cada três meses no primeiro ano do 
TxR (13).Entretanto, a albuminúria pode não ser específica para lesão glomerular e 
pode estar aumentada em condições não renais, tais como, alta ingestão de proteína, 
esforço físico intenso, estresse, febre e infecção aguda. Nesse contexto, um 
biomarcador urinário mais específico e não-invasivo de lesão glomerular tem sido 
buscado como um possível substituto para a biópsia renal (18). Considerando que a 
lesão de podócitos é uma característica comum de lesão glomerular subjacente ao início 
da albuminúria, a presença de marcadores moleculares destas células têm sido 
postulada como potenciais biomarcadores precoces da lesão glomerular (19,20). Os 
podócitos são células importantes para a manutenção da barreira de filtração seletiva 
do glomérulo renal, através do contato célula a célula entre os processos podais que 
formam o diafragma da fenda (DF), barreira final que impede a passagem de proteínas 
de alto peso molecular para o filtrado urinário (11,17). O DF é formado por proteínas de 
adesão especializadas que conectam os processos podais, formando um espaço aberto 
entre elas (13,32). Entre as proteínas que formam o DF, a nefrina pode ser destacada. 
A perda dessa proteína gera um apagamento dos processos podais, causando o 
surgimento de albuminúria (11,17). Assim, a nefrina, biomarcador específico da lesão 
podocitária, desempenha um importante potencial no diagnóstico precoce de danos 
glomerulares (15,16). Uma das maneiras eficientes de medir as proteínas do DF é 
avaliando os exossomos, que são pequenas vesículas formadas a partir de células 
ativadas ou lesadas, sendo liberadas em todos os fluidos corporais, incluindo a urina, 
(14,18,19), Estes exossomos contém uma ampla variedade de biomarcadores 
moleculares específicos dessas células, entre elas a nefrina (15,16). Com isto, a 
detecção de nefrina, obtida dos exossomos urinários, pode representar o diagnóstico 
precoce de lesão glomerular. Assim, o clínico poderá ter uma melhor conduta com 
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aqueles pacientes TxR que apresentem essa alteração inicial, empregando medidas 
intervencionistas para corrigir a eliminação de proteínas na urina, prolongando a 
sobrevida do aloenxerto renal. 
 
Metodologia 

 
Tipo de Estudo e Casuística Trata-se de um estudo de caso-controle aninhado a uma 
coorte, utilizando uma amostra de conveniência, definida a partir do dado de que são 
realizados em média 30 transplantes renais ao ano no Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foram 
recrutados 47 pacientes transplantados renais, divididos em dois grupos: grupo caso 
referente aos pacientes que usavam inibidores de mTOR e grupo controle que 
utilizavam outros esquemas terapêuticos que não incluíam os inibidores de mTOR, 
atendidos no Ambulatório de Nefrologia do HUOL/UFRN, em Natal/RN. Estes pacientes 
foram avaliados em 2 momentos: 3 e 6 meses após o início do tratamento com o 
medicamento imunossupressor. Os critérios de inclusão foram: pacientes 
transplantados renais, com idade superior a 18 anos e que estavam iniciando o uso do 
medicamento; e os de exclusão: pacientes com diagnóstico de base de glomerulonefrite 
segmentar e focal (GESF) e/ou nefropatia diabética e pacientes com diagnóstico de 
Diabetes mellitus há mais de 5 anos. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da UFRN, obedecendo às diretrizes da resolução do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) nº resolução 466/2012, sob o parecer nº 1.144.405. Para a 
realização deste estudo dentro da estrutura do HUOL/UFRN, o mesmo foi avaliado e 
aprovado pela direção do Hospital e pela Comissão de Pesquisa. Os indivíduos 
selecionados foram informados sobre o protocolo de estudo e, somente participaram 
aqueles que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após o 
preenchimento da ficha de coleta de dados individuais foram agendados os retornos dos 
pacientes nos tempos previstos (3 e 6 meses após o início do tratamento) para a 
realização de consulta para a solicitação de exames bioquímicos e coleta de uma 
amostra de urina. Avaliação de parâmetros bioquímicos Foram coletados 8mL de 
sangue, após jejum de no mínimo 12 horas, de todos os pacientes para a determinação 
das dosagens bioquímicas. O sangue foi fracionado em 2 alíquotas, sendo uma sem 
anticoagulante (determinação dos parâmetros séricos) e uma com EDTA (quantificação 
da hemoglobina glicada). As concentrações de ureia, creatinina, proteína total, 
albumina, glicose, hemoglobina glicada, colesterol total e frações, cálcio total, fósforo, 
fosfatase alcalina total e PTH foram realizadas com kits Wiener, de acordo com a 
metodologia descrita pelo fabricante, utilizando o analisador bioquímico CMD-800 
(Wiener Laboratories, Rosario, Argentina). A relação albumina:creatinina (RAC) urinária 
foi determinada a partir de amostras isoladas de urina (primeira urina da manhã). As 
concentrações urinárias de albumina e creatinina foram determinadas utilizando-se kits 
Wiener, de acordo com a metodologia descrita pelo fabricante, utilizando o analisador 
bioquímico CMD-800 (Wiener Laboratories, Rosario, Argentina). Todas estas análises 
foram realizadas no Laboratório de Análises Clínicas do HUOL/UFRN. Isolamento dos 
exossomos urinários e estudo da expressão da proteína nefrina Foram avaliadas 
amostras da primeira urina da manhã em 2 diferentes tempos, como anteriormente 
descrito, e os exossomos urinários foram isolados de acordo com a metodologia 
previamente descrita (20). Inicialmente foram acrescentados inibidores de protease 
(azida sódica, leupeptina e fenil-metil-sulfonil-fluoreto – PMSF), e, em 
seguida,centrifugada a 1500rpm por 5 min para a remoção dos restos celulares e o 
sobrenadante foi mantido a -80°C para as análises posteriores. Após descongelas, as 
amostras foram agitadas vigorosamente e os exossomos isolados por centrifugação 
diferencial, primeiramente a 17.000xg por 10min e, posteriormente, o sobrenadante foi 
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separado e centrifugado a 200.000xg por 1h. O precipitado final, contendo os 
exossomos, fo iressuspendido em tampão Laemmli. As proteínas isoladas dos 
exossomos foram separadas por eletroforese em gel utilizando o gel NUPAGE® 4-12% 
Bis-Tris (Novexby Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA) e transferidas para 
membranas de nitrocelulose utilizando um sistema de transferência a seco (iBlot® 
DryBlottingTransfer System, Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). A análise por Western-
Blotfoi realizada com anticorpos monoclonais de camundongo anti-nefrina (Millipore, 
Temecula, CA, EUA) e um anticorpo secundário conjugado com peroxidase anti-IgG de 
camundongo (Millipore, Temecula, CA, EUA). A reação antígeno-anticorpo foi 
visualizada após a exposição ao substrato quimioluminescente ECL Prime® (GE 
Healthcare, Uppsala, Suécia) e as bandas foram detectadas através do CHEMIDOC 
(BIO-RAD, Hercules, CA, EUA). A análise densitométrica das bandas foi realizada 
utilizando o programa ImageJ (NIH, Bethesda, MD, EUA). Análises estatísticas 
Inicialmente, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para determinar se as 
variáveis quantitativas poderiam ser consideradas normais. As diferenças entre os 
grupos de variáveis com distribuições consideradas normais foram calculadas com o 
teste t e ANOVA seguida de teste de comparações múltiplas de Tukey. Para as 
comparações entre os grupos das variáveis com distribuição não-normal foram 
aplicados os testes de Mann Whitney e Kruskall-Wallis seguido do teste de Dunn. As 
análises de correlação foram realizadas pelos testes de Spearman ou Pearson. O teste 
qui-quadrado foi utilizado para testar as variáveis categóricas. Estas análises foram 
realizadas utilizando o programa SigmaStat versão 3.5 (Systat software, Erkrath, 
Germany). Os testes com valores de p inferiores a 0,05 foram considerados 
significativos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Quanto às características dos pacientes que receberam do TxR, não foram observadas 
diferenças estatísticas entre os grupos ao analisar a idade (p = 0,134), sexo (p = 0,300) 
e etnia (p = 0,374). A doença de base mais frequente que causou doença renal crônica 
foi a glomerulonefrite (p = 0,130). A maioria dos pacientes não apresentou 
comorbidades (p = 0,105). Em relação ao tempo de hemodiálise, ao comparar os 
grupos, não foi observada diferença estatística (p = 0,381). Considerando o tempo de 
internação após o TxR, observou-se que o tempo foi maior no grupo caso quando 
comparado ao controle (p = 0,031). Observou-se que 37 (68,5%) dos sujeitos utilizavam 
os imunossupressores micofenolato de mofetila, tacrolimus e prednisona; 9 (16.7%) 
usavam sirolimus, tacrolimus e prednisona; e 8 (14,8%) usavam everolimus, tacrolimus 
e prednisona como regime terapêutico no pós-TxR (p <0,001). Em relação às 
características dos doadores renais, a maioria dos pacientes em ambos os grupos 
recebeu órgãos de doadores falecidos (p = 0,210). Além disso, observou-se aumento 
significativo na idade mediana dos doadores do grupo caso em relação ao controle (p = 
0,003). Ao comparar as concentrações de creatinina sérica desses doadores, não foram 
observadas diferenças significativas entre os grupos (p = 0,222). Os órgãos tiveram em 
mediana de 10,8 horas de tempo de isquemia fria (TIF) no grupo controle e 19,6 horas 
no grupo caso (p = 0,009). Evolução temporal da pressão arterial e parâmetros 
bioquímicos Em relação à pressão arterial, houve apenas um aumento estatisticamente 
significativo da pressão arterial sistólica no período de 3 meses de pós-TxR no grupo 
caso quando comparado ao grupo controle no mesmo período (p = 0,034). 
Considerando os parâmetros da função renal, houve aumento significativo da ureia [3 
(p = 0,001), 6 (p <0,001)], creatinina [3 (p <0,001) e 6 (p <0,001)] e RAC [6 (p = 0,001)] 
no grupo caso quando comparado com o controle nos períodos pós-TxR 
correspondentes. Na avaliação desses analitos ao longo do tempo, no grupo controle 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 260 

 

apresentou um aumento significativo no valor de RAC [6 (p = 0,004)] quando comparado 
ao tempo de 3 meses de pós-TxR. Para os valores estimados da taxa de filtração 
glomerular (TFGe), houve redução estatisticamente significativa dos valores no grupo 
caso [3 (p <0,001) e 6 (p <0,001)] quando comparado ao grupo controle nos mesmos 
períodos de pós-TxR. Além disso, observou-se que as medianas de todos os tempos do 
TFGe para o grupo caso foram inferiores a 60 mL/min/1,73m2. Para os parâmetros do 
metabolismo do cálcio, houve apenas aumentos estatisticamente significativos nas 
concentrações do hormônio da paratireoide (PTH) no grupo caso nos períodos de 3 (p 
= 0,002) 6-meses de pós-TxR (p <0,001) quando comparados aos períodos 
equivalentes do grupo controle. Não houveram diferenças estatísticas significativas nos 
parâmetros do metabolismo lipídico (Colesterol Total, HDL, LDL e Triglicerídeos) e 
proteico (Proteínas Totais e Albumina). O controle glicêmico dos pacientes TxR estava 
dentro das metas estabelecidas pela American Diabetes Association (ADA) para 
normoglicemia (glicemia de jejum ≤ 99 mg/dL e hemoglobina glicada < 5,7 %) (18). Não 
foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos e nem no 
momento de seguimento. No grupo caso, foram observadas correlações 
significativamente positivas em 6 meses de pós-TxR, entre concentrações de PTH e 
sirolimus (r = 0,929, p = 0,001). Correlações significativamente negativas também foram 
encontradas em 6 meses de TxR entre o TIF e o TFGe (r = -0,550, p = 0,034). Avaliação 
da expressão de nefrina ao longo do tempo em exossomos urinários Valores 
aumentados da razão nefrina/creatinina em 3 (p = 0,004) e 6 (p = 0,002) de pós-TxR (p 
= 0,001) no grupo caso quando comparados com os tempos correspondentes do grupo 
controle. Além disso, dos 17 pacientes do grupo caso, 8 (47,1%) apresentaram 
nefrinúria a partir de 3 meses de pós-TxR, durando até o final de seu seguimento. A 
média de idade desses pacientes foi de 45,8 ± 8,9 anos, com duração média de 
hemodiálise de 8,8 ± 7,7 anos. Todos esses pacientes receberam rim de doador 
falecido. A pressão arterial média desses pacientes durante o seguimento de pós-TxR 
foi de 119,1 ± 3,8 x 73,9 ± 1,2 mm Hg. Além disso, em todos os períodos de seguimento, 
todos os pacientes apresentaram concentrações de PTH superiores a 260 pg/mL e TFG 
estimada inferiores a 42 mL/min/1,73m2. A média de idade de seus doadores foi de 37,8 
± 9,9 anos, com creatinina sérica antes de TxR de 1,3 ± 0,5 mg/dL. Além disso, os rins 
recebidos por esses receptores apresentaram TIF médio de 24,7 ± 8,2 horas. Neste 
estudo, a relação nefrina/creatinina, obtidas a partir de exossomos, demonstraram ser 
preditores precoces de dano glomerular em receptores de TxR usando imTOR quando 
comparado aos níveis de RAC, uma vez que os valores dessa relação já estavam 
aumentados em 3 meses de pós-TxR. Após o aumento da liberação de nefrina 
exossomos urinários, os pacientes em uso de imTOR tiveram um declínio na função 
renal. Esses achados reforçam o potencial uso de nefrina como biomarcador específico 
e sensível, e coletados de maneira não invasiva, de dano glomerular devido ao uso de 
imTOR. Sabe-se que uma das reações adversas em receptores de TxR, utilizando 
imTOR, é o aparecimento de albuminúria, sendo um indicador de dano glomerular. Além 
disso, a presença de albuminúria também está associada ao aumento do risco de perda 
e mortalidade do enxerto (7,8). No entanto, essa albuminúria pode não ser específica 
para lesão glomerular, pois também foi encontrada em pacientes após alta ingestão de 
proteínas, esforço físico, estresse, febre e infecção aguda (7,8). Um dos principais 
mecanismos que levam à alteração glomerular induzida pelo inibidor da mTOR é a perda 
de podócitos pela inibição da via de sinalização da mTOR(6,11). Essa classe de 
medicamentos imunossupressores atua principalmente comprometendo a estrutura do 
citoesqueleto de podócitos, levando ao apagamento dos processos podais e, 
consequentemente, facilitando a passagem de macromoléculas para o espaço urinário 
(6). No entanto, relatos na literatura científica são controversos sobre essa ação 
deletéria (6). Embora a albuminúria neste contexto represente um marcador fácil e 
acessível da gravidade do dano renal, o que pode predizer o declínio da TFG (21), ela 
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não é específica e não discrimina o tipo de alteração renal sofrida pelo imTOR, pois a 
albuminúria pode estar presente em condições não renais (7,8). Atualmente, para os 
pacientes com albuminúria persistente, é indicada a biópsia, uma técnica invasiva e com 
vários eventos adversos (por exemplo, infecção e hemorragia). No entanto, esses 
eventos impossibilitam a realização da biópsia rotineiramente no acompanhamento do 
paciente. Além disso, os resultados da biópsia podem estar sujeitos a erros amostrais, 
reduzindo a confiabilidade de seus achados (7,8,18). Portanto, este estudo sugere um 
biomarcador mais específico e coletado de maneira não invasiva do dano podocitário 
em relação ao uso de imTOR, pois encontramos correlações significativamente 
positivas entre as concentrações sanguíneas de everolimus e sirolimus com arelação 
nefrina/creatinina, bem como uma associação positiva entre o uso de imTOR e um 
aumento nos níveis dessa proteína em exossomos urinários nos primeiros meses de 
TxR. Além disso, os resultados obtidos pela correlação mostraram que a razão 
nefrina/creatinina foi um bom preditor de albuminúria e declínio na TFG. Foi possível 
identificar o aparecimento de alterações nas proteínas marcadoras de podócitos após 3 
meses após o TxR. Além disso, o aumento dessa relação foi detectado no grupo caso 
quando comparado ao grupo controle, e também nas concentrações séricas de ureia e 
creatinina, bem como o declínio na TFG em pacientes do grupo caso. Além disso, 
correlações significativamente negativas entre a razão nefrina/creatinina e 
TFGestimada, enfatizam a contribuição dessa proteína podocitária no declínio da função 
renal. Portanto, a avaliação da nefrina liberada nos exossomos como marcador de dano 
nos podócitos nos pacientes TxR usando imTOR pode fornecer uma alternativa à 
biópsia, uma vez que os exossomos são liberados na urina de todas as regiões do 
néfron (18). Além disso, como mencionado anteriormente, a nefrina é específica do DF, 
potencialmente fornecendo informações sobre o estado fisiológico do glomérulo no 
momento da avaliação, auxiliando no diagnóstico precoce de alterações glomerulares 
devido ao uso de imTOR. A verificação dessa proteína aumentada nos exossomos 
urinários antes que ocorra um declínio irreversível da função renal, possibilita a adoção 
de medidas preventivas que auxiliam na sobrevivência do enxerto. Além disso, estudos 
utilizando biópsias renais de pacientes transplantados renais e com o uso de imTOR, 
bem como na cultura de podócitos, mostrou uma redução significativa na expressão das 
proteínas DF, como nefrina, podocina e actina, tendo um efeito negativo dependente da 
dose do medicamento demonstrando que a baixa expressão dessas proteínas está 
relacionada à redução da adesão e motilidade dos podócitos (17,22). Além dos achados 
de que o uso de imTOR aumentou a liberação de nefrina em exossomos urinários 
também observamos a presença de fatores de risco para agravamento da função renal. 
Entre esses fatores, o aumento da TIF, e a presença de hiperparatireoidismo foram os 
mais representativos. Em relação ao TIF, observou-se que o grupo de caso recebeu 
órgãos submetidos a um TIF médio de 20 horas, tempo significativamente superior 
quando comparado ao grupo controle. Além disso, entre os pacientes do grupo caso, 
que apresentaram piores índices de função renal (8/17 pacientes com TxR), a média de 
tempo foi de 25 horas. Esse maior TIF resultou em piora da função renal nesses 
pacientes, uma vez que foi observada uma correlação significativamente negativa entre 
o TIF e a TFGe. Estudos indicam que o maior TIF está correlacionado com a baixa 
qualidade do resultado do TxR (22), uma vez que o TIF prolongado aumenta o risco de 
atraso na função do enxerto, diminuindo sua sobrevida (23). No entanto, relatos na 
literatura científica são contraditórios quanto ao impacto clínico de maior tempo de TIF 
na função do enxerto em curto e longo prazo (23). Hansson et al. (23) confirmaram que 
o TIF mais longo está associado a um risco aumentado de sobrevida do enxerto 
prejudicada. Postalcioglu et al. (25), analisando 63.798 TxR de doadores falecidos, a 
TIF prolongada foi associada a um risco aumentado de rejeição aguda e perda do 
enxerto. Foi observada a presença de hiperparatireoidismo mais exacerbada no grupo 
caso quando comparado ao grupo controle. Esse aumento pode ter sido desencadeado 
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pelo uso de imTOR, uma vez que foi encontrada uma correlação significativamente 
positiva entre as concentrações sanguíneas de sirolimus e PTH. Além disso, o declínio 
da função renal em pacientes em uso de imTOR pode estar favorecendo o aumento do 
PTH. Acredita-se que o hiperparatireoidismo persistente no pós-TxR seja atribuído 
principalmente a algum grau de doença renal crônica e hiperplasia da glândula 
paratireóide mantida nesses pacientes (24). Após os primeiros meses de pós-TxR, os 
pacientes reduzem a TFG, resultando em hiperparatireoidismo (24). Além disso, 
estudos também demonstraram que a elevação do PTH está associada a um risco 
aumentado de calcinose renal (25), disfunção do aloenxerto (26) e perda do enxerto 
(27). De maneira geral, até o momento não existem estudos longitudinais e prospectivos 
que visem identificar um biomarcador mais específico e coletado de maneira não 
invasiva do que a medida tradicional da RAC para a caracterização do dano glomerular 
em receptores de TxR usando imTOR. Assim, nosso estudo se torna pioneiro nesse 
campo. No entanto, tivemos algumas limitações, sendo a mais significativa o número 
reduzido de receptores de TxR nos dois grupos, por se tratar de um estudo unicêntrico. 
Além disso, o número reduzido de pacientes impossibilitou a separação de indivíduos 
do grupo inibidor da mTOR de acordo com o tipo de medicamento (everolimus ou 
sirolimus). 
 
Conclusão 

 
Os resultados obtidos evidenciaram que a nefrina, obtida a partir de exossomos 
urinários, representa um marcador de detecção precoce de danos nos podócitos, devido 
ao uso de imTOR. Evidenciou-se que o TIF e o hiperparatireoidismo são fatores de risco 
e indicativos de um mau prognóstico da função do aloenxerto renal, e poderão contribuir 
para a insuficiência renal do enxerto em pacientes submetidos à imunossupressão com 
mTORi 
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TÍTULO: Análise da expressão proteica de podocina como biomarcador precoce de 

dano podocitário em pacientes transplantados renais em uso de inibidores de mTOR 

Resumo 

Pacientes que passam por transplante renal (TxR) apresentam albuminúria como 
principal manifestação clínica da lesão glomerular (LG). Essa lesão se inicia com o dano 
podocitário que pode ser proveniente do uso de inibidores de mTOR (do inglês, 
mammalian target of rapamycin) (imTOR) na sua terapia imunossupressora. No 
entanto, essa albuminúria não é específica para o dano renal. Sendo assim, este estudo 
teve como objetivo investigar em pacientes transplantados renais a podocina, proteína 
liberada nos exossomos urinários que está presente nos podócitos, como biomarcador 
específico de LG nesses transplantados. Diante disso, 47 pacientes TxR foram 
recrutados e distribuídos em dois grupos de acordo com o uso de imTOR (grupos não-
imTOR e imTOR). A expressão de podocina foi medida aos 3 e 6 meses de pós-TxR. 
Valores aumentados na relação podocina/creatinina urinária foram encontrados no 
grupo imTOR [3 (p = 0,002) e 6 meses (p = 0,030) de pós-TxR] quando comparados aos 
valores correspondentes no grupo não-imTOR. Considerando a relação 
albumina/creatinina (RAC) [3 (p = 0,541) e 6 meses (p = 0,888) de pós-TxR], diferenças 
significativas estatisticamente não foram observadas entre os grupos, cujos valores se 
mantiveram dentro da faixa de referência durante o acompanhamento dos pacientes. 
Assim, a podocina, obtida dos exossomos urinários, pode se tornar uma importante 
ferramenta de diagnóstico para a detecção precoce da LG em pacientes TxR. 
 
Palavras-chave: transplante renal; podocina; lesão glomerular; biomarcador 

TITLE: Analysis of podocin protein expression as an early biomarker of podocyte 

damage in kidney transplant patients using mTOR inhibitors 

Abstract 

Patients undergoing kidney transplantation (KTx) have albuminuria as the main clinical 
manifestation of glomerular damage (GD). This lesion begins with podocyte damage that 
can be proven from the use of mammalian target of rapamycin inhibitors (mTORi) in your 
immunosuppressive therapy. However, this albuminuria is not specific for kidney 
damage. Thus, this study aimed to investigate podocin in kidney transplant patients, a 
protein released in urinary exosomes that is present in podocytes, as a specific 
biomarker of GD in these transplants recipients. Thus, 47 KTx patients were recruited 
and distributed in two groups according to mTORi use (non-mTORi and mTORi groups). 
The expression of podocin was measured at 3 and 6-months post-KTx. Increased values 
of urinary podocin/creatinine ratios were found in the mTORi group [3 (p = 0.002) and 6-
months (p = 0.030) post-KTx] when compared to the corresponding values in the non-
mTORi group. Considering the albumin/creatinine ratio (ACR) [3 (p = 0,541) e 6-months 
(p = 0,888) post-KTx], statistically significant differences were not observed between the 
groups, whose values remained within the reference range during patient follow-up. 
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Thus, podocin, obtained from urinary exosomes, can become an important diagnostic 
tool for the early detection of GD in KTx patients. 
 
Keywords: kidney transplantation; glomerular damage; podocin; biomarker 

Introdução 

Inicialmente a terapia imunossupressora em transplantados renais era feita pela 
azatioprina e corticosteroides, entretanto o desenvolvimento da ciclosporina em meados 
de 1980 revolucionou o transplante renal por diminuir drasticamente os índices de 
rejeição e aumentar as taxas de sobrevivência do enxerto após 1 ano de cirurgia (1,2). 
No ano de 1975, foi introduzida uma nova classe de imunossupressores, os inibidores 
do alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR, do inglês mammalian target of 
rapamicin), inicialmente representada pela rapamicina ou sirolimus. O everolimus, um 
outro medicamento que compõe a classe dos inibidores da mTOR e alvo do presente 
estudo, é um derivado sintético do sirolimus com propriedades farmacocinéticas e 
farmacodinâmicas aperfeiçoadas (melhores biodisponibilidade oral, estabilidade e 
solubilidade) para o uso após transplante de órgãos (3,4,5).  
De maneira geral, os inibidores da mTOR atuam bloqueando a mTOR, uma 
serina/treonina quinase que faz parte de uma complexa via de sinalização envolvida no 
crescimento, na proliferação e no metabolismo celular (5). A interação de everolimus e 
sirolimus com a mTOR causa a desfosforilação e inativação da p70S6 quinase que, 
quando ativada, estimula a produção de componentes ribossomais necessários para a 
síntese de proteínas e a progressão do ciclo celular. Consequentemente, esses 
medicamentos inibem a proliferação e a diferenciação de células T e B, a produção de 
anticorpos, assim como, a proliferação de células não-imunes (5,6). Os inibidores da 
mTOR oferecem imunossupressão e efeitos antiproliferativos, o que permite sua 
inclusão com sucesso nos esquemas terapêuticos de manutenção em pacientes 
transplantados (3,7). Tem sido demonstrado que o uso de everolimus e sirolimus induz 
alterações no citoesqueleto e no diafragma da fenda de podócitos (8,9). Além disso, em 
experimentos realizados em culturas de podócitos, a adição destes medicamentos levou 
a diminuição da expressão de proteínas constituintes do diafragma de fenda, além de 
induzir a apoptose (10).  
Apesar de atualmente a albuminúria ser a manifestação clínica precoce de dano dos 
podócitos, ela não é um marcador específico, podendo ser detectada de forma 
transitória em indivíduos que não apresentam dano renal (11). Neste sentido, faz-se 
necessária a identificação de biomarcadores que, isolados ou combinados com a 
albuminúria, poderiam melhorar a detecção de dano podocitário ainda nos seus estágios 
mais iniciais. Os exossomos urinários são pequenas vesículas extracelulares (40-
100nm) e ricas fontes de biomarcadores, visto que são liberados de células de todos os 
segmentos do néfron, incluindo os podócitos (12), que como descrito anteriormente 
podem estar relacionados com a proteinúria associada ao inibidor da mTOR (8,10). 
Dentre as proteínas que os exossomos urinários carreiam encontra-se a podocina, 
importante constituinte do diafragma de fenda podocitária, localizada entre os 
prolongamentos dos podócitos. As vias de sinalização das moléculas que constituem 
esse diafragma regulam a dinâmica da actina e permite que os podócitos, e 
especialmente seus prolongamentos, modifiquem sua forma (13). Em experimentos 
realizados em cultura de podócitos tratadas com everolimus foi observada uma 
diminuição da expressão destas proteínas (10), sugerindo que estas proteínas poderiam 
estar sendo liberadas na urina devido ao dano podocitário, o que tornapossível a 
quantificação das mesmas de forma não-invasiva. Além disso, em estudos que 
avaliaram o perfil de proteínas encontradas em exossomos urinários foi possível 
identificar a podocina (14).  
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Desta forma, torna-se importante pesquisar proteínas associadas aos podócitos 
(podocina) em exossomos urinários como potenciais marcadores precoces de dano 
podocitário em transplantados renais em uso de inibidores de mTOR. 
 
Metodologia 

 
Tipo de estudo e casuística  
Trata-se de um estudo de caso-controle aninhado a uma coorte, utilizando uma amostra 
de conveniência, definida a partir do dado de que são realizados em média 30 
transplantes renais ao ano no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foram recrutados 47 pacientes 
transplantados renais, sendo divididos em uso de inibidores de mTOR(Grupo Caso) e 
uso de outros esquemas terapêuticos que não incluam os inibidores de mTOR (Grupo 
Controle), atendidos no Ambulatório de Nefrologia do HUOL/UFRN, em Natal/RN. Estes 
pacientes foram avaliados em 2 momentos: 3 e 6 meses após o início do tratamento 
com o medicamento imunossupressor. Os critérios de inclusão foram: pacientes 
transplantados renais, com idade superior a 18 anos e que estivessem iniciando o uso 
do medicamento; e os de exclusão: pacientes com diagnóstico de base de 
glomerulonefrite segmentar e focal (GESF) e/ou nefropatia diabética e pacientes com 
diagnóstico de Diabetes mellitus há mais de 5 anos. O estudo foi submetido e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, obedecendo às diretrizes da resolução do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº resolução 466/2012, sob o parecer nº 1.144.405. 
Para a realização deste estudo dentro da estrutura do HUOL/UFRN, o mesmo foi 
avaliado e aprovado pela direção do Hospital e pela Comissão de Pesquisa. Os 
indivíduos selecionados foram informados sobre o protocolo de estudo e, somente 
participaram aqueles que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Após o preenchimento da ficha de coleta de dados individuais foram agendados os 
retornos dos pacientes nos tempos previstos (3 e 6 meses após o início do tratamento) 
para a realização de consulta para solicitação de exames bioquímicos e coleta de uma 
amostra de urina.  
  
Avaliação dos parâmetros bioquímicos  
Foram coletados 8mL de sangue, após jejum de no mínimo 12 horas, de todos os 
pacientes para a determinação das dosagens bioquímicas. O sangue foi fracionado em 
2 alíquotas, sendo uma sem anticoagulante (determinação dos parâmetros séricos) e 
uma com EDTA (quantificação da hemoglobina glicada). A ureia, creatinina, proteína 
total, albumina, glicose, hemoglobina glicada, colesterol total e frações, cálcio total, 
fósforo, fosfatase alcalina total e PTH foram mensuradas com kits Wiener, de acordo 
com a metodologia descrita pelo fabricante, utilizando o analisador bioquímico CMD-
800 (Wiener Laboratories, Rosario, Argentina). Em relação às análises na urina, a 
relação albumina/creatinina (RAC) urinária foi determinada a partir de amostras isoladas 
de urina (primeira urina da manhã). As concentrações urinárias de albumina e creatinina 
foram determinadas utilizando-se kits Wiener, de acordo com a metodologia descrita 
pelo fabricante, utilizando o analisador bioquímico CMD-800 (Wiener Laboratories, 
Rosario, Argentina). Todas as análises foram conduzidas no Laboratório de Análises 
Clínicas do HUOL/UFRN. Isolamento dos exossomos urinários e estudo da expressão 
da proteína podocina Foram avaliadas amostras da primeira urina da manhã em 2 
diferentes tempos, como anteriormente descrito, e os exossomos urinários foram 
isolados de acordo com a metodologia previamente descrita (12,15). De início, foram 
acrescentados inibidores de protease (azida sódica, leupeptina e fenil-metil-sulfonil-
fluoreto – PMSF), e, em seguida, a amostra foi centrifugada a 1500 rpm por 5 min para 
a remoção dos restos celulares celulares e o sobrenadante foi mantido a -80°C para as 
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análises posteriores. Após descongeladas, as amostras foram agitadas vigorosamente 
e os exossomos foram isolados por centrifugação diferencial, primeiramente a 17.000 
xg por 10min e, posteriormente, o sobrenadante foi centrifugado a 200.000 xg por 1 h. 
O precipitado final, contendo os exossomos, foi ressuspendido em tampão Laemmli. As 
proteínas isoladas dos exossomos foram separadas por eletroforese em gel utilizando 
o gel NUPAGE® 4-12% Bis-Tris (Novex by Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA) e 
transferidas para membranas de nitrocelulose utilizando um sistema de transferência a 
seco (iBlot® Dry Blotting Transfer System, Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). A análise por 
Western-Blot foi realizada com anticorpos monoclonais de camundongo anti-podocina 
(Millipore, Temecula, CA, EUA) e um anticorpo secundário conjugado com peroxidase 
anti-IgG de camundongo (Millipore, Temecula, CA, EUA). A reação antígeno-anticorpo 
foi visualizada após a exposição ao substrato quimioluminescente ECL Prime® (GE 
Healthcare, Uppsala, Suécia) e as bandas detectadas através do equipamento 
CHEMIDOC (BIO-RAD, Hercules, CA, EUA). A análise densitométrica das bandas foi 
realizada utilizando o programa ImageJ (NIH, Bethesda, MD, EUA).  
  
Análises Estatísticas  
Inicialmente, houve a realização do teste de Kolmogorov-Smirnov para determinar se 
as variáveis quantitativas poderiam ser consideradas paramétricas. As diferenças entre 
os grupos de variáveis com distribuições consideradas paramétricas foram calculadas 
com o teste t e ANOVA seguida de teste de comparações múltiplas de Tukey. Para as 
comparações entre os grupos das variáveis com distribuição não-paramétricas foram 
aplicados os testes de Mann Whitney e Kruskall-Wallis seguido do teste de Dunn. As 
análises de correlação aconteceram pelos testes de Spearman ou Pearson. O teste qui-
quadrado foi utilizado para testar as variáveis categóricas. Estas análises foram 
realizadas utilizando o programa SigmaStat versão 3.5 (Systat software, Erkrath, 
Germany). Os testes com valores de p inferiores a 0,05 foram considerados 
significativos. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS  
Em relação às características dos transplantados renais, não foram encontradas 
diferenças estatísticas entre os grupos ao analisar a idade (p = 0,134), sexo (p =0,300) 
e etnia (p = 0,374). A doença de base mais frequente da doença renal crônica foi a 
glomerulonefrite (p = 0,130). A maioria dos pacientes não apresentaram comorbidades 
(p = 0,105). Com relação ao tempo de hemodiálise, quando comparados os grupos, não 
foram observadas diferenças estatísticas (p = 0,381). Considerando o tempo de 
internação após o transplante renal, foi observado que o tempo do grupo com uso de 
inibidor de mTOR (grupo caso) foi maior quando comparado com o grupo que não 
utilizou inibidor de mTOR (grupo controle) (p = 0,031).  
Em relação às características dos doadores renais, a maioria dos pacientes de ambos 
os grupos receberam órgãos de doadores falecidos (p = 0,210). Além disso, observou-
se uma idade superior nos doadores do grupo caso em relação ao grupo controle (p = 
0,003). Comparando as concentrações séricas de creatinina desses doadores, não 
foram observadas diferenças entre os grupos (p = 0,222). No que concerne ao tempo 
de isquemia fria (TIF) de manutenção dos órgãos antes do transplante, observou-se um 
tempo médio de 10,8 horas no grupo controle e 19,6 horas no grupo caso (p = 0,009).  
  
Evolução da pressão arterial e parâmetros bioquímicos  
Em relação à pressão arterial, houve apenas um aumento significativo da pressão 
arterial sistólica no período de 3 meses de pós-transplante no grupo caso quando 
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comparado ao grupo controle no mesmo período (p = 0,034). Considerando os 
parâmetros da função renal, houve um aumento significativo na uréia [3 (p = 0.001) e 6 
meses (p <0.001)], creatinina [3 (p <0,001) e 6 meses (p <0,001)] e RAC [6 meses (p = 
0.001)] no grupo caso quando comparado ao grupo controle nos períodos 
correspondentes.  
Para os parâmetros do metabolismo do cálcio, houve um aumento significativo das 
concentrações do hormônio da paratireóide (PTH) no grupo caso em 3 (p = 0,019) e 6 
meses (p <0.001) quando comparado ao grupo controle no período correspondente.  
O controle glicêmico dos pacientes transplantados estava dentro dos objetivos 
estabelecidos pela American Diabetes Association (ADA) para normoglicemia (glicemia 
em jejum ≤ 99 mg/dL e hemoglobina glicada < 5.7%). Não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos no período observado. Também não 
foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos, com relação aos parâmetros 
do metabolismo lipídico (Colesterol Total, LDL, HDL e Triglicerídeos) e proteicos 
(Proteínas Totais e Albumina). 
  
Avaliação da expressão da podocina em exossomos urinários  
Valores aumentados da relação podocina/creatinina em 3 (p = 0,005) e 6 meses de pós 
transplante (p = 0,002) foram encontrados no grupo caso quando comparados ao grupo 
controle no período correspondente. Com relação à avaliação dessa proteína por grupo, 
observou-se uma diminuição na relação podocina/creatinina aos 6 meses de pós-
transplante quando comparado ao 3º mês do grupo controle (p = 0,004). Além disso, 
dos 17 pacientes do grupo caso, 8 (47,1%) apresentaram podocinúria a partir de 3 
meses de pós-TxR, com duração até o final de seu seguimento. Esses pacientes 
apresentaram valores moderados de RAC (RAC: 30-300 mg/g de creatinina) em 6 
meses de pós-transplante. A idade média desses pacientes foi de 45,8 ± 8,9 anos, com 
tempo médio de hemodiálise de 8,8 ± 7,7 anos. Todos esses pacientes receberam rim 
de doador falecido. A pressão arterial média desses pacientes durante o seguimento do 
pós-transplante foi de 119,1 ± 3,8 x 73,9 ± 1,2 mmHg. Além disso, em todos os períodos 
de acompanhamento, todos os pacientes apresentaram concentrações de PTH maiores 
que 260 pg/mL e taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) menor que 42 
mL/min/1,73m2. A idade média dos doadores foi de 37,8 ± 9,9 anos, com creatinina 
sérica antes do transplante de 1,3 ± 0,5 mg/dL. Além disso, os rins recebidos por esses 
receptores apresentaram uma TIF média de 24,7 ± 8,2 horas. No grupo caso, também 
foram encontradas correlações significativamente positivas em 3 meses de pós-
transplante entre a relação podocina/creatinina e PTH sérico (r = 0,623, p = 0,008) e aos 
6 meses entre a relação podocina/creatinina e concentração sanguínea de sirolimus (r 
= 0,790; p = 0,020).  
  
DISCUSSÃO  
Sabe-se que uma das reações adversas em transplantados renais, utilizando inibidor de 
mTOR, é o aparecimento de albuminúria, sendo um indicador de dano podocitário. Além 
disso, a presença de albuminúria também está associada ao aumento do risco de perda 
e mortalidade do enxerto. No entanto, essa albuminúria pode não ser específica para 
lesão glomerular, pois também foi encontrada em pacientes após alta ingestão de 
proteínas, esforço físico, estresse, febre e infecção aguda (16).  
Um dos principais mecanismos que levam à alteração podocitária induzida pelo inibidor 
de mTOR é por meio da inibição da via de sinalização da mTOR. Essa classe de 
medicamentos imunossupressores atua principalmente comprometendo a estrutura do 
citoesqueleto de podócitos, levando ao apagamento dos processos podais e, 
consequentemente, facilitando a passagem de macromoléculas para o espaço urinário 
(17). Entretanto, relatos na literatura científica são controversos sobre essa ação 
deletéria (17,18). Embora a albuminúria, neste contexto, represente um marcador fácil 
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e acessível da gravidade do dano renal, o que pode predizer o declínio da taxa de função 
glomerular (19), ela não é específica e não discrimina o tipo de alteração renal sofrida 
pelo inibidor de mTOR, pois a albuminúria pode estar presente na condições não renais 
(16). Atualmente, para os pacientes com albuminúria persistente, é indicada a biópsia, 
uma técnica invasiva e com vários eventos adversos (por exemplo, infecção e 
hemorragia). No entanto, esses eventos impossibilitam a realização da biópsia 
rotineiramente no acompanhamento do paciente. Além disso, os resultados da biópsia 
podem estar sujeitos a erros amostrais, reduzindo a confiabilidade de seus achados 
(16,20).  
Diante disso, este estudo sugere um biomarcador mais específico do dano podocitário, 
que seja coletado de maneira não invasiva e esteja relacionado ao uso de inibidor de 
mTOR, pois foram encontradas correlações significativamente positivas entre as 
concentrações sanguíneas de everolimus e sirolimus com as relações 
podocina/creatinina, bem como uma associação positiva entre o uso de inibidor de 
mTOR e um aumento nos níveis dessas proteínas em exossomos urinários nos 
primeiros meses de transplante renal. Além disso, os resultados obtidos pela correlação 
mostraram que as razões podocina/creatinina foram bons marcadores precoces de 
albuminúria e declínio na taxa de função glomerular.  
Dessa forma, a avaliação da podocina liberada nos exossomos urinários como 
marcadores de danos nos podócitos nos transplantados renais usando inibidor de 
mTOR pode fornecer uma alternativa à biópsia, uma vez que os exossomos urinários 
são liberados na urina de todas as regiões do néfron (20). Além disso, como mencionado 
anteriormente, a podocina é específica para o diafragma de fenda, pois fornece 
informações sobre o estado fisiológico do glomérulo no momento da avaliação, 
auxiliando no diagnóstico precoce de alterações glomerulares devido ao uso de 
inibidores de mTOR. A verificação dessa proteína aumentada em exossomos urinários 
antes que ocorra um declínio irreversível da função renal, possibilita a adoção de 
medidas preventivas que auxiliarão na sobrevivência do enxerto.  
Embora este estudo tenha sido pioneiro na busca de um biomarcador mais sensível que 
a RAC durante os 6 meses de acompanhamento de pacientes em pós-transplante, 
usando inibidor de mTOR, os achados são corroborados por relatos na literatura 
científica que demonstraram alta incidência de danos podocitários nesses pacientes. 
Estudos indicaram a importância de detectar essas mudanças o mais rápido possível, 
com a intenção de revertê-las (21). No entanto, esses estudos avaliaram as proteínas 
do diafragma de fenda na cultura de podócitos, amostras de rim de modelo animal e 
biópsias de rim humano (10,19,21). Assim, a avaliação da podocina obtida a partir de 
exossomos urinários se torna um biomarcador ideal e eficaz, a fim de contribuir para o 
diagnóstico de danos nos podócitos em pacientes transplantados em uso de inibidor de 
mTOR.  
Em um estudo realizado por Letavernier et al. (23), com culturas primárias de podócitos 
humanos tratados com doses terapêuticas de sirolimus, foi possível observar que a 
síntese do fator de crescimento endotelial vascular e a fosforilação de Akt foram 
diminuídas pela exposição ao medicamento. No entanto, a viabilidade celular não foi 
afetada após 2 dias de exposição ao sirolimus, mas foram observadas alterações no 
fenótipo celular e na reorganização citoesquelética. Estudos também realizados em 
cultura de podócitos humanos tratados com inibidor de mTOR evidenciaram uma 
redução significativa na expressão proteica da podocina e outras proteínas do diafragma 
de fenda, essenciais para a integridade dos podócitos, demonstrando que a baixa 
expressão dessas proteínas está relacionada à redução da adesão e motilidade dos 
podócitos (22). Outros estudos sobre biópsias renais de pacientes transplantados em 
uso de inibidor de mTOR, bem como na cultura de podócitos, mostrou uma redução 
significativa na expressão das proteínas no diafragma de fenda, como nefrina, podocina 
e actina, tendo um efeito negativo dependente da dose da droga (21).  
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Durante toda a pesquisa, foi possível observar a presença de fatores de risco para 
agravamento da função renal. Entre esses fatores, pode-se destacar o aumento do 
tempo de isquemia fria e o hiperparatireoidismo.  
De início, com relação ao tempo de isquemia fria, notou-se que o grupo caso recebeu 
órgãos submetidos a um TIF médio de 20 horas, tempo significativamente superior 
quando comparado ao grupo controle. Ademais, entre os pacientes do grupo caso, que 
apresentaram piores índices de função renal (8/17 pacientes transplantados), a média 
aumentou para 25 horas. A existência de um maior TIF resultou em piora da função 
renal nesses pacientes, uma vez que foi observada uma correlação significativamente 
negativa entre o TIF e a TFGe.  
Em estudos feitos por Hansson et al. (24) foi possível confirmar que o TIF mais longo 
está associado a um risco aumentado de sobrevida do enxerto. Além disso, eles 
observaram que o risco de perda de transplante após 5 anos aumenta se o tempo de 
isquemia fria exceder 14 horas. Serrano et al. (25) avaliando 81.945 transplantados 
renais, com objetivo de verificar o impacto do TIF no custo do manejo hospitalar desses 
pacientes, também observaram que a duração prolongada do TIF estava associada a 
um aumento da incidência da função tardia do enxerto e ao aumento do tempo de 
internação após o transplante. Postalcioglu et al. (26), analisando 63.798 transplantados 
renais de doadores falecidos, associou o TIF prolongado a um risco aumentado de 
rejeição aguda e perda do enxerto.  
Somado a isso, neste estudo também foi observada a presença de hiperparatireoidismo 
mais exacerbada no grupo caso quando comparado ao grupo controle. Esse aumento 
pode ter sido desencadeado pelo uso de inibidores do mTOR. Além disso, o declínio da 
função renal em pacientes em uso de inibidores do mTOR pode estar favorecendo o 
aumento do PTH, uma vez que também foram encontradas correlações 
significativamente positivas entre o PTH e a relação podocina/creatinina.  
Após os primeiros meses de pós-transplante renal, os pacientes reduziram a taxa de 
filtração glomerular, sendo este um dos motivos para a presença do 
hiperparatireoidismo (27). Acredita-se que o hiperparatireoidismo persistente no pós-
transplante renal seja atribuído principalmente a algum grau de doença renal crônica e 
hiperplasia da glândula paratireóide mantida nesses pacientes (27). O 
hiperparatireoidismo persistente, descontrolado e negligenciado após o transplante 
renal, pode levar a complicações ósseas progressivas e risco de fraturas osteoporóticas 
(28). Alguns estudos também demonstraram que a elevação do PTH está associada a 
um risco aumentado de calcinose renal, disfunção do aloenxerto e perda do enxerto 
(28).  
Em relação ao presente estudo, algumas limitações devem ser destacadas devido a sua 
importância, como o número reduzido de transplantados renais nos dois grupos, por se 
tratar de um estudo unicêntrico. Decorrente disso, esse número reduzido de pacientes 
impossibilitou a separação de indivíduos do grupo caso de acordo com o tipo de 
medicamento (everolimus ou sirolimus). Outra limitação foi o seguimento de apenas 6 
meses de duração para realização do estudo. 
 
Conclusão 

 
Em síntese, este estudo relacionou os níveis aumentados de podocina liberada pelos 
exossomos urinários como um possível marcador precoce da detecção de danos nos 
podócitos, decorrente do uso de inibidores de mTOR em transplantados renais. 
Considerando os estudos apontados, é perceptível que a albuminúria não é um bom 
parâmetro para indicar o dano podocitário. Assim, a podocina entra como um importante 
biomarcador específico e não invasivo, trazendo mais comodidade e segurança para o 
paciente. Além disso, mensurar a podocina presente nos exossomos urinários de 
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maneira precoce permite ao clínico intervir e reduzir a propagação dos danos nos 
podócitos e, consequentemente, a lesão glomerular. Tais ações corroboram para o 
aumento da sobrevida do enxerto. Neste estudo, também foi encontrado a presença de 
fatores de risco para um mau prognóstico da função do aloenxerto renal, como aumento 
do TIF e hiperparatireoidismo. Esses achados podem estar contribuindo, no futuro, para 
detecção da insuficiência renal do enxerto em pacientes submetidos à imunossupressão 
com inibidores de mTOR. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULA HÍBRIDA FUNCIONALIZADA 

COM BSA PARA POTENCIAL USO NO TRATAMENTO ALTERNATIVO A 

RESISTÊNCIA A MÚLTIPLAS DROGAS (MRD) 

Resumo 

O câncer é uma das doenças que mais causam morte no mundo e um dos principais 
fatores relacionados a falha terapêutica é o desenvolvimento de resistência molecular à 
antineoplásicos. Diante disso e para proporcionar efetividade no tratamento, a 
nanotecnologia pode ser uma estratégia promissora para melhorar a performance do 
medicamento permitindo maior seletividade no local de ação e uma alternativa a 
resistência a múltiplas drogas (MDR). O objetivo do estudo foi obter e caracterizar 
nanopartículas híbridas funcionalizadas com BSA (Albumina Sérica Bovina) para 
potencial uso no tratamento alternativo a Resistência a Múltiplas Drogas (MDR). 
Nanopartículas menores que 200 nm de poli (ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) e 
Colesterol foram produzidas e funcionalizadas com BSA usando o método de 
nanoprecipitação. O desenvolvimento da formulação e parâmetros de obtenção foram 
otimizados por medidas de tamanho médio de partícula, índice de polidispersão, 
potencial zeta, pH, espectroscopia de absorção na região do infravermelho com 
transformada de fourier (FTIR-ATR), eficiência de incorporação e estudos in 
vitro.  Foram obtidas partículas de tamanho reduzido (100-200 nm) e com eficiência de 
associação de proteína de aproximadamente 95%. A alta eficiência de associação da 
proteína e os resultados do potencial zeta demonstraram que o BSA foi adsorvido na 
superfície da partícula, permanecendo como uma dispersão coloidal estável durante 6 
semanas. Os testes in vitro da atividade hemolít 
 
Palavras-chave: Nanopartícula híbrida. BSA. Câncer. MDR. 

TITLE: DEVELOPMENT OF A HYBRID NANOPARTICLE FUNCTIONED WITH BSA 

FOR POTENTIAL USE IN THE ALTERNATIVE TREATMENT TO MULTIPLE DRUG 

RESISTANCE (MRD) 

Abstract 

Cancer is one of the most deadly diseases in the world and one of the main factors 
related to therapeutic failure is the development of molecular resistance to antineoplastic 
agents. In view of this and to provide effectiveness in the treatment, nanotechnology can 
be a promising strategy to improve the performance of the drug, allowing greater 
selectivity at the site of action and an alternative to resistance to multiple drugs (MDR). 
The aim of the study was to obtain and characterize hybrid nanoparticles functionalized 
with BSA (Serum Bovine Albumin) for potential use in the alternative treatment to Multiple 
Drug Resistance (MDR). Nanoparticles smaller than 200 nm of poly (lactic-co-glycolic 
acid) (PLGA) and Cholesterol were produced and functionalized with BSA using the 
nanoprecipitation technique. The development of the formulation and obtaining 
parameters were optimized by measurements of average particle size, polydispersion 
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index, zeta potential, pH, absorption spectroscopy in the infrared region with fourier 
transform (FTIR-ATR), incorporation efficiency and studies in vitro. Particles of reduced 
size (100-200 nm) and with a protein association efficiency of approximately 95% were 
obtained. The high efficiency of association of the protein and the results of the zeta 
potential demonstrated that the BSA was adsorbed on the surface of the particle, 
remaining as a stable colloidal dispersion for 6 weeks. In vitro tests of hemolytic activity 
and with the 3T3 and RAW cel 
 
Keywords: Hybrid nanoparticle. BSA. Cancer. MDR. 

Introdução 

O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo, sendo responsável por 9,56 
milhões de mortes somente em 2017, segundo o estudo Global Burden of Disease Study 
(GBD) (ROTH et al., 2018). Diante do dado alarmante, o desenvolvimento de estratégias 
para o tratamento de neoplasias é um esforço contínuo, mas recaídas e complicações 
relacionadas ao tratamento continuam sendo grandes obstáculos. De maneira geral, o 
tratamento utilizado é quimioterapia, terapia hormonal, radioterapia, cirurgia e/ou 
imunoterapia. No entanto, a resposta à terapia varia entre os pacientes, que ou 
respondem de forma completa ou parcial, de forma transiente ou não respondem. Ao 
que se refere à quimioterapia um dos principais fatores relacionados à falha terapêutica 
do câncer é o desenvolvimento da resistência molecular aos fármacos que são 
utilizados, como antraciclinas, taxanos, alcalóides da vinca, epipodofilotoxinas, 
antraquinonas, inibidores tirosina quinase (HOUSMAN et al., 2014; LAGE, 2008). 
Dentre os fenômenos de resistência a múltiplas drogas (MDR) para o sucesso da 
quimioterapia nas neoplasias, o mecanismo de quimiorresistência principal é o 
transporte de membrana, codificado a partir do gene de resistência a múltiplas drogas, 
denominado MDR, que codifica uma proteína de alto peso molecular chamada 
Glicoproteína –P (GpP) (AWASTHI et al., 2018). Nesse mecanismo pode-se observar a 
superexpressão da proteína GpP em células neoplásicas que funciona como uma 
bomba de efluxo dependente de energia e resulta em uma diminuição de agentes 
citotóxicos dentro da célula-alvo. 
Diante disso, aponta-se a nanotecnologia como uma alternativa promissora para 
contornar essas limitações na terapia oncológica (SINGH, M. S. et al., 2017; ZHENG, 
M. et al., 2012). Os quimioterápicos incorporados em nanopartícula (NP), por seu 
tamanho reduzido, são capazes de serem captados por endocitose tornando-se assim 
mais difíceis de serem removidos da célula cancerígena através das bombas de efluxo 
do que o quimioterápico livre que entra por difusão celular (JAIN, A.; JAIN, S. K., 2008). 
Além disso, as nanopartículas podem atingir um direcionamento passivo para o tumor, 
que se baseia no aprimoramento do efeito de permeabilidade e retenção, como 
resultado, as nanopartículas podem preferencialmente extravasar para o tumor e reter 
(KANG et al., 2010). São também capazes de reduzir a toxicidade provocada quando 
altas doses são administradas, pois promovem liberação prolongada da droga, 
necessitando de uma dosagem menor para exercer o mesmo efeito terapêutico (SINGH, 
M. S. et al., 2017). Estudos anteriores mostraram que essas partículas de tamanho 
nanométrico, podem ignorar as bombas de efluxo de GpP e modificar o acúmulo 
intracelular de quimioterápicos (PRESS, 2012). Apesar de um feedback positivo na 
maioria dos estudos, ainda faz se necessário um carreador menos citotóxico, mais 
seletivo para mitose sem checkpoints e que consiga carregar mais fármaco. 
Portanto, o estudo obteve e caracterizou nanopartículas híbridas de PLGA-Colesterol, 
sendo funcionalizadas com BSA para o potencial uso no tratamento alternativo a 
resistência a múltiplas drogas. 
 
Metodologia 
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Preparação das Nanopartículas Híbridas: As nanopartículas híbridas (NPH) foram 
preparadas pelo método de deposição interfacial de polímero, nanoprecipitação. A fase 
orgânica (FO) (6 mL) com o PLGA, colesterol e span 80® foi solubilizada em acetona, 
previamente filtrada usando membrana de nylon com tamanho de poro de 0,22 µm, da 
marca Maxcrom OEM, e injetada na fase aquosa (FA) (14 mL) com o surfactante Tween 
80®, previamente filtrada em membranas de acetato de 0,45 μm, da marca Milipore®, 
sob agitação magnética a 720 rpm a 25 °C. A evaporação do solvente ocorreu a 25 ° C 
sob agitação magnética a 720 rpm durante a noite. As amostras foram colocadas em 
frascos de vidro hermeticamente fechados e armazenados a 5 °C. As amostras foram 
realizadas em triplicata e os dados expressos como média ± desvio padrão (DP). 
 
 
Efeito da variação de PLGA e colesterol da composição da NPH: Primeiramente, várias 
soluções de PLGA a diferentes concentrações (0,1% a 1,0% p/v) em acetona com 
concentração fixa de colesterol 0,25%(p/v) e Span 80®0,3%(p/v) foram injetadas na 
fase aquosa com Tween80®0,1%(p/v), usando a bureta a 1,0 mL/min, sob agitação 
magnética, a 720 RPM. As amostras foram avaliadas de acordo com a estabilidade do 
sistema em relação à separação de fases. No segundo momento, o sistema foi testado 
com concentrações variadas de colesterol (0,1% a 1,0% p/v), permanecendo fixa a 
concentração dos outros componentes do sistema 0,25% (p/v) PLGA, 0,3% (p/v) 
Span80® e 0,1% (p/v) Tween80® e as amostras foram avaliadas de acordo com a 
estabilidade do sistema em relação à separação de fases. 
 
 
Preparação de nanopartículas funcionalizadas com BSA: O método de incorporação 
escolhido para inserir a proteína BSA nas nanopartículas foi o método de adsorção. 
Razões molares de 1:1, 1:3, 1:5 e 1:10 de NPH:BSA foram utilizadas. Uma solução 
aquosa de BSA foi produzida a partir da concentração molar previamente selecionada 
e adicionada a solução de nanopartículas, que permaneceu em agitação magnética a 
720 RPM por uma hora sob temperatura ambiente (25ºC±2) e em seguida foram 
analisadas os parâmetros físico-químicos. O pH das formulações foi previamente 
monitorado utilizado o pHmetro de bancada Digital Microprocessado Gehaka, PG 1800. 
 
 
Eficiência de incorporação de BSA nas nanopartículas: A técnica utilizada para analisar 
a eficiência de incorporação de BSA nas NPH foi o ácido bicinconínico (BCA), 
previamente validada. As amostras foram centrifugadas a 16,0 xg durante 60 minutos a 
4 ºC em eppendorf de 2 mL. O filtrado foi utilizado como amostra para dosagem de 
proteínas totais livres. O kit BCA foi utilizado como padrão para quantificação das 
proteínas em placas de 96 poços de poliestireno, dos quais 25 µL de amostra foram 
adicionados em 200 µL de reagente de trabalho. A placa ficou acondicionada a 37 ºC 
por 30 minutos na estufa. Posteriormente foi feita a leitura no leitor de Elisa, a proteína 
BSA no sobrenadante foi analisada a 562 nm.Todas as análises foram realizadas em 
triplicada. 
 
Reflexão total atenuada no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR – ATR): 
As interações dos compostos na nanopartícula foram avaliadas por reflexão total 
atenuada no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR – ATR). A dispersão 
coloidal de nanopartículas foi liofilizada e depois levada ao equipamento. Os espectros 
foram registrados dos componentes (PLGA, Colesterol, Span 80®, Tween80® e BSA), 
NPH Branca e NPH-BSA nas 4 concentrações desenvolvidas, com uma resolução de 4 
cm-1 na faixa de 4000 a 700 cm-1com a leitura de 20 varreduras, utilizando um 
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espectrofotômetro FTIR-ATR da SHIMADZU, modelo IRPrestige 21 (Tóquio, Japão). 
 
 
Atividade Hemolítica: O ensaio de hemólise foi usado para analisar a toxicidade da 
formulação simulando um ambiente semelhante à circulação sanguínea. Ressalta-se 
que a hemólise é um fenômeno pelo qual ocorre a decomposição das hemácias, 
fazendo com que a hemoglobina contida seja liberada no meio circundante. A toxicidade 
das nanopartículas foi avaliada por ensaio hemolítico, utilizando sangue de doador 
humano saudável, seguindo os métodos descritos por Menezes e colaboradores 
(MENEZES, DE et al., 2014) com modificações. A suspensão de eritrócitos (2% v/v) foi 
lavada três vezes em solução salina a 0,9% (pH 7,4) e centrifugada a 1500 RPM por 10 
min. Os glóbulos vermelhos foram incubados por 60 minutos a 37 °C com NPH Branca, 
NPH-BSA 1:10, NPH-BSA1:5, NPH-BSA1:3 ou NPH-BSA1:1 tamponadas e 
centrifugados a 1500 RPM por 10 minutos. A hemoglobina apresentada na taxa de 
sobrenadante foi quantificada a 540 nm em um leitor de microplacas (Epoch-Biotek, 
Winooski, VT, EUA), indicando a lise dos eritrócitos. Realizou-se a atividade hemolítica 
somente com BSA previamente e essa não apresentou hemólise. Triton X-100 a 1% 
(v/v) foi usado como controle positivo (100% de lise celular) e solução salina a 0,9% 
como controle negativo (0% de lise celular). 
 
Ensaio de viabilidade celular: Os ensaios de citotoxicidade da NPH foram determinados 
pela utilização de células das linhagens de fibroblastos (3T3) e macrófagos (RAW 264) 
cultivadas em meio DMEM, a 37°C e 5%CO2, durante 5 dias, alcançando uma 
confluência em torno de 70% a 80%. Em seguida as células foram descoladas da 
garrafa por protocolos específicos, sendo a 3T3 através da utilização do método de 
tripsinização, na qual as células tiveram seu meio retirado e foram previamente lavados 
com PBS (Solução Básica de Fosfato) e em seguida expostos a 500 µL de tripsina por 
5 minutos, enquanto as células RAW devido a sua sensibilidade ao processo de 
tripsinização foi executado pelo processo de raspagem da garrafa e então foi realizado 
a contagem com a utilização da câmera de Neubauer. Posteriormente as células foram 
plaqueadas em placas de 96 poços na concentração de 5 x 103células por poço e então 
expostas a 2 diferentes concentrações da NPH, 100 µM e 200 µM, durante o período de 
24 horas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Obtenção e caracterização de nanopartículas híbridas 
As nanopartículas híbridas desenvolvidas podem ser observadas na Tabela 2, onde os 
resultados da variação crescente tanto da concentração de PLGA como de colesterol 
na FO possibilitou relatar aumento no tamanho da partícula (Figura 5). O diâmetro médio 
variou de 149,1 ± 0,60 nm para 188,3 ± 1,25 nm, com distribuição estreita de tamanho 
(~ 0,1 índice de polidispersividade) e potencial zeta de -24,0 ± 1,75 mV para -33,0 ± 
0,36.mV. O diâmetro médio de NPs abaixo de 200 nm pode ser adequado para 
direcionamento passivo de tumores por meio de um efeito EPR (FANG; NAKAMURA; 
MAEDA, 2011). O aumento de tamanho da partícula a medida que a concentração de 
polímero aumenta é atribuído ao aumento da viscosidade da fase orgânica onde a 
resistência na transferência de massa leva a difusão lenta do solvente na fase aquosa 
e consequentemente a formação de partículas maiores durante a adição da fase (HOMS 
et al., 2018). 
Para fabricar nanosistemas para a distribuição de agentes anticâncer na região tumoral, 
diversos materiais, incluindo polímeros naturais e sintéticos, são utilizados (MERKLE, 
2015; SUN, L. et al., 2015). Entre eles, poli(ácido lático-co-ácido glicólico)(PLGA) (Figura 
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6) usado na nanopartícula tem sido considerado um dos materiais mais biocompatíveis 
e biodegradáveis (AMATYA et al., 2013; DANHIER et al., 2012). Durante um estudo 
sistemático Rafiei e colaboradores (2019) avaliaram o efeito de variáveis, como a 
variação da concentração de PLGA, na formulação de nanopartículas para incorporação 
de docetaxel. Os diâmetros encontrados foram entre 93,5 ± 6,9 nm e 191,4 ± 21,1 nm. 
Além disso, foi observado que quanto menor a concentração de PLGA, menos interação 
do solvente orgânico com o polímero acontece, isso facilita sua evaporação, levando a 
solidificação de nanopartículas de menor tamanho (RAFIEI; HADDADI, 2019). 
O colesterol é uma das substâncias endógenas envolvidas em muitas funções 
biológicas (Figura 7). Dado o papel do colesterol na endocitose de materiais e na 
proliferação e metástase do câncer (IVERSEN; SKOTLAND; SANDVIG, 2011). 
Observou-se que acima da concentração PLGA/COL 1:1, quando se aumentou a 
concentração de colesterol não ocorreu a formação de NPHs estáveis, assim a 
formulação escolhida como potencial carreador, foi NPH_b (1:1) que permitiu carregar 
a maior quantidade de colesterol de forma estável. A nanopartícula híbrida obtida é 
considerada do tipo matriz monolítica, uma vez que o polímero e colesterol são 
distribuídos de forma homogênea no núcleo sólido. 
Para a produção das nanopartículas, a preparação assistida por surfactante é sem 
dúvida um dos métodos mais eficazes para controlar o tamanho das nanopartículas. 
Nesse sistema os surfactantes não iônico, Span 80® e Tween 80®, foram usados como 
estabilizadores da formulação, pois isso poderia levar a um tamanho menor de NHPs 
(LI, Xiaojing et al., 2016; TAGHIPOUR et al., 2014; VACULIKOVA et al., 2014) e 
influenciar a distribuição dos medicamentos encapsulados (SUN, W. et al., 2004). 
Além disso, é relatado que partículas menores com superfícies hidrofílicas têm 
circulação prolongada no sangue, enquanto nanopartículas com tamanhos acima de 
300 nm são facilmente capturados por células de Kupffer ou outras células fagocíticas, 
o que limita bastante sua biodistribuição, assim, o tamanho (153,4 ± 0,84 nm) e o índice 
de polidispersão (0,111 ± 0,01) das NPHs preparadas foi considerado adequado ao 
mostrar que as partículas apresentam homogeneidade no tamanho que permitirá boa 
biodistribuição para um carreador de quimioterápico. 
Na Tabela 2 foi observado os valores de potencial zeta das formulações. Todas as 
medições do potencial zeta revelaram partículas carregadas negativamente. O potencial 
zeta está relacionado à carga elétrica na superfície das nanopartículas (ZAMBAUX et 
al., 1998). A carga superficial das partículas pode indicar o tipo de ligação entre a 
fármaco/proteína e uma nanopartícula, que é um parâmetro importante para determinar 
a taxa de dessorção do fármaco/proteína e como é distribuída na partícula. Uma vez 
conhecido o potencial zeta do fármaco/proteína, é possível definir se está na superfície 
da partícula. Em um sistema que há nanopartículas sem fármaco e não funcionalizado, 
o potencial zeta das nanopartículas estará próximo ao grupo final de polímero e 
surfactante residual (HONARY et al., 2010; S.; F., 2013). O Potencial zeta de -31,8 ± 
0,46 confirma a presença do grupamento hidroxila ionizado do colesterol na superfície 
para fornecer um potencial negativo para a NPH, uma vez que tanto o polímero quanto 
os surfactantes utilizados na obtenção do sistema são não-iônicos, não alterando a 
carga do sistema desenvolvido. É válido ressaltar que um potencial próximo a -30 mV 
ou +30 mV é essencial para evitar a agregação de nanopartículas em suspensão(VOIGT 
et al., 2014). 
Funcionalização da NPH com BSA 
Ao encontrar a formulação almejada no processo de otimização pela técnica de 
nanoprecipitação, uma técnica simples, fácil de executar e reproduzir e não requer alta 
velocidade ou temperatura, o sistema escolhido foi a NPH_b relação 1:1 de 
PLGA:Colesterol, essa formulação apresentou a maior concentração de colesterol que 
permitiu formar o nanosistema. Então realizou-se a adsorção de BSA em 4 
concentrações diferentes nesse sistema. Os resultados apresentados na tabela 3 
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revelam que os tamanhos das NPHs-BSA variaram de 169,7 a 185,3 nm, observando 
aumento crescente conforme aumentava-se a concentração de BSA na superfície do 
sistema. NPH-BSA em todas as concentrações obtiveram valores maiores do que as 
NPH não funcionalizadas, passando de 153,4 ± 0,84 nm para até 185,3 ± 2,01 nm 
(p<0,05). Também foi observado uma redução do potencial zeta e redução leve do pH. 
As NPH sem BSA apresentaram potencial zeta de aproximadamente -31,8 ± 0,46 mV e 
após a incorporação da albumina, os valores de potencial zeta reduziram variando de -
20,3 ± 0,30mV a -23,8 ± 0,67mV (p<0,05).O pH da NPH sem BSA era de 7,06 e com a 
adsorção passa a variar de 6,89 a 6,97. Após realizar eficiência de adsorção de BSA 
pelo método do Ácido Bicinconínico (BCA), relatou-se uma eficiência que variou de 
83,42% a 95,74%. 
O aumento de tamanho para aproximadamente 180 nm é um indicativo que ocorreu 
adsorção de BSA que foi corroborado com a eficiência de adsorção pelo método BCA. 
Assim no sistema desenvolvido, a porção hidrofóbica do tween 80® estava interagindo 
com o PLGA e colesterol e a adsorção com BSA provavelmente aconteceu por meio da 
ligação de hidrogênio entre grupos polares, cadeias de óxido de etileno, do surfactante 
com de resíduos de triptofano e grupos amida da BSA (DELGADO-MAGNERO et al., 
2014; ZADYMOVA; YAMPOL’SKAYA; FILATOVA, 2006). 
O revestimento da partícula com BSA leva a formação de uma proteína corona que 
desempenha um papel importante no comportamento da partícula como a diminuição 
da adsorção de proteínas plasmática, pois Gessner e colaboradores analisaram a 
adsorção de proteínas plasmáticas em partículas de polímero com diferentes 
hidrofobicidades de superfície (BAIER et al., 2011; GESSNER et al., 2000). Eles 
mostraram que a adsorção das proteínas plasmáticas diminuiu com um menor grau de 
hidrofobicidade, conforme realizado por diferentes tipos de polímeros. Assim, como a 
BSA que reveste as partículas possui grandes grupos hidrofílicos, proporcionará menor 
agregação com proteínas do plasma em uma administração intravenosa, melhorando a 
biodistribuição das NPs, sem ser capturada pelo sistema reticuloendotelial (DREIS et 
al., 2007). 
Observou-se que houve redução do potencial zeta para aproximadamente –20 mV após 
a adsorção de BSA. A redução do potencial zeta corrobora para a adição de BSA na 
superfície que provavelmente recobriu os grupos hidroxilas do colesterol (ZADYMOVA; 
YAMPOL’SKAYA; FILATOVA, 2006). 
A carga superficial é importante para determinar se as nanopartículas se aglomerarão 
no fluxo sanguíneo ou se manterão ou interagirão com a membrana celular com carga 
oposta. O plasma e as células sanguíneas têm constantemente uma carga negativa, 
assim, NPHs com leve carga superficial negativa podem minimizar o contato 
inespecífico com esses componentes por meio de interações eletrostáticas (CHEOW; 
HADINOTO, 2011). 
Estudo desenvolvido por Nostrati e colaboradores (2018) observaram que 
nanopartículas revestidas com BSA liberaram mais curcumina em pH 5,5 do que pH 
fisiológio, pH 7,4, uma liberação dependente de pH e aumentada em meio ácido 
(NOSRATI et al., 2018). Como o microambiente no local do tumor in vivo e no interior 
do endossomo / lisossomo das células é ácido (pH = 4,5–6,0) enquanto a corrente 
sanguínea é neutra, a liberação preferencial em ambientes ácidos pode diminuir o risco 
indesejável para as células normais durante o processo, sendo uma característica muito 
desejável para carreadores de quimioterápicos. 
Em pH 7,0 e cada vez mais alcalinos a BSA se encontra com carga negativa e à medida 
que o pH diminui, adquiri-se carga positiva devido ao grupo funcional terminal que muda 
de um ânion carboxilato para amina protonada (AL-JAWAD et al., 2018). Assim, a BSA 
como ligante de revestimento em uma nanopartícula é altamente afetada pelo ambiente 
ácido da célula cancerígena. No estudo de Zhang e colaboradores (2016) a 
sensibilidade do sistema composto por nanopartículas de ouro revestida com BSA ao 
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meio ácido demonstrou que o sistema mudou sua carga de negativa para positiva, 
permitindo que sejam atraídas pela superfície negativa das células e consequentemente 
se acumulem no interior da célula cancerígena. E como a acidificação das células 
cancerígenas aumenta ainda mais nos endossomos (pH 5-6) e lisossomos (pH 4-5) 
garantiu um acumulo expressivo no seu interior (AL-JAWAD et al., 2018). 
Estabilidade da NPH funcionalizada com BSA 
O estudo de estabilidade realizado por seis semanas certificou a estabilidade de todas 
as formulações compostas de Tween80®, Span 80®, PLGA e colesterol funcionalizada 
com BSA como pode-se observar na Figura 8 abaixo. 
Ensaio hemolítico 
Os resultados do estudo de hemólise de sangue humano fresco com NPHs estão 
resumidos na Figura 10. A porcentagem média da taxa de hemólise das NPHs 
preparadas sem BSA foi encontrada em 49%. Foi observada uma diminuição 
significativa na taxa de hemólise com um aumento da porcentagem de ligação da NPH 
às proteínas apresentando taxa de hemólise abaixo de 5% na formulação NPH-BSA1:1. 
A diminuição significativa na porcentagem de hemólise com a funcionalização indica a 
formação de uma coroa de BSA na superfície da NPH, que impede a hemólise das 
hemácias. 
A atividade hemolítica do sistema NPH pode estar relacionado à presença residual de 
surfactante, do qual a porção hidrofóbica interagi possivelmente com os fosfolipídios de 
membrana das hemácias, desestabilizando-as (GHARBAVI et al., 2019). Resultados 
semelhantes foram relatados por Godara e colaboradores (2020), os quais durante o 
desenvolvimento de nanopartículas híbridas lipídeo-PLGA de paclitaxel observaram 
redução na taxa de hemólise quando revestiram a partícula com HSA (GODARA et al., 
2020). E (JAISWAL; DONGRE, 2020) observou redução da porcentagem de hemólise 
nas nanopartículas de prata revestidas com concentrações diferentes de BSA. 
Ensaio de viabilidade celular 
Para aplicações clínicas, a toxicidade é um fator crítico que deve ser considerado. Para 
observar esse fator, escolheu-se o sistema que não apresentou nenhuma atividade 
hemolítica, NPH-BSA1:1 e a NP não funcionalizada, que apresentou hemólise, para 
verificar uma das funcionalidades da BSA. O efeito da citotoxicidade da NPH e NPH-
BSA1:1 nas linhas celulares 3T3 e RAW foi avaliado e medido pelo ensaio MTT. As 
células foram incubadas com 2 concentrações (100 e 200 μg/ml) por 24 h em uma 
atmosfera de 5% de CO2. 
Como pode ser visto, a Figura 11A e 11B, as nanopartículas que não estavam revestidas 
de BSA na proporção 1:1 apresentaram baixa viabilidade por volta de 70% e com o 
revestimento a viabilidade aumenta acima de 80% corroborando para a presença do 
BSA e cobertura de cadeias dos surfactantes que estariam provocando toxicidade 
celular (STEINER et al., 2019). 
 
Conclusão 

 
O sistema nanoparticulado híbrido inovador de PLGA-Colesterol funcionalizado com 
BSA foi desenvolvido com sucesso. Os parâmetros avaliados demonstraram uma 
influência importante da concentração de PLGA e colesterol, refletindo, principalmente, 
na média de tamanho de partícula, resultando em valores abaixo de 200 nm e potencial 
de zeta, com valores de -20,0 mV a -32,0 mV. O sistema foi funcionalizado com BSA, 
permaneceu estável durante seis semanas, tendo uma eficiência de encapsulação que 
variou de 83 a 96% que permitiu tornar o sistema não hemolítico, viável em linhagem 
celular 3T3 e RAW. Esses resultados nos permitem progredir na busca de uma 
alternativa a resistência a múltiplas drogas a partir de um potencial carreador para 
quimioterápico. 
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Tabela 2:Variação da concentração de PLGA e Colesterol na NPH. 
 

 
Figura 6: Estrutura do poli (ácido lático-co-glicólico) (PLGA). 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 284 

 

 
Figura 5:Tamanho e potencial zeta de nanopartículas híbridas a partir da variação da 
concentração de PLGA. 
 

 
Figura 7: Estrutura do Colesterol. 
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Tabela 3: Avaliação das nanopartículas híbridas funcionalizadas com BSA. 
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Figura 8: Estabilidade da formulação durante 6 semanas. 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 287 

 

 
Figura 9: Espectros de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR – ATR).A 
compostos puros (Colesterol, Tween 80®, Span 80® e PLGA) e nanopartículas sem 
BSA (NPH Branca). B Espectros de FTIR – ATRpara composto puro (BSA) e 
nanopartículas sem BSA (NPH 
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Figura 10: Gráfico do ensaio hemolítico. 
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Figura 11: Viabilidade Celular das NPH (A) linhagem celular RAW e (B) linhagem celular 
3T3. 
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TÍTULO: SIFILIS CONGÊNITA: UMA ANÁLISE ESPACIAL DOS CASOS 

NOTIFICADOS NO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

A sífilis é uma doença de caráter infeccioso, pode ser transmitida por via sexual, 
sanguínea e vertical. Sua forma congênita ocorre quando há transmissão 
transplacentária para o concepto da carga bacteriana do Treponema pallidum. A sífilis 
congênita apresenta possibilidade de diagnóstico e tratamento durante a gestação, 
sendo recomendada precocemente a fim de evitar complicações para o neonato. O 
presente estudo tem como objetivo analisar as variáveis associadas aos casos 
notificados de sífilis congênita no Rio Grande do Norte entre os anos de 2008-2018, e 
discuti-los com resultados de outras publicações acerca do tema. O perfil prevalente das 
mães encontrado nos casos notificados de sífilis congênita são de faixa etária entre 20-
29 anos, com baixa escolaridade, parda, com tratamento inadequado ou ausente, sem 
parceiro tratado e diagnóstico realizado durante o pré-natal. Concluiu-se que as 
variáveis relacionadas a essas mães são associadas a um baixo nível social, sendo as 
testagens no pré-natal a forma mais eficaz de um diagnóstico precoce com finalidade 
de evitar a transmissão vertical, portanto, os profissionais que acompanham o pré natal 
devem dominar as práticas de educação em saúde e prevenção desta infecção além de 
realizar a notificação dos casos. 
 
Palavras-chave: Sífilis Congênita,análise espacial,doenças sexualmente transmissíveis 

TITLE: CONGENITAL SYPHILIS: A SPATIAL ANALYSIS OF CASES NOTIFIED IN RIO 

GRANDE DO NORTE 

Abstract 

An infectious disease can be transmitted sexually, blood and vertically. Its congenital 
form occurs when there is transplacental transmission for the concept of bacterial load 
of Treponema pallidum. A set of tools offers the possibility of diagnosis and treatment 
during pregnancy, being recommended early to avoid complications for the newborn. 
The present study aims to analyze the selected variables for the cases notified in Rio 
Grande do Norte between the years 2008 to 2018, and to discuss the results of other 
publications related to the theme. The predominant profile of mothers found in the 
notified cases of the age group between 20 and 29 years, with low education, mixed 
race, with treatment or absence, without treatment treated and with a test performed 
during prenatal care. It was concluded that the variables related to these mothers are 
related to a lower social level, being tested in prenatal care and the most effective way 
of early diagnosis with the use of avoiding vertical transmission, therefore, the 
professionals who accompany the pre -natal must master health education practices and 
avoid infection in addition to reporting cases. 
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Keywords: Congenital Syphilis, Sexually Transmitted Diseases, Spatial Analysis 

Introdução 

A sífilis se trata de uma infecção causada pelo agente Treponema pallidum, que evolui 
de forma crônica. A transmissão sexual é a mais comum, seguida pela transmissão 
vertical, quando uma gestante portadora dessa infecção transmite de forma 
transplacentária ao seu feto, caracterizando a forma congênita da doença. Tal 
transmissão ocorre quando o tratamento não é realizado ou é realizado de forma 
incompleta ou inadequada (LAFETÁ, 2016) Um dos fatores que podem interferir na 
ineficácia do tratamento, é a não adesão por parte do parceiro sexual da gestante, 
comprometendo a qualidade da terapêutica e propiciando a reinfecção. Além disso é 
considerado inadequado aquele tratamento que não utiliza a terapia penicilínica ou 
penicinílica incompleta ou com término do tratamento com menos de 30 dias de 
antecedência do parto (MOREIRA, 2017). Todas as gestantes e suas parcerias sexuais, 
a fim de evitar essa transmissão, devem ser testadas quanto à presença da doença. 
Estes testes devem ser feitos na primeira consulta do pré-natal, preferencialmente no 
primeiro trimestre; no terceiro trimestre da gestação; e momento do parto, independente 
dos resultados anteriores serem negativos, além de em casos de aborto (BRASIL, 
2006). Um tratamento adequado impede a transmissão vertical, porém, caso não haja 
esse acompanhamento, a taxa de infecção pode chegar até 100% nas primeiras fases 
da doença, e reduz para cerca de 30% nas fases tardias da infecção. Além da 
transmissão transplacentária, o feto também pode contrair de forma direta no momento 
da passagem pelo canal vaginal, se houver lesões genitais na gestante (SONDA, et al., 
2013). No último Boletim Epidemiológico da Sífilis, foi observado um aumento constante 
no número de casos em gestantes, congênita e adquirida, nos últimos cinco anos. Essa 
situação epidemiológica no país, é pode ser atribuída a diversos fatores como o 
aumento da cobertura de testagem, com a ampliação do uso de testes rápidos, em 
contrapartida a redução do uso de preservativo, resistência dos profissionais de saúde 
à administração da penicilina na Atenção Básica e o desabastecimento mundial de 
penicilina (BRASIL, 2019). Este trabalho tem como objetivo analisar as variáveis 
associadas aos casos notificados de Sífilis Congênita no Rio Grande do Norte entre os 
anos de 2008-2018, e discuti-los com resultados de outras publicações acerca do tema. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa e qualitativa, a partir de 
dados secundários coletados no Sistema de Informações de Agravos de Notificações 
(SINAN) sobre o número de casos notificados de Sífilis Congênita no Rio Grande do 
Norte. O estudo se desenvolveu em 3 etapas. A primeira etapa consta em analisar os 
dados disponíveis no SINAN, que são datados de 2008 a 2018. Foram utilizadas as 
tabelas disponíveis com informações que abordam aspectos totais do Rio Grande do 
Norte, casos de SC segundo a idade da criança, faixa etária da mãe, escolaridade da 
mãe, raça ou cor da mãe, casos segundo informação sobre a realização do pré-natal da 
mãe, e esquema de tratamento da mãe e do parceiro, e óbitos por sífilis congênita em 
menores de um ano e coeficiente bruto de mortalidade. No intuito de alcançar o objetivo 
desta pesquisa, realizou-se uma revisão sistemática, possibilitando uma análise 
abrangente da literatura pré-existente à respeito da temática abordada, que consistiu na 
segunda etapa, onde ocorreu uma pesquisa na base de dados Scielo utilizando os 
seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DecS): “SÍFILIS CONGÊNITA”, “VIGIL 
NCIA EM SAÚDE PÚBLICA”, “CUIDADO PRÉ-NATAL”. Dentre os artigos selecionados 
para discussão do presente estudo, foram incluídos aqueles que foram publicados nos 
últimos cinco anos, nos idiomas português, inglês e espanhol; e que apresentassem 
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informações sobre o perfil das mães com bebês diagnosticados com sífilis congênita, 
sobre o tratamento e realização do pré-natal. Por último, na terceira etapa foi realizado 
um comparativo dos dados coletados nas tabelas disponíveis no SINAN com a literatura 
encontrada na busca, para corroborar ou refutar os dados colhidos, permitindo uma 
análise crítica. 
 
Resultados e Discussões 

 
Segundo dados colhidos no SINAN, 2.307 casos de sífilis congênita foram notificados 
entre os anos de 2008 a 2018 no Rio Grande do Norte. Entre 2008 a 2017 houve um 
incremento de 296.1% no número de casos notificados por ano, já no ano seguinte, em 
2018, o número de 416 notificações em 2017 caiu para 271, representando um declínio 
de 51.47%. Segundo Saraceni (2017) que também demonstra um aumento desses 
casos em seu estudo, tal variação é justificada pelo autor por uma possível melhor 
organização da assistência e um aumento da notificação, ajudando a pensar e planejar 
formas de combate a esta infecção. Em contrapartida, os resultados do estudo de Lafetá 
et al. (2016), realizado em Minas Gerais refutam tais achados, pois demonstram que 
total de casos de sífilis congênita utilizados na amostra, apenas 24,1% foi notificado ao 
SINAN, evidenciando a fragilidade do sistema de saúde pública e apontando um fator 
importante no distanciamento do país da meta de erradicação da SC proposta em 2015, 
pela Organização Mundial de Saúde. O quantitativo de casos de SC notificados entre 
2008-2018 mostra a prevalência de mães com idade entre 20 a 29 anos, variando entre 
45,91% em 2017 a 67,76% em 2008. Tanto os estudos de Nonato (2015), como de 
Lafetá et al. (2016) demonstram resultados semelhantes, com 51,6% e 50,5% das 
gestantes, respectivamente, enquadradas nesta faixa etária. Cavalcante (2017) 
demonstrou em seu estudo, no Tocantins que quase 70% das portadoras de sífilis 
gestacional estavam entre 20-34 anos de idade, com média de 25 anos. Em São Paulo, 
o estudo produzido por Oliveira et al. (2016) relacionou o uso de drogas ilícitas por 
gestantes ou seus parceiros ao contágio de sífilis, estando as usuárias numa faixa etária 
com média de 26 anos. Feliz et al. (2016) trouxe em sua pesquisa que mães acima de 
30 anos e com mais de três filhos apresentam 5,32 vezes mais chances de 
interromperem o tratamento, tais fatos foram a associados a negligência das 
recomendações pelas mães por se considerarem com mais experiência e conhecimento 
sobre a gestação. Consoante a isso, vale salientar que no cenário de realidade atual do 
Brasil, as mulheres que apresentam mais de duas gestações estão inseridas em um 
quadro de vulnerabilidade social, encontrando-se comumente ligada a baixa renda, 
baixa escolaridade somada a falta de acesso à informação e início precoce da vida 
sexual. Dessa forma, os riscos dessa mulher adquirir futuramente a sífilis e 
possivelmente a sífilis congênita, são extremamente altos dificultando mais ainda 
medidas que poderiam ser estabelecidas e sanadas, a fim de diminuir os índices de 
incidência dessa infecção (PANDOVANI; OLIVEIRA; PELLOSO; 2018; MACEDO et al; 
2017). A baixa escolaridade é considerada um fator de risco para transmissão de 
infecções sexualmente transmissíveis, devido ao déficit de conhecimentos sobre a 
prevenção e informações sobre essas doenças. Casos de SC notificados com mães que 
possuem menos de 8 anos de escolaridade ou são analfabetas representam 44,8% do 
total, seguidos de 27,6% que tiveram a informação ignorada, 12,05% com ensino médio 
incompleto, 10,5% com ensino médio completo, 8,2% com ensino fundamental 
completo, 1,2% com ensino superior incompleto ou completo. Esses achados se 
assemelham com os resultados de Cavalcante (2017) e Nonato (2015) realizados, 
respectivamente, em Palmas (Tocantins) e Belo Horizonte (Minas Gerais) onde a maior 
parte da amostra possuía baixa escolaridade. Enquanto um estudo realizado numa 
cidade de médio porte, em MG, no período de 2007 a 2013, apresentou um novo perfil 
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de gestante prevalente: 44,1% possuem ensino médio e/ou superior, diferentemente 
dos resultados da busca no SINAN e da maioria dos estudos selecionados para esta 
discussão. Os casos de SC segundo raça ou cor da mãe, encontrados no SINAN, 
mostram uma prevalência de mães de cor parda, variando de 53,25% dos casos em 
2016 a 75,55% em 2009. Os estudos de Cavalcante (2017) e Lafetá (2016) também 
corroboram com estes achados. As gestantes com maior número de consultas de pré-
natal estão menos suscetíveis a adquirir sífilis, ao contrário daquelas que pouco 
acompanharam as consultas de pré-natal. Evidenciando que as consultas de pré-natal 
é um fator protetivo tanto para a gestante quanto para o feto, considerando o risco de 
transmissão vertical (GONZALES et al.; 2014). Nos números observados no SINAN 
nota-se uma grande porcentagem de gestantes que realizaram o pré natal, 
representando 77,2%, as que não realizaram correspondem a 15,18% do total e 5,2% 
tiveram essa informação ignorada. A realização do pré-natal não garante um tratamento 
adequado, visto que tais gestantes ainda transmitiram verticalmente sífilis aos seus 
filhos. Estudos mostram uma grande proporção de gestantes que não tiveram um 
tratamento adequado, seja por um esquema ineficiente ou por não adesão do parceiro 
ao tratamento (REIS, 2018; CARDOSO, 2018). Fatores que podem dificultar o acesso 
dessas gestantes às tecnologias de prevenção, informação e tratamento são problemas 
organizacionais e até de estrutura física que as unidades apresentam, além de consultas 
rápidas e sem tratamento diferenciado, mostrando a dificuldade que os profissionais 
possuem em lidar com as questões subjetivas (GUANABARA, 2017). Sabendo que a 
sífilis pode ser transmitida para o feto a partir da 9º semana de gestação, mesmo sendo 
mais frequente entre a 16º e 28º, torna-se clara a necessidade do início precoce da 
realização do pré-natal, para diagnóstico e tratamento respectivo. Além disso, é de 
extrema importância ressaltar que o tratamento adequado deve estar de acordo com o 
estágio da infecção. Segundo o Ministério da Saúde (2015), o diagnóstico fidedigno de 
cada fase da sífilis é dificultoso, visto que, o cancro duro não causa sintomas na qual o 
indivíduo possa apresentar uma queixa, e geralmente surgem em locais de difícil 
visualização. Consoante a essa questão, estudos relacionados fornecem dados de que 
um número considerável de gestantes foram classificadas erroneamente, em relação ao 
estágio da doença, visto que em seu curso, o índice de maior incidência acontece na 
fase de latência (CARDOSO et al., 2016; CAVALCANTE et al., 2017). Estudos apontam 
que, a maioria dos diagnósticos de sífilis notificados são aqueles em que ocorrem no 2º 
e 3º trimestre da gestação, fatores que desencadeiam e predispõem esses dados são 
aqueles relacionados a procura pela consulta pré-natal tardiamente, associada a baixa 
qualidade de assistência à gestante. Com isso, é necessário reforçar a importância da 
detecção da infecção precocemente e o tratamento adequado para as gestantes, bem 
como para seus parceiros. Compreendendo que o acompanhamento adequado do pré-
natal é essencial para a saúde materno-infantil, e consequentemente para a redução 
dos casos de sífilis congênita (CAVALCANTE et al., 2017). Segundo dados do SINAN, 
a maioria das gestantes portadoras da SG não realizaram o tratamento (19,89%) ou 
realizaram de forma inadequada (69,6%). Um dos fatores que sugerem o tratamento 
inadequado, seria a não adesão do parceiro a terapêutica, no Rio Grande do Norte, essa 
variável corresponde a 61,4% dos casos notificados entre 2008-2018. Tal situação 
também foi encontrada nos estudos de Cavalcante (2017) e Cardoso (2019). Faz-se 
necessário um tratamento prioritário para gestantes portadoras de sífilis congênita, além 
de conjugar a realização de visitas domiciliares que irão acompanhar o tratamento e a 
progressão do caso, com igual atenção ao parceiro sexual da grávida com a finalidade 
de evitar infecções e garantir um tratamento eficaz para a mesma. (GUANABARA, 
2017). Entre os anos de 2008 e 2018 foram notificados 7 abortos e 52 natimortos por 
sífilis no RN. Por se tratar de uma forma evitável, a sífilis congênita compreende aos 
profissionais de sáude grande responsabilidade no manejo e na conduta, seja ao 
enfrentar os impasses; como a não adesão dos companheiros das gestantes, por meio 
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de métodos de busca ativa e educação em saúde; e garantir a testagem para um 
diagnóstico oportuno da sífilis durante a gravidez e assim evitar a sua transmissão 
vertical (DOMINGUES, 2014). 
 
Conclusão 

 
Os resultados apresentados demonstraram um apanhado geral de dados coletados e 
discutidos durante os últimos anos no Rio Grande do Norte, evidenciando-se os 
principais fatores predisponentes contribuintes para incidência da sífilis congênita. Com 
isso, a elucidação dos fatos que corroboram para tais resultados, fizeram com que 
houvesse um esclarecimento acerca dos determinantes que regem o indivíduo, bem 
como sua influência no processo saúde-doença. Os resultados obtidos revelam a 
pertinência de se discutir a temática, considerando que o maior índice de mulheres que 
adquirem essa doença são aquelas em que sua realidade sociocultural é mais 
vulnerável. Além disso, esses achados propiciam uma maior análise e reflexão sobre 
quais são os geradores intrínsecos a essa patologia, podendo-se traçar intervenções 
fidedignas que possibilitem uma redução considerável nos números de casos de sífilis 
congênita, tendo em mente que o mesmo é um problema complexo de saúde materno-
infantil, acarretando assim, em consequências drásticas. 
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TÍTULO: Investigação do alfa-tocoferol sérico em puérperas para determinação do 

estado nutricional de vitamina E após suplementação com diferentes doses de RRR-

alfa-tocoferol 

Resumo 

Introdução: O objetivo foi estabelecer o estado nutricional em vitamina E, após avaliar a 
concentração de alfa-tocoferol sérico em puérperas suplementadas com RRR-alfa-
tocoferol. Metodologia: Este estudo é do tipo clínico randomizado longitudinal e duplo-
cego, desenvolvido com 36 puérperas, assistidas em maternidade pública de Natal/RN, 
divididas em três grupos: Grupo A (grupo controle) Grupo B (suplementadas com dose 
de 400UI de RRR-alfa-tocoferol) e Grupo C (suplementadas com 800UI de RRR-alfa-
tocoferol). Foram coletados 5mL de sangue, no 1°, 20°, 30º e 60° dias pós-parto. O alfa-
tocoferol foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Para avaliação do 
estado nutricional em vitamina E considerou-se os valores abaixo de 516µg/dL como 
indicativo de deficiência. As diferenças foram consideradas significativas quando 
(p<0,05). Resultados e Discussão: Analisando a concentração média de alfa-tocoferol 
característica de cada grupo, houve diferença significativa no momento 20 dias entre os 
grupos A e B (p<0,001), entre A e C (p=0,001) e entre B e C (p=0,001). Nos momentos 
30 e 60 dias, respectivamente, as diferenças foram entre os grupos A e C (p<0,001, 
p<0,001, respectivamente) e entre B e C (p<0,001, p<0,001, respectivamente). 
Conclusão: A suplementação foi eficaz para manter o estado nutricional bioquímico da 
vitamina E em puérperas nos protocolos utilizados, com melhores resultados para o 
grupo que foi suplementado com 800 UI de RRR-alfa-tocoferol. 
 
Palavras-chave: Vitamina E. Pós-parto. Suplementação. 

TITLE: INVESTIGATION OF SERUM ALPHA-TOCOPHEROL IN PUERPERAS TO 

DETERMINE THE NUTRITIONAL STATE OF VITAMIN E AFTER 

SUPPLEMENTATION WITH DIFFERENT DOSES OF RRR-ALPHA-TOCOPHERO 

Abstract 

Introduction:The objective was to establish the nutritional status in vitamin E, after 
evaluating the concentration of serum alpha-tocopherol in postpartum women 
supplemented with RRR-alpha-tocopherol. Methodology:This study is a randomized, 
longitudinal and double-blind clinical study, developed with 36 puerperal women, 
assisted in a public maternity hospital in Natal / RN, divided three groups: Group 
A(control group) Group B(supplemented 400UI dose of RRR -alpha-tocopherol) and 
Group C(supplemented 800UI RRR-alpha-tocopherol). 5mL of blood were collected on 
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the 1st, 20th, 30th and 60th days postpartum. Alpha-tocopherol was analyzed by High 
Performance Liquid Chromatography. Values below 516µg / dL were used to assess 
nutritional status in vitamin E as an indicator of deficiency. The differences were 
considered significant when (p<0.05). Results and Discussion:Analyzing the average 
concentration of alpha-tocopherol each group, there was a significant difference at the 
time 20 days between groups A and B (p<0.001), between A and C (p=0.001) and 
between B and C (p=0.001). At moments 30 and 60 days, respectively, the differences 
were between groups A and C (p<0.001,p<0.001,respectively) and between B and C 
(p<0.001,p<0.001,respectively). Conclusion:Supplementation was effective in 
maintaining the biochemical nutritional status of vitamin E in postpartum women in the 
protocols used, with better results for the group that was supplemented with 800IU RRR-
alpha-tocopherol. 
 
Keywords: Vitamin E. Postpartum. Supplementation. 

Introdução 

A vitamina E é o nome coletivo para moléculas que exibem a atividade antioxidante de 
alfa-tocoferol e refere-se à família de isômeros de tocoferol e tocotrienol descoberta 
como fatores anti-infertilidade (SEN; KHANNA; ROY, 2006). As formas de vitamina E de 
ocorrência natural são oito moléculas lipófilas que incluem α, β, γ e δ-tocoferol e α-, β-, 
γ- e δ-tocotrienol (JIANG, 2014). O alfa-tocoferol, é sua forma mais ativa (TRABER; 
NIKI, 2012). Entre as principais fontes alimentares, se destacam os óleos vegetais como 
de girassol, amendoim e milho, como também as oleaginosas como nozes, amêndoas 
e sementes de girassol (JIANG, 2014; COZZOLINO, 2012). O alfa-tocoferol é 
encontrado em grande quantidade no óleo de girassol (GRILO et al., 2014). Se 
caracteriza uma vitamina lipossolúvel de extrema importância nos estágios iniciais da 
vida até o desenvolvimento pós-natal da criança, tendo a participação no 
desenvolvimento inicial do embrião, implantação, maturação placentária e na proteção 
do feto contra o estresse oxidativo (DEBIER; LARONDELLE, 2005). Desse modo, a 
necessidade de alfa-tocoferol sérico, eleva-se em dois períodos, o primeiro é o período 
gestacional, provavelmente devido ao aumento da atividade lipofílica materna para 
garantir a transferência de ácidos graxos poli-insaturados essenciais ao crescimento do 
feto (MEDEIROS et al., 2016; HORTON et al., 2013). O segundo, é no período da 
lactação, por ter que suprir as necessidades do binômio mãe e filho. Além disto, após o 
nascimento, a transferência de vitaminas lipossolúveis pela placenta é limitada, 
deixando o neonato com reservas corpóreas de vitamina E reduzidas, onde esta 
demanda encontra-se naturalmente aumentada devido ao alto risco de formação de 
espécies reativas de oxigênio, após o nascimento (DEBIER, 2007). Fundamentado 
nisto, o leite materno se torna responsável por suprir a demanda dessa vitamina para o 
neonato no período da lactação (DEBIER, 2007), considerados assim, como grupo de 
risco, por serem mais sensíveis à deficiência de vitamina E (DVE), que pode causar 
anemia hemolítica e afetar o desenvolvimento do sistema nervoso central, 
principalmente em recém-nascidos pré-termo, por causa das concentrações mais 
baixas de tocoferol no plasma e por necessitarem de uma maior oferta de nutrientes 
antioxidantes (BEL, et al., 2013; AZZI; STOCKER, 2000; DEBIER, 2007; ROMEU-
NADAL et al., 2006). A suplementação de neonatos com vitamina E tem sido sugerida 
(TRINDADE; RUGOLO, 2013), mas ainda existem dificuldades na administração de 
vitaminas e micronutrientes, por não se ter bem definido as necessidades básicas e a 
recomendação de dosagem, forma e momento de administrar, variando conforme a 
literatura (BRION; BELL; RAGHUVEER, 2008; WESTERGREN; KALIKSTAD, 2010; 
BELL et al., 2013). Dessa forma o estado nutricional materno em vitamina E tem relação 
direta com os níveis séricos de alfa-tocoferol do feto e recém-nascido, já que sua 
principal fonte é o leite materno (SCHOLL, et al., 2006). Tornando assim a 
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suplementação materna uma excelente alternativa para atender as necessidades de 
alfa-tocoferol do recém-nascido de forma menos invasiva, tentando manter os níveis de 
alfa-tocoferol elevado por mais tempo no leite materno (CLEMENTE et al., 2015). A 
recomendação desta vitamina, de acordo com a Dietary Reference Intakes (DRI) para 
mulheres grávidas e lactantes são de 15 e 19 mg/dia de alfa-tocoferol, respectivamente 
(IOM, 2000). Sendo assim, é importante saber se o requerimento nutricional da vitamina 
E se torna adequado, em puérperas, tanto para garantir suas necessidades quanto para 
o crescimento e desenvolvimento do feto. Tendo em vista à escassez de dados sobre o 
efeito da suplementação de alfa-tocoferol no soro de puérperas, o presente estudo tem 
como objetivo estabelecer o estado nutricional em vitamina E, após avaliar a 
concentração de alfa-tocoferol sérico em puérperas suplementadas com RRR-alfa-
tocoferol. 
 
Metodologia 

 
Este estudo é do tipo clínico randomizado longitudinal e duplo-cego, desenvolvido com 
as mães assistidas em maternidade pública da cidade de Natal/RN. Universo Amostral 
que fazem parte da pesquisa são lactantes voluntárias com idade entre 18 e 40 anos, 
de baixo risco obstétrico e com parto a termo (idade gestacional igual ou maior a 37 
semanas). A amostragem obedeceu aos seguintes critérios de exclusão: existência de 
complicações maternas como a diabetes, hipertensão, neoplasias, doenças hepáticas, 
infecciosas e do trato gastrintestinal, cardiopatias, sífilis, HIV positivo, dentre outras; 
existência de má-formação fetal e conceptos múltiplos. As lactantes foram divididas em 
três grupos: Grupo A: As que receberam cápsula de excipiente padrão no primeiro dia 
pós-parto, caracterizando o grupo controle do estudo ou placebo. Grupo B: As que foram 
suplementadas com uma cápsula de 400UI de RRR-alfa-tocoferol no primeiro dia pós-
parto; Grupo C: As que foram suplementadas com duas cápsulas de 400UI de RRR-
alfa-tocoferol cada no primeiro dia pós-parto, totalizando uma suplementação de 800UI. 
As doses escolhidas de alfa-tocoferol administradas no presente estudo são 
encontradas em suplementos comercialmente disponíveis, representando assim, um 
padrão usual típico. O cálculo amostral levou em consideração mãe e recém-nascido, 
as variáveis de suplementação (com três níveis: grupo placebo, grupo de 
suplementação de 400UI no primeiro dia pós-parto; e grupo de suplementação de 800UI 
no primeiro dia pós-parto) e a variável soro. Sendo assim, o tamanho total da amostra 
para investigar a interação entre a variável suplementação e soro será no total foram de 
36 participantes, ou seja, 12 puérperas para cada grupo. O Cálculo foi realizado 
utilizando o pacote estatístico G*Power V.3.1.9 (FAUL et al., 2007), considerando a 
aplicação do teste (ANOVA para medidas repetidas entre fatores) e os seguintes 
parâmetros: α= 0,05, poder de teste (β) de 0,8 e valor da medida de efeito d=0,40. Para 
a coleta de dados, as lactantes foram identificadas na admissão hospitalar como 
participantes da pesquisam, foram todas esclarecidas sobre os objetivos da pesquisa e 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em consonância com 
o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob 
o parecer nº 1.855.267 CAAE 57948616.0.0000.5537. Os integrantes auxiliares da 
equipe foram treinados e orientados sobre os procedimentos e a rotina de 
desenvolvimento da pesquisa, sendo feitos de maneira padronizada na transcrição dos 
dados para o questionário. Foi utilizado formulário padronizados para coleta de 
informações socioeconômicas e demográficas, dados do pré-natal e do parto, história 
clínica, exames bioquímicos, além de dados sobre o consumo alimentar de vitamina E, 
por meio da aplicação de Recordatório 24 horas. Algumas informações foram transcritas 
do cartão de acompanhamento do pré-natal e prontuário hospitalar. Em seguida foram 
realizadas as coletas de sangue das puérperas, no primeiro dia pós-parto, onde foram 
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coletados 5 mL de sangue, entre 08 à 12 horas de jejum noturno. Imediatamente após 
a coleta, realizou-se a suplementação de acordo com o esquema de cada grupo (A, B, 
C) (Apêndice – Figura 1). No vigésimo dia ocorreu a coleta de 5 mL de sangue e estas 
coletas também foram realizadas nos momentos 30 e 60 dias pós-parto. A equipe de 
pesquisa realizou visitas as lactantes em seus locais de residência, para a realização 
das coletas de 20, 30 e 60 dias, tais encontro possibilitou a orientação sobre as 
vantagens do aleitamento materno, bem como técnicas de amamentação para evitar o 
desmame precoce. As amostras de material biológico foram coletadas e armazenadas 
em tubos de polipropileno protegidos da luz e imediatamente transportadas, sob 
refrigeração, ao Laboratório de Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição, localizado na 
UFRN. Após a coleta, as amostras foram armazenadas à -20ºC para posterior extração 
e análise bioquímica do alfa-tocoferol. As análises bioquímicas do material biológico do 
alfa-tocoferol no soro foram extraídas segundo adaptação do método proposto por 
Ortega et al (1998). Em alíquota de 1 mL de soro foi adicionado álcool etílico 95% 
(Vetec®) em igual volume ao da amostra, para desnaturação das proteínas. Em 
seguida, foram adicionados 3 mL de hexano (Merck®) como reagente extrativo, 
agitando-se durante 1 minuto para posterior centrifugação a 4000 rpm por 10 minutos. 
A camada hexânica foi removida para outro tubo e no precipitado foram adicionados 
mais 3 mL de hexano, repetindo-se o processo extrativo por duas vezes. Após 
evaporação de 3 mL da fase hexânica em banhomaria a 37ºC, o extrato foi diluído em 
250 µL de etanol (Merck®) em grau de pureza para cromatografia liquida de alta 
eficiência (CLAE) e 20 µL foram aplicados no aparelho de CLAE. A concentração de 
alfa-tocoferol na amostra biológica será determinada em cromatógrafo da marca 
Shimadzu. A identificação e a quantificação do retinol na amostra foram realizadas por 
comparação do tempo de retenção e da área obtida no perfil cromatográfico com a área 
do padrão de retinol (Sigma®). A concentração do padrão foi confirmada pelo coeficiente 
de extinção específico em etanol absoluto para alfa-tocoferol (ɛ 1%, 1cm = 75,8 a 
292nm) em etanol absoluto (Merck®) (NIERENBERG; NANN, 1992). (Apêndice – Figura 
2). Para avaliação do estado nutricional em vitamina E considerou-se os valores abaixo 
de 516µg/dL como indicativo de deficiência (IOM, 2000). Em relação as análises 
estatísticas, foi utilizado o software apropriado. O resultado da concentração de alfa-
tocoferol no soro materno foi expresso como média ± desvio padrão. O teste ANOVA 
one-way com post-hoc de Tukey mensurou a diferença entre as médias da concentração 
do alfa-tocoferol no soro nos diferentes momentos. As diferenças foram consideradas 
significativas quando p < 0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
A deficiência de vitamina E (DVE) em puérperas vem sendo relatada na literatura a 
pouco tempo, e foi encontrada em cerca de 16% das puérperas nordestinas (LIRA et 
al., 2013; RIBEIRO et al., 2016), isso ocorre quando as concentrações plasmáticas de 
alfa-tocoferol estão abaixo de 516 µg/dL (IOM, 2000), podendo estar relacionadas com 
complicações maternas e/ou fetais (DEBIER, 2007). Nas coletas do pós-parto imediato 
(0 horas), as concentrações séricas maternas de alfa-tocoferol foram semelhantes entre 

o grupo A, B e C, apresentando 1167,65 g/dL, 1246,29 g/dL, 1234,03 g/dL 
respectivamente, não havendo diferença significativa entre os grupos (p > 0,05). Nosso 
achado está em concordância com alguns estudos em população com características 
semelhantes, (LIRA et al., 2012; CLEMENTE et al., 2014; GURGEL et al., 2014; GRILO, 
2015; RIBEIRO et al., 2016; REBOUÇAS et al., 2019). A vitamina E aumentou no soro, 
sendo esse aumento percebido nos grupos que receberam a suplementação quando 
comparados ao grupo que não foi suplementado (Apêndice - Figura 3). Analisando a 
vitamina E intergrupos, as diferenças significativas foram no momento 20 dias entre os 
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grupos A (865,13 g/dL) e B (997,23 g/dL) (p < 0,001), entre A (865,13 g/dL) e C 

(1254,95 g/dL) (p = 0,001) e entre B (997,23 g/dL) e C (1254,95 g/dL) (p = 0,001). 

No momento 30 dias as diferenças significativas foram entre os grupos A (729,71 g/dL) 

e B (775,65 g/dL) (p < 0,001) e entre B (775,65 g/dL) e C (967,12 g/dL) (p < 0,001). 
E no momento 60 dias as diferenças significativas foram entre os grupos A (679,71 

g/dL) e B (765,12 g/dL) (p < 0,001) e entre B (765,12 g/dL) e C (925,45 g/dL) (p < 
0,001). No presente estudo, pode-se observar que nenhum grupo apresentou 
deficiência de vitamina E, pois todos apresentaram concentrações séricas acima do 
ponto de corte estabelecido para deficiência, ou seja, acima de 516µg/dL (IOM, 2000). 
Houve uma maior concentração de alfa-tocoferol sérico no grupo das puérperas que 
recebam suplementação, com um maior aumento para as que receberam a dosagem 
de 800 UI de RRR-alfa-tocoferol. Esse aumento no suprimento da vitamina também foi 
observado em alguns estudos (GAUR et al., 2017; LIRA, 2017; MELO et al., 2017; 
CLEMENTE et al., 2015). Houve um declínio gradual na concentração do alfa-tocoferol 
no soro nos três grupos do estudo, o que é uma característica fisiológica desse nutriente. 
Isso pode ser explicado por que existe uma restrição na capacidade das concentrações 
plasmáticas se manterem elevas, pois as concentrações plasmáticas dessa vitamina 
são limitantes (LODGE et al., 2005). No entanto, esse declínio foi menor nos grupos que 
foram suplementados demonstrando que a suplementação melhorou o estado 
nutricional das puérperas em relação a vitamina E, tendo em vista os protocolos de 
suplementação utilizados. 
 
Conclusão 

 
A suplementação foi eficaz para manter o estado nutricional bioquímico da vitamina E 
em puérperas nos protocolos utilizados, com melhores resultados para o grupo que foi 
suplementado com 800 UI de RRR-alfa-tocoferol. 
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Anexos 

 

 
Figura 1 - Desenho da coleta de dados. Após a primeira coleta de sangue materno (0 
hora), foi administrada a400 UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo B e b800 UI de RRR-
alfa-tocoferol ao grupo C. O grupo A não recebeu nenhuma suplementação. 
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Figura 2 - Representação esquemática da extração e análise do alfa-tocoferol no soro 
materno. 
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Figura 3 - Análise do alfa-tocoferol no soro materno. 
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TÍTULO: Desempenho na caminhada de indivíduos com dores persistentes no retropé 

através de palmilhas adaptadas em chinelos. 

Resumo 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o desempenho de indivíduos com queixas 
persistentes no retropé. Foram recrutadas 66 pacientes com diagnóstico de dor 
persistente no retropé, divididos em dois grupos, 34 receberam um par de chinelos de 
tira customizado com peças podais e cobertura em couro sintético perfurado bege (CC) 
e 32 do grupo chinelo liso (CL), receberam um par de chinelos de tira e cobertura de 
couro sintético perfurado bege, porém, sem as peças podais, apenas um chinelo com 
superfície lisa. Ambos os grupos foram orientados a usar o chinelo no mínimo 4 horas 
por dia, durante 12 semanas. As avaliações aconteceram, uma no inicio (T0), uma ao 
final das 12 semanas (T12) e outra no follow up 4 semanas após o término da 
intervenção (T16). Quanto ao desfecho desempenho, avaliado através do TC6, não 
foram encontradas diferenças significativas, nem intergrupos, nem intragrupos. Dessa 
forma, podemos concluir que não houveram resultados significativos para o 
desempenho e a capacidade funcional para nenhum dos grupos. 
 
Palavras-chave: Eficiência. Dor Crônica. Doenças do pé. Fisioterapia. 

TITLE: PERFORMANCE ON THE PATH OF INDIVIDUALS WITH PERSISTENT PAIN 

IN HINDFOOT THROUGH INSOLES ADAPTED IN SLIPPERS. 

Abstract 

 
The present study aims to evaluate the performance of individuals with persistent 
hindfoot complaints. We recruited 66 patients diagnosed with persistent pain at the 
hindfoot, divided into two groups, 34 received a pair of custom strap slippers with parts 
foot pieces and cover in perforated synthetic leather (CC) and 32 from the flat slipper 
group (CL) received a pair of beige perforated synthetic leather slipper and cover 
slippers, but without the parts foot, only one smooth-surfaced slipper. Both groups were 
instructed to wear the slipper at least 4 hours a day for 12 weeks. The evaluations took 
place, one at the beginning (T0), one at the end of 12 weeks (T12) and one at follow up 
4 weeks after the end of the intervention (T16). Regarding the outcome, evaluated by 
the 6MWT no significant differences were found, neither intergroups nor intragroups. 
Thus, we can conclude from there were no significant results for performance and 
functional capacity for either group. 
 
 
Keywords: Efficiency. Chronic pain. Foot diseases. Physiotherapy. 
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Introdução 

Ultimamente a literatura vem mostrando que a dor no retropé é muitas vezes a causa 
das dores e patologias musculoesqueléticas no pé de muitos indivíduos1,2. Essas dores 
tem uma prevalência maior entre pessoas de meia-idade, afeta 1 a cada 5 adultos, 
dentre eles, se destacam as mulheres, que são mais acometidas que homens por essa 
disfunção3. 
A apresentação clínica mais comum é uma dor que pode ser muito intensa e que pode 
irradiar por toda a fáscia plantar1,2. Essa condição afeta as atividades da vida diária, 
reduz a qualidade de vida, prejudica o equilíbrio, a habilidade funcional em idosos 
residentes na comunidade e aumentam o risco de quedas em idosos3. 
Normalmente o diagnóstico é feito através de exame físico e auto relato dos sintomas 
pelo paciente, associando a dor matinal e dor durante a palpação da fáscia plantar. 
Entretanto é importante fazer o diagnóstico diferencial, para se certificar que não há 
outra patologia de base4. 
Quanto ao tratamento, cerca de 90% dos casos de dor no retropé são resolvidos através 
de intervenções conservadoras, que incluem: mobilização articular, alongamento, 
órteses, terapia por ondas de choque e terapia a laser1. 
Pensando nisso, foi observado que a maioria dos estudos que tem a órtese como 
intervenção para esses indivíduos faziam uso de sapatos fechados, o que dificultaria 
um pouco a aceitação de indivíduos que moram em regiões com um clima mais quente1. 
Diante disso, o estudo tem como objetivo avaliar o desempenho de indivíduos com 
queixas persistentes no retropé, que fizeram uso de palmilhas. 
 
Metodologia 

 
Este é um estudo clínico, controlado, aleatorizado, duplo cego. Os participantes foram 
selecionados por meio da lista de espera da Clínica escola de fisioterapia da FACISA e 
mediante divulgação na mídia local e redes sociais. Sendo selecionados sessenta e seis 
pacientes com diagnóstico de dor persistente no retropé. Os mesmos foram distribuídos 
de maneira aleatória em dois grupos: grupo chinelo customizado (CC) (n=34) e grupo 
chinelo liso (CL) (n=32). 
O estudo foi realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- FACISA/UFRN, na 
cidade de Santa Cruz – RN e aprovado pelo CEP/FACISA (Número do parecer: 
2.564.049). 
Foram incluídos pacientes de ambos os sexos com diagnóstico de dor persistente no 
retropé há mais de 3 meses, com idade de 18 a 60 anos, habituados a utilizar chinelos 
de tiras, que não estavam realizando outros tipos de terapia física e assinem o TCLE. 
Como critérios de exclusão tivemos: pacientes com feridas nos pés, cirurgias prévias 
nos pés e tornozelos, doenças reumáticas e/ou doenças de pele e aqueles que 
relataram não conseguir utilizar chinelos. 
Grupo Chinelo Customizado (CC) 
Os participantes do CC receberam um par de chinelos de tira customizado com peças 
podais e cobertura em couro sintético perfurado bege. Os mesmos foram orientados a 
usa- lós durante no mínimo quatro horas por dia, durante doze semanas e se houvesse 
algum incomodo os mesmos teriam que nos contactar para os ajustes necessários. 
Grupo Chinelo Liso (CL) 
Os participantes do CL receberam um par de chinelos de tira e cobertura de couro 
sintético perfurado bege, porém, sem as peças podais, um chinelo com superfície lisa. 
Sendo repassadas as mesmas orientações que as do CC, tendo que usar no mínimo 
quatro horas por dia, durante doze semanas. 
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Foi utilizado um podoscópio para avaliação da tipologia do pé e outros aspectos 
morfológicos, um plantígrafo para fazer a impressão dos pés e tomada de molde para a 
confecção das palmilhas, e diferentes peças podais moldadas previamente. Após a 
avaliação e a confecção do molde de cada participante, as palmilhas foram 
confeccionadas por um fisioterapeuta especialista em podoposturologia e confecção de 
palmilhas. Posteriormente, as palmilhas foram coladas nos chinelos. 
As avaliações aconteceram no baseline (T0), após 12 semanas do uso dos chinelos 
(T12) e no follow up 4 semanas após o término da intervenção (T16). 
Foi utilizado o teste de caminhada de 6 minutos (TC6), para capacidade funcional e 
desempenho, onde o participante caminhava durante 6 minutos e a distância percorrida 
nesse tempo era registrada6. 
Os dados foram analisados pelo software SPSS 20.0. As variáveis contínuas iniciais dos 
dois grupos foram comparadas através do test t-student (para variáveis com distribuição 
normal) e do teste de Mann-Whitney (para variáveis com distribuição não considerada 
normal). As categóricas foram avaliadas através do teste qui-quadrado. A análise de 
variância (ANOVA) com medidas repetidas foi utilizada para avaliar a resposta ao 
tratamento ao longo do tempo. O tamanho do efeito pode ser calculado entre os grupos 
para as variáveis que apresentaram diferenças intergrupos em algum momento, com o 
respectivo intervalo de confiança de 95%. O nível de significância estatística adotado foi 
de 5%. A análise foi feita por um pesquisador independente. 
  
 
Resultados e Discussões 

 
A tabela 1 (em anexo) mostra os dados sociodemográficos e clínicos dos participantes 
do estudo. 
Os dados nos mostram que os dois grupos tinham características homogêneas em 
todas as variáveis analisadas na baseline. A média de idade foi de 47 anos e a de índice 
de massa corpórea (IMC) foi 30kg/m², o que nos prediz que a maioria dos participantes 
eram considerados obesos. 
A tabela 2 (em anexo) mostra os valores médios e de desvio padrão das variáveis 
intragrupo do TC6 no T0 e no T12, nos dois grupos avaliados. 
Podemos perceber que não houveram diferenças significativas nos resultados do TC6 
em ambos os grupos, em T0 e T12. 
A tabela 3 (em anexo) mostra a diferença intergrupos em T12. 
Podemos perceber que não houveram diferenças significativas entre os grupos para o 
TC6.. 
Quanto ao desempenho, ainda não há na literatura pesquisada dados que corroborem 
ou não com os nossos achados. Porém, levamos em consideração que nossa amostra 
sofria de dores crônicas há cerca de um ano e o tempo de intervenção foi de apenas 12 
semanas. Além disso, não tínhamos um total controle sobre o tempo de uso do chinelo, 
já que os pesquisadores não estavam o tempo todo com o participante. Visando diminuir 
esse viés, entregamos a eles um diário para que preenchessem todos os dias colocando 
a hora em que colocou e tirou os chinelos. 
 
Conclusão 

 
Dessa forma, podemos concluir com o nosso estudo que não houveram resultados 
significativos para o desempenho e a capacidade funcional, avaliada pelo TC6, para 
nenhum dos grupos. 
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TÍTULO: PRODIAVC - APRENDIZAGEM MOTORA ATRAVÉS DA ANÁLISE 

CINEMÁTICA E CEREBRAL EM PACIENTES COM AVC 

Resumo 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma patologia que acarreta diversos 
comprometimentos neurológicos. Objetivo: Realizar uma análise do ângulo de extensão 
do cotovelo da atividade de beber água, de acordo com o lado da hemiparesia em 
pacientes com AVC. Participaram 12 pacientes crônicos de AVC, (6 com hemiparesia 
direita) e 12 indivíduos saudáveis (6 usaram o membro superior direito), com idade 
média de 54±7 anos, que fizeram a atividade de beber água na posição sentada. A 
avaliação cinemática foi realizada pelo sistema Qualisys. A análise estatística foi feita 
pelo teste Mann-Whitney. Resultados: Verificou-se diferença significativa entre 
pacientes e saudáveis no ângulo de extensão do cotovelo direito (p<0,005), nos frames 
10 a 14 (alcance) e 76 a 90 (retorno do copo). No cotovelo esquerdo foi observada 
diferença significativa entre pacientes e saudáveis (p<0,005) nos frames 10 a 19 
(alcance), 25 a 38 (levar o copo até a boca) e 76 a 90 (retorno do copo para a mesa), 
mostrando que os pacientes apresentaram menor angulação do que os saudáveis. 
Conclusão: Os resultados apontaram déficits de controle motor de acordo com o lado 
afetado. Os pacientes com hemiparesia direita tiveram dificuldade nos momentos finais 
da extensão do cotovelo, e os com hemiparesia esquerda apresentaram déficits durante 
toda a extensão do cotovelo ao realizar a atividade, o que pode sugerir a necessidade 
de uma prática orientada à tarefa de forma diferenciada na reabilitação neurológica. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, cinemática, extremidade superior 

TITLE: Kinematic analysis of the angle of elbow extension in the water drinking activity 

according to the side of hemiparesis in patients with stroke. 

Abstract 

Introduction: Stroke is a pathology that causes several neurological impairments. 
Objective: To carry out an analysis of the elbow extension angle of drinking water activity, 
according to the side of hemiparesis in stroke patients. 12 chronic stroke patients 
participated (6 with right hemiparesis) and 12 healthy individuals (6 used the right upper 
limb), with a mean age of 54 ± 7 years, who performed the activity of drinking water in a 
sitting position. The kinematic evaluation was performed by the Qualisys system. 
Statistical analysis was performed using the Mann-Whitney test. Results: There was a 
significant difference between patients and healthy individuals in the angle of extension 
of the right elbow (p <0.005), in frames 10 to 14 (reach) and 76 to 90 (return of the cup). 
On the left elbow, a significant difference was observed between patients and healthy 
subjects (p <0.005) in frames 10 to 19 (reach), 25 to 38 (taking the glass to the mouth) 
and 76 to 90 (returning the glass to the table), showing that patients had less angulation 
than healthy ones. Conclusion: The results showed deficits in motor control according to 
the side affected. Patients with right hemiparesis had difficulty in the final moments of 
elbow extension, and those with left hemiparesis had deficits throughout the elbow 
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extension when performing the activity, which may suggest the need for a task-oriented 
practice in a different way in rehabilitation neurological. 
 
Keywords: Stroke, kinematics, upper extremity. 

Introdução 

A American Stroke Association define o AVC como um episódio agudo de disfunção 
neurológica com duração maior que 24h, diagnosticado por exames de imagem, tais 
como Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética, e presença de sintomas 
clínicos (SACCO et al., 2013). De acordo com a World Health Organization (WHO, 
2002), o AVC é a segunda causa mais comum de morte após doença cardíaca 
isquêmica. Estima-se que haja 5 milhões de mortes por AVC por ano, dois terços dos 
quais ocorrem em países em desenvolvimento (WHO, 2002). Os sobreviventes de AVC 
apresentam déficits neurológicos que prejudicam a função e aproximadamente 50% 
ficam com deficiências que os tornam dependentes para realizar suas atividades da vida 
diária (STAINES; BOLTON; MCILROY, 2014). O déficit mais comum após o AVC é a 
hemiparesia do membro superior contralateral, com mais de 80% dos pacientes com 
AVC sofrendo essa condição de forma aguda e mais de 40% cronicamente (CRAMER 
et al., 1997). Uma das formas de avaliar a função motora do paciente é através da 
análise do movimento. A análise cinemática descreve os movimentos do corpo através 
do espaço e do tempo, incluindo deslocamentos lineares e angulares, velocidade e 
aceleração (WHITTLE, 2002) (SHUMWAY-COOK et al., 2001) e tem sido utilizada como 
método de avaliação quantitativa, a qual, por meio da interpretação dos resultados 
permite a inferência dos detalhes do movimento (LINDQUIST et al., 2005) 
(PIERUCCINI-FARIA et al., 2006). Estudos cinemáticos em pessoas com hemiparesia 
crônica produziram informações importantes sobre como o controle dos movimentos 
são alterados após o AVC, e também sobre estratégias compensatórias do controle dos 
movimentos (VAM DOKKUM et al., 2014; CIRSTEA; LEVIN, 2000). Porém, ainda é 
necessário identificar as variáveis cinemáticas que melhor quantificam os movimentos 
das extremidades superiores de acordo com o hemicorpo afetado, para avaliar de forma 
confiável a função motora e a eficácia do tratamento em pessoas com hemiparesia 
(MURPH et al., 2010). OBJETIVOS Geral: Realizar uma análise cinemática do ângulo 
de extensão do cotovelo da atividade de beber água. Específicos: - Comparar o ângulo 
de extensão do cotovelo entre pacientes e indivíduos saudáveis, a fim de analisar o 
controle motor do membro superior. - Analisar o padrão de movimento de extensão do 
cotovelo dos pacientes com hemiparesia direita e esquerda. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa realizada foi um estudo do tipo transversal, desenvolvido no Laboratório de 
Intervenção e Análise do Movimento Humano (LIAM) do Departamento de Fisioterapia 
da UFRN. Foram incluídos pacientes que tiveram um único episódio de AVC, com mais 
de 6 meses de lesão, destros, com idade até 70 anos e de ambos os sexos. A amostra 
foi constituída por 12 pacientes crônicos de AVC, 6 com hemiparesia direita (HD) e 6 
com hemiparesia esquerda (HE). Também participaram 12 indivíduos saudáveis, 6 que 
usaram o membro superior direito (MD) e 6 o membro superior esquerdo (ME) pareados 
com os pacientes por idade, sexo e escolaridade. Os participantes que atenderam aos 
critérios de elegibilidade assinaram o TCLE. Os pacientes foram então submetidos à 
avaliação por meio dos instrumentos NIHSS (para avaliar o grau de comprometimento 
neurológico), Fugl-Meyer (para avaliar a função motora) e Ashworth modificada (para 
avaliar o tônus muscular). Em seguida, todos os indivíduos foram submetidos à 
avaliação cinemática da atividade de beber água. A avaliação do padrão cinemático do 
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movimento do membro superior durante a realização dessa atividade foi obtida pelo 
sistema Qualisys Motion Capture System, que consiste em um sistema de fotogrametria 
baseado em vídeo, com oito câmeras estroboscópicas (Qualisys Oqus 300), produzidas 
por um grupo de refletores infravermelhos, com o objetivo de tornar conhecidas a 
posição e a orientação dos segmentos corporais. Marcadores foram posicionados em 
pontos específicos no membro superior do indivíduo, seguindo as normas da C-Motion 
Inc., Visual 3D Professional™. Esses pontos refletiram a luz infravermelha projetada das 
câmeras gerando imagens. A partir da combinação das imagens de duas câmeras, 
tornou-se possível a obtenção das coordenadas de um dado marcador e a reconstrução 
do movimento (cinemetria) em três dimensões. Os marcadores esféricos passivos de 
19 mm de diâmetro em número de 12, foram posicionados no processo espinhoso da 
sétima vértebra cervical (C7), articulação acrômio-clavicular, porção lateral do acrômio, 
3 marcadores na face látero-posterior do braço, epicôndilo lateral e medial do úmero, 
face posterior do antebraço, processos estilóides do rádio e da ulna e face dorsal do 3˚ 
metacarpo. Após o posicionamento dos marcadores, foi feita uma captura de 10s – 
coleta estática, na qual o paciente permaneceu sentado em um banco, os pés 
permanecendo firmes no chão e o membro superior em posição anatômica. A partir de 
então, foram retirados os marcadores de ombro e cotovelo, para a realização da 
atividade de beber água (coleta dinâmica). Para isso, foi posicionada uma mesa à frente 
do participante, no centro da qual estava posicionado um copo de 200 mililitros, 
preenchido com metade da capacidade de água. A mesa estava posicionada de uma 
forma que inibisse movimentos de flexão de tronco em rotação ou flexão, e que ao 
mesmo, na posição inicial, antes do início do movimento permitisse que a mão ficasse 
apoiada na borda da mesa, o cotovelo fletido a 90 º e o braço na vertical próximo ao 
corpo. A atividade de beber água incluía alcançar e pegar o copo, levantá-lo da mesa e 
beber um gole, retornar o copo ao centro da mesa e voltar a mão à posição inicial. Os 
participantes foram instruídos a manterem o seu tronco o mais reto possível sem realizar 
movimentos compensatórios, porém, estes movimentos foram permitidos, quando 
necessário. Antes de iniciar a coleta, o participante, já posicionado, realizou a atividade 
em questão, a fim de se familiarizar e o examinador se certificar de que o procedimento 
da tarefa tinha sido entendido corretamente. Esta atividade foi realizada até terem sido 
obtidas cinco boas coletas. Processamento e análise de dados Para redução dos dados 
da avaliação cinemática, estes foram processados no software Qualisys Track Manager 
2.6 – QTM, no qual foram nomeados os marcadores e feita a seleção automática das 
trajetórias de cada um desses marcadores. Quando houve alguma obstrução ou 
impossibilidade de um marcador ser visto por pelo menos duas câmeras, foi permitida 
interpolação de no máximo 10 quadros (frames). O processo de interpolação utiliza um 
algoritmo que reconstrói a possível trajetória do marcador perdido. Os dados, em 
imagem, foram capturados pelo software Qualisys Track Manager 2.6 – QTM e 
exportados para o software Visual 3D, no qual um modelo biomecânico foi formado e 
aplicado para o processamento do movimento, permitindo a análise de variáveis 
espaço-temporais das articulações de ombro, cotovelo e punho durante o movimento 
de beber água, o qual foi dividido em 5 partes, sendo elas: alcance, preensão, trazer o 
copo à boca, retorno do copo ao centro da mesa e retorno à posição inicial (ENG et al., 
2007). Foram selecionadas as 5 coletas dinâmicas para serem exportadas e 
processadas no software Visual 3D. Nesse software, foi possível a obtenção de dados 
sobre ângulo e velocidade do ombro, cotovelo e punho do membro superior que realizou 
a atividade de beber água. Análise estatística O programa SPSS 22.0 (Statistical 
Package for the Social Science) foi empregado com fins de análise dos dados, 
atribuindo-se a significância de 5% e o intervalo de confiança de 95% para todos os 
testes estatísticos. Primeiramente, foi feita a análise descritiva das variáveis 
demográficas e clínicas (sexo, tipo do AVC, idade, escolaridade, tempo de lesão, 
escores das escalas NIHSS, Fugl-Meyer e Ashworth), por meio das medidas de 
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tendência central e dispersão e aplicado o teste t’Student para a comparação dos dados 
demográficos e clínicos. Foi utilizado o teste de Mann-Whitney para comparação das 
medianas do ângulo de extensão do cotovelo entre os grupos de pacientes e indivíduos 
saudáveis. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS  
  
A amostra foi constituída de 12 pacientes, sendo 7 homens e 5 mulheres, 6 pacientes 
com lesão cerebral esquerda e 6 pacientes com lesão cerebral direita, e de 12 indivíduos 
saudáveis sendo estes pareados com os pacientes, por meio de idade, sexo e 
escolaridade, sendo 7 homens e 5 mulheres saudáveis. Não foram observadas 
diferenças significativas quanto a idade (p=0,75) e escolaridade (p=0,74) entre os 
pacientes e saudáveis, confirmando o pareamento da amostra. As características 
sociodemográficas e clínicas dos pacientes com hemiparesia esquerda e direita e dos 
saudáveis que utilizaram o membro superior esquerdo e direito estão descritas na 
Tabela 1. Os pacientes apresentaram comprometimento neurológico leve como pode 
ser avaliado pela média encontrada na NIHSS e comprometimento moderado quanto à 
função motora conforme analisado pela escala de Fugl-Meyer (Tabela 1).  
  
Tabela 1. Características clínicas e demográficas dos grupos de pacientes e indivíduos 
saudáveis com suas respectivas médias e desvio-padrão  
                                         HD              HE             MD               ME  
                                     Média ± DP  Média ± DP  Média ± DP   Média ± DP  
Idade (anos)                  50,6 ± 5,8    54,1 ± 9,4    52,3 ± 3,1    53 ± 4,1  
Escolaridade (anos)        11,8 ± 3,7    8,6 ± 3,2     9,6 ± 1,1      10,1 ± 1,2  
Tempo de AVC (meses     17,0 ± 16,5  22,7 ± 23,7       -                   -  
NIHSS (escore)              2,8 ± 1,9       2,7 ± 2,1          -                   - 
Fugl-Meyer (escore)      52,8 ± 5,6      44,8 ± 6,0         -                   -  
  
Quanto à análise cinemática verificou-se diferença significativa entre pacientes e 

saudáveis no ângulo de extensão do cotovelo direito (p0,05), nos frames 10 a 14 
(alcance) e 76 a 90 (retorno do copo). Na análise do cotovelo esquerdo foi observada 

diferença significativa entre pacientes e saudáveis (p0,05) nos frames 10 a 19 
(alcance), 25 a 38 (levar o copo até a boca) e 76 a 90 (retorno do copo para a mesa), 
mostrando que os pacientes apresentaram menor angulação do que os saudáveis.  
  
DISCUSSÃO  
  
O presente trabalho comparou a cinemática do movimento do membro superior em 
pacientes após um AVC com indivíduos saudáveis, a fim de possibilitar um importante 
entendimento de como a angulação da articulação do cotovelo pode ser determinante 
para o desempenho da atividade funcional de beber água, principalmente em indivíduos 
que tiveram uma lesão cerebral. A análise estatística realizada mostrou que os 
pacientes apresentaram menor angulação do que os saudáveis, corroborando os 
achados da literatura. Os indivíduos após AVC comumente desenvolvem padrões de 
movimento estereotipados, incluindo uma capacidade limitada de estender o cotovelo e 
utilizam uma flexão anterior do tronco como mecanismo compensatório para realizar o 
alcance, o que demonstra um comprometimento no controle motor ao realizar uma 
atividade funcional (MASSIE et al. 2011; KIM et al. 2014). Um achado interessante 
encontrado foi que a diferença se deu em alguns frames, ou seja, não em toda amplitude 
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de movimento, sendo dependente da fase em que a tarefa era realizada. No estudo de 
MURPHY et al. (2011) verificou-se que os pacientes com AVC tiveram um ângulo maior 
de abdução do ombro durante a fase de beber e a extensão máxima do cotovelo foi 
menor durante o alcance. A extensão máxima do cotovelo no alcance também foi menor 
no grupo moderado em comparação leve, mas a diferença não foi significativa. Além 
disso, o padrão motor realizado foi diferente quando se observou os pacientes com 
hemiparesia direita e esquerda. Os pacientes com hemiparesia direita tiveram mais 
dificuldade em finalizar o movimento de extensão do cotovelo, tanto no momento de 
alcançar o copo, quanto no momento de deixar o copo na mesa. Porém os pacientes 
com hemiparesia esquerda apresentam dificuldades em todo percurso da atividade. 
Esse resultado pode estar relacionado com a especialização dos hemisférios cerebrais 
no controle motor. De acordo com a literatura, o hemisfério cerebral esquerdo está mais 
predominantemente envolvido no planejamento motor do que o direito, sendo 
responsável pela seleção dos padrões motores, ou seja, objetivos e estratégias motoras 
que devem ser seguidos por ambos os hemisférios cerebrais (SCHAEFER et al., 2009). 
 
Conclusão 

 
Os resultados apontaram déficits de controle motor de acordo com o hemicorpo afetado, 
indicando uma assimetria cerebral. Os pacientes com hemiparesia direita tiveram 
dificuldade nos momentos finais da extensão do cotovelo, porém os pacientes com 
hemiparesia esquerda apresentaram déficits durante toda a extensão do cotovelo ao 
realizar a atividade, o que pode sugerir a necessidade de uma prática orientada à tarefa 
de forma diferenciada na reabilitação neurológica. 
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TÍTULO: PRODUÇÃO DA PROTEÍNA QUIMERA MULTI-ANTIGÊNICA TgAGS/BsT de 

Toxoplasma gondii EM Escherichia coli: ESTABILIDADE DO PLASMÍDEO pET- TgAGS 

EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E INDUÇÃO 

Resumo 

A toxoplasmose é considerada uma doença infecciosa parasitária, gerada pelo parasita 
intracelular obrigatório Toxoplasma gondii, negligenciada, a qual têm recebido pouca 
atenção. As medidas de prevenção e tratamento da doença encontram dificuldades para 
o desenvolvimento devido a alta variedade genotípica das cepas do patógeno. Assim, a 
produção da proteína quimera multi-antigênica TgAGS/BsT de Toxoplasma gondii 
expressa em E. coli pode ser uma alternativa para o desenvolvimento de vacina ou 
testes para o diagnóstico. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo de 
avaliar o crescimento celular de E. coli em meios de cultivo sem indução e a estabilidade 
do plasmídeo pET-TgAGS variando o tempo de indução e a temperatura. O meio 2xTY 
obteve um maior perfilde concentração celular com 3,42 g/L em 10 h. Em seguida, foram 
conduzidos ensaios com indução por IPTG à 37ºC nos tempos de 0,5, 1 e 6 h a 37°C e 
um ensaio a 13ºC com indução em 1 h. Os melhores resultados de estabilidade do 
plasmídeo foram obtidos após em 12 h de cultivo para indução a 13º C (98,75%) e em 
6 h para indução a 37ºC (93,8%). O ensaio com maior produtividade (Px = 0,10 g/L.h) 
da proteína quimérica multi-antigênica TgAGS/BsT foi o realizado com 2xTY na 
temperatura de 37ºC com indução em 6 h, pois mesmo apresentando menor 
estabilidade, apresentou maior crescimento celular quando comparado ao cultivo à 
13ºC. 
  
 
 
Palavras-chave: Escherichia coli, concentração celular, estabilidade do plasmídeo. 

TITLE: PRODUCTION OF THE MULTI-ANTIGENIC CHIMERA PROTEIN TgAGS / BsT 

from Toxoplasma gondii IN Escherichia coli: STABILITY OF PLASMIDE pET- TgAGS IN 

DIFFERENT TEMPERATURE AND INDUCTION CONDITIONS 

Abstract 

Toxoplasmosis is considered a parasitic infectious disease, generated by the neglected 
mandatory intracellular parasite of the species Toxoplasma gondii, which has received 
little attention. Measures to prevent and treat the disease face difficulties in development 
due to the high genotypic variety of strains of the pathogen. Thus, the production of the 
multi-antigenic chimera protein TgAGS / BsT of Toxoplasma gondii expressed in E. coli 
may be an alternative for the development of vaccines or diagnostic tests. In this way, 
the present study aimed to evaluate the cell growth of E. coli in culture media without 
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induction and the stability of the plasmid pET-TgAGS by varying the induction time and 
temperature. The 2xTY culture medium obtained a higher cell concentration profile with 
3.42 g / L in 10 h. Then, tests were carried out with induction by IPTG at 37ºC in the 
periods of 0.5, 1 and 6 h and a test at 13ºC test with 1h induction time. The best results 
of plasmid stability after 12 h of cultivation for induction at 13º C (98.75%) and in 6 h for 
induction at 37ºC (93.8%). The test with the highest productivity (Px = 0.10 g / L.h) of the 
multi-antigenic chimeric protein TgAGS / BsT was carried out with 2xTY at a temperature 
of 37ºC with induction in 6 h, because even presenting less plasmid stability, it presented 
greater cell growth when compared to the culture at 13ºC. 
 
  
 
Keywords: Escherichia coli, cell concentration, plasmid stability. 

Introdução 

A toxoplasmose é uma infecção gerada pelo parasita intracelular obrigatório 
Toxoplasma gondii. A principal via de transmissão é oral, através do consumo de água 
ou alimentos contaminados. Normalmente os infectados apresentam sintomas leves, no 
entanto, quando contraída por pessoas com baixa imunidade e gestantes observa-se 
uma séria causa de morbidade e mortalidade, sendo os impactos para este último 
bastante graves, pois pode gerar abortamento ou nascimento de criança com icterícia, 
macrocefalia, microcefalia, danos oculares, crises convulsivas, entre outras (BRASIL, 
2019). 
A ocorrência de toxoplasmose é observada em todo o mundo, estando presente em 
cerca de um terço da população mundial, com prevalência em áreas tropicais e abjeção 
em locais de alta latitude (BASTOS, 2013). No Brasil, a infecção sofre variação dos 
dados epidemiológicos de acordo com fatores climáticos, higiênicos e sociais das 
regiões. Porém, é considerada largamente difundida entre humanos e animais, 
apresentando alta prevalência sobretudo em humanos (MOURA, 2018). 
De acordo com o Centro de Controle de Doenças Infecciosas (CDC) a toxoplasmose é 
considerada uma doença infecciosa parasitária negligenciada, a qual têm recebido 
pouca atenção, medidas de prevenção, tratamento, devendo, assim tornar-se alvo de 
estudos e ações de saúde pública. Além disso, a diversidade genotípica das cepas do 
patógeno e a incompatibilidade do uso de vacinas com vírus atenuados em humanos 
dificultam a fabricação de vacina capaz de prevenir a toxoplasmose em humanos, bem 
como testes diagnósticos. Nesse sentido, urge a pesquisa e produção de componentes 
antígenos específicos por meio de microrganismos recombinantes que possam ser 
utilizados na produção de vacinas ou para diagnóstico específico da doença. 
Estudos desenvolvidos a partir de proteínas recombinantes obtidas na fase de invasão 
e crônica da doença vêm apresentando bons resultados como marcadores específicos, 
uma boa alternativa para uso em testes diagnósticos em vacinas a partir da engenharia 
genética (MOURA, 2018). Expressando a proteína recombinantes em Escherichia coli 
é considerada um hospedeiro de fácil manipulação devido à disponibilidade de 
informação genética, com crescimento rápido em meios de baixos custos (ZHANG; LI; 
YE, 2010). 
Vale ressaltar, que embora as vantagens da manipulação da E. coli a expressão de 
proteínas na mesma é influenciada por alguns fatores, como: composição e estratégias 
do meio de cultivo, temperatura, tipo e concentração do indutor empregado, vetor de 
expressão etc. O vetor de expressão mais comumente utilizado para produção de 
proteínas recombinantes são os plasmídeos e a garantia de sua estabilidade durante o 
cultivo celular é essencial para produção da proteína-alvo, uma vez que os genes 
responsáveis pela expressão dessa proteína está contido no plasmídeo. A estabilidade 
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do plasmídeo pode ser afetada pela composição do meio, tipo de indutor utilizado, 
condições e temperatura de cultivo, padrão de replicação etc. (Gomes et al. 2020). 
Desta maneira, o presente relatório descreve as análises feitas a partir das diferentes 
estratégias desenvolvidas para otimização da produção e condições de cultivo da 
proteína quimera multi-antigênica TgAGS/BsT de Toxoplasma gondii, baseado no 
crescimento celular e estabilidade do plasmídeo, de forma a aumentar o rendimento do 
produto protéico e possibilitar um futuro desenvolvimento de vacinas e testes 
diagnósticos específicos para a toxoplasmose. 
 
Metodologia 

 
Nesta seção, serão listados os materiais, equipamentos e reagentes utilizados na 
pesquisa. Bem como as principais metodologias desenvolvidas no trabalho. 
O microrganismo 
A cepa usada no estudo é a Escherichia coli XL-1 Blue que contém o plasmídeo pET- 
TgAGS, foi utilizada para fins de expressão da proteína quimérica TgAGS/BST. A cepa 
foi cedida pela Profa Daniella Regina Arantes Martins (DBG-UFRN). A cepa foi 
armazenada a -80 °C em microtubos com glicerol a 30% e mantidas no Laboratório de 
Imunogenética do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. 
Preparo do pré-inóculo e inóculo 
Para ativação do microrganismo, foram transferidos assepticamente 200µL da solução 
estoque para 50 mL do meio LB (10 g. L-1 de triptona, 5 g. L-1 de extrato de levedura e 
10 g. L-1 de NaCl). Ao meio esterilizado será adicionado 20 μg/mL de gentamicina e 30 
μg/mL de canamicina em frascos Erlenmeyer de 250 mL (VAZ, 2011). O cultivo do pré-
inóculo foi realizado em incubador rotativo (TE-421, Tecnal, Brasil) a uma temperatura 
de 37ºC e 200 rpm por 12 horas. 
O inóculo foi preparado a partir da adição de 5,0 mL do pré-inóculo a 45,0 mL do meio 
de cultivo escolhido, contidos em Erlenmeyers de 250 mL e serão incubados a 200 rpm 
e 37 °C por 6 horas (VAZ, 2011), também em incubador rotativo. 
Condições e meios de cultivo 
Foram utilizados os meios: 2xTY (16 g. L-1de triptona, 10 g. L-1 de extrato de levedura 
e 5 g. L-1 de NaCl), TB com glicerol (12 g. L-1 de triptona, 24 g. L-1 de extrato de 
levedura, 2,31 g. L-1 de KH2PO4, 12,54 g. L-1 de K2HPO4 e 4 g. L-1 de glicerol) e M9 
(0,5 g. L-1 de NaCl, 3 g. L-1 de KH2PO4, 6,78 g. L-1 de K2HPO4, 20 g. L-1 de glicerol, 
6 g. L-1 de Na2HPO4, 1 g. L-1 de NH3Cl, 0,24 g. L-1 de MgSO4 1M e 0,01 g. L-1 de 
CaCl2 1M) para análise daquele com melhor desempenho. 
Estes, foram preparados com água destilada, tiveram o pH ajustado para 7,0 e foram 
esterilizados em autoclave a 120 °C por 20 minutos. Além disso, os meios de cultivos 
foram suplementados com antibiótico e o indutor IPTG, sendo a concentração deste 
último de concentração 1,0 mM, preparados em condições assépticas através de 
esterilização com filtração por membrana de 0.22 μm. 
Para estudo das condições de indução com IPTG, foram realizados cultivos sem e com 
adição deste indutor à uma concentração de 1 mM (MOURA, 2018), em três diferentes 
instantes (0,5 h, 1 h e 6 h) para o cultivo à 37ºC e com indução em 1 h para o cultivo à 
13ºC. As amostras foram coletadas em intervalos regulares de 2 horas e, em seguida, 
submetidas a análise de concentração celular. A estabilidade do plasmídeo foi avaliada 
com 0,6 h e 12 h de cultivo. 
O cultivo foi feito em incubador rotativo a partir da mistura de 5 mL do inóculo em 45 mL 
do meio de cultivo em Erlenmeyer de 250 mL, incubados a 200 rpm em ensaios nas 
temperaturas de 37 °C e 13 ºC. 
Métodos analíticos 
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A concentração celular foi obtida por meio da leitura de absorbância (densidade óptica) 
a 600 nm em espectrofotômetro (Genesys 10 uv, Thermo Spectronic, EUA) a qual se 
relaciona com a massa seca. Esta última tem seus valores determinados em coletas de 
intervalo de 2 h entre elas, as quais tiveram as células separadas por centrifugação a 
2800 rpm por 30 minutos e a posterior determinação por peso seco a 80ºC até obter 
peso constante (VAZ et al. 2015). 
Assim, com base nos procedimentos supracitados é analisada a concentração celular 
através dos parâmetros cinéticos obtidos de acordo com a metodologia de com Vaz et 
al. (2015), em que Xmáx é a concentração máxima celular, t Xmáx é o tempo para atingir 
a máxima concentração celular, μ máx é a velocidade específica de crescimento 
máxima, e Px é a produtividade em biomassa. O meio com melhores resultados de 
crescimento foi então utilizado para análise da estabilidade do plasmídeo com diferentes 
momentos de indução 
A estabilidade dos plasmídio foi avaliada a partir do cálculo percentual de colônias 
resistentes a antibióticos. A cultura foi diluída em solução salina (NaCl 0,85%) na ordem 
de 10-7 , 100µL da suspensão celular foi semeada em placas de LB/ágar com e sem 
canamicina (30 μg/mL). A contagem foi realizada após incubação à 37ºC por 24 h 
(TOMAZETTO et al., 2007). 
 
Resultados e Discussões 

 
Primeiramente foram feitos ensaios para analisar o crescimento celular da cepa XL-1 
Blue contendo o plasmídeo pET- TgAGS para expressão da proteína quimérica 
TgAGS/BST. Para isso, foram realizados ensaios sem indução à 37º e 13ºC com dois 
meios sintéticos (2xTY e LB) e um meio complexo (M9). O perfil de crescimento celular 
nos três meios é apresentado na Figura 1 para a temperatura de 37ºC e na Figura 2 
para a temperatura de 13ºC. 
Comparando os perfis de crescimento das Figuras 1 e 2 é possível observar que o 
cultivo à 37ºC apresentou maiores taxas de crescimento celular quando comparadas ao 
cultivo à 13ºC. Portanto, a maior temperatura favoreceu o crescimento celular de E. coli. 
Além disso, o meio 2xTY apresentou melhor desempenho em . 
Na Tabela 1 são mostrados os valores dos parâmetros cinéticos referentes ao ensaio 
sem indução à 37ºC. A partir desses resultados é observável que o meio 2xTY 
apresentou uma maior concentração celular, bem como maior velocidade específica de 
crescimento máxima. Valores inclusive superiores aos encontrados por Ribeiro et al. 
(2019) com indução e Vaz et al. (2015) sem indução, ambos à 37ºC. 
Posterior a determinação do melhor meio de crescimento foi analisada a estabilidade do 
plasmídeo com diferentes tempos de indução e diferentes temperaturas. O resultado é 
apresentado na Figura 3. 
A partir dela é possível afirmar que a estabilidade do plasmídeo é favorecida com 
menores temperaturas, fato observado também por Riberto et al. (2019), o qual mostrou 
que na cultura à 27ºC a estabilidade após 12 h foi de 44,5 ± 1.1%, enquanto à 37ºC foi 
de aproximadamente 10%, resultados semelhantes também são expostos por Buldum 
et al. (2018) e Bohaychuk et al. (2008). 
No entanto, em casos de temperaturas mais elevadas - como no ensaio à 37ºC - 
induções mais tardias (6h) tem melhores resultados de estabilidade do que àquelas 
feitas à 0,5h e 1h. Acredita-se que tal comportamento se deva ao efeito tóxicos do IPTG, 
que ao serem inseridos no meio antes da fase de exponencial do crescimento celular, 
impulsionam o estresse metabólico nas células, desestabilizando o plasmídeo (Ribeiro 
et al. 2019). Resultados semelhantes foram encontrados por Ribeiro et. al. (2019) e por 
Collins et al. (2013). 
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Conclusão 

 
Com o presente trabalho, foi possível identificar que em cultivo sem indução o meio 
2xTY apresentou maiores índices de crescimento celular, sendo o mais produtivo para 
geração da da proteína quimérica multi-antigênica TgAGS/BsT7. 
No que diz respeito à estabilidade do plasmídeo pET-TEV os melhores resultados foram 
obtidos no cultivo à 13ºC com indução em 1h, mesmo quando comparados aos 
resultados no cultivo à 37ºC, evidenciando que o aumento de temperatura de cultivo 
desfavorece a estabilidade do plasmídeo. No cultivo a 37ºC, a indução feita em 6h gerou 
uma maior estabilidade do plasmídeo que as demais, ou seja, em caso de maiores 
temperaturas, induções tardias favorecem a estabilidade. Portanto, fazendo a análise 
interseccional da estabilidade do plasmídeo e o crescimento celular, a condição de 
cultivo à 37ºC com indução em 6h é a mais indicada para produção da proteína 
quimérica multi-antigênica TgAGS/BsT7, pois apresentou melhores resultados de 
crescimento celular com uma estabilidade do plasmídeo levemente inferior ao cultivo 
em 13ºC. 
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Figura 1 - Perfil do crescimento celular nos meios 2xTY (■), LB(●), M9(▲) a 37ºC e 200 
rpm, sem indução. 
 

 
Figura 2 - Perfil do crescimento celular no meio 2xTY (■) a 13ºC e 200 rpm, sem indução. 
 

 
Tabela 1 - Parâmetros cinéticos referentes aos ensaios sem indução. 
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Figura 3 - Efeito do tempo de indução e temperatura na estabilidade do plasmídeo. A 
indução foi realizada a 37ºC após 30 min (cinza escuro); 1h (cinza médio); 6h (cinza 
claro) e 13ºC com indução após 1h (branco). 
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TÍTULO: Avaliação do estado nutricional de adolescentes escolares por meio do exame 

de bioimpedância. 

Resumo 

 
A adolescência é um período da vida repleto de alterações hormonais, mudança de 
rotina e, os adolescentes, em sua maioria, tendem a adquirir uma alimentação pouco 
saudável e tornam-se mais sedentários. Como esse público não tem o hábito de buscar 
os serviços de saúde para promoção da saúde e prevenção de doenças, em 2007 criou-
se o Programa Saúde na Escola, para promover uma assistência aos adolescentes em 
seu espaço de convívio diário. O objetivo desse estudo é classificar o estado nutricional 
de adolescentes escolares por meio do exame de bioimpedância. Trata-se de um estudo 
descritivo e transversal, que analisou 155 adolescentes, de uma Escola da Rede 
Pública, de ambos os sexos, na faixa etária de 10 a 19 anos de idade, residentes da 
capital do Rio Grande do Norte. Destaca-se que a prevalência de adolescentes com 
sobrepeso e obesidade, segundo IMC, foi de 23,9%, mas ao analisar por bioimpedância 
apenas 15,5% apresentaram percentual de gordura elevado. Além disso, identificou-se 
que o percentual de gordura tem uma maior prevalência entre o grupo do sexo feminino 
quando comparado ao sexo masculino. Portanto, espera-se que os resultados 
evidenciados possam aperfeiçoar a assistência do enfermeiro ao adolescente em 
período escolar e que essa identificação precoce e as intervenções necessárias 
relacionadas às mudanças de comportamento e a construção de bons hábitos, possam 
garantir a esses adolescentes, futuramente, uma vida adulta mais saudável. 
 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Promoção da Saúde dos Estudantes; Saúde do 

Adolescente; 

TITLE: Assessment of the nutritional status of school adolescent using the bioimpedance 

test. 

Abstract 

 
Adolescence is a period of life full of hormonal changes, changes in routine, and most 
adolescents tend to acquire an unhealthy diet and become more sedentary. As this 
public is not in the habit of seeking health services for health promotion and disease 
prevention, in 2007 the Programa Saúde na Escola was created to promote assistance 
to adolescents in their daily living space. The aim of this study is to classify the nutritional 
status of school adolescents through the bioimpedance test. This is a descriptive and 
cross-sectional study, which analyzed 155 adolescents, from a public school, of both 
sexes, aged 10 to 19 years old, residents of the capital of Rio Grande do Norte. It is 
noteworthy that the prevalence of overweight and obese adolescents, according to IMC, 
was 23.9%, but when analyzing by bioimpedance, only 15.5% had a high percentage of 
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fat. In addition, it was identified that the percentage of fat has a higher prevalence among 
the female group when compared to the male gender. Therefore, it is hoped that the 
results shown can improve the nurse's assistance to adolescents in school and that this 
early identification and the necessary interventions related to changes in behavior and 
the construction of good habits, can guarantee these adolescents, healthier adult life. 
 
 
Keywords: Nursing; School Health Service; Adolescent Health; 

Introdução 

Considera-se adolescente o indivíduo entre os 10 e 19 anos de idade (OMS, 1986). E 
tem-se a ciência que este é um período da vida repleto de alterações hormonais e de 
personalidade, mudança de rotina e de hábitos alimentares. Atualmente, os 
adolescentes, em sua maioria, tendem a ficar mais sedentários e adquirir uma 
alimentação pouco saudável, com preferência por alimentos industrializados e 
processados, o que pode gerar, no futuro, comorbidades. (VIEIRA et al., 2015). 
Destaca-se que essa população não tem o hábito de buscar os serviços de saúde para 
promoção da saúde e prevenção de doenças, frequentando pouco esses serviços, 
apenas no caso de adoecimento ou gravidez (GONZAGA et al., 2014). Diante desse 
cenário, criou-se em 2007, o Programa Saúde na Escola (PSE), uma parceria entre 
Ministério da Saúde e da Educação, o qual busca articular a Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) e as Escolas Públicas de Ensino Fundamental e Médio, com o objetivo 
de oferecer ações de promoção da saúde no espaço social de maior convivência dos 
adolescentes (BRASIL, 2007). 
O PSE, busca contribuir ao enfrentamento das vulnerabilidades dos adolescentes, uma 
vez que esse é um dos fatores principais que interferem na sua qualidade de vida (CRUZ 
et al, 2020). Além disso, busca facilitar as ações da equipe multiprofissional da Atenção 
Primária à Saúde (APS) ao promover uma assistência aos adolescentes em seu espaço 
de convívio diário (GONZAGA et al., 2014). 
Destaca-se, frente a essa realidade, uma pesquisa feita nas escolas públicas de ensino 
médio das capitais brasileiras, a qual evidenciou-se uma prevalência de sobrepeso e 
obesidade entre 18,5% dos adolescentes (BRASIL, 2012). Acredita-se que esse 
resultado reflete uma alimentação inadequada, associada a baixa prática de exercícios 
físicos e a falta de acompanhamento dos profissionais da saúde. 
Além disso, uma pesquisa realizada na capital do Rio Grande do Norte, classificou o 
estado nutricional de estudantes de uma escola pública estadual, concluiu que 28,8% 
dos adolescentes encontravam-se com sobrepeso ou obesidade (VIEIRA et al., 2015). 
O que reforça a tese que essa população, com o passar das décadas, vem apresentado 
modificações nos hábitos alimentares associado a redução do consumo de grãos, frutas 
e verduras, e potencializado o consumo de produtos industrializados. Como resultado 
disso, temos um crescente número de obesos e de indivíduos susceptíveis a 
comorbidades, como diabetes, hipertensão e síndrome metabólica (BRASIL, 2014). 
Destaca-se que o índice de Massa Corporal (IMC) por idade, sexo e altura, não é o mais 
fiel parâmetro de classificação do estado nutricional de adolescentes. Diante disso, 
como forma de avaliar de maneira efetiva a distribuição da composição corporal, está 
em crescente uso os aparelhos de bioimpedância, a qual tem a finalidade de determinar 
o fracionamento da composição corporal, em relação a massa livre de gordura corporal, 
massa óssea e a quantidade total de água no corpo, além de mensurar o peso corporal 
total (HEYWARD; WAGNER, 2004). 
Diante do exposto, considera-se que o enfermeiro como membro da equipe 
multidisciplinar da APS, tem dentre as suas competências, participar do PSE e ser 
responsável pela classificação do estado nutricional , uma vez que isso é uma atividade 
a ser realizada como uma das estratégias de promoção da saúde, a fim de identificar 
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alterações e realizar os encaminhamentos necessários. Para tanto, é necessário fazer 
o diagnóstico mais preciso dessa classificação nutricional, associando, portanto, o IMC 
e o exame de bioimpedância. 
Além disso, o diagnóstico precoce e correto, oferecerá a esse adolescente, maior 
possibilidade de acesso as informações e encaminhamentos a outros profissionais de 
saúde, a fim de restabelecer sua saúde e diminuir o risco de doenças cardiovasculares 
e metabólicas. Portanto, esse estudo objetivou classificar o estado nutricional de 
adolescentes escolares 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo descritivo e transversal, que analisou adolescentes, de uma 
Escola da Rede Pública, de ambos os sexos, na faixa etária de 10 a 19 anos de idade, 
residentes da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Este estudo faz parte de uma 
pesquisa maior intitulada “Avaliação da implantação do Programa de Enfermagem 
Saúde na Escola”, a qual foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, via Plataforma Brasil, sob nº de parecer 
CAAE 73721217.8.0000.5537. 
A escola participante, desse estudo, fica situada na zona oeste do município de Natal. 
Fizeram parte da coleta de dados, todos os alunos do turno matutino da escola que 
cursam entre o 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Considerou-
se excluídos os adolescentes que ausentaram-se no dia em que ocorreu a coleta dos 
dados. Com isso, obteve-se um total de 166 estudantes participantes, no entanto, 11 
foram excluídos por enquadrarem-se como adultos, resultando em uma amostra de 155 
adolescentes. 
Para classificação do estado nutricional foram mensurados os dados antropométricos. 
Para o peso, utilizou-se a balança digital tipo portátil com bioimpedância, da marca 
Beurer (com precisão de 100 gramas), com os adolescentes descalços, com roupas 
leves e posicionados no centro da plataforma. A estatura foi medida com o estadiômetro 
portátil (com precisão de 0,5 centímetro), com os adolescentes descalços, em posição 
ortostática, braços ao longo do corpo, pés unidos, joelhos esticados, cabeça orientada 
no plano horizontal de Frankfurt, após inspiração profunda (OMS, 1995). 
Utilizou-se os parâmetros de classificação do estado nutricional da Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC/2000): Baixo peso (percentil <5), Eutrófico (percenti ≥5 e 
< 85), Sobrepeso (percentil ≥ 85 e < 95) e Obesidade (percentil ≥95). O Índice de Massa 
Corporal, que calcula-se dividindo o peso (em kg) pelo quadrado da altura (em metros), 
a qual os parâmetros variam de: <18,5: abaixo do peso; entre 18,5 e 24,9: peso normal; 
entre 25 e 29,9: sobrepeso e ≥30: obesidade (BRASIL, 2009). O percentual de gordura 
foi mensurado por bioimpedância da marca Beurer. As interpretações dos valores em 
percentuais foram classificadas em: meninos (muito baixo <5, baixo ≥5 e ≤10, ótimo ≥11 
e ≤20, moderadamente alto ≥21 e ≤25, alto ≥26 e ≤31, e muito alto > 31) e meninas 
(muito baixo <12, baixo ≥12 e ≤15, ótimo ≥16 e ≤ 25, moderadamente alto ≥26 e ≤30, 
alto ≥31 e ≤36, e muito alto >36) (Lohman, 1986). 
A análise dos dados foi efetuada no Excel, por meio da descrição de médias, 
frequências (absolutas e relativas). Os resultados foram organizados e apresentados 
em tabelas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dentre os 155 adolescentes participantes, a maioria foi do sexo masculino, com média 
de 17 anos, estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio. 
Na tabela 1 pode ser observada a prevalência de adolescentes identificados com 
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alteração na classificação do estado nutricional segundo a CDC, bem como alteração 
de gordura corporal utilizando-se o exame de bioimpedância. 
Destaca-se que a prevalência de adolescentes com sobrepeso e obesidade, segundo 
IMC, foi de 23,9%. Contudo, ao analisar por bioimpedância apenas 15,5% apresentaram 
percentual de gordura elevado. 
Tabela 1 – Características dos adolescentes participantes. Natal/RN, 2020 (n=155). 
Ao analisar o percentual de gordura identificado nos participantes da pesquisa, nota-se 
uma maior prevalência entre o grupo do sexo feminino, conforme dados apresentados 
na tabela 2. 
Tabela 2 - Diferença entre o percentual de gordura corporal em adolescentes do sexo 
feminino e masculino, segundo o exame de bioimpedância. Natal/RN, 2020. 
Essa diferença de percentual de gordura entre os sexos ocorre, uma vez que as 
meninas, mesmo havendo a diminuição do ritmo de crescimento, continuam a ganhar 
gordura, devido a ação dos hormônios estrógeno e progesterona que são os principais 
responsáveis pelo crescimento dos depósitos de gordura nos tecidos subcutâneos 
(GUYTON; HALL, 1997). 
Nessa mesma fase de vida, os adolescentes do sexo masculino chegam a perder tecido 
adiposo. Dessa forma, explica-se o porquê deles tornam-se, aparentemente, mais 
magros neste período quando comparado ao sexo feminino (CHIPKEVITCH, 1995). No 
entanto, a aquisição de tecido adiposo por parte do sexo feminino e a prevalência de 
sobrepeso e obesidade em alguns adolescentes do sexo masculino, gera uma 
preocupação, já que esse acúmulo de gordura pode desencadear o aparecimento de 
patologias como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e osteoporose precoce, 
principalmente nas meninas. 
Conforme observado na tabela 3, um adolescente classificado segundo o CDC como 
eutrófico, no exame de bioimpedância apresentou “muito alto” percentual de gordura. 
Em contrapartida, quatro adolescentes classificados pelo CDC com obesidade, segundo 
a bioimpedância estavam com percentual de gordura “ótimo”. 
Tabela 3 – Comparação entre classificação do estado nutricional segundo o CDC e 
percentual de gordura corporal. Natal/RN, 2020 (n=155). 
Com isso, a partir da bioimpedância classificou-se o percentual de gordura, de acordo 
com a classificação de Lohman, em “ótimo”; “alto”; “moderadamente alto” e “muito alto”, 
excluindo-se 15 adolescentes, nesta tabela, por esses estarem com um percentual de 
gordura considerado atleta e excelente. Após analisar-se os resultados obtidos por meio 
da bioimpedância, identificou há uma discrepância entre o percentual de gordura 
corporal quando comparados ao estado nutricional. 
Observa-se com isso, que adolescentes enquadrados como “eutrófico”, segundo a 
classificação do CDC, pode ter uma classificação na bioimpedância como “muito alto”. 
Assim como, alguns adolescentes que foram classificados como “obesos”, no exame de 
bioimpedância são classificados com seus percentuais de gordura corporal “ótimo”, ou 
seja, possuem um baixo percentual de gordura corporal. 
No mais, ainda muito utiliza-se o Índice de Massa Corporal, como forma de análise da 
gordura corporal, entretanto, em consonância com Oliveira et al. (2016) o IMC tem sido 
um método antropométrico mais utilizado, porém tem sua capacidade de análise 
reduzida, quando o público estudado são adolescentes, já que há uma dificuldade em 
identificar a gordura corporal. Além disso, por meio desse índice não há como distinguir 
entre a massa gorda e massa magra, como também não leva em conta as modificações 
geradas devido à composição corporal que são distintas de acordo com as faixas etárias 
e entre os sexos. 
Dessa forma, sabe-se que os serviços de saúde possuem uma preferência pela 
realização do IMC, uma vez que pode ser obtido por meio de um método rápido e, 
praticamente, sem custo quando comparado ao exame de bioimpedância, já que este 
possui um custo significativo referente à compra da balança de impedância. Entretanto, 
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a classificação do índice não é a mais indicada para identificação precoce do 
aparecimento das doenças cardiovasculares e outras comorbidades devido ao excesso 
de gordura (RABELO; ARAÚJO, 2002). 
Com isso, é de responsabilidade do serviço de saúde analisar a possibilidade de utilizar 
a técnica de análise do percentual de gordura corporal por meio da bioimpedância, uma 
vez que é esse o método mais fidedigno em relação a identificação do percentual de 
excesso de gordura nos adolescentes (MINATTO, 2011). Por isso, torna-se de suma 
importância que a equipe de saúde, e principalmente os enfermeiros, sejam treinados 
para a utilização desse equipamento. 
Portanto, a identificação precoce e as intervenções necessárias relacionadas às 
mudanças de comportamento e a construção de bons hábitos, podem garantir a esses 
adolescentes, futuramente, uma vida adulta mais saudável (VIEIRA, 2016). Dessa 
forma, propõe-se que o enfermeiro da Atenção Primária à Saúde, esteja preparado para 
oferecer uma assistência holística a esse público, indicando as intervenções 
indispensáveis para a melhora da qualidade de vida e do estado físico dos adolescentes. 
 
Conclusão 

 
Diante do exposto, tornou-se possível identificar casos de adolescentes que 
enquadraram na classificação segundo a CDC como eutrófico, mas que apresentaram 
elevado percentual de gordura corporal. No entanto, outros adolescentes apresentaram 
essa mesma classificação como obeso, mas com uma classificação na bioimpedância 
elencado como ótimo. 
Com isso, espera-se que os resultados evidenciados possam a vir aperfeiçoar a 
assistência do enfermeiro ao adolescente em período escolar, observando as 
fragilidades e potencialidades do público e quais os modos de prestar melhor o cuidado 
de enfermagem. Além disso, utilizando as ferramentas necessárias como o 
Diagnósticos de Enfermagem, e outros, para estimular o empoderamento e autonomia 
do enfermeiro, como membro da equipe multiprofissional da Atenção Básica. 
Conclui-se com isso que o estudo tem implicações importantíssimas para a prática de 
enfermagem no contexto APS e PSE, além de expor as diferentes análises nutricionais 
e como diferem entre si, com o potencial de favorecer a prevenção e o controle de 
sobrepeso, obesidade e, as possíveis, comorbidades desencadeadas por esses 
quadros clínicos. 
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Tabela 1 – Características dos adolescentes participantes. Natal/RN, 2020 (n=155). 
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Tabela 2 - Diferença entre o percentual de gordura corporal em adolescentes do sexo 
feminino e masculino, segundo o exame de bioimpedância. Natal/RN, 2020. 
 

 
Tabela 3 – Comparação entre classificação do estado nutricional segundo o CDC e 
percentual de gordura corporal. Natal/RN, 2020 (n=155). 
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TÍTULO: Avaliação audiológica e das medidas psicoacústicas do zumbido em pacientes 

com disfunção temporomandibular 

Resumo 

Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) abrange problemas dos músculos 
da mastigação e articulação temporomandibular. Os sintomas mais comuns são a 
otalgia, zumbido e tontura. Objetivo: Caracterizar os achados audiológicos, medidas 
psicoacústicas do zumbido, sintomas otoneurológicos e quantificar o impacto destes na 
qualidade de vida dos pacientes com DTM. Método: Estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética, sob o parecer 3.223.448. A amostra foi constituída por 23 participantes de 
ambos os sexos, com diagnóstico de DTM e queixa de zumbido. Submetidos à 
anamnese, avaliação audiológica básica, avaliação psicoacústica do zumbido e aos 
questionários Dizziness Handicap Inventory (DHI) e Tinnitus Handicap Inventory (THI). 
Resultados: Referente à avaliação audiológica, 22 sujeitos apresentaram audição 
normal (95,6%). A curva timpanométrica mais comum foi tipo “A”. Quanto à queixa de 
zumbido, a maioria dos pacientes o manifestaram bilateralmente. Destes, 19 (82%) 
apresentaram zumbido intermitente. Obteve-se média de loudness de 21,9 dBNS e pitch 
de 11,7 kHz, bilateralmente. Referente às médias dos escores, nos questionários 
aplicados, observou-se prejuízo de grau médio, para ambos. Conclusão: Houve 
predomínio da audição dentro dos padrões de normalidade, associada a presença dos 
sintomas otológicos como tontura e zumbido, que ocasionaram prejuízo de grau médio 
sobre a qualidade de vida. O tipo de zumbido mais frequente foi de pitch agudo, 
intermitente, de ocorrência bilateral. 
 
Palavras-chave: Zumbido. Articulação temporomandibular. tontura. Questionários. 

TITLE: AUDIOLOGICAL FINDINGS AND PSYCHOACOUSTIC MEASURES OF 

TINNITUS IN PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR DYSFUNCTION 

Abstract 

Introduction: Temporomandibular dysfunction (TMD) involves the masticatory muscles 
and the temporomandibular joint. The most common symptoms are otalgia, tinnitus and 
dizziness. Objective: To characterize audiological findings, tinnitus psychoacoustics 
measures, otoneurological symptoms and quantify the impact of these on the quality of 
life among patients with TMD. Methods: The study was approved by the Ethics 
Committee, under protocol number 3.223.448. The sample consisted of 23 participants 
of both sexes, diagnosed with TMD and tinnitus. Submitted to anamnesis, basic 
audiological evaluation, psychoacoustic tinnitus evaluation and to the Dizziness 
Handicap Inventory (DHI) and Tinnitus Handicap Inventory (THI) questionnaires. 
Results: Regarding the audiological evaluation, 22 subjects had normal hearing (95.6%). 
The most observed tympanometric curve was type “A”. As for the tinnitus complaint, 
most patients manifested it bilaterally. Of these, 19 (82%) had intermittent tinnitus. An 
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average loudness of 21,9 dBNS and a pitch of 11,7 kHz, were obtained bilaterally. In the 
average questionnaires scores, a medium-grade damage was observed for both. 
Conclusion: There was a normal hearing predominance, associated with the presence 
of otological symptoms such as dizziness and tinnitus, which caused a medium impact 
on quality of life. The most frequent type was a high-pitched, intermittent and bilateral 
occurrence. 
 
Keywords: Tinnitus. Temporomandibular Joint Disorders. Dizziness. Questionnaires 

Introdução 

A disfunção temporomandibular (DTM) compreende um conjunto de alterações clínicas 
variadas. Envolve a articulação e estruturas associadas, como tecidos retrodiscais, 
eminência articular, fossa glenóide do osso temporal e musculatura cervicofacial 
(FIGUEIREDO, 2016). 
Os fatores que podem desencadear este quadro são má oclusão, ausência dentária, 
prótese mal adaptada, mastigação incorreta, hábitos bucais deletérios, estresse 
(ZOCOLI et al., 2007). 
A DTM também pode causar sintomas auditivos e não auditivos. Os efeitos referentes 
à via auditiva consistem em zumbido, perda auditiva, plenitude auricular, otalgia e 
tontura. Dentre os não auditivos, citam-se as dores orofaciais e cefaléia, sendo as 
condições musculoesqueléticas consideradas a maior causa de dor não dental na região 
orofacial (CASSOL, 2019). 
O zumbido é a percepção de um som na inexistência de qualquer estímulo sonoro 
externo (SAMELLI, 2004). Quando associado à DTM, faz parte da classificação de 
zumbido gerado pelo sistema auditivo sensorioneural, de causa odontogênica. Pode ser 
de percepção intermitente, quando ocorre de maneira intercalada, que costuma causar 
poucas repercussões na vida diária, ou constante, durante todo o tempo. Pode, ainda, 
ter uma característica contínua ou pulsátil (PHILIPPI, 2005). A forma de aparecimento 
pode ser súbita ou progressiva, pode ainda ser localizado na orelha direita, na orelha 
esquerda, em ambas ou, com percepção na cabeça (BURLE, 2017). 
A tontura, outro sintoma da DTM, é descrita como uma ilusão do movimento, 
caracterizada como rotatória (vertigem) ou não rotatória (instabilidade postural), pode 
vir acompanhada ainda por uma desorientação espacial, entre outros sintomas 
vestibulares. Na vertigem, o paciente relata sensação de rotação do próprio corpo ou do 
ambiente ao redor (SCHERER, 2012). 
Por tratar-se de um quadro com sintomatologia variada e abranger diferentes aspectos 
estruturais e funcionais, verifica-se a necessidade de uma avaliação multiprofissional 
com o envolvimento das seguintes áreas: Fisioterapia, Psicologia, Odontologia, 
Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia (BERRETTA et al., 2018). 
Os exames necessários que fazem parte da avaliação audiológica em indivíduos que 
apresentam zumbido são a audiometria tonal, na obtenção dos limiares auditivos e 
definição do tipo de perda auditiva e configuração audiométrica, se houver; 
logoaudiometria, para verificar as habilidades de detecção e reconhecimento de fala; 
imitanciometria, responsável por avaliar as condições da orelha média; a audiometria 
de altas frequências e a acufenometria, na obtenção dos limiares auditivos nas altas 
frequências e na avaliação das medidas psicoacústicas do zumbido, respectivamente 
(CASSOL, 2019). 
A incidência de sintomas audiológicos e o incômodo gerado por estes em pacientes com 
DTM justificam a necessidade de maiores investigações científicas. Identificar, 
quantificar e relacionar estes sintomas com a presença e tipo de DTM possibilita 
encaminhamentos específicos, direciona a intervenção precoce, com impacto positivo 
na qualidade de vida. 
Este estudo teve como objetivo caracterizar os achados audiológicos, medidas 
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psicoacústicas do zumbido e sintomas otoneurológicos, como também quantificar a 
autopercepção e impacto da tontura e do zumbido na qualidade de vida dos pacientes 
com DTM. 
 
Metodologia 

 
Este estudo foi caracterizado, quanto ao delineamento, como primário, observacional, 
clínico, transversal, prospectivo, descritivo. 
 
Foi realizado no Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL, 
sob o número de parecer 3.223.448. 
 
A seleção dos participantes para a amostra ocorreu por conveniência, mediante 
encaminhamento do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), após avaliação 
médica/otorrinolaringológica, fisioterapêutica e odontológica. Todos assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  
 
Os critérios de inclusão compreenderam: apresentar diagnóstico odontológico de DTM, 
manifestar queixa de zumbido e possuir idade mínima de 18 anos. Os critérios de 
exclusão foram: apresentar comprometimentos neurológicos, psicológicos e cognitivos 
perceptíveis que pudessem prejudicar o desempenho nos exames e questionários e, ter 
feito tratamento prévio da DTM. Participaram deste estudo 23 pacientes de ambos os 
sexos.  
 
Após avaliação fonoaudiológica e fisioterapêutica, os pacientes foram orientados em 
relação à lista de espera para o tratamento da DTM, no Departamento de Odontologia 
da UFRN.  
 
Todos os participantes foram submetidos aos procedimentos descritos abaixo. 
 
Inicialmente foi realizada anamnese, contendo dados de identificação,  saúde geral e 
auditiva, uso de medicação, caracterização dos sintomas otoneurológicos e sobre a 
DTM. 
 
Posteriomente foi realizada a audiometria tonal limiar, considerada exame padrão-ouro 
na avaliação da audição, definida como um teste subjetivo que determina o mínimo de 
intensidade sonora capaz de provocar sensação auditiva. Foi utilizado o estímulo tom 
puro modulado, denominado warble, ou o pulsátil (SAMELLI, 2004), para diferenciar do 
zumbido. Para definir o tipo e grau da perda auditiva, foi utilizada a classificação do 
Silman e Silverman (1997) e OMS (2014), respectivamente. A pesquisa da 
logoaudiometria tem como objetivo confirmar os limiares tonais obtidos por via aérea e 
mensurar a capacidade de detectar e discriminar fonemas por meio da repetição de 
palavras foneticamente balanceadas (SAMELLI, 2004). 
 
A imitanciometria é composta pela timpanometria e pesquisa dos reflexos acústicos, seu 
objetivo é avaliar as condições da orelha média, por meio da mobilidade do sistema 
tímpano-ossicular (ROSSI, 2003). Foi utilizada a classificação da curva timpanométrica 
sugerida por Jerger (1970), em relação a mobilidade do sistema tímpano-ossicular. 
 
Em seguida, os pacientes realizaram a audiometria de altas frequências, que possibilita 
a percepção do desgaste auditivo prévio ao aparecimento na audiometria convencional, 
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em que foi pesquisado os limiares de 9 kHz a 16 kHz (FIGUEREDO, 2007). 
 
 Adiante realizou-se a acufenometria, a qual caracteriza as medidas psicoacústicas do 
zumbido. Compreende a pesquisa do pitch, correspondente à sensação subjetiva da 
frequência de um som, e da loudness, equivalente à sensação subjetiva da intensidade. 
O teste foi realizado apenas se o paciente identificasse o zumbido no momento do 
exame. Foram apresentados diversos estímulos sonoros a fim de compará-los ao 
zumbido relatado, dessa forma, caracterizá-lo em relação à frequência e intensidade. 
Quando unilateral, o som foi dado na orelha contralateral e, caso ocorresse de forma 
bilateral, assim também era o estímulo. Inicialmente, investigou-se o pitch, sendo 
utilizado o som mais semelhante ao zumbido descrito (tom puro contínuo ou pulsátil, 
white noise, narrow band noise) e o paciente relatava qual frequência mais se 
aproximava, entre 250 Hz a 18.000 Hz, do seu zumbido. Posteriormente, foi pesquisada 
a loudness, com estímulo inicial de 10 dBNA acima do limiar auditivo, na frequência 
encontrada. Foi incrementado ao som acréscimos de 1 dBNA, até que o paciente 
informasse qual intensidade era compatível ao seu zumbido. A interpretação do 
resultado foi feita por meio do nível de sensação, sendo subtraído o limiar audiométrico, 
na frequência específica, da loudness encontrada (BURLE, 2017). 
 
Para a realização dos exames citados, foi utilizado o audiômetro da marca 
Interacoustics, modelo AC40, fones auriculares TDH 39 e o imitanciômetro da marca 
Interacoustics, modelo AT235h. 
 
Por fim, aplicou-se dois questionários, por meio de entrevista dirigida. O Dizziness 
Handicap Inventory (DHI), idealizado por Jacobson e Newman (1990), adaptado para o 
português brasileiro por Castro et al. (2007), com o objetivo de determinar o impacto da 
tontura no bem-estar do paciente. O teste, composto por 25 questões, das quais sete 
avaliaram os aspectos físicos; nove, os aspectos emocionais; e nove, os funcionais. As 
respostas dadas receberam as seguintes pontuações: "sim", quatro pontos; "não", zero 
ponto; e "às vezes", dois pontos. O resultado final foi obtido por meio da soma de todos 
os aspectos. O grau de incapacidade pode ser leve (zero a 30 pontos), moderado (30 a 
60 pontos), ou severo (acima de 60 pontos) (WHITNEY, 2004). O Tinnitus Handicap 
Inventory (THI) idealizado por Newman (1996) e adaptado para o português brasileiro 
por Ferreira et al. (2005), com o objetivo de quantificar o incômodo do zumbido. 
Composto por 25 questões em três categorias: funcional, emocional e catastrófica. As 
respostas apresentavam as seguintes pontuações: "sim", quatro pontos; "não", zero 
ponto; e "às vezes", dois pontos, sendo calculada a pontuação final a partir da soma de 
todas as respostas. O grau de incapacidade pode ser leve (zero a 16 pontos), médio (18 
a 36 pontos), moderado (38 a 56 pontos), severo (58 a 76 pontos) e catastrófico (78 a 
100 pontos) (MCCOMBE, 2001). 
 
Os dados foram tabelados no Excel e submetidos à análise exploratória dos dados, com 
o objetivo de sumarizar e descrever os valores. As variáveis contínuas foram expressas 
em termos de estatísticas descritivas básicas (média, mediana e desvio padrão), 
enquanto as variáveis categóricas foram expressas em termos de frequência e 
percentual. 
 
Resultados e Discussões 

 
O presente estudo envolveu 23 participantes, 18 (78,2%) do sexo feminino e cinco 
(21,8%) do sexo masculino. Cassol (2019), em sua pesquisa, também encontrou 
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predomínio de zumbido, associado à DTM, em mulheres, o que pode ser justificado pelo 
fato destas procurarem, com mais frequência, os serviços de saúde. 
A média de idade encontrada foi de 34,4 anos e vai de acordo com alguns estudos 
encontrados, que apontam uma média de idade por volta dos 30 anos, o que pode ter 
relação com o maior procura e acesso aos serviços de saúde, nessa área, por esta faixa 
etária (ROTA, 2019; MORAIS, 2012). 
No que se refere ao diagnóstico da DTM, 12 pacientes (52%) possuíam DTM do tipo 
mista, sete (30,5%), articular e quatro (17,5%), muscular, o que evidencia predomínio 
da DTM do tipo mista, nesta amostra, com presença de sintomas otológicos. 
Quanto ao local do zumbido, 12 (52%) pacientes o manifestaram bilateralmente, nove 
(39%) de forma unilateral, sendo cinco na orelha esquerda, quatro na orelha direita e, 
dois (9%) relataram sensação na cabeça. A literatura científica (CASSOL, 2019; 
MORAIS, 2012) confirma a ocorrência de zumbido, majoritariamente, de forma bilateral, 
como também observado neste estudo. 
Dentre os 12 pacientes que apresentaram o zumbido bilateralmente, sete (58,4%) 
manifestaram DTM de forma bilateral. Em relação à ocorrência unilateral, dos cinco que 
demonstraram o zumbido na orelha esquerda, três (60%) apresentavam DTM no mesmo 
lado e, dos quatro que ouviam o sintoma na orelha direita, todos (100%) apresentaram 
a DTM no lado direito. Um estudo (CASSOL, 2019) ressaltou que a maior parte dos 
pacientes apresenta zumbido no lado equivalente ao que foi diagnosticada a DTM, o 
que corrobora parte dos achados desta amostra. 
A média de tempo de surgimento do zumbido, neste estudo, foi em torno de 40 meses, 
resultado semelhante à pesquisa de Hilgenberg (2009), uma vez que a maior parte dos 
pacientes (53%) apresentava o sintoma há aproximadamente 36 meses, quando 
decidiram procurar os serviços de saúde. 
Dentre os participantes, 19 (82%) apresentaram zumbido intermitente e quatro (18%), 
constante, dados concordantes com os estudos levantados (PHILIPPI, 2005; 
HILGENBERG, 2009), os quais descreveram que a maior parte dos pacientes com DTM 
apresenta zumbido com duração intermitente. 
A literatura científica (URBAN, 2009; PINHEIRO, 2019) descreve incidência de tontura 
entre 40 a 70% dos pacientes com DTM, o que corroborou os achados desta pesquisa, 
uma vez que 15 (65,2%) pacientes referiram ter episódios de tontura ou vertigem, 
ocasionalmente. Por isso, o questionário DHI foi aplicado especificamente nesta parte 
da amostra. 
Referente à avaliação audiológica, os resultados foram caracterizados considerando 46 
orelhas, sendo que na audiometria 44 (95,6%) orelhas apresentaram audição dentro 
dos padrões de normalidade e um sujeito, correspondente à duas (4,4%) orelhas, 
apresentou perda auditiva do tipo sensorioneural de grau leve, com configuração 
descendente. Estes resultados vão de acordo com outros estudos (CASSOL, 2019; 
MORAIS, 2012), que também encontraram predomínio dos limiares audiológicos dentro 
dos padrões de normalidade na população afetada pelo zumbido, associado à DTM. 
Em relação aos resultados da timpanometria, observou-se que 40 (87%) orelhas 
apresentaram curva timpanométrica do tipo “A”, o que demonstra compatibilidade com 
o padrão audiológico normal encontrado neste estudo, houve, ainda, duas (5%) curvas 
tipo “C”, uma (2%) do tipo “B” e três (6%) curvas tipo “Ad”. 
A audiometria de altas frequências ainda não apresenta um consenso a respeito da 
análise e interpretação dos resultados e critérios de normalidade (ROCHA, 2010), 
entretanto foi observado limiares audiométricos mais elevados ao comparar-se com a 
audiometria tonal limiar nos pacientes que a realizaram, resultado que corrobora com 
estudo prévio (CASSOL, 2019). 
Referente às medidas psicoacústicas do zumbido (pitch e loudness), apenas 11 (47,8%) 
participantes realizaram a acufenometria, em virtude dos demais não estarem 
apresentando o sintoma no momento do teste. Os resultados estão apresentados na 
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Tabela 1, tendo sido utilizada a mediana na interpretação da discussão deste achado, 
devido a presença de valores extremos nos resultados deste teste. 
Vide Tabela 1 
A mediana de 16,5 dBNS, referente à loudness de ambas as orelhas, foi superior ao 
achado na pesquisa de Teixeira (2018), cujo valor ao considerar as duas orelhas, foi de 
10 dBNS, entretanto, deve-se considerar que, no estudo presente, a maior parte dos 
pacientes apresentavam audição normal, o que não ocorreu no estudo referenciado, 
assim, concorda-se que um menor nível de sensação de loudness pode ser observado 
nos casos de déficit auditivo confirmado no audiograma (UEDA,1992). A mediana 
relacionada à sensação de pitch, de ambas as orelhas, neste estudo (12,6 kHz) foi 
semelhante aos estudos que apresentaram predomínio de pitch agudo, em até 80% de 
suas amostras (URNAU, 2011; ROCHA, 2020). 
Nos gráficos 1 e 2, pode-se visualizar a média dos escores totais e por subescalas dos 
questionários THI e DHI, respectivamente. 
Vide Gráfico 1 
Dentre os aspectos avaliados pelo THI, o mais afetado foi o aspecto funcional, o que 
também foi visto nas pesquisas de Zeigelboim (2008) e Rocha (2017). Muitos pacientes 
relataram limitações nas funções mentais, sociais, ocupacionais devido ao zumbido, 
uma vez que a presença deste sintoma compromete as atividades que necessitam de 
concentração. 
A maior partes dos indivíduos (43,4%) apresentou escore total que denota um prejuízo 
do zumbido (handicap) médio sobre a qualidade de vida, o que também foi constatado 
nos estudos de Hilgenberg (2009) e Pavaci (2019), os quais verificaram uma média de, 
respectivamente, 33,53 e 31,65 pontos com pouca repercussão na qualidade de vida. 
Uma possível causa para essa desvantagem não ser superior, é o fato de que não se 
trata de uma comorbidade primária, desta forma, a principal queixa dos pacientes 
manifesta-se em relação à dor orofacial, o que resultou em conceituar o sintoma auditivo 
como secundário. Observa-se, nesses casos, maior possibilidade de recuperação pelo 
fato do tratamento da condição base permitir a melhora do zumbido (HILGENBERG, 
2009). 
Vide Gráfico 2. 
Na análise do DHI, os aspectos físicos também apresentaram maior média de 
acometimento, como encontrado por Zeigelboim (2008). Esse impacto pode ser 
ocasionado devido ao aparecimento da tontura em diversas posições ou movimentos 
da cabeça, de forma frequente, o que afeta e limita diferentes atividades cotidianas. 
Houve predomínio de acometimento do handicap moderado (66,7%) nesta amostra, 
concordante com os achados de Moreira (2006). Assim como no caso do zumbido, 
acredita-se que o sintoma otoneurológico tontura se tornou secundário em relação ao 
impacto da dor orofacial, ocasionada pela DTM. 
De acordo com os resultados aqui verificados, indivíduos com DTM têm apresentado os 
sintomas zumbido e tontura no curso desta condição clínica. Desta forma, faz-se 
necessária a avaliação destes sintomas, uma vez que podem interferir negativamente 
na qualidade de vida em forma de incapacidade, principalmente em aspectos que 
envolvem a realização de atividades de vida diária, conforme mensurado por meio de 
questionários THI e DHI. 
Além disso, a avaliação audiológica do paciente com zumbido deve contemplar exames 
que caracterizem, além de sua presença e grau de incômodo, mas também 
quantifiquem as medidas psicoacústicas, no que se refere à caracterização do pitch e 
da loudness. Estas medidas proporcionam marcadores objetivos para o monitoramento 
deste sintoma e direcionamento do tratamento escolhido. 
A realização da acufenometria foi considerada uma fator limitante do presente estudo, 
uma vez que sua realização dependia da presença do zumbido no momento de 
execução do exame e, devido ao fato da maior parte dos pacientes apresentar zumbido 
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intermitente, o número amostral de participantes submetidos ao teste foi reduzido, 
inviabilizando uma análise estatística para verificar existência de associação entre as 
características psicoacústicas do sintoma com o tipo de DTM apresentada. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que, neste estudo, evidenciou-se predomínio de indivíduos com DTM do tipo 
mista, audição dentro dos padrões de normalidade, associada a presença dos sintomas 
otológicos como tontura e zumbido, que ocasionaram prejuízo de grau médio sobre a 
qualidade de vida. O tipo de zumbido mais frequente foi de pitch agudo, intermitente, de 
ocorrência bilateral. 
O monitoramento audiológico, a acufenometria e os questionários utilizados foram 
considerados instrumentos importantes para caracterizar os sintomas otológicos e 
incômodo nos pacientes com DTM avaliados. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1. Caracterização das medidas psicoacústicas do zumbido, pitch e loudness, de 
ambas as orelhas (n= 22 orelhas). 
 

 
Gráfico 1. Representação da média dos escores total e por subescala do questionário 
Tinnitus Handicap Inventory (n= 23 Indivíduos). 
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Gráfico 2. Representação da média dos escores total e por subescala do questionário 
Dizziness Handicap Inventory (n= 15 Indivíduos). 
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TÍTULO: Avaliação da aceitabilidade de preparações com alimentos da 

sociobiodiversidade em escolas de um município do Rio Grande do Norte. 

Resumo 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar possui diretrizes que visam garantir a 
oferta de alimentos saudáveis e sustentáveis nesse âmbito tão relevante da alimentação 
coletiva, que atende escolares de todos os níveis da educação básica e em todo 
território nacional. Para tanto, torna-se fundamental a inclusão de alimentos da 
sociobiodiversidade local, bem como preparações regionais, na alimentação escolar. 
Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar a aceitabilidade de preparações tradicionais 
com alimentos da sociobiodiversidade local em escolas Rio Grande do Norte. As 
preparações testadas foram feitas com castanha de caju ou umbu como ingrediente 
principal. Resultados: os testes de aceitabilidade demonstram uma boa aceitação dentre 
os escolares participantes, sendo o índice inferior totalizado em 80%. Conclusão: os 
resultados demonstraram o potencial desses alimentos para implementação na 
alimentação escolar. 
 
Palavras-chave: Análise sensorial; alimentação escolar; indicadores de 

desenvolvimento 

TITLE: ADEQUATE AND HEALTHY FOOD IN THE CONTEXT OF SCHOOL FOOD: 

DIFFUSION OF CONSUMPTION OF PRODUCTS FROM REGIONAL 

SOCIOBIODIVERSITY 

Abstract 

The National School Feeding Program has guidelines that aim to guarantee the supply 
of healthy and sustainable food in this very relevant area of collective feeding, which 
serves students at all levels of basic education and throughout the national territory. 
Therefore, it is essential to include foods from the local socio-biodiversity, as well as 
regional preparations, in school meals. The objective of this study was to assess the 
acceptability of traditional preparations with foods from the local socio-biodiversity in 
schools and was carried out in the municipality João Câmara, located in the state of Rio 
Grande do Norte. The tested preparations were made with cashew nuts or umbu as the 
main ingredient.Results: the acceptability tests demonstrate good acceptance among 
the participating students, with the lower index totaling 80%. Conclusion: the results 
demonstrated the potential of these foods for implementation in school meals. 
 
Keywords: Sensory analysis; school feeding; sustainable development indicators. 
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Introdução 

Uma das políticas públicas de alimentação e nutrição mais antigas no Brasil é o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), considerado um dos maiores 
programas de alimentação escolar do mundo, que visa oferecer alimentação escolar e 
ações de Educação Alimentar e Nutricional, do ensino básico ao médio, para toda a 
rede pública (BRASIL, 2013). Dentre seus avanços, sobretudo no que se refere à 
promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), pode-se apontar a incorporação 
da sustentabilidade e do fornecimento de uma alimentação saudável e adequada aos 
escolares, além de instituir que os cardápios a serem fornecidos devem respeitar os 
hábitos alimentares, a cultura e a localidade, através da Lei n° 1.947/2009 (BRASIL, 
2009). Ademais, essa Lei determinou que 30% do repasse do Fundo Nacional do 
Desenvolvimento e Educação deveria ser destinado para aquisição de produtos da 
agricultura familiar, por intermédio de chamadas públicas, dessa forma, garantindo a 
utilização de alimentos da região na alimentação escolar (BRASIL, 2009). Logo, pode-
se afirmar que o PNAE atua como relevante ferramenta de promoção de saúde e 
desenvolvimento local sustentável, além de promover o respeito aos hábitos alimentares 
locais (SZINWELSKI; TEO, 2015). Para tanto, deve-se entender que alimentos 
regionais, são caracterizados como aqueles que são produzidos e consumidos em 
determinado local, entretanto, não são classificados como tradicionais caso tenham sido 
incorporados à dinâmica local há pouco tempo (DIEZ GARCIA, 2003). Todavia, as 
preparações regionais possuem associação com aspectos históricos, culturais e 
socioeconômicos, sendo assim, sua implementação nos cardápios da alimentação 
escolar é de suma relevância para a concretização da lei supracitada (FABRI et al, 
2015). Contudo, estudos realizados em municípios brasileiros, constataram uma baixa 
oferta de alimentos regionais na alimentação escolar (CHAVES, 2009; GABRIEL, 2012), 
Mostrando que, mesmo com a implantação de uma legislação que promova a compra 
de alimentos regionais, da sociobiodiversidade local, seu consumo ainda é inferior ao 
ideal, sobretudo devido à falta de estimulo para consumo desses alimentos e à escassez 
de consenso em relação a quais desses representam a cultura alimentar local (FABRI 
et al, 2015). Posto isso, torna-se necessária a implementação de mais alimentos e 
preparações regionais, e, para que isso ocorra, é fundamental a aplicação de testes de 
aceitabilidade para as preparações propostas. Além disso, vale salientar que a 
aceitação de um alimento pelos estudantes é um relevante aspecto determinante da 
qualidade do serviço fornecido pelas escolas em relação à alimentação escolar, 
ademais, evita o desperdício de recursos públicos na aquisição de alimentos rejeitados 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017). Portanto, estudos que auxiliem nesse processo 
de entendimento, viabilização e aceitabilidade de preparações regionais na alimentação 
escolar, tornam-se bastante relevante no auxílio do cumprimento de algumas diretrizes 
do PNAE e, por conseguinte, na promoção de saúde e sustentabilidade. Nesse contexto, 
o presente estudo objetivou avaliar a aceitabilidade de preparações tradicionais com 
alimentos da sociobiodiversidade local em escolas e foi realizado no município João 
Câmara, localizado no estado do Rio Grande do Norte. 
 
Metodologia 

 
Inicialmente, a equipe do projeto “Alimentação adequada e saudável no contexto da 
alimentação escolar: difusão de consumo de produtos da biodiversidade do RN” realizou 
um encontro com trabalhadores rurais, lideranças comunitárias e gestores do município 
de João Câmara, no Rio Grande do Norte. Esse encontrou visou apresentar os objetivos 
do projeto, além de angariar mais conhecimentos sobre aspectos locais, como cultura, 
produção e receitas. 
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Após, formou-se grupos de trabalhos para descrição de receitas que a comunidade 
elencava como sendo tradicionais do local e comunidades adjacentes. 
Em seguida foi realizada a padronização das receitas que foram obtidas na atividade 
anterior. Para isso, foi realizado um teste de preparações, no laboratório de Técnica 
Dietética do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, onde foram testadas as receitas que, em sua maioria, incluíam como ingrediente 
principal a castanha de caju, e também preparações com o umbu. 
O primeiro passo realizado para a padronização, foi a construção de Fichas Técnicas 
de Preparações para todas as receitas selecionadas pela equipe, por serem mais 
representativas da cultura da comunidade. Estas, foram o Bolo de Castanha, Biscoito 
de Castanha, Vitamina de castanha, Arroz de castanha e a Umbuzada. Algumas 
preparações sofreram pequenas modificações como a redução da quantidade de açúcar 
e de castanha de caju do bolo de castanha, visando a redução do custo e a quantidade 
de açúcar livre. Outra modificação foi a substituição da fruta in natura pela polpa da fruta 
congelada, pois a utilização da fruta in natura se tornaria inviável para aplicação na 
alimentação escolar, visto que demandaria uma equipe maior de merendeiras para 
viabilizar seu uso. No final desse encontro, as preparações escolhidas foram o bolo, o 
biscoito e a umbuzada. 
Os testes de aceitação seguiram padrões recomendados pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Escolar (FNDE, 2017) e ocorreram em 3 escolas estatuais de 3 
municípios do Rio Grande do Norte (João Câmara, Taipu e Touros), com crianças das 
séries iniciais de ensino fundamental e com faixa de 6 a 10 anos. 
A pesquisa faz parte do projeto “Alimentação adequada e saudável no contexto da 
alimentação escolar: difusão do consumo de produtos da sociobiodiversidade regional” 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS (CAAE 82570018.2.1001.5347) 
e realizado em conformidade com as diretrizes da Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS/MS) 466 de 2012. 
 
Resultados e Discussões 

 
  
Testes de aceitabilidade 
Antes de adicionar uma nova preparação a um cardápio, é necessária a análise 
sensorial, que é imprescindível para a avaliação dos alimentos, pois possibilita avaliar a 
aceitação do comensal, além de contribuir de forma direta e indireta para a redução de 
custos da mesma (RIBEIRO et al., 2008). Posto isso, a realização dos testes de 
aceitabilidade das preparações escolhidas para pautar o presente estudo possibilitou 
analisar a viabilidade da implementação destas na alimentação escolar. 
Os resultados dos testes de aceitação foram apresentados em gráficos, para facilitar 
seu entendimento e interpretação. No Gráfico 1, estão ilustrados os resultados 
referentes à aceitabilidade do Bolo de Castanhas, realizado com 251 crianças, sendo a 
aceitabilidade geral de 84% (somatória das respostas positivas, ‘gostei’ e ‘adorei’). 
Quando se analisou a aceitação por escola, observou-se que a aceitação foi maior que 
90% em 2 escolas. 
Em relação aos testes de aceitabilidade do Biscoito de Castanha, (Gráfico 2), foram 
realizados por um total de 205 escolares, e 80% desses classificaram a preparação em 
questão de forma positiva. Todavia, vale salientar que em uma das escolas o teste de 
aceitabilidade do biscoito não pôde ser realizado. A aceitabilidade geral da Umbuzada 
(Gráfico 3), considerando as 3 escolas foi de 82%, com base nas respostas das 146 
crianças que participaram. Observou-se que em uma escola a aceitação foi de 88%. 
De acordo com o Fundo Nacional do Desenvolvimento e Educação (FNDE), o índice de 
aprovação em testes de aceitação de novas preparações deve ser maior ou igual a 85% 
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para que a preparação avaliada seja caracterizada como aceita (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2017). 
Os resultados dos testes quando se considerou a média das escolas, variaram entre 80 
a 84%, porém avaliando os resultados de forma separada, observou-se índice maior 
que 85%, demonstrando o potencial de implementação nos cardápios das preparações. 
Portanto, destaca-se a importância de estudos que promovam e apresentem 
preparações regionais para os escolares, pois, devido à globalização da alimentação, o 
contato das crianças com esses alimentos está ficando mais escasso. Como 
demonstrou um estudo realizado em um município do interior do Ceará, cuja 
constatação foi que além de o padrão alimentar das crianças, ser de baixo teor 
energético e nutritivo, os alimentos regionais são utilizados apenas em sucos 
(MARTINS, 2012). 
Nesse sentido, torna-se importante ressaltar o papel da alimentação escolar como 
promotora da sustentabilidade nas dimensões cultural, social e de saúde, através da 
garantia de aquisição gêneros alimentícios pela agricultura familiar e fornecimento de 
alimentos regionais e da sociobiodiversidade local. 
 
Conclusão 

 
As preparações bolo de castanha e umbuzada foram bem aceitas nos testes de 
aceitabilidade realizados nas escolas que participaram do projeto. A proposta de levá-
las à alimentação escolar foi uma relevante iniciativa no que se refere ao cumprimento 
de diretrizes do PNAE, e à promoção de hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis. 
Todavia, faz-se necessária a realização de novos testes para garantia de sua viabilidade 
na implementação nos cardápios da alimentação escolar. 
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Anexos 

 

 
Gráfico 1. Aceitação geral de Bolo de Castanha em Escolas Estaduais do Rio Grande 
do Norte. 
 

 
Gráfico 2. Aceitação geral de Biscoito de Castanha em Escolas Estaduais do Rio Grande 
do Norte. 
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Gráfico 3. Aceitação geral de Umbuzada (vitamina de umbu) em Escolas Estaduais do 
Rio Grande do Norte. 
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TÍTULO: Obtenção e caracterização de filmes de quitosona com fração hexânica obtida 

a partir do extrato metanólico de Annona vepretorum 

Resumo 

A inovação tecnológica é um forte aliado no desenvolvimento de novas formulações 
farmacológicas que possuem como objetivo melhorar a farmacoterapia, e 
consequentemente, influenciar positivamente na qualidade de vida da população. Neste 
âmbito, biofilmes de quitosana com fração hexânica de Annona vepretorum foram 
produzidos visando sua aplicação na melhora de lesões cutâneas, tendo em vista que 
muitos pacientes sofrem com o desconforto dos elementos convencionais utilizados no 
tratamento destas patologias. Ensaios de Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC), 
Termogravimetria (TG), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de Raios-
X (DR-X) e Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier 
(FTIR) foram realizados para caracterização físico-química dos filmes, assim como 
ensaios de atividade antifúngica foram realizados para demonstrar que os filmes 
atendem as características desejadas. 
 
Palavras-chave: Annona vepretorum. Lesão cutânea. Cicatrização. 

TITLE: OBTAINING AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN FILMS WITH 

HEXANIC FRACTION OBTAINED FROM THE EXTRACT OF Annona vepretorum 

Abstract 

Technological innovation is a strong ally in the development of new pharmacological 
formulations that aim to improve pharmacotherapy, and consequently, positively 
influence the quality of life of the population. In this context, chitosan biofilms with hexane 
fraction of Annona vepretorum were produced aiming at its application in the 
improvement of skin lesions, considering that many patients suffer from the discomfort 
of conventional elements used in the treatment of these pathologies. Differential 
Scanning Calorimetry (DSC), Thermogravimetry (TG), Scanning Electron Microscopy 
(SEM), X-Ray Diffraction (DR-X) and Spectroscopy in the Infrared Region with Fourier 
Transform (FTIR) were performed for physical-chemical characterization of the films, as 
well as antifungal activity tests were performed to demonstrate that the films meet the 
desired characteristics. 
 
Keywords: Annona vepretorum. Skin lesion. Cicatrization. 

Introdução 

A família Annonaceae compreende aproximadamente 2500 espécies e mais de 130 
gêneros distribuídos em regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, o número de 
espécies chega a 260, dentre essas, 24 são endêmicas do território brasileiro e 
encontram-se na Amazônia, Caatinga, Cerrado, Floresta Atlântica e Pantanal (SILVA et 
al., 2017). As espécies de Annona têm sido usadas como remédio natural por povos 
nativos de várias culturas para uma grande variedade de doenças. Estudos fitoquímicos 
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relataram o isolamento de alcalóides, acetogeninas, flavonóides, terpenóides, 
esteróides e lignóides. Esses compostos apresentaram atividades biológicas 
importantes, como citotóxica, antitumoral, antimicrobiana, imunossupressora, 
antiemético, antimalárico, anti-inflamatória e antinociceptiva. (DUTRA et al., 2012; 
COSTA et al., 2011; CRUZ et al., 2011; SANTOS et al., 2007; QUÍLEZ et al., 2018) A 
Annona vepretorum é endêmica do bioma Caatinga e popularmente conhecida como 
“araticum” e “pinha da Caatinga”, além de ser amplamente utilizada na nutrição humana. 
Seus frutos são consumidos “in natura” e a decocção das folhas é usada em banhos 
para alergias, doenças de pele, leveduras e infecções por bactérias, enquanto suas 
raízes são indicadas para picadas abelhas e cobras, condições que envolvem 
inflamação e dor. (SILVA et al., 2015; SILVA et al., 2016) As lesões cutâneas geralmente 
são provenientes de traumas químicos e físicos tais como acidentes e cirurgias que 
ocasionam ferimentos como cortes, escaras e ulcerações teciduais. A preservação e o 
processo de reparo da pele se fazem importante, e são bastante estudadas as causas 
e formas de tratamento de processos inflamatórios que nela ocorram, devido a sua 
relevância no sistema de saúde, pois apresenta um número considerável de pessoas 
afetadas (COUTO et al.,2015). Portanto, há necessidade de pesquisas sobre materiais 
curativos que, além de protegerem a pele contra agentes externos, não causem dor e 
tenham constituintes ativos que promovam a cicatrização. Ao longo dos anos, uma vasta 
variedade de curativos, tendo como base polímeros sintéticos, semissintéticos ou 
naturais, vêm sendo desenvolvidos. Esses produtos apresentam propriedades físico-
químicas e biológicas que são importantes pra sua ação, como boa aderência a ferida, 
fácil formação do gel, boas propriedades mecânicas, além de ajudar na regeneração 
celular, inibir o crescimento bacteriano ou fúngico, e ter ausência de antigenicidade 
(ERIM et al., 2017; SILVA, 2015). Deste modo, novas formulações com propriedades 
capazes de auxiliar e otimizar a farmacoterapia têm sido evidenciadas. Em virtude disso, 
e visando que tais filmes atendam as características desejadas, uma série de testes 
deve ser feito. A princípio, a caracterização físico-química, a partir de técnicas de 
Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Termogravimetria (TG), Espectroscopia de 
Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e Difração de Raios-X (DR-X) são 
imprescindíveis, uma vez que possibilita a observação de interações entre os 
componentes da formulação e consequentemente observação de possível eficiência do 
produto obtido. Além disso, a realização de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
também auxilia na visualização da forma do filme em questão. Não obstante, almejando 
a soma de resultados positivos que possam comprovar a ação do produto, a avaliação 
de atividade antifúngica também foi verificada, de modo a contribuir positivamente com 
o estudo. 
 
Metodologia 

 
2.1 MATERIAL O extrato metanólico semi-sólido da Annona vepretorum foi obtido em 
parceria com a Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF). O Polímero de 
Quitosana será adquirido da Sigma Aldrich®. Todos os outros solventes utilizados serão 
de grau analítico 2.2 DESENVOLVIMENTO DOS FILMES POLIMÉRICOS Com relação 
à forma de obtenção do filme, tal como definido, será utilizado o Método Sol-gel 
adaptado (VAN DEN BROEK et al., 2015), compreendendo: a) Solubilização da 
quitosana (1%) em ácido acético aquoso (1%); b) Submeter a solução resultante à 
agitação magnética por um período de 24h e posteriormente filtração a vácuo; c) 
Adicionar fração hexânica 5% em grau, seguido de adição de propilenoglicol e labrasol 
(ambos a 10%); d) juntamente a este conteúdo, adicionar solução de quitosana em q.s.p 
10 ml do filme e transferir para placa de petri, prosseguindo-se com secagem total em 
incubadora shaker de bancada com aquecimento a 30º C por um período de tempo 
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variando de 8 à 12 horas; e) Sobre os filmes formados, será adicionada uma solução de 
hidróxido de sódio (NaOH) 4% para neutralização do ácido residual. Os filmes são 
lavados, posteriormente, com água destilada até atingir um pH neutro e deixados em 
temperatura ambiente até secagem completa. 2.3 CARACTERIZAÇÃO FISICO-
QUÍMICA DOS SISTEMAS Espectroscopia na Região do Infravermelho com 
Transformada de Fourier (FTIR) A amostra da fração hexânica de Annona vepretorum 
será adicionada a 100 mg de KBr, sob uma pressão de 1x107 Pa. Já os filmes serão 
colocados sobre a placa de aço e analisados diretamente. A análise será realizada 
utilizando um espectrômetro IR Prestige-21. Utilizando-se das bandas de absorção 
características para analisar o polímero, o CFND e o filme. Serão analisados na 
varredura de 4000 a 650 cm-1. Difração de raios X (DRX) As amostras serão submetidas 
à análise por DRX, através de um difratômetro de raios X modelo XRD 6000 
(Shimadzu®, Kansai, Quioto, Japão) com varredura angular 5º<2Ө<60º, na montagem 
de Bragg-Brentano, sistema Ө-2Ө, utilizando-se radiação de Cu (kα1) com varredura no 
passo de 0,02 (2Ө), com intervalo de 0,6 segundo para cada amostra. Termogravimetria 
(TG) As curvas termogravimétricas (TG) da CFND e dos sistemas serão obtidas em um 
módulo termogravimétrico TGA-60H, na razão de aquecimento de 10°C min-1 até 
900°C. Utilizando-se atmosfera de nitrogênio, com fluxo de 20 mL min-1 e massa de 
5,00 ± 0,05 mg acondicionada em cadinho de alumina para cada amostra. A calibração 
do equipamento será realizada com padrão de oxalato de cálcio. Calorimetria Diferencial 
Exploratória (DSC) As curvas de DSC do material serão obtidas em um módulo 
Calorimétrico Exploratório Diferencial DSC modelo DSC Q20 (TA instrument) 
Analisadas na razão de aquecimento de 10°C min-1 até a temperatura de 400°C. 
Utilizando-se atmosfera de nitrogênio, com fluxo de 50 mL min–1. O equipamento será 
calibrado para a temperatura utilizando como padrões os pontos de fusão do índio (PF= 
156,6°C) e zinco metálico (PF= 419,5°C) com pureza de 99,99°C, feita com base na 
entalpia de fusão do índio metálico (ΔHFusão = 28,54 Jg-1). Microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) As amostras serão pré-tratadas com deposição de uma camada de 
ouro sobre a superfície e as análises das superfícies dos filmes realizadas com um 
Microscópio Eletrônico de Varredura Tabletomicroscope TM-3000 (Hitachi) com 
microssonda de Raios-X, sendo aplicada uma voltagem de 20 kV. Avaliação da 
atividade antifúngica A atividade antifúngica dos filmes de fração hexânica com 
quitosana deve ser testada através do método de disco-difusão, de acordo com os 
padrões impostos pelo CLSI (CLSI, 2017). Antes da realização dos testes, todas as 
espécies de Candida que irão ser utilizadas neste trabalho devem ser reativadas para o 
processo de triagem e posterior escolha dos microrganismos. Para a triagem, 
previamente as suspensões contendo os respectivos fungos: Candida albicans ATCC 
90028, Candida tropicalis ATCC 13803, Candida parapsilosis ATCC 22019, Candida 
glabrata ATCC 2001 devem ser ajustadas para 0.5 na escala de McFarland. Em 
seguida, de cada suspensão, é necessário realizar distensões utilizando swabs estéreis 
em placas de Petri (90 x 15mm) contendo ágar Müeller Hinton. Após a secagem, é 
importante colocar em cada placa, três discos, sendo um de cada filme. As placas irão 
ser colocadas em estufa a 35°C e avaliadas após o período de 24h e 48h. De acordo 
com essas leituras, algumas espécies são selecionadas para realização do teste de 
atividade antifúngica em triplicata. Podendo ser Candida albicans ATCC 90028, Candida 
tropicalis ATCC 13803, Candida parapsilosis ATCC 22019 ou Candida glabrata ATCC 
2001. Neste teste, é importante a utilização em cada placa além dos discos de 
quitosana, discos controle, sendo um deles apenas quitosana (Branco) para avaliação 
da atividade desta na ausência de fármaco, um contendo Anfotericina B que é um 
fármaco que possui atividade estabelecida, e um contendo somente o protótipo com 
determinada concentração para avaliação da atividade na ausência de quitosana. 
 
Resultados e Discussões 
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Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformador de Fourier (FTIR) 
Diante dos resultados obtidos por meio da técnica de FTIR, é perceptível identificar 
padrões de absorção semelhantes tanto para o espectro do filme branco (FB) quanto do 
filme de quitosana com fração hexânica proveniente de Annona vepretorum (FFH). No 
espectro relacionado ao filme branco (FB) foi possível observar a presença de um 
estiramento simétrico de amina primária (NH2) entre 3300-3500 cm-1, bem como um 
estiramento de OH entre 3500-3200 cm-1. Além disso, no intervalo de 2900-2800 cm-1 
também foi possível identificar estiramento metila e metileno, seguido de pico referente 
a aldeído ente 2800-2700 cm-1(VIEIRA et al.,2014). Em 1640-150 cm-1 deformações 
de NH2 foram observadas, assim como entre 1380-1370 cm-1 deformações simétrica 
de C-H. Picos referentes a aminas também puderam ser observados entre 1350-1000 
cm-1. Por fim, visualizou-se vibrações referentes a C-O-C em 1159, estiramento C-O de 
álcoois e fenóis por volta de 1250-1000 e deformações C-H entre 1000-650 cm-1 
(VIEIRA et al.,2014). No que se refere a FFH, em 3400 cm-1 há presença de pico de 
absorção que evidencia estiramento O-H, o qual se apresenta mais intenso se 
comparado ao presente em FB, assim como entre 2900-2800 cm-1 o estiramento metila 
e metileno pode ser apresentado, neste caso, observou-se que o pico se apresentou 
menos evidente que o de FB. Na região de 1725-1700 cm-1 verifica-se presença pico 
de absorção condizente com ácido carboxílico, assim como em 1640-1550 cm-1 haver 
relação com dobramento de aminas e amidas primárias e secundárias, tal pico mostrou-
se de modo mais evidente que em FB (PAVIA et al., 2010). Difração de raios-x (DR-X) 
O padrão de DRX do filme branco, evidencia a presença de quitosana, confirmada pela 
existência de pico centrado em 20º, consequentemente mostrando seu aspecto 
cristalino (Kloster et al., 2015). Quando se compara tal evento com o DRX do filme com 
fração hexânica (FFH) nota-se alteração nesse ponto, uma vez que não há mais um 
pico evidente nessa região, mas em uma região posterior, este possível 
desaparecimento do pico pode estar relacionado com uma alteração da região cristalina 
da quitosana causada possivelmente pela interação com a fração hexânica presente no 
filme formado (Wang et al., 2019). Mediante comparação dos difratogramas de FB e 
FFH, observou-se que o pico em torno de 37º permanece, apenas com a ressalva de 
apresentar intensidade levemente mais nítida em FFH, o que pode sugerir menor 
cristalinidade no local, segundo Wang et al., 2019. Dessa maneira, na mistura do 
polímero com a fração hexânica para formação do filme, alguns pontos pode-se notar a 
perda de cristalinidade, fato este que corrobora para a existência de maior solubilidade 
do composto formado, bem como, poderia favorecer a melhor atuação do princípio ativo, 
desde que testes mais eficientes fossem realizados in vivo visando comprovar essa 
suposição (LEUNE et al., 2000). Termogravimetria (TG) Durante a comparação dos 
termogramas, foi possível observar que o FB apresenta 3 eventos de perda de massa, 
enquanto o FFH apresenta apenas 2 eventos. Os eventos centrados entre 50 e 150ºC 
dizem respeito a volatilização da umidade existente nos filmes poliméricos, além disso, 
a perda de massa em tal região também diz respeito a decomposição de alguns 
polímeros de baixo peso molecular como é o caso de span 80, xilana, carvacol e 
quitosana, este último, usado na síntese dos filmes em questão. Com tal conhecimento 
e análise do termograma, tendo em vista que a perda de massa aumentou no FFH, 
sugere-se que esse filme apresenta maior umidade (AFONSO et al., 2019). Não 
obstante, quando se observa FB, nota-se a existência de um outro evento de perda de 
massa na região próxima a 250ºC, o qual provavelmente sofreu deslocamento para a 
direita no termograma de FFH, tendo início em aproximadamente em 280ºC. Isto 
poderia significar uma maior estabilidade térmica deste último, neste caso, haveria 
necessidade de maior quantidade de energia (temperatura) para que a degradação 
ocorresse (MA et al., 2019) Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) Durante a 
análise, foi notável a presença de um pico endotérmico para o FB e FFH, representando 
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uma perda de umidade proveniente da perda de água de ambos os filmes (KAYA et al., 
2018). Um fato positivo observado quando realizada a comparação de ambos os 
sistemas foi que o primeiro pico endotérmico de FB aconteceu por volta de 57ºC, 
temperatura diferente daquela apresentada por FFH, a qual foi aproximadamente 70º 
C, o que pode ter sido proveniente de ligações formadas entre os compostos fenólicos 
presentes na fração hexânica e as moléculas de água, de modo a aumentar a 
temperatura de evaporação, possivelmente melhorando a estabilidade do filme com a 
fração hexânica. (DEBONE et al., 2001; QUIN et al., 2019). É perceptível a presença de 
um pico exotérmico na região de 280ºC no FB, enquanto esse mesmo pico sofreu um 
deslocamento para a direita no FFH, aparecendo em aproximadamente 298ºC. Esse 
evento está muito provavelmente ligado ao processo de cristalinização dos filmes, sendo 
importante ressaltar que o resultado obtido para o filme com fração hexânica pode 
caracterizar a existência de uma interação entre o polímero e a fração (KAYA et al., 
2018). Estas interações podem estar também relacionadas com o desaparecimento de 
um pico endotérmico em 248ºC no termograma do FB. Por fim, também foi observado 
a existência de outro pico exotérmico na temperatura de 340ºC tanto em FB quanto em 
FFH, porém neste último, ele se apresentou de maneira menos intensa, o que pode ter 
alguma relação com o grau de cristalinidade (KADAM et al., 2018). Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV) No que se refere a microscopia eletrônica de varredura, 
a mesma foi realizada tanto para o FB quanto para FFH. O primeiro apresentou-se com 
aspecto homogêneo, além de certa porosidade na superfície, além disso, algumas 
linhas foram notadas, porém pode-se considerar que foram causadas por arranhões na 
placa de acrílico onde os filmes foram formados (Escárcega-galaz et al., 2018). Já no 
que se refere a morfologia do FFH nota-se regiões desiguais e alturas ligeiramente 
maiores que o restante da superfície do filme. Neste caso, tais irregularidades podem 
representar uma possível separação de fases (Baji et al., 2019), levando a sugerir que 
a quitosana e a fração hexânica poderiam não estar misturados de modo homogêneo 
(Wang et al., 2018). Avaliação da atividade antifúngica Testes visando elucidar uma 
possível atividade antifúngica dos filmes foi realizado, porém, foram obtidos resultado 
negativo, mostrando que o filme contendo a fração hexânica de Annona vepretorum não 
promoveu a formação de halo de inibição do crescimento dos fungos utilizados (Candida 
albicans ATCC 90028, Candida tropicalis ATCC 13803, Candida parapsilosis ATCC 
22019, Candida glabrata). 
 
Conclusão 

 
Após a obtenção dos resultados referentes aos testes de FTIR, DR-X, DSC, TG, MEV 
e o antifúngico, pode-se observar que os filmes de quitosana com fração hexânica de 
Annona vepretorum apresentaram resultados promissores, tanto em relação a 
interações possivelmente presentes entre os constituintes da formulação, quanto o 
próprio aumento de estabilidade quando comparado ao filme branco, isto em condições 
de aquecimento, como pode se observar nas análises de DSC e TG. Além disso, a 
questão do possível aumento de solubilidade também foi um fator importante a ser 
citado, tendo em vista que a partir da análise de DR-X dos filmes, notou-se uma provável 
redução da cristalinidade dele, o que consequentemente favorece tal afirmação. Por fim, 
é importante destacar que os resultados obtidos através do MEV são passíveis de mais 
estudos e pesquisas para total elucidação, tendo em vista que quando se compara o 
filme branco e o filme com fração hexânica nos variados aumentos, elementos são 
observados e acabam deixando alguns questionamentos que necessitam de maior 
tratamento. Assim como estes, o resultado fornecido através do antifúngico acabou 
mostrando ausência de atividade nesse âmbito, contrária ao esperado, tendo em vista 
que outras espécies do gênero Annona apresentam positividade quanto a isso. Sendo 
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assim, é possível concluir que os filmes de quitosana com fração hexânica são uma 
proposta promissora no âmbito da farmacoterapia, tendo em vista que podem ajudar a 
tratar patologias inerentes ao ser humano de modo menos doloroso e mais eficaz. 
Porém, para isso, é essencial que mais estudos sejam realizados visando comprovar de 
fato as propriedades farmacológicas, físico-químicas e terapêuticas que ele pode 
apresentar. 
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TÍTULO: PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE INIBIDORES DE BOMBA DE PROTONS EM 

FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS 

Resumo 

Os inibidores de bomba de prótons (IBP) estão entre os medicamentos mais prescritos 
no mundo. Contudo, informações sobre perfil de usuário e fatores associados a sua 
aquisição em farmácias comunitárias são escassos. O objetivo desse estudo é 
caracterizar o padrão de uso de IBPs e fatores associados a utilização inadequada. Está 
sendo desenvolvido em um estudo transversal, prospectivo e observacional envolvendo 
entrevista a 600 pacientes que adquirirem IBP para uso próprio em farmácias 
comunitárias. Está sendo investigado o perfil sócio demográfico e clínico (doenças e 
outros medicamentos). Quanto aos IBPs e sua utilização inadequada está sendo 
avaliado a indicação de uso, posologia adotada, tempo e conhecimento do paciente 
sobre o medicamento. Estamos empregando estatística descritiva e para a 
determinação dos fatores associados ao uso de IBPs, modelo multivariado por 
regressão logística. Resultados preliminares percebeu-se que o uso de IBPs se mostra 
adequado quanto a indicação e forma de uso, contudo se observa um elevado uso 
prolongado destes medicamentos associados a ausência de conhecimento sobre os 
potenciais danos. 
 
Palavras-chave: IBPs, estudo de utilização de medicamentos, farmácia comunitária. 

TITLE: Study of proton pump inhibitor use by community pharmacy users. 

Abstract 

Proton pump inhibitors (PPIs) are among the most prescribed drugs in the world. 
However, information on user profiles and factors associated with their purchase at 
community pharmacies is scarce. The aim of this study is to characterize the pattern of 
PPI use and factors associated with inappropriate use and prolonged use. A cross-
sectional, prospective and observational study involving interviews with 600 patients 
purchasing PPIs for their own use in community pharmacies is being conducted. The 
socio-demographic and clinical profile (diseases and other medications) is being 
investigated. Regarding PPIs and their use, the indication for use, dosage adopted, time 
and patient knowledge about the drug, We are using descriptive statistics for sample 
characterization and multivariate logistic regression model to determine factors 
associated with PPI use. Preliminary results point to an adequate use of PPI regarding 
indication and form of use, however there is a high prevalence of prolonged use of these 
drugs associated with lack of knowledge about adverse reactions. Therefore, PPI use is 
adequate as to indication and form of use, however, it is used for prolonged periods 
without knowledge of the potential risks.  
 
Keywords: PPIs, drug use study, community pharmacy. 
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Os inibidores de bomba de prótons (IBP) estão entre os medicamentos mais prescritos 
para doenças dispépticas (KANTOR et al., 2015). Os IBPs são bloqueadores 
irreversíveis da bomba H+/K+ ATP adenosina trifosfatase, presentes nas células 
parietais, inibindo a secreção de prótons (H+) na cavidade estomacal (MCDONAGH, 
2009). São empregados no tratamento de hiperacidez gástrica, incluindo doença do 
refluxo gastroesofágico, doença da úlcera péptica e terapia de erradicação do 
Helicobacter pylori (SAKATA et al., 2019). Os IBPs são categorizados como 
medicamentos Over The Counter (OTC) em diversos países. Para ser classificado como 
OTC precisam ser usados primariamente em condições que não exijam supervisão 
direta por médico, não pode ter potencial para habituação ou sobredosagem, e deve ter 
evidência de sua tolerabilidade e segurança. No Brasil, os IBPs são comumente 
comercializados em farmácias comunitárias sem exigência de receita médica, 
contradizendo sua classificação de medicamento de prescrição obrigatória, portanto, 
assemelhando-se à forma de dispensação de OTC. Na literatura não encontramos 
estudos de utilização de OTC, sejam IBP ou outros. Contudo, os IBPs apresentam riscos 
que estão relacionados ao seu uso prolongado, destacando-se a deficiência na 
absorção de vitamina B12, de ferro (LAM et al., 2017) cálcio, problemas renais (VAEZI, 
2017) e interações medicamentosas (MICROMEDEX, 2019: YANG; METZ, 2010). Um 
estudo transversal realizado no Líbano relata a corrente prescrição de IBP na atenção 
primaria, foi avaliado o tratamento de 323 pacientes ambulatoriais que compareceram 
a farmácias comunitárias, em diferentes regiões libanesas, com alguma prescrição de 
IBP. Também foi constatado que 40-80% de todas as prescrições de IBP foram 
inapropriadas por não concordarem com as diretrizes padrão em relação ao tipo de IBP 
utilizado e com a duração do tratamento indicado, no entanto a indicação e a dose se 
mostraram corretas (NAWAS et al., 2016). 
 
Metodologia 

 
Estudo observacional, transversal e prospectivo realizado em utentes, da rede privada 
de farmácias Pague Menos no município de Natal/RN, que adquiriram inibidores de 
bomba de prótons para consumo próprio. Foram incluídos todos os indivíduos maiores 
de 18 anos que adquiriram IBP para consumo próprio durante o período de estudo e 
que assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). E excluídos 
usuários que apresentaram incapacidade evidente para responder o questionário 
(portadores de distúrbios auditivos, cognitivos e da fala). O estudo contou com uma 
amostra de 317 participantes. A população do estudo foi divida proporcionalmente 
considerando população residente nos distritos sanitários de Natal e a distribuição de 
Farmácias da rede Pague Menos. O número de entrevistados em cada farmácia foi 
proporcional ao número de residentes abrangido por cada farmácia. O município de 
Natal possui vinte e duas unidades da farmácia espalhadas por todos os distritos. As 
entrevistas foram feitas em todos os usuários que compraram inibidores da bomba de 
prótons durante a presença dos pesquisadores e que concordaram com os termos da 
pesquisa assinando o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O 
questionário utilizado foi elaborado em 3 blocos, o primeiro se refere a dados para 
caracterização da população do estudo (endereço, idade, sexo, renda, escolaridade, 
tabagismo, consumo de álcool, peso e altura), o segundo às doenças autorreferidas e 
os medicamentos empregados e o terceiro se refere a informações do IBP adquirido, 
como princípio ativo, dose, ocorrência de automedicação, forma de utilização, tempo de 
uso e motivação para primeiro uso. Os usuários foram questionados quanto o motivo de 
uso e conhecimento acerca de outras indicações e potenciais riscos do uso prolongado. 
A análise estatística dos dados foi realizada com Stata versão 15 (Stata Corporation, 
College Station, TX, USA). As características da população do estudo foram descritas 
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por medidas sumárias adequadas às respectivas escalas de medição. Os dados foram 
apresentados em média e desvio padrão ou frequências relativas e absolutas quando 
pertinente. Para análise dos fatores associados ao uso prolongado de IBP foi utilizada 
regressão logística. Neste modelo, a variável dependente foi uso prolongado de 
administração de IBP, classificada como uso acima de 1 ano (KINOSHITA; ISHIMURA; 
ISHIHARA, 2018). As variáveis que em análise univariada apresentaram uma 
associação com a dependente com valor de p<0,10 foram em um modelo multivariado 
por regressão logística, considerando-se estatisticamente significativas as associações 
com p<0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os principais resultados observados neste estudo mostram um padrão de uso adequado 
quanto à posologia e indicações. Contudo, o percentual de usuários utilizando IBP por 
um período superior a cinco anos foi consideravelmente alto, sobretudo indivíduos com 
maior idade, elevado índice de massa corporal e sob uso de AINES. O conhecimento 
dos entrevistados acerca dos riscos do uso prolongado da classe estudada mostrou ser 
insuficiente.  
Foram avaliados um total de 317 pacientes, dentre eles 202 (63,7%) eram do sexo 
feminino e com média de idade de 55,5 ± 17,5 anos. Aproximadamente 69% da amostra 
apresenta renda inferior a 5 salários mínimos e 135 (42,6%) dos indivíduos possuem 
curso superior. O índice de massa corporal (IMC) foi de 27.2 ± 4.7 Kg/m2, dentre as 
doenças autoreferidas, as relacionadas ao aparelho cardiovasculares foram mais 
presentes (147, 47,4%) e 98 (30,9%) pacientes não relataram doenças crônicas. O uso 
de álcool foi observado em 42 usuários (13,3%) e 16 (5,1%) eram tabagistas. 
 Dentre todos os medicamentos relatados como “em uso” pelo paciente, os anti-
hipertensivos apresentaram maior destaque com 40,4% (128) dos entrevistados, 
seguidos pelos antilipemiantes (73; 23,0%) e hipoglicemiantes (59; 18,6%). Contudo, 
30% (98) dos usuários relataram estar fazendo terapia exclusivamente com IBP. O 
Pantoprazol 40mg foi o mais utilizado (26,5%), seguido pelo Omeprazol 20mg e o 
Pantoprazol 20mg, com 21,5% e 16,7%, respectivamente. As doenças gastrointestinais 
apresentaram-se como principal motivo de uso, destacando-se a gastrite e a DRGE.  
Contrario aos dados apresentados no presente estudo, JOSH GEFFEN AND KIERAN 
FORSTER, 2018, mostram que o uso de IBP sem indicação apropriada é de 25 a 70% 
nos Estados Unidos (US), além disso, os IBP respondem por mais de US $ 10 bilhões 
em custos de saúde. Vários estudos têm relatado que IBPs são frequentemente 
prescritos sem indicação apropriada. Por exemplo, um estudo observacional transversal 
realizado na Espanha com 302 pacientes determinou a magnitude da prescrição não 
recomendada por diretrizes (NGRP) de IBP, concluindo que esse tipo de prescrição foi 
observada em 192 casos (63,6%) e o custo médio associado ao NGRP por prescrição 
foi de 3,24 euros por mês (MARES-GARCÍA et al., 2017a). Porém, não há estudos 
suficientes sobre os motivos que levam a prescrição inapropriada. Um estudo recente 
de caso-controle em pacientes idosos no Hospital Oncológico na Grécia apontou como 
maior preditor de uso inadequado de IBP em idosos o número de medicamentos 
recebidos, sendo os pacientes expostos aos riscos de prescrição sem qualquer 
benefício esperado (VOUKELATOU et al., 2019).  
Aproximadamente 90% dos pacientes responderam estar fazendo uso sob prescrição 
médica. Contudo, apenas 40,8% (129) da amostra apresentaram a receita médica no 
momento da compra.  
A aquisição de medicamentos OTC é cerca de duas vezes maior do que os prescritos 
(PANDA et al., 2017). Além disso, é prática comum a compra de medicamentos sujeitos 
a prescrição sem receituário (ALJADHEY et al., 2015) ou a reutilização do mesmo 
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receituário várias vezes (MAHROUS, 2018). Logo, é bastante disseminada a prática da 
automedicação e não restrita aos OTC. No caso dos IBPs, também predomina o uso de 
indicações não licenciada em mais de 60% dos clientes de farmácia comunitária 
(MARES-GARCÍA et al., 2017b). A variabilidade de marcas disponíveis e o baixo custo 
do IBP são fatores associados ao uso expressivo da classe (BOMBA et al., 2018). 
Observamos valores menores em nossa amostra, contudo, os estudos citados baseiam-
se em análise retrospectiva de prescrições em amostras pouco representativas. Nossos 
dados foram coletados prospectivamente em uma amostra estratificada abrangendo 
uma população de cerca de 800,000 habitantes.  
O uso de IBPs por mais de cinco anos predominou (30%), enquanto 19,4% dos usuários 
adquiriam pela primeira vez. A administração antes do café da manhã foi a mais relatada 
pelos entrevistados, respeitando o intervalo de 20~30 minutos de jejum. Em relação ao 
conhecimento sobre o risco do uso prologando, 179 (56,5%) desconhecem, 65 (20,5%) 
sabem, mas não conseguem descrever quais são e 24 (7,6%) relatam doenças 
demenciais.  
A análise univariada por regressão logística mostrou que o uso prolongado de IBP se 
relaciona a maior idade (odds-ratio (OR) 1.03 intervalo de confiança de 95% (IC95%) 
1.02 - 1.05), IMC (OR 1.07 IC95% 1.01 - 1.12) e ao uso de antiinflamatórios não 
esteroidais (AINES) (OR 5.87 IC95% 2.13 – 16.18). O modelo multivariado manteve as 
mesmas variáveis: idade (OR 1.03 IC95% 1.01 - 1.05), maior IMC (OR 1.07 IC95% 1.01 
- 1.13) e uso de AINES (OR 4.66 IC95% 1.62 – 13.45).  
Pacientes com idade acima de 65 anos, com história prévia de úlcera grave, 
apresentaram maior risco de sangramento em cerca de 4% ao ano, provavelmente pela 
presença de outros fatores e, entre eles, a ocorrência frequente de infecções por H. 
pylori em pessoas idosas (SAVARINO et al., 2018). A obesidade é um fator de risco 
bem estabelecido para o desenvolvimento do DRGE, pacientes com IMC acima 35 
apresentam uma prevalência de 3 a 6 vezes maior quando comparado com indivíduos 
com IMC inferior a 25 (HOLMBERG et al., 2019). Os anti-inflamatórios não esteroidais 
são conhecidos por agredir a mucosa gástrica, alterando a produção de muco 
responsável pela proteção contra o conteúdo ácido e proteolítico do estômago. Seus 
efeitos podem ser percebidos após os primeiros dias do início da terapia. Em paciente 
crônicos há um risco relativo de progredir a úlceras gástrica, necessitando do uso dos 
IBPs (SAVARINO et al., 2018).  
Os IBPs são medicamentos considerados seguros a curto prazo, porém, seus efeitos 
adversos começam a ser relatados durante o uso por períodos prolongados. 
Considerando que mais de 50% da nossa amostra utiliza os IBPs por mais de 6 meses 
e 30% por mais 4 anos, podemos sugerir que esse grupo de usuários apresenta um 
fator de risco e estão propensos a desenvolver uma das complicações provocadas por 
esses medicamentos. Segundo Jaynes e colaboradores, os efeitos adversos incluem 
infecção por Clostridium difficile, demência, pneumonia, doença renal, deficiência de 
macronutrientes e densidade mineral óssea. No entanto, em situação que exigem o uso 
dos IBPs por tempo indeterminado, como no tratamento da DRGE, os pacientes têm a 
opção de fazer terapia por demanda (JAYNES; KUMAR, 2018). A maioria dos usuários 
da nossa amostra desconhecem esses danos a longo prazo.  
 
Conclusão 

 
O Pantoprazol e o Omeprazol foram os IBPs mais adquiridos em nosso estudo. 
Pacientes do município de Natal, em tratamento com IBP fazem uso adequado com 
relação à posologia e indicação. Contudo, se destaca o uso prolongado, característico 
em pacientes com maior idade, sobrepeso e em uso de AINES. Os usuários 
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desconhecem os potencias riscos da utilização a longo prazo deste medicamento, no 
entanto, não há evidencias robustas sobre os efeitos adversos a longo prazo dos IBPs. 
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TÍTULO: Fornecimento de retinol comparado ao requerimento vitamínico do lactente em 

diferentes estágios de lactação 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a vitamina A pelo leite materno nos diferentes 
estágios de lactação, após suplementação materna com RRR-alfa-tocoferol. O estudo 
foi do tipo clínico randomizado, com participação de 36 puérperas, sendo alocadas em 
grupos: controle (GC) sem intervenção; suplementado 1 (GS1) recebendo dose de 
400UI de RRR-alfa-tocoferol e suplementado 2 (GS2) recebendo 800UI. A coleta 
ocorreu de manhã após jejum de 8-12 horas nos seguintes momentos: 1º (colostro-0h), 
2º (colostro-24h), 3º (transição-7-10 dias) e 4º (maduro-30 dias). Para vitamina A em 
relação ao requerimento nutricional do neonato, considerou-se ingestão diária de 396mL 
de leite colostro e 780mL de leite maduro; a recomendação foi AI de 400μg/dia para 
crianças de 0 a 6 meses. A quantificação do retinol foi feita por cromatografia liquida de 
alta eficiência. As diferenças foram significativas quando (p<0,05). Não houve diferença 
significativa entre os grupos (p>0,05) no pós-parto imediato (0 hora). As diferenças 
foram significativas no leite colostro 24h, entre o GC e GS1 (p<0,001), GC e GS2 
(p=0,001) e GS1 e GS2 (p=0,001). No leite de transição a diferença foi entre o GC e 
GS2 (p<0,001) e GS1 e GS2 (p<0,001). Não houve diferença para o leite maduro. A 
suplementação possibilitou concentrações adequadas de vitamina A no leite colostro 
(24h) e seu fornecimento permaneceu adequado até o leite de transição somente para 
o GS2. 
 
Palavras-chave: Leite humano. Puerpério. Suplementação. Vitamina A. 

TITLE: SUPPLY OF RETINOL COMPARED TO THE VITAMIN REQUIREMENT OF 

THE INFANT IN DIFFERENT STAGES OF LACTATION 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate vitamin A in breast milk at different stages of 
lactation, after maternal supplementation with RRR-alpha-tocopherol. The study was of 
the randomized clinical type, with the participation of 36 puerperal women, being 
allocated in groups: control (CG) without intervention; supplemented 1 (GS1) receiving 
a 400UI dose of RRR-alpha-tocopherol and supplemented 2 (GS2) receiving 800UI. The 
collection took place in the morning after fasting for 8-12 hours at the following times: 1st 
(colostrum-0h), 2nd (colostrum-24h), 3rd (transition-7-10 days) and 4th (mature-30 
days). For vitamin A in relation to the newborn's nutritional requirement, daily intake of 
396mL of colostrum milk and 780mL of mature milk was considered; the 
recommendation was AI of 400μg / day for children aged 0 to 6 months. The 
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quantification of retinol was performed by high performance liquid chromatography. The 
differences were significant when (p <0.05). There was no significant difference between 
groups (p> 0.05) in the immediate postpartum period (0 hour). The differences were 
significant in colostrum 24h, between CG and GS1 (p <0.001), GC and GS2 (p = 0.001) 
and GS1 and GS2 (p = 0.001). In transition milk, the difference was between CG and 
GS2 (p <0.001) and GS1 and GS2 (p <0.001). There was no difference for mature milk. 
Supplementation allowed adequate concentrations of vitamin A in colostrum (24h) and 
its supply remained adequate until transition milk only for GS2. 
 
Keywords: Human milk. Puerperium. Supplementation. Vitamin A. 

Introdução 

A vitamina A possui uma grande importância na saúde pública no Brasil estando entre 
as deficiências nutricionais de maior importância epidemiológicas, entre os grupos que 
foram observados a deficiência de vitamina A (DVA), está presente mulheres grávidas 
e puérperas (LIRA et al., 2013; MIGLIOLI et al., 2013).  
  
Alguns fatores podem estar envolvidos na etiologia da DVA como o baixo consumo de 
alimentos fontes, o aleitamento materno deficiente, o desmame precoce, infecções 
frequentes, dentre outras intercorrências (BRASIL, 2004). Todavia, a baixa ingestão de 
fontes alimentares de vitamina A é a principal causa da deficiência, (SANTOS; 
MERLINE, 2010). Considerando isso, é importante um adequado estado nutricional 
materno dessa vitamina de modo a garantir o crescimento e desenvolvimento normais 
do recém-nascido por meio do aleitamento materno (OVSYANNIKOVA et al., 2010; 
SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ et al., 2012).  
  
O leite materno é considerado a mais importante fonte de vitamina A por aumentar 
significativamente as reservas hepáticas do neonato que é o grande fator de proteção 
contra a deficiência de vitamina A até os dois anos de idade (MARTINS et al., 2007). O 
aleitamento materno tem sido associado ao melhor desenvolvimento neural, cognitivo e 
psicossocial (OWEN, 2010).  
  
É de conhecimento que o leite materno é a melhor fonte de nutrição para a maioria dos 
recém- nascidos e lactentes seja ele a termo ou pré-termo, uma vez que possui 
características nutricionais ideais, sendo recomendado o aleitamento materno exclusivo 
durante os primeiros seis meses de idade (WHO, 2009). Diante disso, o leite materno é 
considerado a mais importante fonte de vitamina A por aumentar significativamente as 
reservas hepáticas do neonato que é o grande fator de proteção contra a deficiência de 
vitamina A até os dois anos de idade (MARTINS et al., 2007). O aleitamento materno 
tem sido associado ao melhor desenvolvimento neural, cognitivo e psicossocial (OWEN, 
2010). 
  
Para bebês de 0 a 6 meses, uma vez que o requerimento médio da vitamina A ainda 
não pode ser determinado e, portanto, as recomendações de ingestão não foram 
estabelecidas, um parâmetro provisório de referência, a ingestão adequada (AI), é 
utilizada na avaliação ou prescrição de consumo de ambas as vitaminas (VITOLO, 
2008). A AI da vitamina A para esta faixa é de 400 μg/dia de vitamina (INSTITUTE OF 
MEDICINE, 2000).  
  
Desta forma, o estado nutricional materno em vitamina A deve estar adequado durante 
a gestação e lactação para que esta vitamina seja suficientemente transferida ao recém-
nascido através do leite materno, evitando a deficiência desse micronutriente. Sendo 
assim, esse estudo tem como objetivo avaliar o fornecimento da vitamina A pelo leite 
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materno nos diferentes estágios de lactação, após suplementação materna com RRR-
alfa-tocoferol. 
 
Metodologia 

 
O estudo é do tipo clínico randomizado longitudinal e duplo-cego, desenvolvido com as 
mulheres assistidas em maternidade pública da cidade de Natal/RN. Participaram da 
pesquisa puérperas voluntárias com idade entre 18 e 40 anos, de baixo risco obstétrico 
e com parto a termo (idade gestacional igual ou maior a 37 semanas). Os critérios de 
exclusão foram a: existência de complicações maternas, dentre elas a associação de 
doenças (diabetes, hipertensão, neoplasias, doenças hepáticas, infecciosas e do trato 
gastrintestinal, cardiopatias, sífilis, HIV positivo); existência de má-formação fetal; 
conceptos múltiplos.  
  
As participantes foram divididas em grupos: Grupo controle (GC) – não receberam 
nenhuma intervenção; Grupo suplementado 1 (GS1) - receberam suplementação com 
uma cápsula de 400UI de RRR-alfa-tocoferol no primeiro dia pós-parto; Grupo 
suplementado 2 (GS2) - receberam suplementação com duas cápsulas de 400UI de 
RRR-alfa-tocoferol no primeiro dia pós-parto, totalizando 800UI. As doses escolhidas de 
alfa-tocoferol administradas no estudo se deu pelo fato destas serem encontradas em 
suplementos comercialmente disponíveis, representando um padrão usual típico. A 
dose de 400 UI e/ou seus múltiplos têm sido utilizados por outras importantes pesquisas 
envolvendo suplementação de vitamina E (STEPHENS et al., 1996; HOPE STUDY 
INVESTIGATORS, 2000; HAYDEN et al, 2007; CLEMENTE et al, 2014). 
  
O cálculo amostral levou em consideração mãe e recém-nascido, a variável 
suplementação (com três níveis: GC, GS1 de 400UI no primeiro dia pós-parto; e GS2 
de 800UI no primeiro dia pós-parto) e a variável tipo de leite (quatro níveis: colostro – 0 
hora, colostro – 24 horas, transição e maduro) (Apêndice - Figura1).  O tamanho total 
da amostra para investigar a interação entre a variável suplementação e tipos de leite 
foi no total de 36 participantes, ou seja, 12 pares (mães e recém-nascidos) para cada 
grupo. O cálculo foi realizado utilizando o pacote estatístico G*Power V.3.1.9 (FAUL et 
al., 2007), considerando a aplicação do teste (ANOVA para medidas repetidas entre 
fatores). e os seguintes parâmetros: α= 0,05, poder de teste (β) de 0,8 e valor da medida 
de efeito d=0,40.  
  
As mulheres foram identificadas na admissão hospitalar, foram esclarecidas sobre os 
objetivos da pesquisa e assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) em consonância com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte sob o parecer nº 1.855.267 CAAE 57948616.0.0000.5537. No 
caso de mulheres iletrada, o entrevistador explicou os objetivos da pesquisa e a 
confiabilidade dos dados, com a leitura do TCLE em voz alta, sendo o seu 
consentimento obtido pela impressão digital. Foi explicitado a possibilidade de 
desistência da participação em qualquer momento da pesquisa. Todos os integrantes 
da equipe foram treinados sobre os procedimentos e a rotina de desenvolvimento da 
pesquisa.  
  
Foi realizada coleta de leite materno das mães participantes da pesquisa de acordo com 
a randomização. Foram coletados 2 mL de leite materno, após 08 a 12 horas de jejum 
noturno, nos seguintes momentos: 1º (leite colostro – 0 hora), 2º (leite colostro – 24 
horas), 3º (leite de transição: 7-10 dias) e 4º (leite maduro: 30 dias). Para a realização 
das coletas nos terceiro e quarto momentos, a equipe de pesquisa visitou as puérperas 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 364 

 

em seus locais de residência, conforme conveniência das participantes. Nesses 
encontros domiciliares, elas foram orientadas sobre as vantagens do aleitamento 
materno, bem como técnicas de amamentação para evitar o desmame precoce. 
  
As amostras de material biológico foram coletadas e armazenadas em tubos de 
polipropileno protegidos da luz e imediatamente transportadas, sob refrigeração, ao 
Laboratório de Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição, localizado na UFRN. Após 
coleta, as amostras foram armazenadas a -20ºC para posterior extração e análise 
bioquímica do retinol.  
  
A técnica de extração para retinol das amostras de leite foi realizada segundo o método 
de Giuliano et al. (1992) adaptado, conforme descrito a seguir. À alíquota de 500 μL de 
leite, foram acrescentados 500 μL de álcool etílico a 95% e 1 mL hidróxido de potássio 
a 50% v/v. Em seguida, a amostra foi agitada por 1 minuto e permaneceu em banho-
maria a 60°C durante 1 hora, sob agitação. Para a extração do retinol foram adicionados 
2 mL de hexano. Após a adição do reagente, a amostra foi agitada por 1 minuto e 
centrifugada (500 x g) por 10 minutos, sendo a camada hexânica removida para um 
segundo tubo. Este processo foi realizado três vezes e do total extraído foram utilizadas 
alíquotas de 3 mL da fase hexânica. Essas alíquotas foram evaporadas, em banho-
maria a 37 ºC. No momento da análise, o extrato foi redissolvido em 500 μL de etanol 
absoluto e 20 μL foram aplicados no aparelho de Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE) (Apêndice - Figura 2).  
  
Para avaliar a oferta de vitamina A pelo leite materno em relação ao requerimento 
nutricional do neonato, considerou-se ingestão diária de 396 mL de leite colostro e 780 
mL de leite maduro (BAUER; GERSS, 2011) e a recomendação foi AI de 400 μg/dia 
para crianças de 0 a 6 meses (INSTITUTE OF MEDICINE, 2001).  
  
A análise estatística foi realizada por meio do software IBM SPSS estatística versão 
21.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). O resultado da concentração de 
retinol no leite materno foi expresso como média ± desvio padrão. O teste ANOVA one-
way com teste post-hoc de Tukey foi utilizado para mensurar as diferenças entre as 
médias da concentração de retinol no leite materno. As diferenças foram consideradas 
significativas quando p < 0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
A carência nutricional durante a lactação é responsável por alguns índices de morbidade 
e mortalidade infantil, principalmente relacionados a vitamina A nos estágios iniciais de 
vida, devido as reservas hepáticas serem limitadas (RAMALHO; DOLINSKY, 2012). A 
DVA pode causar diversas consequências no neonato como danos visuais, diarreia, 
morbidades respiratórias, entre ouras complicações. Sendo assim, a adequação do 
estado nutricional da vitamina A das lactantes, pode ajudar a aumentar os estoques da 
criança por meio do aleitamento materno (NEVES et al., 2015). 
  
O fornecimento da vitamina A pelo leite materno colostro (0 hora) foi semelhante entre 
os grupos GC, GS1 e GS2, apresentando 398,3 mcg/dL, 399,4 mcg/dL, 400,2 mcg/dL, 
respetivamente, não havendo diferença significativa entre os grupos (p > 0,05). Os 
valores encontrados foram semelhantes a um estudo realizado com população de 
características semelhantes (DAMETTO, 2018; GURGEL et al., 2017; GRILO et al., 
2016; RIBEIRO et al., 2010). Já em relação aos grupos que receberam suplementação, 
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estes tiveram um aumento do fornecimento da vitamina no pós-parto imediato (24 
horas), quando comparados ao grupo controle (Apêndice – Figura 3).  
  
A análise intergrupos apontou diferenças significativas no leite colostro (24 horas) entre 
os GC (411,2 mcg/dL) e GS1 (452,1 mcg/dL) (p < 0,001), GC (411,2 mcg/dL) e GS2 
(482,8 mcg/dL) (p = 0,001) e GS1 (452,1 mcg/dL) e GS2 (482,8 mcg/dL) (p = 0,001). Foi 
observado um aumento do retinol no leite 24 horas após a suplementação, o que 
possibilita um fornecimento adequado da vitamina A para o lactente e está em 
consonância com outros estudos (DAMETTO, 2018; GURGEL et al., 2017; GRILO et 
al., 2016).  
  
Na análise do leite de transição (7-10 dias) a diferença significativa foi entre os GC 
(322,1 mcg/dL) e GS2 (425 mcg/dL) (p < 0,001) e GS1 (342,3 mcg/dL) e GS2 (425 
mcg/dL) (p < 0,001), o que está de acordo com outros estudos (DAMETTO, 2018). O 
nosso estudo apontou que não há diferença no leite maduro entre os grupos que foram 
suplementados GS1 (326,3 mcg/dL) e GS2 (251,4 mcg/dL) e o que não recebeu 
suplementação GC (247,5 mcg/dL) (p > 0,05).  
  
Estudos avaliando a suplementação da vitamina A verificaram que a biodisponibilidade 
da vitamina E foi prejudicada, essa suplementação ocasionou redução significativa de 
alfa-tocoferol no leite colostro (GRILO et al., 2016). Entretanto, no estudo atual foi 
possível verificar que a suplementação de vitamina E auxiliou no fornecimento 
adequado da vitamina A no leite colostro e de transição, principalmente na 
suplementação com dose de 800 UI.  
  
Uma pesquisa com ratos corrobora com os achados do presente estudo, pois evidenciou 
que a presença de vitamina E na dieta dos mesmos, levou a um aumento da vitamina A 
(MOORE, 1940). Em outra pesquisa com ratos, observou-se que a vitamina A é mais 
absorvida na região proximal e a vitamina E na região distal do intestino, distinção de 
sítio absortivo pode provocar uma elevação de 40% na absorção do retinol. Esse cenário 
pode ser justificado devido a probabilidade da vitamina E proteger a vitamina A da 
oxidação após o processo de digestão, em função de sua atividade antioxidante 
(GONÇALVES, 2015).  
  
A progressão da lactação levou a uma redução da concentração de retinol a partir do 
leite de transição nos GC e GS1, o que não aconteceu no GS2 onde só se observa o 
declínio no leite maduro. Desta forma, a suplementação de 800 UI de RRR-alfa-tocoferol 
no pós-parto imediato é uma possível estratégia de intervenção para melhorar o status 
da vitamina A no leite materno, aumentando assim seu fornecimento para o neonato. 
Futuros estudos poderiam investigar o efeito de doses diárias em menores 
concentrações ou dentro da recomendação estabelecida, para se atingir o requerimento 
da vitamina. 
 
Conclusão 

 
A suplementação materna com RRR-alfa-tocoferol possibilitou concentrações 
adequadas de vitamina A no leite colostro (24 horas) para todos os grupos analisados, 
e seu fornecimento permaneceu adequado no leite de transição somente para o GS2. 
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Figura 1 - Desenho da coleta de dados. Após a primeira coleta de sangue materno (0 
hora), foi administrada a400 UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 1 e b800 
UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 2. O grupo controle não recebeu 
nenhuma 
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Figura 2 - Representação esquemática da extração e análise do retinol no leite materno. 
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Figura 3 – Estimativa do fornecimento de vitamina A aos lactentes a partir do volume 
diário de leite recomendado. 
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TÍTULO: Utilização da termografia dinâmica na avaliação do assoalho pélvico 

Resumo 

Introdução: Ao longo da vida da mulher, diversos eventos podem promover alterações 
estruturais e funcionais nos músculos do assoalho pélvico (MAP). Antes de qualquer 
intervenção é de suma importância a avaliação da região. No entanto, pouco se sabe 
sobre avaliação termográfica na região do assoalho pélvico, apesar de ser consolidadas 
em outras áreas. Objetivo: Avaliar a imagem dinâmica da região do assoalho pélvico por 
meio da termografia infravermelha de superfície. Métodos: Estudo observacional com 
voluntárias recrutadas por livre demanda na Maternidade Escola Januário Cicco 
(MEJC). Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Em seguida, foi aplicada a ficha de avaliação da pesquisa e, 
posteriormente, realizada a avaliação física e avaliação termográfica. A termografia foi 
realizada no repouso e na contração voluntária máxima, sendo coletados 3 registros 
durante uma contração voluntária máxima. A estatística descritiva foi aplicada através 
de médias, medianas, desvio padrão e frequência. Resultados: A média da temperatura 
corporal foi de 36,45±0,27ºC. A temperatura da sala foi de 26,04±1,63ºC. A umidade do 
ar apresentou média de 60,30±8,69%. A temperatura mínima do assoalho pélvico foi de 
32,09±4,07ºC, a temperatura média foi de 35,52±3,81ºC e a temperatura máxima foi de 
37,22±3,13ºC. Conclusão: Foi possível detectar a temperatura termográfica da região 
do assoalho pélvico durante a contração voluntária. 
 
Palavras-chave: Termografia, Assoalho Pélvico, Músculos 

TITLE: Use of dynamic thermography in the evaluation of the pelvic floor 

Abstract 

Introduction: Throughout the woman's life, several events can promote structural and 
functional changes in the pelvic floor muscles (PFM). Before any intervention, it is 
important to assess this area. However, little is known about thermographic evaluation 
in the pelvic floor region, despite being consolidated in other areas. Objective: To 
evaluate the dynamic image of the pelvic floor region using surface infrared 
thermography. Methods: Observational study with volunteers recruited on demand at the 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). All participants signed the consent form. 
Then, the research evaluation form was applied and, subsequently, the physical 
evaluation and thermographic evaluation were performed. Thermography was 
performed at rest and at maximum voluntary contraction, with 3 records being collected 
during a maximum voluntary contraction. Descriptive statistics was applied through 
means, medians, standard deviation and frequency. Results: The average body 
temperature was 36.45±0.27ºC. The room temperature was 26.04±1.63ºC. The air 
humidity showed an average of 60.30±8.69%. The minimum temperature of the pelvic 
floor was 32.09±4.07ºC, the average temperature was 35.52±3.81ºC and the maximum 
temperature was 37.22±3.13ºC. Conclusion: It was possible to detect the thermographic 
temperature of the pelvic floor area during voluntary contraction. 
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Keywords: Thermography, Pelvic Floor, Muscles 

Introdução 

A termografia é uma tecnologia de caráter não invasivo e não radioativo, a qual tem a 
capacidade de captar a radiação infravermelha emitida pela pele, podendo ser utilizada 
para analisar mudanças fisiológicas do corpo relacionadas com alterações da 
temperatura corporal (TC). O uso dessa ferramenta vem sendo elucidado pela literatura 
quanto a sua aplicabilidade no acompanhamento do desempenho esportivo e no 
diagnóstico e prevenção de lesões músculo-esqueléticas (1, 2). A musculatura do 
assoalho pélvico (MAP) consiste de um conjunto muscular situado na cavidade pélvica, 
que atua dando suporte à bexiga, órgãos reprodutores e o reto. Além disso, a MAP é 
responsável por coordenar a continência urinária e fecal e auxiliar na função sexual. 
Diversos fatores podem afetar a integridade do assoalho pélvico, como variações 
anatômicas, o envelhecimento e a gravidez. Esses fatores podem estar associados com 
queixas relacionadas aos tratos urinário, genital e gastrointestinal inferior (3, 4). A 
correta avaliação da MAP é essencial à escolha da abordagem mais adequada para o 
tratamento das disfunções que acometem essa região. O uso da termografia como 
instrumento de avaliação da MAP ainda não está bem definido. Dessa maneira, este 
estudo objetiva avaliar a imagem dinâmica da região do assoalho pélvico utilizando a 
termografia infravermelha de superfície. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional com 20 voluntárias, recrutadas por demanda 
espontânea, na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). Foram incluídas no estudo 
mulheres com idade entre 40 e 55 anos, que não tinham o hímen intacto, sem infecção 
urinária ou vaginal, sem sangramento ginecológico, sem distúrbios neurológicos que 
dificultassem os comandos dados na avaliação e sem parto ou cirurgia ginecológica, 
realizados há, pelo menos, seis meses. Todas aquelas que concordaram em participar, 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Posteriormente, foi 
aplicada a ficha de avaliação da pesquisa e realizadas as avaliações física e 
termográfica. Todas as voluntárias foram avaliadas com uma ficha de avaliação 
contendo informações sobre os dados socioeconômicos e demográficos, história clínica 
e hábitos de vida, como presença de doenças, medicação em uso, prática de atividade 
física, história ginecológica e obstétrica (número e tipo de partos, cirurgias 
ginecológicas, data da última menstruação). No exame físico foi realizada a mensuração 
da estatura, peso e circunferência da cintura. Para avaliação termográfica a voluntária 
foi posicionada em litotomia e o exame foi realizado no repouso, como também na 
contração voluntária máxima, seguindo as instruções de contração muscular. Foi 
utilizada câmera termográfica da marca Flir, modelo one, com resolução de 480x640 
pixels, posicionada perpendicular à região do períneo, sendo este o ponto central da 
imagem que foi constituída por um retângulo de 5cm de largura e 10cm de comprimento. 
Fatores como temperatura e umidade da sala (25ºC e 60%, respectivamente), 
ventilação, irradiação solar, iluminação e distância câmera-paciente foram considerados 
de acordo com o consenso da Delphi (5). Os registros aconteceram no gráfico arco-íris. 
O tempo do exame foi no máximo de 10 minutos. Ao final da avaliação foi emitida a 
temperatura média, mediana, máxima e mínima, além das porcentagens de 
temperatura. Foram realizados 3 registros durante uma contração voluntária máxima. 
Os dados foram tabulados e analisados pelo Software estatístico SPSS 20,0 for 
Windows. Foi realizada a estatística descritiva através de médias, medianas, desvio 
padrão e frequência. 
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Resultados e Discussões 

 
A média de idade foi de 47,40±6,26. A maioria das mulheres tinham um companheiro, 
apresentavam até 10 anos de estudo e tinham renda familiar em torno de 1-2 salários 
mínimos. A média de paridade foi de 3,40±1,26 e a maioria 80,5% apresentavam ciclo 
menstrual regular. Observou-se temperatura corporal de 36,45±0,27ºC. A temperatura 
da sala foi de 26,0,4±1,63ºC. A umidade apresentou média de 60,30±8,69%. A 
temperatura mínima do assoalho pélvico foi de 32,09±4,07ºC, a temperatura média foi 
de 35,52±3,81ºC e a temperatura máxima foi de 37,22±3,13ºC. O uso da termografia 
como método avaliativo vem sendo investigado e sua aplicação encontra-se em estado 
mais avançado de comprovação científica para outras regiões anatômicas. Neves et al, 
2015, ao avaliar a temperatura por termografia do bíceps braquial, durante e após o 
exercício, observaram a diminuição da temperatura da pele durante o primeiro minuto 
do exercício, seguida pelo aumento da temperatura nos músculos ativos e diminuição 
nos músculos não ativos (6). Outro estudo observou aumento da temperatura da pele 
durante exercício anaeróbico e diminuição dessa temperatura após o exercício (7). 
Segundo Quesada et al, 2015, a ligação entre a ativação muscular e a temperatura da 
pele pode ter relação com a eficiência do sistema termorregulador em dissipar o calor 
produzido pela musculatura (8). Avaliar a habilidade de contração da MAP é um ponto 
importante para verificar a funcionalidade dessa região (9). A aplicação da termografia 
infravermelha na área do assoalho pélvico é um tópico ainda recente e que está em 
desenvolvimento na literatura. Faz-se necessária a realização de mais estudos quanto 
a aplicabilidade da termografia na avaliação do assoalho pélvico. 
 
Conclusão 

 
Foi possível detectar a temperatura termográfica da região do assoalho pélvico durante 
a contração voluntária. Pesquisas futuras são necessárias para compreender a 
utilização da termografia infravermelha na avaliação da MAP, bem como para delimitar 
a melhor metodologia para o uso dessa ferramenta nessa região. 
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TÍTULO: Composição centesimal do pó da concha da ostra Crassostrea gasar 

Resumo 

A concha da ostra é um resíduo da ostreicultura, representando cerca de 70% de sua 
composição. A concha apresenta alto teor de minerais, principalmente CaCO3, sal de 
cálcio bastante utilizado para suplementos nutricionais e que possui efeitos no tempo 
de prateleira e aspectos sensoriais de alimentos. Assim, o presente estudo, teve o 
objetivo de analisar a composição centesimal do pó de concha da ostra em dois lotes 
de diferentes granulometrias (1° lote-1 mm e 2° lote-0,85 mm) e as condições 
microbiológicas (Salmonella sp/25 g, Coliformes a 45 °C/g e Mesófilos) do 2° lote. 
Quanto a composição centesimal, o valor expressivo de cinzas foi de 94,90 (0,35) mg/g 
para o pó de 1,00 mm e 93,45 (0,44) mg/g para o pó de 0,85 mm, revelando uma elevada 
presença de compostos inorgânicos no resíduo. Em relação as cargas microbiológicas 
(2° lote-0,85 mm), as amostras antes (T1) e após a autoclavagem (T2) apresentaram 
ausência de Salmonella sp./25g e baixa contagem de Coliformes a 45°/g, e a 
autoclavagem, em T2, se mostrou eficiente na redução de mesófilos, viabilizando o 
consumo humano do ponto de vista higiênico sanitário. Assim, concluiu-se que o pó da 
concha da ostra expõe potencial para o enriquecimento de alimentos, visto seu elevado 
conteúdo inorgânico, visando o combate e prevenção das deficiências nutricionais e 
gestão eficiente de resíduos da ostreicultura. Contudo, são necessários mais estudos 
para avaliar a composição inorgânica do resíduo e a aplicação em matrizes alimentares. 
 
Palavras-chave: Exoesqueleto. Uso de resíduos sólidos. Composição centesimal. 

TITLE: Centesimal composition of the oyster shell Crassostrea gasar 

Abstract 

The oyster shell is an oyster farming waste, representing about 70% of its composition. 
The shell has a high mineral content, mainly CaCO3, a type of calcium salt widely used 
for nutritional supplements and which has effects on shelf life and sensory aspects of 
food. Thus, this study aimed to analyze the centesimal composition of oyster shell 
powder in two batches of different granulometry (1st batch-1 mm and 2nd batch-0.85 
mm) and the microbiological conditions (Salmonella sp./25 g, Coliforms at 45 °C/g and 
Mesophils) of the 2nd batch. As regards the centesimal composition, the significant value 
of ash was 94.90 (0.35) mg/g for the 1.00 mm powder and 93.45 (0.44) mg/g for the 0.85 
mm powder, showing a high presence of inorganic compounds in the residue. Regarding 
microbiological loads (2nd lot-0.85 mm), the samples before (T1) and after autoclaving 
(T2) showed the absence of Salmonella sp./25g and low Coliform count at 45°/g, and T2 
was efficient in reducing mesophils, enabling human consumption from the sanitary point 
of view. Thus, it was concluded that oyster shell dust exposes the potential for food 
enrichment, due to its high inorganic content, aiming at combating and preventing 
nutritional deficiencies and efficient management of oyster farming waste. However, 
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further studies are needed to evaluate the inorganic composition of the residue and its 
application in food matrices. 
 
Keywords: Exoskeleton. Use of solid residue. Centesimal composition. 

Introdução 

A maricultura objetiva a criação de organismos marinhos para alimentos e outros 
produtos, como produtos farmacêuticos e aditivos alimentares, incorporando outras 
vertentes, como o cultivo de ostras, denominada ostreicultura (PHILLIPS, 2009). No 
Brasil, a produção de ostra concentra-se na região Sul do país, onde o clima é frio, 
favorecendo o cultivo da espécie Crassostrea gigas. Já nos mangues e regiões de clima 
mais quente favorece a criação da ostra da espécie Crassostrea gasar (OLIVEIRA et 
al., 2018). Contudo, um impasse na produção desse molusco é que a porção comestível 
significa, em média, apenas 30% do peso do produto final, sendo a concha que os 
revestem compondo 70% (SILVA et al., 2010). No caso da ostra, esse resíduo é 
constituído por revestimentos de minerais, sendo o carbonato de cálcio (CaCO3) o 
biomineral em maior quantidade (UPADHYAY et al., 2016). 
Assim, o acúmulo inadequado das conchas das ostras, devido ao seu elevado teor de 
minerais, é um dos fatores desencadeadores do processo de eutrofização das águas, 
entretendo o resíduo pode tornar-se uma alternativa sustentável, quando tratado de 
maneira correta (KWON et al., 2004). A logística reversa é aplicada a ostreicultura, de 
modo que a concha da ostra, tratada e transformada em pó, pode ser aplicada como 
solução ambiental e inovação em produtos, agregando-se valor, visto a sua riqueza em 
carbonato de cálcio (CaCO3) (ALVARENGA et al., 2012). 
Na indústria de alimentos, os sais de cálcio, oriundos do pó da concha da ostra, podem 
ser utilizados em substituição do fosfato sintético, bastante usado na indústria de carnes 
como aditivo químico (PETRACCI et al., 2013). Como suplementação, o pó da concha 
da ostra é aplicado à na indústria farmacêutica na formulação de cápsulas de cálcio 
para reposição do micronutriente no organismo, principalmente para os indivíduos com 
estado nutricional sensibilizado, como idosos, mulheres pós menopausa e crianças 
(KAUSHIK et al., 2014). 
Ainda, o pó da concha é utilizado na fortificação de alimentos, com foi adicionado o em 
leite UHT, a fim de obter produtos com maior aporte de cálcio. Testou-se a adição do pó 
e sua associação do com zinco ativado, a fim de otimizar a biodisponibilidade do cálcio, 
utilizando técnicas moleculares para melhorar solubilidade e estabilidade do produto 
(LEE et al., 2015). 
Portanto, o presente trabalho tem como objetivo analisar o pó da concha da ostra 
(Crassostrea gasar) por meio da composição centesimal e análises microbiológicas a 
fim de contribuir para sua reutilização no setor alimentício, incentivando a gestão de 
resíduos da ostreicultura e a investigação do ponto de vista nutricional. 
 
Metodologia 

 
Materiais 
Foram analisadas amostras de dois lotes de pós das conchas da ostra Crassostrea 
gasar, cultivada no viveiro de uma empresa de aquacultura local (Tibau do Sul/ RN). A 
manipulação e transporte foi realizado por funcionário da empresa até o Laboratório de 
Microbiologia de Alimentos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
Métodos 
Preparo do pó da concha da ostra 
As conchas de ostras receberam, previamente, lavagem em água corrente para retirada 
de resíduos da ostra e possíveis detritos. Em seguida foram trituraras manualmente, 
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utilizando martelo e sendo peneirada em malha de 1,00 mm. Este processo foi realizado 
na Empresa que forneceu a amostra. Após a obtenção do pó da concha da ostra, os 
lotes foram encaminhados ao laboratório de Microbiologia de alimentos do 
Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(DNUT/UFRN), onde receberam o tratamento granulométrico e a autoclavagem, para 
assim iniciar as análises químicas e microbiológicas dos pós de concha. 
Obtenção da granulometria dos pós de conchas das ostras 
Após o recebimento das amostras, essas foram direcionadas para padronização do 
tamanho das partículas do pó de concha. Utilizou-se 100 g de pó para aplicação em 
peneira milimétrica de aço (Bertel, Caieiras, Brasil) de 20 cm de diâmetro. Para o 1° lote 
foi empregue a peneira de malha 16, caracterizando este lote com uma granulometria 
de 1,00 mm (1º Lote – 1,00 mm). Para o 2º lote utilizou-se a peneira de malha 20, 
obtendo-se uma granulometria de 0,85 mm (2º Lote – 0,85 mm). Após obtenção da 
granulometria, as amostras foram direcionadas ao processo de esterilização em 
autoclave, determinação da composição centesimal e análises microbiológicas, bem 
como descrito na Figura 1. 
Composição centesimal dos pós de concha da ostra 
A determinação da composição centesimal, referentes as análises de umidade, 
proteínas, lipídeos e cinzas, dos pós da concha da ostra foi realizada no Laboratório de 
Análises de Alimentos do Departamento de Nutrição (DNUT/UFRN), seguiram os 
métodos oficiais de análise (AOAC, 2007). O quantitativo de carboidratos foi 
estabelecido por diferença, subtraindo de 100 g a soma de umidade, proteínas, lipídeos 
e cinzas. Os resultados foram expressos em g/100 g. 
Análises Microbiológicas dos pós de concha da ostra (2º Lote -0,85 mm) 
O 2º lote do pó da concha da ostra foi submetido a análises microbiológicas antes (T1-
0,85 mm) e após esterilização (T2-0,85 mm) em autoclave por 15 min a 121 ºC (Digitale 
7.5 – BS equipamentos). Foram realizadas as análises de Coliformes a 45ºC/g 
(KORNACKI et al., 2015), Salmonella sp./25g de amostra (ISO, 2002) e contagem total 
de microrganismos aeróbios mesófilos (RYSE et al., 2015). 
Análise Estatística 
O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para testar a normalidade dos dados e o teste t para 
comparar a composição centesimal dos pós de diferentes granulometrias. As análises 
foram realizadas com o nível de significância de 5% (p < 0,05), e utilizando o software 
XLStat (Addinsoft, Paris, França). 
 
Resultados e Discussões 

 
Composição centesimal dos pós da concha da ostra Crassostrea gasar 
A partir da caracterização da composição centesimal dos dois lotes pó da concha da 
ostra (Tabela 1), observou-se que cerca de 94,90% (1,00 mm) e 93,45% (0,85 mm) dos 
pós das conchas das ostras são formadas por cinzas, revelando seu alto teor de 
compostos inorgânicos, onde observou diferenças significativas (p < 0,05) entre os lotes. 
Como também, evidenciou-se diferenças significativas (p < 0,05) no conteúdo de 
umidade dos lotes, onde lote 2 apresentou valores superiores. 
A diferença dos tamanhos das partículas de pó e o rendimento entre os lotes, 
visualizadas na Figura 2, promoveu uma redução do teor de cinzas do 2º lote. A 
obtenção de um lote de menor granulometria se deu a partir da pretensão de aplicação 
em matriz alimentar, visando uma melhor aceitação do produto. Assim, para a 
granulometria de 0,85 mm obteve 61% de rendimento do pó, em comparação o lote 1 
apresentou 100% de rendimento, visto que a granulometria alcançada na empresa 
fornecedora da amostra foi a mesma aplicada em laboratório para o lote 1. 
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Como também, uma menor granulometria para o 2º lote pode ter influenciado no 
conteúdo de umidade, que apresentou elevação no teor em relação ao lote 1. 
Considerando que nas partículas menores há maior exposição da porção hidroscópica, 
favorecendo a retenção da umidade. Além disso, o processo de obtenção das conchas 
das ostras inclui a lavagem para retirada de detritos, que pode ter variações de um lote 
para outro, sendo outro fator que justifica a diferença significativa (p < 0,05) de umidade 
entre os lotes. 
Em relação aos teores de lipídeos e proteínas, esses não diferiram significativamente 
(p < 0,05) entres os lotes. Já para o teor de carboidrato, observou-se elevação para o 
pó do lote 2, em razão do seu menor conteúdo de cinzas. A composição desses 
macronutrientes forma a referente a estrutura da matriz orgânica dos moluscos 
(ADDADI et al., 2006; SONG et al., 2019), em especial as proteínas de matriz orgânica 
(OMP) são responsáveis por compactar os minerais, no processo definido como 
biomineralização, garantindo a rigidez no revestimento do molusco (HAMESTER et al., 
2012). 
Análises microbiológicas do pó da concha da ostra Crassostrea gasar (2º Lote-0,85 mm) 
As cargas microbiológicas analisadas com o 2º lote (0,85 mm) de pó da concha da ostra, 
antes e depois da autoclavagem (Tabela 2), visto que esse tem maior potencial no 
emprego do setor alimentício. Apesar de não haver padrões na Legislação Brasileira 
(ANVISA, 2001) de cargas microbiológicas para a categoria alimentícia do pó da concha 
da ostra, as análises de micro-organismos se fizeram necessário para identificar a 
presença de patógenos alimentares e avaliar a adequação do ponto de vista higiênico 
sanitário para o consumo humano. 
Em relação ao pó de concha anterior a autoclavagem (T1-0,85 mm), apresentou uma 
maior concentração de UFC/g de Mesófilos. Esse micro-organismo representa a maioria 
dos contaminantes em alimentos de origem animal, principalmente quando os alimentos 
são armazenados em temperatura ambiente, onde conteúdo pode se elevar. A forma de 
armazenamento desse resíduo da ostreicultura pode ter influenciado nos valores desse 
indicador, visto que é gerado em altas quantidades na produção e, se não gerenciado, 
pode se acumular em locais e potencializar as chances de contaminação. Em relação a 
amostra T2-0,85 mm, devido a esterilização em autoclave (121°C/ 15 minutos), 
apresentou valores inferiores. 
Outro indicador são os coliformes totais, que se apresentaram em valores baixos para 
os ambos tratamento, formados por bactérias da família Enterobacteriaceae, com 
temperatura ótima de crescimento ente 35-37ºC, onde as bactérias da espécie 
Escherichia coli tem como habitat primário o trato intestinal de animais de sangue 
quente, e outros gêneros de bactérias desse grupo podem ser encontrados nas fezes, 
vegetação e no solo (FRANCO et al., 2008). 
Já a Salmonella sp., que tem uma tem uma temperatura ótica de crescimento entra 35-
37ºC , é um tipo de micro-organismo patógeno de grande importância em alimentos, 
podendo ser responsável por doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) (FRANCO et 
al., 2008), assim para a legislação brasileira sua ausência em alimentos é fundamental 
para a segurança alimentar. 
 
Conclusão 

 
O presente estudo identificou ao alto teor de cinzas em ambos os lotes de pó de concha 
de ostra, apesar de menor granulometria para o 2º lote, expondo elevada concentração 
de compostos inorgânicos e, em relação a microbiologia, o tratamento térmico mostrou-
se eficaz para reduzir cargas microbiológicas sem alterar a estrutura do resíduo, sendo 
considerado seguro para o consumo humano do ponto de vista higiênico sanitário. 
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Assim, o pó da concha ostra expõe um possível potencial a ser explorado para o 
enriquecimento de alimentos, visando o combate as deficiências nutricionais e 
promovendo uma gestão eficiente de resíduos da ostreicultura, sendo necessário mais 
estudos quanto a composição de compostos inorgânicos presentes no resíduo e de 
aplicação em produtos alimentícios. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1 - Composição centesimal do 1° (1,00 mm) e 2° (0,85 mm) lote do pó da concha 
da ostra (Crassostrea gasar). 
 

 
Tabela 2 - Carga microbiológica do 2° lote (0,85 mm) do pó da concha da ostra 
(Crassostrea gasar) antes (T1) e após (T2) da autoclavagem. 
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Figura 1 - Fluxograma dos processos de realização das análises do 1° e 2° lote do pó 
da concha da ostra Crassostrea gasar. 
 

 
Figura 2 - Diferenças granulométricas e de rendimento dos pós da concha da ostra 
Crassostrea gasar do 1° (1,00 mm) e 2° (0,85 mm) lote. 
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TÍTULO: Produção de refeições nos Institutos Federais de Ensino, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte: Avaliação das boas práticas de manipulação 

Resumo 

 
Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) visa ofertar refeições 
que atendam às necessidades nutricionais dos seus alunos. O objetivo deste trabalho é 
de avaliar a produção de refeições em restaurantes de Institutos Federais de Ensino no 
que se refere às condições higienicossanitárias. Métodos: Os restaurantes foram 
selecionados por uma amostragem não-probabilística por conveniência, e foi aplicada 
uma lista de verificação baseada na Resolução RDC nº 216/2004 (Saccol, Stangarlin e 
Hecktheuer 2013), em 3 campi localizados na capital do estado do Rio Grande do Norte 
(2) e na Grande Natal (1): Restaurante 1 (R1); Restaurante 2 (R2) e Restaurante 3 (R3). 
Resultados e discussão: Os resultados da avaliação das condições higienicossanitárias 
apontam que R1 obteve uma média de adequação final de 47%, classificado como 
“ruim”; o R2 apresentou uma média de adequação final de 48%, também classificada 
como “ruim”; Já o R3 alcançou uma média de adequação final de 63%, qualificando-se 
como “regular”. Conclusão: Vê-se a necessidade de mudanças estruturais, de 
comportamento e gestão nos restaurantes desses Institutos, de forma que a legislação 
sanitária vigente seja melhor cumprida e respeitada. 
 
 
Palavras-chave: Alimentação escolar. Restaurante Institucional. Legislação sanitária. 

TITLE: Production of meals at Federal Institutes of Education, Science and Technology 

of Rio Grande do Norte: Evaluation of good handling practices. 

Abstract 

 
Introduction: The National School Feeding Program (PNAE) aims to offer meals that 
assurance nutritional needs of its students. The objective of this work is to evaluate the 
production of meals in restaurants of Federal Institutes of Education with regard to 
hygienic-sanitary conditions. Methods: The restaurants were selected by a non-
probabilistic sampling for convenience, where the checklist developed by Saccol, 
Stangarlin and Hecktheuer (2013) was applied, based on Resolution RDC nº 216/2004, 
in 3 campuses located in the state capital of Rio Grande do Norte (2) and at the big city 
(1): Restaurant 1 (R1); Restaurant 2 (R2) and Restaurant 3 (R3). Results and discussion: 
The results of the evaluation of hygienic-sanitary conditions indicate that R1 obtained an 
average of 47% final adequacy, classified as “bad”; R2 showed an average of 48% final 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 383 

 

adequacy, also classified as “bad”; R3, on the other hand, reached a final adequacy 
average of 63%, qualifying as "regular". Conclusion: There is a need for structural 
changes, behavior and management in the restaurants of these Institutes, so that the 
current health legislation is better complied with and respected. 
 
 
Keywords: School meals. Institucional Restaurant. Sanitary legislation. 

Introdução 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), popularmente conhecido como 
merenda escolar, instituído em 1955 pelo Decreto nº 37.106, é um dos mais antigos 
programas brasileiros e contribui para o crescimento, desenvolvimento e aprendizagem, 
por meio da oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e 
nutricional. O programa é gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), o qual visa à transferência de recursos financeiros aos estados, ao 
Distrito Federal e aos municípios destinados a suprir, parcialmente, as necessidades 
nutricionais dos alunos (FNDE, 2017) 
A partir de 2006, tornou-se obrigatório a presença do nutricionista como Responsável 
Técnico pelo programa, o qual deve implementar medidas de controle 
higienicossanitário, visando a proteção e promoção da saúde dos beneficiários, e ofertar 
refeições que atendam às necessidades nutricionais dos alunos, oferecendo-lhes uma 
alimentação segura e adequada sob os aspectos sensorial e nutricional (FNDE, 2017; 
CARDOSO et al., 2010). 
Tem-se que os riscos de contaminação em escolas são maiores devido a diversos 
fatores, como o preparo dos alimentos com antecedência; condições de higiene 
inadequadas no local de preparo e distribuição; refeições produzidas em grandes 
quantidades e mantidas a temperatura ambiente; além da exposição prolongada a 
eventuais agentes contaminantes, que favorecem assim proliferação de microrganismos 
patogênicos (ROSA et al., 2008). 
Levando isso em consideração, entende-se a importância da adoção das boas práticas 
de manipulação a fim de garantir a oferta de uma alimentação segura e de qualidade, 
pois sabe-se que o consumo de alimentos contaminados por microrganismos 
patogênicos pode levar o indivíduo a um quadro infeccioso, variando de um leve 
desconforto a reações intensas e até mesmo à morte. Inclusive, isso pode ocorrer em 
níveis mais acentuados nos grupos mais susceptíveis, como por exemplo, no público 
infantil. (LAGAGGIO; FLORES; SAGABINAZE, 2002). 
 
Metodologia 

 
CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO 
O presente estudo consiste em uma pesquisa do tipo transversal, de natureza descritiva 
e exploratória, com objetivo de avaliar a produção de refeições em restaurantes de 
Institutos Federais de Ensino no que se refere às condições higiênicossanitárias. 
A pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes, aprovado sob parecer nº 2.989.483. 
Os restaurantes em estudo foram selecionados por uma amostragem não-probabilística 
por conveniência. A coleta de dados ocorreu em 2019, sendo realizada três visitas com 
intervalo não superior a sete dias em cada Unidade de Alimentação e Nutrição dos 
Institutos Federais de Ensino selecionados, com autorização prévia do coordenador de 
cada IFRN visitado. Portanto, o resultado final de adequação foi obtido por meio de uma 
média aritmética. 
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Atendendo a questões éticas e de princípios preconizados na comunidade científica, os 
resultados a seguir vão ser referidos às instituições com nome fantasia Restaurante 
Institucional 1 (R1), Restaurante Institucional 2 (R2) e Restaurante Institucional 3 (R3), 
visando assim garantir o anonimato, a privacidade e a proteção da imagem destas 
instituições. 
MÉTODO 
A fim de avaliar as condições higienicossanitárias da produção de refeições, foi aplicado 
a lista de verificação desenvolvida por Saccol, Stangarlin e Hecktheuer (2013), que tem 
como base a Resolução RDC nº 216/2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(BRASIL, 2004), nos seguintes campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), localizados na capital do estado (2) e na 
Grande Natal (1): Central; Ceará Mirim e Cidade Alta. 
Este instrumento de avaliação agrupa-se em 12 blocos de aspectos avaliativos 
referentes a: 1) edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios; 2) 
higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios; 3) controle integrado 
de vetores e pragas urbanas; 4) abastecimento de água; 5) manejo dos resíduos; 6) 
manipuladores; 7) matérias-primas, ingredientes e embalagens; 8) preparação do 
alimento; 9) armazenamento e transporte do alimento preparado; 10) exposição a 
consumo do alimento preparado; 11) documentação e registro e 12) responsabilidade. 
ANÁLISE DOS DADOS 
Nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) dos restaurantes institucionais 
analisados, o check list foi aplicado por meio de observação real e questionamentos ao 
Responsável Técnico (RT) de cada estabelecimento. 
Por meio desta lista de verificação, foi possível avaliar e classificar as UAN em 
“adequadas” (AD), quando em conformidade com a RDC nº 216/2004, “inadequadas” 
(IN), quando em desacordo com as normas, e “não aplicáveis” (NA), quando os itens 
não são aplicáveis à realidade do local, portanto, esses itens foram subtraídos do cálculo 
da porcentagem de adequação. 
Os dados foram tabulados no Excel for Windows versão 2010 e o resultado final de 
adequação de cada Instituto foi obtido por meio de uma média aritmética e para cada 
check list foi realizado o cálculo da média de adequação, e seguindo a classificação 
referente à adequação dos requisitos da lista de verificação por Saccol, Stangarlin e 
Hecktheuer (2013), as UAN foram classificadas em: Muito boa: 91% a 100% de 
adequação dos requisitos; Boa: 70% a 90% de adequação dos requisitos; Regular: 50% 
a 69% de adequação dos requisitos; Ruim: 20% a 49% de adequação dos requisitos; 
Muito ruim: 0% a 19% de adequação dos requisitos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados da avaliação das condições higienicossanitárias, anexado na Tabela I., 
apontam que R1 obteve uma média de adequação final de 47%, sendo então 
classificado como “ruim”; o R2 apresentou uma média de adequação final de 48%, 
também sendo classificada como “ruim”; Já o R3 alcançou uma média de adequação 
final de 62%, qualificando-se como “regular”. 
 
Os resultados também evidenciam inúmeras inadequações higienicossanitárias 
averiguadas nos restaurantes institucionais avaliados. Após realizar a média de 
adequação final de cada bloco da lista de verificação por Saccol, Stangarlin e 
Hecktheuer (2013), anexado na Tabela II., é notável que as não conformidades com a 
RDC nº 216/2004 ocorreram mais gravemente no bloco 1 (edificações, instalações, 
equipamentos, móveis e utensílios), bloco 6 (manipuladores), bloco 8 (preparação do 
alimento) e bloco 11 (documentação e registro) pelos três restaurante e, 
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especificamente no bloco 9 (armazenamento e transporte do alimento preparado), pelo 
R2, único restaurante com distribuição de alimentos já preparados a outros locais. 
 
O R1 atingiu as piores inadequações nos seguintes itens: 2) higienização de instalações, 
equipamentos, móveis e utensílios (44% = ruim); 7) matérias-primas, ingredientes e 
embalagens (36% = ruim) e item 8) preparação do alimento (42% = ruim). 
 
A higienização adequada de instalações, equipamentos, móveis e utensílios é uma 
etapa crucial para garantir a manutenção, limpeza e desinfecção, evitando a 
contaminação das preparações e a presença de vetores e pragas. Também é de grande 
importância a qualidade e integridade das matérias primas, ingredientes e embalagens, 
assim como a preparação do alimento, que deve seguir as boas práticas de 
manipulação, importante para a garantia da segurança alimentar dos consumidores, 
evitando assim possíveis surtos alimentares. 
  
O R2 teve a maioria dos seus itens avaliados com inadequações: 1) edificações, 
instalações, equipamentos, móveis e utensílios (47% = ruim); 2) higienização de 
instalações, equipamentos, móveis e utensílios (49% = ruim); 5) manejo dos resíduos 
(42% = ruim); 6) manipuladores (43% = ruim); 7) matérias-primas, ingredientes e 
embalagens (45% ruim); 9) armazenamento e transporte do alimento preparado (37% = 
ruim ); 10) exposição a consumo do alimento preparado (24% = ruim); 11) 
documentação e registro (47% = ruim). 
  
Inadequações no item “edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios” 
podem variar desde instalações físicas inadequadas, como piso, parede e teto, ao 
dimensionamento inadequado da edificação e instalações. Quanto ao manejo dos 
resíduos inadequado, vê-se o risco de contaminação das preparações e dos 
manipuladores, os quais devem ter condições adequadas e seguras para desempenhar 
o seu trabalho, devidamente capacitados, e promoção e garantia da sua saúde. Tanto 
o armazenamento e transporte do como a exposição ao consumo do alimento preparado 
devem estar em conformidade com a legislação vigente, de forma a garantir as 
condições higienicossanitárias e evitar as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) 
e possíveis surtos alimentares. 
  
Já quanto à inadequação do item “documentação e registro”, sabe-se que os serviços 
de alimentação devem dispor de Manual de Boas Práticas e de Procedimentos 
Operacionais Padronizados, os quais devem ser implementados em conformidade com 
a legislação vigente e serem acessíveis aos funcionários e à autoridade sanitária, 
quando solicitado. 
  
Por fim, tem-se que o R3 alcançou melhores resultados de adequação em comparação 
ao R1 e R2, com apenas o item 8 (preparação do alimento) com a classificação ruim 
(47%). Este resultado é condizente com o fato de que, entre os três institutos avaliados, 
o R3 é o único com produção própria e presença integral de um Responsável Técnico 
nutricionista, que acompanha todo o processo produtivo enquanto que no R1 e R2 a 
produção é de responsabilidade de empresas terceirizadas e o nutricionista apenas 
realiza visitas pontuais, semanalmente. 
  
Isso demostra como a presença do profissional nutricionista em período integral na UAN 
é essencial para o seu funcionamento adequado, com o devido cumprimento das boas 
práticas de manipulação, respeitando a legislação sanitária vigente e visando a 
promoção da saúde tanto dos seus colaboradores como dos consumidores. 
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Conclusão 

 
Os resultados encontrados mostram que é necessária uma maior atenção às condições 
higienicossanitárias das Unidades de Alimentação e Nutrição avaliadas, pois as 
mesmas deixam a desejar quanto ao cumprimento das normas sanitárias vigentes. 
Garantir a produção de refeições com qualidade satisfatória só é possível quando se 
tem condições de higiene adequadas durante todo o processo produtivo, do 
recebimento dos alimentos até a sua distribuição. 
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Tabela I. Classificação dos Restaurantes Institucionais quanto à adequação dos 
requisitos da lista de verificação por Saccol, Stangarlin e Hecktheuer (2013), em 
Natal/RN, 2019. 
 

 
Tabela II. Média da adequação por bloco da avaliação das condições higienicosanitárias 
da Lista de verificação por Saccol, Stangarlin e Hecktheuer (2013), aplicados nos 
Restaurantes Institucionais de Natal/RN, 2019. 
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TÍTULO: A historicidade da pós-graduação em enfermagem na UFRN e o processo de 

construção do conhecimento científico (1996 a 1999) 

Resumo 

A pós-graduação desde as últimas décadas constitui-se em um espaço vital para as 
pesquisas no Brasil. Com o seu estímulo, permite à enfermagem consolidar-se como 
ciência e desenvolver bases para a sua prática científica. O estudo objetiva 
compreender como se deu a criação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Natal, os avanços e os 
desafios. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, com abordagem sócio-
histórica, fundamentada nos pressupostos teóricos da Nova História. Utilizou-se a 
técnica da História Oral, por meio de entrevista semiestruturada com a primeira 
coordenadora da pós-graduação e duas egressas da primeira turma. A partir da análise 
de conteúdo obtiveram-se as categorias ‘Origem, desenvolvimento e desafios do 
Programa’ e ‘Contribuições e avanços do Programa’. Com o início das atividades em 
1996, os maiores desafios eram a qualificação dos docentes, estrutura física e o 
credenciamento do programa. Posteriormente, foi o de melhorar o impacto das 
pesquisas e publicações e incrementar o desenvolvimento científico. Dentre as 
contribuições, percebem-se o incentivo para a produção científica local, o fortalecimento 
da classe, a capacitação de enfermeiros e docentes. Portanto, o programa proporcionou 
melhores condições para o desenvolvimento da enfermagem no estado, refletindo, 
dessa forma, em avanços para a saúde e a sociedade. 
 
Palavras-chave: História. Enfermagem. Pós-graduação. 

TITLE: The historicity of postgraduate nursing in UFRN and the process of construction 

of scientific knowledge (1996 to 1999) 

Abstract 

 
Post-graduation since the last decades constitutes a vital space for research in Brazil. 
With its encouragement, it allows nursing to consolidate itself as a science and develop 
bases for its scientific practice. The study aims to understand how the Nursing Graduate 
Program at the Federal University of Rio Grande do Norte, Natal campus was created, 
the advances and challenges. It is a qualitative, descriptive research, with a socio-
historical approach, based on the theoretical assumptions of New History. The Oral 
History technique was used, through a semi-structured interview with the first graduate 
coordinator and two graduates from the first class. From the content analysis, the 
categories ‘Origin, development and challenges of the Program’ and ‘Contributions and 
advances of the Program’ were obtained. With the start of activities in 1996, the biggest 
challenges were the qualification of teachers, physical structure, and the accreditation of 
the program. Subsequently, it was to improve the impact of research and publications 
and increase scientific development. Among the contributions, there is the incentive for 
local scientific production, the strengthening of the class, the training of nurses and 
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teachers. Therefore, the program provided better conditions for the development of 
nursing in the state, thus reflecting advances in health and society. 
 
 
Keywords: History. Nursing. Post-graduation. 

Introdução 

A ciência demonstra dinamicidade por meio de suas diversas mudanças ao longo do 
tempo. Os fatores intrínsecos e as influências sociais, culturais, religiosas e políticas 
constituem elementos transformadores de sua natureza. Assim, a forma como o 
conhecimento científico se estrutura atualmente possui um reflexo histórico (MOURA, 
2014). 
Esse entendimento endossa a compreensão da institucionalização moderna da ciência, 
ao longo do século XX. A pesquisa como produtora do saber passou a atender 
demandas políticas no período entre guerras e inspirou a criação de instituições, órgãos 
e agências em vários países (BRANDÃO; ROLLO; QUEIROZ, 2019). 
No Brasil, o desenvolvimento da área decorreu principalmente por meio da 
disseminação dos programas de pós-graduação ligados às universidades públicas. 
(BALBACHEVSKY, 2005). Esse processo foi iniciado através do Parecer nº 977/65, do 
Conselho Federal de Educação, que norteou os alicerces para os programas de nível 
Stricto Sensu. Possuindo uma ênfase acadêmica de ampliar o conhecimento das 
carreiras, qualificar docentes e fortalecer pesquisas científicas (BRASIL, 1965). 
Alinhando-se nesse documento e nas necessidades desenvolvimentistas, a reforma 
universitária de 1968 proporcionou a institucionalização da pós-graduação, atribuindo-a 
como dever do Estado (ALVES; OLIVEIRA, 2014). 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) foram 
decisivos para o desenrolar das ações. O primeiro órgão citado foi responsável por 
fomentar e avaliar os cursos. Elaborando diversos planos nacionais, a partir de 1975, 
com metas e instituindo um sistema avaliativo para a qualidade. Enquanto o segundo 
incentivou carreiras e a produtividade dos pesquisadores (ALVES; OLIVEIRA, 2014; 
NOBRE; FREITAS, 2017) 
Nesse contexto, a Enfermagem brasileira, com a preocupação de capacitar os docentes 
e incentivar a produção de conhecimentos, iniciou a sua primeira pós-graduação stricto 
sensu em 1972, com o primeiro curso de Mestrado na Escola de Enfermagem Anna 
Nery, vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao passo que o primeiro 
curso de doutorado só surgiu em 1981, pelo programa interunidades da Universidade 
de São Paulo (FERNANDES; SILVA; CALHAU, 2011). Vale destacar que somente em 
2003 surgiu o primeiro curso de mestrado profissional, com um viés de integração do 
método científico com a prática profissional (PERES, 2012). 
Desde então, a consolidação deste nível de ensino é observada pela intensificação 
quantitativa de programas, de egressos e pela produção científica de alto impacto 
(BRASIL, 2017). Segundo os dados da CAPES, em 2019 existem 54 programas de pós-
graduação acadêmicos em enfermagem (BRASIL, 2019). 
No Rio Grande do Norte, o Programa de Pós-graduação em Enfermagem vinculado ao 
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
foi pioneiro na criação e qualificação stricto sensu, com o curso de Mestrado acadêmico 
para os enfermeiros do estado, em 1996 (BRASIL, 2015). Para além disso, observam-
se no contexto dessa década dificuldades no ensino superior em relação à estrutura 
financeira e de recursos humanos, demandando políticas institucionais de expansão 
(SCOCHI et al., 2013). 
Diante do panorama apresentado, se torna justo reconhecer a missão deste nível de 
ensino em formar profissionais “críticos, éticos e reflexivos, capazes de construir novos 
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conhecimentos em benefício da sociedade” (BRASIL, 2015). Desse modo, a relevância 
do estudo reside no fato de proporcionar registro histórico a um marco importante de 
desenvolvimento de ensino e de pesquisa na Enfermagem norte-rio-grandense. Visto 
que na literatura, até o presente momento, esta demanda não está suprida. 
O estudo tem como objetivo compreender como se deu a criação do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem (PPGENF) da UFRN, campus Natal, os avanços e os 
desafios. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, com abordagem sócio-histórica, 
fundamentado nos pressupostos teóricos da Nova História. Essa corrente historiográfica 
consolida uma abordagem ampliada, valorizando diversos documentos e espaços de 
investigação. Além de trazer legitimidade para objetos, fontes e métodos de estudo 
negados na história tradicional. Dessa forma, inclui a memória como recurso válido para 
conservação de informações, principalmente através da História Oral (SILVA; SILVA, 
2009). 
O cenário do estudo foi o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN, 
campus Natal. Criado sob a égide da expansão da pós-graduação no Brasil, em 1996, 
vinculado ao Departamento de Enfermagem da UFRN, em Natal. 
O recorte temporal entre 1996 e 1999 se deu pelo fato de que a criação da turma se 
iniciou em 1996 e o ano de defesa da dissertação de mestrado da maioria dos alunos 
foi 1999. 
Para a amostra, na pesquisa histórica, é fundamental que as pessoas selecionadas 
devam ter vivenciado fatos históricos vinculados ao tema em estudo, e constituam o que 
Delgado (2010) chama de vozes da memória, e como tal possam partilhar lembranças 
emanadas da memória (TEODOSIO, 2014). Para a seleção das participantes utilizou-
se a amostra por conveniência, e como critérios de inclusão: enfermeiras que 
participaram da formação stricto sensu na condição de coordenadora do curso e 
egressas da primeira turma, ter disponibilidade para as entrevistas e acatar o que 
determina o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Desse modo, a amostra foi constituída por três participantes, sendo uma professora, 
primeira coordenadora e mentora intelectual do curso, que para fins de citação foi 
identificada como P; e duas egressas da primeira turma citadas no texto com a letra E 
e numeradas conforme a ordem de entrevista. 
A coleta de dados foi realizada por meio da técnica da História Oral, a partir de 
entrevistas semiestruturadas. De acordo com Meihy (2005) o método permite o registro 
de narrativas evocadas pela memória de pessoas, podendo, assim, compreender 
trajetórias e informações históricas. As etapas do método foram seguidas e os 
depoimentos foram gravados, transcritos na íntegra e textualizados, transcriados e 
validados pelos colaboradores. 
As entrevistas aconteceram durante o mês de maio de 2020 por meio da chamada em 
áudio de um aplicativo de mensagens. Foram enviados eletronicamente os termos de 
consentimento para leitura e posterior assinatura. 
A análise dos dados coletados seguiu o método da Análise de Conteúdo, conforme os 
preceitos metodológicos de Bardin (2011). As entrevistas transcriadas foram 
categorizadas, por meio de codificações, em unidades de registro. Foram obtidas duas 
categorias: ‘Origem, desenvolvimento e desafios do Programa’ e ‘Contribuições e 
avanços do Programa’. 
O estudo, por fazer parte de um projeto mais amplo denominado “Trajetórias de vida, 
memórias da formação da enfermagem potiguar: estudo das pioneiras” (anos de 1970), 
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já havia sido aprovado pelo Comitê de Ética da UFRN, sob o número CAAE: 
01209712.9.0000.5295. 
 
Resultados e Discussões 

 
ORIGEM, DESENVOLVIMENTO E DESAFIOS DO PROGRAMA 
Alguns marcos históricos no desenvolvimento do ensino de enfermagem em Natal são 
importantes para o entendimento do contexto de criação do PPGenf/UFRN. 
Primeiramente se deu a criação da Escola de Auxiliares em 1955, para a formação de 
nível médio em enfermagem, e seu vínculo com a UFRN aconteceu em 1964. Enquanto 
o curso de graduação foi concebido em 1973, juntamente com o Departamento de 
Enfermagem, vinculado ao Centro de Ciências da Saúde da UFRN (CARLOS et al., 
2018; ESTÁCIO, 2018). 
Esses ambientes de formação foram essenciais não apenas para consolidar a atuação 
profissional no estado, mas também para iniciar a estruturação de um corpo docente 
voltado para a pesquisa. Uma vez que a prática esteja embasada na ciência, tecnologia 
e no fazer social, permite galgar cenários sólidos, de maior impacto e reconhecimento. 
Tornando-se, assim, um pilar fundamental para o desenvolvimento e consolidação da 
profissão (PEREIRA, 2012). 
Ao longo das décadas, a enfermagem brasileira obteve avanços com o conhecimento 
científico. Nos anos 50, sobre os estudos do perfil da classe; a partir dos anos 70, com 
melhores metodologias e ampliação da atuação, com o incentivo dos primeiros cursos 
de pós-graduação. Além da tendência do desenvolvimento de grupos de pesquisa a 
partir dos anos de 1990. Ocorrendo, portanto, com o intuito de superar uma produção 
científica feita de forma individual, descontinuada e pontual. (SALLES; BARREIRA, 
2010). 
No Departamento de Enfermagem, o primeiro grupo de pesquisa surge em 1991, 
intitulado “Base de Pesquisa Formação de Recursos Humanos de Enfermagem e 
Enfermagem nos serviços de Saúde”, por meio do estímulo da professora Bertha Cruz 
Enders, 
Tentei organizar os docentes a se pensar em fazer pesquisa, as únicas pesquisas que 
tinham sido feitas eram das pessoas que tinham ido para fazer mestrado e tinham feito 
alguma coisa, mas não havia publicações, poucas eram as pessoas que se 
interessavam. Então através desse primeiro grupo de pesquisa acho que consegui 
estimular um pouco o investimento em fazer pesquisa. (P, 2020) 
Outro passo importante para a pesquisa e o ensino seria uma pós-graduação stricto 
sensu. Visto que traria a capacitação dos docentes do próprio departamento que, em 
sua maioria, não possuíam minimamente mestrado, dificilmente doutorado. 
Não tínhamos mestres, tinham que sair para se formar no Sul ou em Fortaleza, Paraíba, 
Bahia que eram os únicos mestrados da época aqui perto. Só que a maioria eram 
mulheres jovens, casadas, com criança e que não tinham condições de se deslocar. 
Colocaram como sendo prioridade do departamento a elaboração do curso de pós-
graduação (P, 2020). 
Desde a criação das primeiras pós-graduações em enfermagem na Região Sudeste, os 
órgãos competentes já planejavam a expansão para outras regiões, apoiando e 
assessorando. Na Região Nordeste, as Escolas de Enfermagem da Universidade 
Federal da Bahia e da Paraíba foram as primeiras contempladas, em 1979. Seguidas, 
em 1993, pela Universidade Federal do Ceará (RODRIGUES, et. al., 2007). 
Com isso, o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN foi o quarto a ser 
criado na Região Nordeste, através do curso de mestrado, teve suas atividades iniciadas 
em 1996. Porém, o seu credenciamento junto à CAPES ocorreu apenas em 2001 
(PPGUFRN, 2015). 
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As professoras responsáveis por organizar o embrião do programa de pós-graduação 
foram a coordenadora da época e mais duas professoras. O projeto foi enviado à 
CAPES em 1995 e, para isso, precisou-se, inicialmente, solucionar algumas exigências 
quanto ao corpo docente e instalações físicas. 
[...] a gente entendia que não tínhamos muitos recursos, principalmente recursos 
humanos, professores preparados [...] principalmente doutores para o curso, para 
montar o programa que a CAPES exigia certo número de docentes de nível doutorado. 
[...] Outro problema que havia era que nós não tínhamos biblioteca. [...] além disso a 
CAPES exigia também uma sala de pesquisa, um laboratório de pesquisa como eles 
chamavam. [...] tínhamos muita vontade e a pressão era muito grande, então essa foi a 
grande dificuldade. (P, 2020) 
No que se refere ao quantitativo mínimo de oito doutores para iniciar o programa, a 
coordenadora entrevistada afirmou que, na maioria, os docentes do departamento eram 
apenas especialistas, contando na ocasião com três professoras doutoras. Por isso, a 
solução encontrada foi: 
[...] resolvemos convidar professores de outras áreas, de outros departamentos para 
trabalhar conosco. E nesse sentido houve participação no corpo docente, que 
lecionavam, orientavam alunos e participavam assim do colegiado do curso em si. Que 
eram professores de saúde coletiva na época, da área de ciências humanas, que [...] 
eram da área de educação também e alguém da física [...] (P, 2020). 
O departamento de enfermagem funcionava em uma casa em frente ao Hospital 
Universitário Onofre Lopes. Comportava a Escola de Auxiliares de Enfermagem 
juntamente com a graduação em enfermagem. Porém, o espaço não atenderia às 
demandas da pós-graduação. Em razão disso, a universidade tinha “[...] um prédio na 
rua Princesa Isabel e foi cedido pelo então Reitor Geraldo Queiroz um andar no qual se 
montou a estrutura física para que funcionasse a pós-graduação” (E2, 2020). 
Conseguiu-se o prédio que se encontrava desativado, onde anteriormente funcionava a 
TV universitária. Ainda que possuísse algumas instalações interditadas, existia uma 
parte do prédio que estava em bom estado, “[...] não era junto com o departamento, mas 
atendeu para ter salas dos professores, uma sala onde a gente se reunia com alunos e 
tinha sala de aula, e tinha um lugarzinho para fazer o acervo, enfim, foi isso no início” 
(P, 2020). 
Ademais, outro componente exigido era uma biblioteca própria para o programa de pós-
graduação. Em razão disso, “a gente montou o que chamávamos acervo bibliográfico, 
porque nós não tínhamos uma bibliotecária, não tínhamos um sistema bibliotecário para 
arquivar os livros” (P, 2020). De acordo com a entrevistada, elas foram comprando livros 
e fortalecendo o acervo. Contavam com o auxílio de uma funcionária responsável por 
guardar e anotar os empréstimos dos livros. Posteriormente, o “acervo bibliotecário” foi 
transformado na biblioteca Setorial Bertha Cruz Enders. 
Com as possíveis adequações e a proposta enviada para a CAPES, a seleção para a 
primeira turma aconteceu de forma aberta e pública para todos os graduados em 
enfermagem. Como destaca uma das egressas do curso, ocorreu com uma prova 
escrita e uma entrevista. “Então, fomos aprovados 12 pessoas, eram quatro docentes, 
quatro enfermeiros do serviço e quatro pessoas que eram recém-formadas, que tinham 
sido bolsistas de pesquisa” (E1, 2020). Isso acabou tornando a turma mais interessante, 
por englobar pessoas com diferentes níveis de experiências, segundo a entrevistada. 
No que se refere ao mestrado, a área de concentração era ‘Assistência à Saúde’, com 
as linhas de pesquisa voltadas para ‘Atenção à Saúde’ e ‘Enfermagem, educação e 
cidadania’. (RODRIGUES, et. al., 2007). 
O ensino ofertado era bastante teórico e aprofundado, contando com algumas 
particularidades, segundo uma das egressas. 
Como era a primeira turma, iniciante, pioneiros em tudo, então eu diria que houve até 
uma sobrecarga de disciplinas, a gente chamava assim, não existia esse termo ainda 
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de componentes curriculares. Mas assim, a gente passou dois anos pagando disciplinas 
das três professoras titulares e outras pessoas colaborando, outros professores até para 
justificar a abertura do programa. E veio muito professor de fora, inclusive do Chile, 
norte-americano, houve pessoas de outros estados, a exemplo de professores da Bahia. 
(E1, 2020) 
Era uma época de muitas dificuldades para o desenvolvimento de pesquisas. Como foi 
citado, “estávamos começando a aprender, a ter computador, aprender a digitar, esse 
acesso à Internet era uma coisa muito escassa” (E1, 2020). Para se ter acesso a uma 
determinada tese ou dissertação, teria que pedir uma cópia para alguém que trouxesse 
de viagem ao Rio de Janeiro ou São Paulo. Por isso, se baseava muito em referências 
de livros, visto que também as publicações em enfermagem ainda eram escassas. “[...] 
foram poucas publicações da primeira turma. O foco era pagar créditos de disciplinas e 
construir a dissertação, era esse objetivo da gente” (E1, 2020). 
Apesar dos obstáculos “vimos por parte dos professores um esforço que ia além das 
possibilidades profissionais em virtude das dificuldades da universidade naquela época, 
do ponto de vista operacional, da manutenção do prédio, desse tipo de coisa” (E2, 
2020). Com o empenho e a colaboração dos envolvidos os frutos foram colhidos, logo 
obtiveram-se os primeiros concluintes. 
O tempo mínimo do curso foi três anos, posso dizer isso porque fui a primeira a terminar, 
em agosto de 1999. Então assim, eu levei 3 anos para concluir o mestrado. E o restante 
da turma concluíram depois de mim, então posso afirmar que a turma durou mais de 3 
anos, chegando até a 4. (E1, 2020) 
O credenciamento do curso foi, das dificuldades que surgiram, já enfrentadas pelo 
programa. Alguns fatores explicam esse distanciamento entre o início do curso e o 
credenciamento do programa em 2001: alguns inerentes às condições para a 
adequação das exigências e outro por causa de um problema de perda da proposta. 
[...] quando pedimos credenciamento do curso foi enviado o projeto, mas eles perderam, 
não sei o que aconteceu, houve um problema lá na CAPES e nunca recebemos 
resultado de avaliação [...] Muito tempo depois, quando entrou outra administração na 
CAPES, a pessoa ligou e disse: “Tem aqui o projeto de vocês, vocês receberam 
notícia?”. Não, não tivemos nada. Já, até então, tínhamos andado com uma turma, 
formado a turma, porque a universidade permitia na época fazer isso, mas não tínhamos 
credenciamento. (P, 2020) 
Para enviar um novo projeto foi preciso adequar-se às novas exigências. E, dentre elas, 
o corpo docente deveria ser, em sua maioria, da área de enfermagem, e um número 
reduzido de docentes de outras áreas. Para isso, 
[...] tivemos que firmar um convênio para mandar professores para se formar como 
doutores em São Paulo, em Ribeirão Preto. Foram dez docentes para lá, passaram pela 
seleção, foram aceitos e passaram dois anos lá, dois anos e meio fazendo o curso e, 
quando eles retornaram, aí sim, foi muito bom. (P, 2020) 
 
CONTRIBUIÇÕES E AVANÇOS DO PROGRAMA 
As egressas do curso concordaram que a formação de mestres não só auxiliou na 
capacitação dos docentes do departamento ou enfermeiros da assistência do estado, 
mas também possibilitou a estruturação para uma nova realidade de formação em 
enfermagem. Visto que nos anos posteriores houve uma crescente necessidade de 
graduar enfermeiros. Muitos dos que realizaram a pós-graduação se tornaram docentes 
das diversas instituições em Natal, no interior e inclusive em outros estados. 
Essa tendência pode ser observada nos dados apresentados por Teixeira et al. (2006), 
que demostram o crescimento dos cursos de graduação em enfermagem no Brasil entre 
os anos de 1991 e 2004. Na rede pública houve um salto de 291,5% de novos cursos e 
na rede privada, um incremento de 837,77%. Diversos fatores influenciaram nesta 
expressividade, como a aprovação, em 1996, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional, e a necessidade crescente de trabalhadores de enfermagem no Sistema 
Único em Saúde, por exemplo. 
As contribuições não se resumem apenas à formação de uma massa crítica de 
docentes, pois foram mencionadas algumas pesquisas desenvolvidas no programa que 
possuem repercussões significativas e são referências para as entrevistadas. Ainda que 
esses estudos científicos não tenham sido concebidos no recorte histórico estabelecido 
pela presente pesquisa, eles demonstram o potencial gerador de conhecimentos da pós-
graduação em enfermagem da UFRN, ainda que em anos posteriores à primeira turma. 
Refletindo, de certa forma, uma maturidade e avanço da produção científica no 
departamento. 
Então a perspectiva da pós-graduação trouxe isso, um horizonte promissor de 
organização das pesquisas, dentro do próprio departamento, de estruturação do corpo 
de conhecimento que pudesse ser revertido em práticas cotidianas. Não é à toa a 
importância da pesquisa, porque não envolve só alunos da pós-graduação, envolve 
alunos da graduação. Então, essa interlocução entre graduação e pós-graduação foi 
promissora [...] (E2, 2020) 
Uma das pesquisas foi desenvolvida por uma das professoras do programa, Akemi 
Iwata Monteiro, e sua orientanda, envolvendo uma metodologia de trabalho coletivo no 
acompanhamento de crianças, denominado Crescimento e Desenvolvimento Coletivo 
(CD coletivo). O C e D coletivo reúne pais e responsáveis, bebês e profissionais de 
saúde em um ambiente de cuidado e educação em saúde, “[...] hoje várias unidades de 
saúde realizam o C e D coletivo, que tem uma repercussão maravilhosa em relação à 
saúde das crianças, principalmente no que refere ao crescimento individual dessas 
crianças” (E2, 2020). 
Além dessa pesquisa, a Tenda do Conto foi mencionada como um dos produtos da 
dissertação de uma das egressas do curso, Jaqueline Abrantes, orientada pela 
professora Raimunda Medeiros Germano. A metodologia possibilita um ambiente 
interativo e participativo. 
A Tenda do Conto já é conhecida, eu diria que mundialmente, vários estados já 
adotaram essa metodologia. E ela tem, sempre teve, a consciência de que não produziu 
a Tenda do Conto para ela mesma, mas para dar voz aos usuários da unidade de saúde 
do Sistema único de Saúde, assim a gente vê o quanto é significativo e valorizado (E1, 
2020). 
Esses exemplos contribuem para ideia do fortalecimento da ciência da enfermagem, 
como um dos caminhos para autonomia profissional e a quebra de estereótipos. E isso 
pode ser notado através do desenvolvimento da pós-graduação, com a sua contribuição 
na construção do conhecimento científico, sendo reforçado que isso deve acontecer de 
uma forma 
[...] que as pesquisas possam responder realmente as questões, as grandes questões 
de saúde que são observadas no cotidiano da prática do enfermeiro. E não 
necessariamente que responda a só demandas individuais e pessoais, [...] porque às 
vezes pode-se entender que algumas pesquisas tenham uma repercussão muito 
pequena na mudança de um cenário coletivo exatamente por não atender às 
necessidades coletivas (E2, 2020) 
No decorrer dos anos houve avanços na produção científica do departamento, muito 
influenciados por melhores recursos tecnológicos, organizativos, estruturais e de 
formação do corpo docente. Comparando com o contexto em que se enquadrava a 
primeira turma, para uma das egressas obtiveram-se algumas mudanças. 
Entrei no doutorado em 2012 e terminei em 2015, numa condição totalmente diferente: 
já com SIGAA em pleno funcionamento, com toda a possibilidade de pesquisa 
bibliográfica online. Em relação ao acesso do conhecimento, a vastidão de 
conhecimento e publicações foi incomparável. (E1, 2020) 
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O maior desafio atual, para o programa, está em alcançar o conceito 5 pela CAPES. O 
curso passou por duas avaliações com o conceito 4 e necessita avançar para continuar 
com o credenciamento. 
[...] cada vez mais a CAPES exige publicação de qualidade, em revistas, jornais, 
periódicos científicos de alto impacto (...) que tenha repercussão internacional e que 
possa dar mais visibilidade aos artigos que são produzidos (...) e agora se está falando 
muito do impacto social do curso [...] (P, 2020). 
Tendo em vista o exposto, foi importante imergir na historicidade do programa e 
conhecer sua origem e o seu desenvolvimento. Vale destacar o empenho, a entrega e 
vontade de fazer acontecer independente das circunstâncias, propondo as soluções 
com perseverança e busca de qualidade, das suas pioneiras. Assim, diante de mais de 
duas décadas de funcionamento, é inspirador observar o crescimento e fortalecimento 
do programa como ferramenta transformadora social. 
 
Conclusão 

 
Este estudo registrou os aspectos constitutivos, interativos e memórias sobre o 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, no Rio Grande do Norte, destacando 
suas dificuldades iniciais e o como ao longo da sua história se desenvolveu, e o seu 
atual estágio de reconhecimento científico pelos órgãos de fomento de pesquisa e 
órgãos de pesquisa científica da enfermagem brasileira e internacional. 
Narrar a origem, o desenvolvimento da pós-graduação em enfermagem no Rio Grande 
do Norte simboliza poder compreender o papel científico e social da universidade 
pública de qualidade. E prestigiar todo o mecanismo de funcionamento que integra 
graduandos, pós-graduandos, grupos de pesquisa, docentes, instituições e sociedade 
em torno da construção do conhecimento científico, do pensamento crítico-reflexivo e 
do desejo de construir uma realidade melhor. 
Assim, reconhece-se que a forma de fazer ciência em enfermagem pôde ser aprimorada 
em nosso estado pela criação da pós-graduação, associada aos avanços da 
universidade, da sociedade, e pelo empenho dos docentes e discentes engajados em 
todo o processo. Ficando evidente que a história foi marcada por lutas e conquistas 
construídas com bastante esforço.  
Portanto, almeja-se que este estudo possa estimular a socialização da história do 
referido programa, bem como incentivar novas pesquisas que possam elucidar os 
aspectos não abrangidos ou que não foram abordados neste estudo. 
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TÍTULO: Otimização da extração simultânea de alcaloides e flavonoides da Erythrina 

velutina Willd 

Resumo 

Com o crescente mercado de produtos farmacêuticos oriundos de espécimes vegetais, 
o desenvolvimento de novas estratégias para o isolamento, identificação e 
caracterização destas moléculas vêm a se tornar relevante nos dias atuais. O presente 
estudo visou o desenvolvimento de uma metodologia de extração que viabilize a 
obtenção de extratos com maiores teores dos principais constituintes da Erythrina 
velutina Willd. Os extratos foram obtidos através da extração por ultrassom, utilizando o 
planejamento fatorial completo de três níveis e três fatores Box-Behnken visando 
determinar a melhor combinação de variáveis de extração para os constituintes 
químicos das sementes de Erythrina velutina, sendo utilizado diferentes proporções de 
etanol/água, relação entre a massa das sementes/volume do solvente e tempo de 
extração, como os fatores. Os resultados das extrações baseadas no planejamento 
experimental apresentaram as melhores condições extrativas tendo em vista o confronto 
com a área total de picos, número de picos e fator de retenção do maior pico são 
representadas pela proporção etanol/água de 50:50 (%) EtOH:H2O, pela relação 
massa/volume do solvente de 100 mg / 20 ml e, por fim, o tempo de extração sendo de 
15 minutos. Desta forma, a obtenção simultânea de extratos otimizados da Erythrina 
velutina Willd com maiores rendimentos extrativos de seus principais metabólitos 
secundários, alcaloides e flavonoides, contribui significativamente no desenvolvimento 
de um novo medicamento. 
 
Palavras-chave: Erythrina velutina. Extração. Ultrassom. Planejamento experimental. 

TITLE: Optimization of the simultaneous extraction of alkaloids and flavonoids of 

Erythrina velutina Willd. 

Abstract 

The development of new strategies for isolation, identification, and characterization of 
molecules from plants has been highlighted. The major interest is due to the growing 
market for pharmaceutical products. This study aimed to develop an extraction 
methodology capable to obtain extracts with higher levels of the main constituents of 
Erythrina velutina Willd. The extracts were obtained through ultrasound extraction from 
the complete factorial design of three levels and three Box-Behnken factors. The factorial 
planning aimed to determine the best combination of extraction variables for the chemical 
constituents of Erythrina velutina seeds. Therefore, different ethanol-water proportions 
were used, as well as the relation between the seed mass / solvent volume and the 
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extraction time. The evaluation of the planning results was based on the number of 
peaks, total peak area and the highest peak retention factor. So, the best results found 
were 50:50 (ethanol:water), 100 mg of seeds to 20 mL of solvent and 15 minutes for 
extraction time. Thus, the simultaneous obtaining of optimized extracts of Erythrina 
velutina Willd with higher extractive yields of its main secondary metabolites, alkaloids 
and flavonoids, contributes significantly to the development of a new drug. 
 
Keywords: Erythrina velutina. Extraction. Ultrasound. Experimental design. 

Introdução 

A composição química presente em extratos vegetais está diretamente relacionada com 
as estratégias empregadas na sua obtenção, as quais podemos citar a técnica de 
extração utilizada, o tipo e a natureza do solvente aplicado, como também as condições 
ambientais que favorecem no desenvolvimento da planta e de seus metabólitos 
secundários em questão (GOBBO-NETO; LOPES, 2007). Entretanto, para que tais 
matrizes sejam analisadas em equipamentos analíticos de alta sensibilidade, torna-se 
necessário o preparo dessas amostras (VALENTE e AUGUSTO, 2000), eliminando as 
possíveis interferências e incompatibilidades que eventualmente possam ser geradas 
durante a análise (ARAGÃO; VELOSO; ANDRADE, 2009). O preparo da amostra vem 
a representar uma etapa de relevante importância que antecede o momento da análise, 
uma vez que qualquer decisão equivocada ou incorreto manuseio da matéria prima 
vegetal e dos insumos químicos utilizadas podem ocasionar posteriores erros de 
análise, comprometendo no desenvolvimento do experimento e obtenção dos 
resultados. Dessa maneira, a escolha correta da técnica extrativa, como também dos 
parâmetros empregados para a otimização dessa extração, devem ser definidos com 
cautela. Além disso, em muitos casos pode ser que seja preciso realizar uma limpeza 
complementar da amostra, principalmente quando tratamos de matrizes complexas 
(LANÇAS, 2008). Por conseguinte, com a crescente descoberta de moléculas oriundas 
de espécies vegetais com ação bioativa, torna-se cada vez mais necessário o 
aprimoramento de técnicas analíticas capazes de identificar estes compostos, como 
também na otimização de metodologias, que envolvem as técnicas extrativas. Portanto, 
o rastreio e a análise dos componentes bioativos em plantas medicinais são agora 
indispensáveis para a descoberta de novos medicamentos e controle de qualidade dos 
produtos farmacêuticos originários de plantas (KATAOKA, 2010). O gênero Erythrina foi 
descrito como sendo a principal fonte de alcaloides tetracíclicos do tipo eritrina ou 
alcaloides eritrínicos, os quais foram inicialmente descobertos e identificados no ano de 
1937 por Folkers e Major, através da investigação química das sementes da E. 
americana Mill. Estes mesmos pesquisadores isolaram a eritroidina, a qual foi 
constatada que apresentava atividade semelhante à d-tubocurarina (FOLKERS; 
MAJOR, 1937). Quando avaliado sua utilização nas práticas de medicina popular, 
alguns autores se referem a preparações das cascas de E. velutina como sudorifica e 
emoliente. Foi demonstrado também que a infusão das cascas E. velutina são 
empregadas no combate à tosse e bronquite, em tratamento de verminoses, 
hemorroidas e na cura de picadas da lacraia e do escorpião (CENTENARO et. al., 2009, 
CARVALHO 2008). Outra importante classe de metabólitos secundários descritos em 
relativa abundância deste gênero são os flavonoides. As primeiras referências a estas 
moléculas foram feitas em 1977, quando foram isoladas as isoflavonas: eritrininas A, B 
e C. Também foram descritos a identificação de subclasses destes flavonoides, como 
as flavanonas, flavanona preniladas, isoflavonas e flavona. Tais ações farmacológicas 
descritas para estes flavonoides são: antibacteriana, antifúngica, antioxidante e anti-
inflamatória (OLIVEIRA et al., 2017). Desta maneira, o presente estudo visou o 
desenvolvimento de uma metodologia de extração que venha a viabilizar a obtenção de 
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extratos com maiores rendimentos extrativos dos principais constituintes da Erythina 
velutina Willd, e que contenha simultaneamente seus alcaloides e flavonoides. 
 
Metodologia 

 
As substâncias químicas utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa foram 
constituídas por álcool etílico 99,8% P.A NEON®, ácido clorídrico 37% P.A (fumegante) 
VETEC®, acetonitrila SIGMA-ALDRICH®, ácido trifluoroacético MERCK® e água 
ultrapura. Os equipamentos foram compostos pela balança analítica RADWAG® AS 
2020/C2, cromatógrafo líquido LC-20 A Proeminence SHIMADZU®, coluna 
cromatográfica SHIM-PACK® XR-ODS 75 x 4,6 mm (2,2 µm), moinho de facas MA 048 
MARCONI®, pHmetro de bancada EVEN® PHS-3E e ultrassom UltraSonic Cleaner 
QUIMIS®. Para a obtenção da matéria prima vegetal, estas foram cedidas pela Unidade 
de Conservação de Floresta Nacional – FLONA, do munícipio riograndense Nísia 
Floresta ,sob supervisão de botânico credenciado ao ICMBIO. Tais amostras são 
constituídas por sementes e folhas da Erythrina velutina Willd, no qual as sementes 
foram utilizadas neste momento inicial do trabalho. Estas sementes foram trituradas no 
moinho de facas, utilizando as malhas (peneiras) do próprio equipamento para 
realização da classificação granulométrica dessa amostra. Foi realizado um 
delineamento experimental através do software computacional STATISTICA 10. O 
planejamento fatorial completo de três níveis e três fatores Box-Behnken (BBD) foi 
empregado para determinar a melhor combinação de variáveis de extração para os 
constituintes químicos das sementes de Erythrina velutina, onde foi levado em 
consideração a proporção de etanol/água, relação entre a massa das sementes/volume 
do solvente e tempo de extração, como os fatores. Durante a programação do software 
STATISTICA, no primeiro nível (-1), a composição da solução extrativa seria de uma 
relação 80:20 (%) de etanol e água, respectivamente. No nível intermediário (0), 50:50 
(%) entre estes dois solventes. Já no nível final (+1), os valores seriam de 20:80 (%) de 
etanol e água, respectivamente. Quando avaliamos a relação massa/volume, na 
concentração de mg/ml, os valores assumidos foram 50 mg / 10ml (-1), 100 mg / 20 ml 
(0) e 150 mg / 30 ml (+1). Por fim, quando determinado o tempo da extração, o qual foi 
alocado no 3 fator de variável, estes foram definidos em 1, 10 e 30 minutos, 
respectivamente -1, 0 e +1, de acordo com os níveis do delineamento experimental 
presentes no software. O planejamento fatorial resultou em 27 experimentos 
independentes, seguindo as variáveis: Proporção etanol/água, relação massa das 
sementes/volume do solvente e tempo de extração expostos. A partir dos resultados, foi 
realizado outro delineamento experimental utilizando as condições que obtiveram os 
melhores resultados extrativos de proporção de solvente EtOH/H2O, relação 
massa/volume, e tempo. A partir de então os valores de pH serão ajustados para 2, 4 e 
6 para se avaliar a influência desse parâmetro na qualidade do processo extrativo dos 
constituintes de interesse. Foram usadas as sementes e folhas nessa etapa do 
processo. Para preparar a solução extrativa padrão de água acidificada, foi colocado 
700 mL de água destilada, depois foi adicionado 8,5 mL de HCl 37% com pH 1,42. De 
cada proporção do solvente foi preparado um volume total de 240 mL. Como fase móvel 
foi utilizada a Acetonitrila SIGMA-ALDRICH® e água acidificada a 2% (ácido 
trifluoroacético MERCK®). Para a preparação da água acidificada foi adicionado 250 
mL de H2O Milli-Q e depois acrescentado 5 mL de TFA. Para a realização da etapa de 
extração, tais eventos foram guiados pelas 27 condições geradas pelo delineamento 
experimental. As sementes trituradas foram pesadas na balança analítica e colocadas 
em um frasco de vidro, em seguida a solução extrativa foi adicionada e posteriormente 
levada para o ultrassom. Transcorrido o tempo estabelecido de cada experimento os 
frascos, um por vez, foram filtrados para outro frasco de vidro com papel de filtro 
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UNIFIL® com gramatura de 80 g/m2. Para a quantificação e análise no UHPLC, foi 
retirado do conteúdo de cada frasco uma alíquota de 2 mL utilizando uma seringa 
descartável BD®, posteriormente foi filtrado para frascos de amostras (SHIMADZU®) 
utilizando membranas filtrantes descartáveis 0,22 μm de poro MILLIPORE®. A análise 
foi realizada no Cromatógrafo Liquido LC-20 A Prominence SHIMADZU® e as 
condições cromatográficas iniciais empregadas foram selecionadas baseando-se pela 
metodologia adaptada de Rambo (2011), que trabalhou com parâmetros de controle de 
qualidade da espécie de Erythrina verna. Sendo detectado por UV ajustados nos 
intervalos de 200 a 400 nm. As fases moveis utilizadas foram: fase móvel A (água: ácido 
trifluoroacético 2%) e a fase móvel B (acetonitrila). O fluxo foi de 0,3 mL/min e o volume 
de injeção foi de 2,0 µL. O comprimento de onda ideal para a detecção dos analitos 
simultaneamente foi selecionado de acordo com gráfico de superfície (3D) obtido 
através de recurso fornecido pelos detectores DAD. Para a construção dos 
cromatogramas foi utilizado o programa Origin PRO 9.0 e o programa STATISTICA 10 
foi empregado na a construção dos gráficos em 3D para a análise das variáveis 
envolvidas na extração com relação a área total dos picos, o número de picos e o maior 
fator de retenção. 
 
Resultados e Discussões 

 
De acordo com análise do total da área dos picos de cada experimento foi possível 
observar que as condições extrativas que apresentaram os resultados mais satisfatórios 
foram as condições dos experimentos 24 (20:80 EtOH:H2O | 10 min | 150 mg / 30 mL) 
apresentando uma maior rendimento extrativo, uma área total de picos de 2369579, 
seguido do experimento 22 (80:20 EtOH:H2O | 10 min | 150 mg / 30 mL), apresentando 
uma área total de picos de 1491154 e o experimento 19 (80:20 EtOH:H2O | 1 min | 150 
mg / 30 mL), que apresentou uma área total de picos de 967353. Quando se avaliou a 
influência da proporção de solventes e da relação massa/volume sobre a área total de 
picos foi possível demostrar que os experimentos que utilizaram as proporções de 20:80 
e 50:50 EtOH:H2O, foram aqueles que obtiveram maior rendimento extrativo. Quando 
se avaliou a influência do tempo de extração, proporção de solvente sobre a área total 
de picos foi possível demostrar que os experimentos que apresentaram o tempo de 
extração de 15 minutos, foram aqueles que obtiveram maior rendimento extrativo. 
Quando se avaliou a influência da relação massa/volume, tempo de extração sobre a 
área total de picos foi possível demostrar que os experimentos que apresentaram a 
maior relação massa volume, ou seja, 150 mg / 30 mL foram aqueles que obtiveram 
maior rendimento extrativo. De acordo com análise do número de picos de cada 
experimento foi possível observar que as condições extrativas que apresentaram os 
resultados mais satisfatórias foram as condições dos experimento 23 (50:50 EtOH:H2O 
| 10min | 150 mg / 30 mL) com um total de 27 picos, experimento 11 (50:50 EtOH:H2O 
| 1 min | 100 mg / 20 mL), com um total de 26 picos e o experimento 14 (50:50 | 10 min 
| 100 mg / 20 mL) com um total de 26 picos cromatográficos. Quando se avaliou a 
influência da proporção de solventes e da relação massa/volume sobre o número de 
picos foi possível demostrar que os experimentos que utilizaram as proporções de 50:50 
EtOH:H2O, com a relação de massa volume de 100 mg / 20 mL foram aqueles que 
obtiveram maior rendimento extrativo. Quando se avaliou a influência do tempo de 
extração, proporção de solvente sobre a número de picos foi possível demostrar que os 
experimentos que apresentaram o tempo de extração de 15 minutos com a proporção 
de 50:50 EtOH:H2O foram aqueles que obtiveram maior rendimento extrativo quando 
comparado aos outros tempos. Ao avaliar a influência da relação massa/volume, tempo 
de extração sobre o número de picos foi possível demostrar que os experimentos que 
apresentaram a menor relação massa volume, ou seja, 100 mg / 20 mL no tempo de 15 
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minutos foram aqueles que obtiveram maior rendimento extrativo com relação ao 
número de picos cromatográficos. De acordo com análise do maior fator de retenção de 
cada experimento foi possível observar que as condições extrativas que apresentaram 
os resultados mais satisfatórias foram as condições dos experimentos 18 (20:80 
EtOH:H2O | 30 min | 100 mg / 20 mL) apresentando o fator de retenção de 21,065, 
seguindo do experimento 15 (20:80 EtOH:H2O | 10 min | 100 mg / 20 mL) apresentando 
o fator de retenção de 21,064, seguido do experimento 19 (80:20 EtOH:H2O | 1 min | 
150 mg / 30 mL) apresentando o fator de retenção de 21,061. Quando se avaliou a 
influência da proporção de solventes e da relação massa/volume sobre o maior fator de 
retenção foi possível demostrar que os experimentos que utilizaram a proporção 50:50 
EtOH:H2O, com a relação de massa volume de 100 mg / 20 mL foram aqueles que 
obtiveram o melhor rendimento extrativo com relação ao maior tempo de retenção. 
Avaliando-se a influência do tempo de extração, proporção de solvente sobre o maior 
fator de retenção foi possível demostrar que os experimentos que apresentaram o tempo 
de extração de 1 minuto e a proporção de 50:50 EtOH:H2O foram aqueles que 
obtiveram o maior rendimento extrativo com relação ao maior tempo de retenção. 
Quando comparado a influência da relação massa/volume, tempo de extração sobre o 
maior fator de retenção foi possível demostrar que os experimentos que apresentaram 
a maior relação massa volume, ou seja, 100 mg/20mL e o tempo de 15 minutos foram 
aqueles que obtiveram o maior rendimento extrativo com relação ao maior fator de 
retenção. Segundo Dalluge et al.,(1998) o uso de TFA diminui a ionização dos grupos 
com hidrogênios ionizáveis (fenólicos, carboxílicos e álcoois) entre as separações. 
Portanto, auxilia também e na eliminação de cauda nos picos dos cromatogramas, 
favorecendo uma maior resolução e sensibilidade. 
 
Conclusão 

 
Analisando o resultado das extrações baseada pelo primeiro planejamento experimental 
Box-Behnken, percebe-se que as melhores condições extrativas tendo em vista o 
confronto com a área total de picos, número de picos e fator de retenção do maior pico 
são representadas pela proporção etanol/água de 50:50 (%) EtOH:H2O, pela relação 
massa/volume do solvente de 100 mg / 20 ml e, por fim, o tempo de extração sendo de 
15 minutos. Podemos concluir também que o volume de injeção de 2 µL, fluxo de fase 
móvel 0,5 mL/min e concentração do ácido trifluoroacético em 2% propiciaram a 
obtenção de picos cromatográficos com maior intensidades. Temos ainda, como 
perspectivas a realização de novos experimentos voltados para a obtenção de maiores 
rendimentos extrativos, através da otimização dos parâmetros de extração e no 
desenvolvimento do método. 
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TÍTULO: SIFILIS CONGÊNITA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: UMA 

ANÁLISE ESPACIAL DOS CASOS NOTIFICADOS 

Resumo 

A sífilis passa a ser congênita quando a mulher que cursa com a infecção transmite para 
o feto a carga bacteriana do Treponema pallidum, de maneira vertical. Todas as 
gestantes e suas parcerias sexuais, a fim de evitar essa transmissão, devem ser 
testadas quanto à presença da doença. Um tratamento adequado impede a transmissão 
vertical, porém, caso não haja esse acompanhamento, a taxa de infecção pode chegar 
até 100% nas primeiras fases da doença. Objetivou-se analisar as variáveis associadas 
aos casos notificados de Sífilis Congênita no Rio Grande do Norte entre os anos de 
2008-2018. Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa e 
qualitativa, a partir de dados secundários coletados no Sistema de Informações de 
Agravos de Notificações sobre o número de casos notificados de Sífilis Congênita no 
Rio Grande do Norte. Entre 2008 a 2017 houve um incremento de 296.1% no número 
de casos notificados por ano, já no ano seguinte, em 2018, houve um declínio de 
51.47%. A baixa escolaridade, usuárias de drogas ilícitas, mulheres não brancas, 
poucas consultas de pré-natal, são alguns fatores que influenciam para que a mulher 
seja contraia a Sífilis. Os resultados obtidos revelam a pertinência de se discutir a 
temática, considerando que o maior índice de mulheres que adquirem essa doença são 
aquelas em que sua realidade sociocultural é mais vulnerável. 
 
Palavras-chave: SífilisCongênita DoençasSexualmentetransmissíveis Análiseespacial 

TITLE: CONGENITAL SYPHILIS IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE: A 

SPATIAL ANALYSIS OF NOTIFIED CASES 

Abstract 

Syphilis becomes congenital when the woman with the infection transmits the bacterial 
load of Treponema pallidum to the fetus, in a vertical manner. All pregnant women and 
their sexual partners, in order to avoid this transmission, should be tested for the 
presence of the disease. Adequate treatment prevents vertical transmission, however, 
in the absence of such monitoring, the infection rate can reach up to 100% in the early 
stages of the disease. The objective was to analyze the variables associated with the 
notified cases of Congenital Syphilis in Rio Grande do Norte between the years 2008-
2018. This is a cross-sectional study, with a quantitative and qualitative approach, based 
on secondary data collected in the Information System for Diseases of Notifications on 
the number of notified cases of Congenital Syphilis in Rio Grande do Norte. Between 
2008 and 2017 there was an increase of 296.1% in the number of reported cases per 
year, while in the following year, in 2018, there was a decrease of 51.47%. Low 
education, users of illicit drugs, brown women, few prenatal consultations, are some 
factors that influence women to contract Syphilis. The results obtained reveal the 
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relevance of discussing the topic, considering that the highest rate of women who acquire 
this disease are those in which their socio-cultural reality is most vulnerable. 
 
Keywords: Congenital Syphilis, Sexually Transmitted Diseases, Spatial Analysis 

Introdução 

A Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que se distribui mundialmente, 
aumentando progressivamente o número de casos. A sífilis passa a ser congênita 
quando a mulher que cursa com a infecção transmite para o feto a carga bacteriana do 
Treponema pallidum, de maneira vertical (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019). A 
SC pode ser diagnosticada e tratada durante o período de gestação, evitando a 
transmissão da mãe para o feto, e por consequência, malformações fetais ou doenças 
crônicas nos recém-nascidos (BRASIL, 2017). Todas as gestantes e suas parcerias 
sexuais, a fim de evitar essa transmissão, devem ser testadas quanto à presença da 
doença. Estes testes devem ser feitos na primeira consulta do pré-natal, 
preferencialmente no primeiro trimestre; no terceiro trimestre da gestação; e momento 
do parto, independente dos resultados anteriores serem negativos, além de em casos 
de aborto (BRASIL, 2006). Um tratamento adequado impede a transmissão vertical, 
porém, caso não haja esse acompanhamento, a taxa de infecção pode chegar até 100% 
nas primeiras fases da doença, e reduz para cerca de 30% nas fases tardias da infecção. 
Além da transmissão transplacentária, o feto também pode contrair de forma direta no 
momento da passagem pelo canal vaginal, se houver lesões genitais na gestante 
(SONDA, et al., 2013). No último Boletim Epidemiológico da Sífilis, foi observado um 
aumento constante no número de casos em gestantes, congênita e adquirida, nos 
últimos cinco anos. Essa situação epidemiológica no país, é pode ser atribuída a 
diversos fatores como o aumento da cobertura de testagem, com a ampliação do uso 
de testes rápidos, em contrapartida a redução do uso de preservativo, resistência dos 
profissionais de saúde à administração da penicilina na Atenção Básica e o 
desabastecimento mundial de penicilina (BRASIL, 2019). Este trabalho tem como 
objetivo analisar as variáveis associadas aos casos notificados de Sífilis Congênita no 
Rio Grande do Norte entre os anos de 2008-2018, e discuti-los com resultados de outras 
publicações acerca do tema. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa e qualitativa, a partir de 
dados secundários coletados no Sistema de Informações de Agravos de Notificações 
(SINAN) sobre o número de casos notificados de Sífilis Congênita no Rio Grande do 
Norte. O estudo se desenvolveu em 3 etapas. A primeira etapa consta em analisar os 
dados disponíveis no SINAN, que são datados de 2008 a 2018. Foram utilizadas as 
tabelas disponíveis com informações que abordam aspectos totais do Rio Grande do 
Norte, casos de SC segundo a idade da criança, faixa etária da mãe, escolaridade da 
mãe, raça ou cor da mãe, casos segundo informação sobre a realização do pré-natal da 
mãe, e esquema de tratamento da mãe e do parceiro, e óbitos por sífilis congênita em 
menores de um ano e coeficiente bruto de mortalidade. A segunda etapa se 
desenvolveu ao realizar uma pesquisa na base de dados Scielo utilizando os seguintes 
Descritores em Ciências da Saúde (DecS): “SÍFILIS CONGÊNITA”, “VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE PÚBLICA”, “CUIDADO PRÉ-NATAL”. Dentre os artigos selecionados para 
discussão do presente estudo, foram incluídos aqueles que foram publicados nos 
últimos cinco anos, nos idiomas português, inglês e espanhol; e que apresentassem 
informações sobre o perfil das mães com bebês diagnosticados com sífilis congênita, 
sobre o tratamento e realização do pré-natal. Por último, na terceira etapa foi realizado 
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um comparativo dos dados coletados nas tabelas disponíveis no SINAN com a literatura 
encontrada na busca, para corroborar ou refutar os dados colhidos, permitindo uma 
análise crítica. 
 
Resultados e Discussões 

 
Segundo dados colhidos no SINAN, 2.307 casos de sífilis congênita foram notificados 
entre os anos de 2008 a 2018 no Rio Grande do Norte. Entre 2008 a 2017 houve um 
incremento de 296.1% no número de casos notificados por ano, já no ano seguinte, em 
2018, o número de 416 notificações em 2017 caiu para 271, representando um declínio 
de 51.47%. Segundo Silva (2020) também demonstrou um aumento do números de 
casos de 216,1% em seu estudo no estado do Tocantins, mas que não foi um aumento 
linear, e que houve um declínio entre 2007 a 2009, tornando aumentar entre os anos de 
2011 a 2015. Um estudo no município de Caxias no Maranhão, mostrou que a cidade 
teve uma redução de 33% do número de casos, com 2015 sendo um ano com menor 
taxa de incidência de casos de sífilis congênita (CONCEIÇÃO; CÂMARA; PEREIRA, 
2020). Benzaken et al. (2020), em sua pesquisa sobre pré-natal e sífilis na gravidez nas 
capitais brasileiras, apresentou que Porto Alegre (29.3) e em seguida Recife (21.2) 
foram as capitais que registraram maior taxa de incidência de SC. O quantitativo de 
casos de SC notificados entre 2008-2018 mostra a prevalência de mães com idade entre 
20 a 29 anos, variando entre 45,91% em 2017 a 67,76% em 2008. Em recém nascidos 
com sífilis congênita no estado de Tocantins, Silva (2020) mostrou que 57,6% dos casos 
foram em mulheres na faixa etária de 15-24 anos, já as mulheres com 35 ou mais anos 
apresentaram uma porcetagem significativamente menor, de 6,4%, mostrando assim 
que mulheres mais jovens estão mais suceptívies a se infectarem com a sífilis e por 
consequência ocorrer a transmissão vertical. O estudo produzido em Saõ Paulo por 
Oliveira et al. (2016) associou gestantes usuárias ou que tenham parceiros usuários de 
drogas ilícitas numa faixa etária com média de 26 anos. Segundo dados do SINAN, a 
maioria das gestantes portadoras da SG não realizaram o tratamento (19,89%) ou 
realizaram de forma inadequada (69,6%). Um dos fatores que sugerem o tratamento 
inadequado, seria a não adesão do parceiro a terapêutica, no Rio Grande do Norte, essa 
variável corresponde a 61,4% dos casos notificados entre 2008-2018. Em relação a 
realização do tratamento adequado, Cardoso et al. (2018) trouxe dados que em 
Fortaleza, capital do Ceará, 72% das gestantes diagnosticadas com Sífilis Gestacional 
realizaram o tratamento de forma inadequada e que 16% não chegaram a aderir a 
terapêutica. É visto que mulheres que não aderem o tratamento durante a gestação 
acaba inevitavelmente transmitindo a sífilis para o bebê, gerando complicações para si 
e para o concepto, por isso a importância para que seja feito o rastreio de gestantes na 
atenção primária, para que seja dada as devidas orientações e educação em saúde, 
além do incentivo a realização de forma correta tanto do pré-natal quanto do tratamento. 
Dessa forma, os riscos dessa mulher adquirir futuramente a sífilis e possivelmente a 
sífilis congênita, são extremamente altos dificultando mais ainda medidas que poderiam 
ser estabelecidas e sanadas, a fim de diminuir os índices de incidência dessa infecção 
(PANDOVANI; OLIVEIRA; PELLOSO; 2018; MACEDO et al; 2017). A baixa 
escolaridade está relacionada ao risco à saúde, uma vez que o baixo acesso ou 
compreensão as informações, acaba tornando as pessoas mais susceptíveis a 
contrairem doenças ou não se tratarem de forma adequada. Casos de SC notificados 
com mães que possuem menos de 8 anos de escolaridade ou são analfabetas 
representam 44,8% do total, seguidos de 27,6% que tiveram a informação ignorada, 
12,05% com ensino médio incompleto, 10,5% com ensino médio completo, 8,2% com 
ensino fundamental completo, 1,2% com ensino superior incompleto ou completo. Esses 
achados se assemelham com os resultados de Cavalcante (2017) e Nonato (2015) 
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realizados, respectivamente, em Palmas (Tocantins) e Belo Horizonte (Minas Gerais) 
onde a maior parte da amostra possuía baixa escolaridade. Benzaken et al. (2020), 
apresenta que mulheres com anos de estudo inferior a 4 anos são as que mais 
apresentaram casos de sífilis durante a gestação, corbora os dados coletados no 
DataSUS. Os casos de SC segundo raça ou cor da mãe, encontrados no SINAN, 
mostram uma prevalência de mães de cor parda, variando de 53,25% dos casos em 
2016 a 75,55% em 2009. Os estudos de Cavalcante (2017) e Lafetá (2016) também 
corroboram com estes achados. As grávidas que realizaram o número adequado de 
consultas de pré-natal apresentaram menos casos de SG, e as que tiveram poucas ou 
nenhuma consulta registraram mais casos. Evidenciando que as consultas de pré-natal 
é um fator protetivo tanto para a gestante quanto para o feto, considerando o risco de 
transmissão vertical (GONZALES et al.; 2014). Nos números observados no SINAN 
nota-se uma grande porcentagem de gestantes que realizaram o pré natal, 
representando 77,2%, as que não realizaram correspondem a 15,18% do total e 5,2% 
tiveram essa informação ignorada. A realização do pré-natal não garante um tratamento 
adequado, visto que tais gestantes ainda transmitiram verticalmente sífilis aos seus 
filhos. Estudos mostram uma grande proporção de gestantes que não tiveram um 
tratamento adequado, seja por um esquema ineficiente ou por não adesão do parceiro 
ao tratamento (REIS, 2018; CARDOSO, 2018). Outro ponto que é questionado por 
Oliveira Guanabara (2017), é que as consultas por muitas vezes são realizadas de 
maneira inadequadas, de forma rápida e que não sana todas as dúvidas da mulher 
grávida, deixando grandes lacunas durante o pré-natal, desta maneira as gestantes não 
possuem um acesso eficaz as tecnologias de informação e prevenção da sífilis e da SC. 
Sabendo que a sífilis pode ser transmitida para o feto a partir da 9º semana de gestação, 
mesmo sendo mais frequente entre a 16º e 28º, torna-se clara a necessidade do início 
precoce da realização do pré-natal, para diagnóstico e tratamento respectivo. Além 
disso, é de extrema importância ressaltar que o tratamento adequado deve estar de 
acordo com o estágio da infecção. Segundo o Ministério da Saúde (2015), o diagnóstico 
fidedigno de cada fase da sífilis é dificultoso, visto que, o cancro duro não causa 
sintomas na qual o indivíduo possa apresentar uma queixa, e geralmente surgem em 
locais de difícil visualização. Consoante a essa questão, estudos relacionados fornecem 
dados de que um número considerável de gestantes foram classificadas erroneamente, 
em relação ao estágio da doença, visto que em seu curso, o índice de maior incidência 
acontece na fase de latência (CARDOSO et al., 2016; CAVALCANTE et al., 2017). 
Estudos apontam que, a maioria dos diagnósticos de sífilis notificados são aqueles em 
que ocorrem no 2º e 3º trimestre da gestação, fatores que desencadeiam e predispõem 
esses dados são aqueles relacionados a procura pela consulta pré-natal tardiamente, 
associada a baixa qualidade de assistência à gestante. Com isso, é necessário reforçar 
a importância da detecção da infecção precocemente e o tratamento adequado para as 
gestantes, bem como para seus parceiros. Compreendendo que o acompanhamento 
adequado do pré-natal é essencial para a saúde materno-infantil, e consequentemente 
para a redução dos casos de sífilis congênita (CAVALCANTE et al., 2017). Entre os 
anos de 2008 e 2018 foram notificados 7 abortos e 52 natimortos por sífilis no RN. Por 
se tratar de uma forma evitável, a sífilis congênita compreende aos profissionais de 
sáude grande responsabilidade no manejo e na conduta, seja ao enfrentar os impasses; 
como a não adesão dos companheiros das gestantes, por meio de métodos de busca 
ativa e educação em saúde; e garantir a testagem para um diagnóstico oportuno da 
sífilis durante a gravidez e assim evitar a sua transmissão vertical (DOMINGUES, 2014). 
 
Conclusão 
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Os resultados apresentados demonstraram um apanhado geral de dados coletados e 
discutidos durante os últimos anos no Rio Grande do Norte, evidenciando-se os 
principais fatores predisponentes contribuintes para incidência da sífilis congênita. Com 
isso, a elucidação dos fatos que corroboram para tais resultados, fizeram com que 
houvesse um esclarecimento acerca dos determinantes que regem o indivíduo, bem 
como sua influência no processo saúde-doença. Mulheres não brancas, com baixa 
escolaridade, usuárias de drogas, com poucas ou nenhuma consulta de pré-natal, e/ou 
que não realizaram tratamento para sífilis de maneira devida, apresentam filhos com 
mais casos de SC, acarretando sequeles aos seus e gerando um grande problema de 
saúde pública. Aos profissionais, dos serviços de saúde, cabe a realização de um 
rastreio de qualidade para indentificas as gestantes que não comparecem as consultas 
de pré-natal, assim como identificar casos de sífilis e tratar tanto a gestante quanto o 
parceiro, e permitir que estes possuam acesso as tecnologias de informação e 
prevenção a Sífilis e a outras IST’s. Os resultados obtidos revelam a pertinência de se 
discutir a temática, considerando que o maior índice de mulheres que adquirem essa 
doença são aquelas em que sua realidade sociocultural é mais vulnerável. Além disso, 
esses achados propiciam uma maior análise e reflexão sobre quais são os geradores 
intrínsecos a essa patologia, podendo-se traçar intervenções fidedignas que 
possibilitem uma redução considerável nos números de casos de sífilis congênita, tendo 
em mente que o mesmo é um problema complexo de saúde materno-infantil, 
acarretando assim, em consequências drásticas. 
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TÍTULO: ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA, HIPOGLICEMIANTE E ANTIOXIDANTE 

DE FOLHAS E FLORES DE Turnera subulata EM MODELOS EXPERIMENTAIS IN 

VIVO 

Resumo 

O processo inflamatório é uma série complexa de eventos celulares que evoluíram para 
conter ou eliminar os agentes infecciosos e reparar os danos teciduais, contudo leva-se 
em consideração que uma resposta inflamatória descontrolada pode contribuir para uma 
disfunção celular. O extrato da planta Turnera subulata tem sido estudado em 
aplicações xxxx pela sua ação anti-inflamatória. Apesar do seu uso na medicina popular, 
estudos que visem a comprovação de sua eficácia em modelos de inflamação se fazem 
amplamente necessários. A extração foi feita por decocção em água fervente, durante 
10 min, e posteriormente o processo de liofilização. O efeito do princípio ativo extraído 
foi avaliado nos processos inflamatórios através do recrutamento de leucócitos e da 
quantificação de citocinas (TNF-alfa, IL1-beta) por meio do modelo de peritonite aguda 
induzido em camundongos. Os resultados foram expressos como média ± DP e 
analisados por ANOVA/Tukey. Conclui-se que os animais tratados com Turnera 
subulata mostraram uma redução significativa no recrutamento de leucócitos no local 
da lesão, bem como uma inibição efetiva das citocinas TNF-alfa; e IL1-beta. A dose mais 
alta (500 mg/kg) promoveu redução de 80% da infiltração celular e os extratos reduziram 
significativamente (p <0,001) em torno de 50% da atividade das citocinas (TNF; e IL1-
beta) em todas as doses testadas. 
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Abstract 

The inflammatory process is a complex series of cellular events that have evolved to 
contain or eliminate infectious agents and repair tissue damage, however it is taken into 
account that an uncontrolled inflammatory response can contribute to cellular 
dysfunction. The Turnera subulata plant extract has been studied in xxxx applications for 
its anti-inflammatory action. Despite its use in folk medicine, studies aimed at proving its 
effectiveness in inflammatory models are widely needed. The extraction was done by 
decoction in boiling water, for 10 min, and later the freeze-drying process. The effect of 
the extracted active ingredient was evaluated in inflammatory processes through 
recruitment of leukocytes and quantification of cytokines (TNF-alpha, IL1-beta) through 
the model of acute peritonitis induced in mice. The results were expressed as mean ± 
SD and analyzed by ANOVA/Tukey. It was concluded that the animals treated with 
Turnera subulata showed a significant reduction in recruitment of leukocytes at the site 
of injury, as well as an effective inhibition of cytokines TNF-alpha; and IL1-beta. The 
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highest dose (500 mg/kg) promoted an 80% reduction in cell infiltration and the extracts 
significantly reduced (p <0.001) around 50% of cytokine activity (TNF; and IL1-beta) in 
all tested doses. 
 
Keywords: Turnera; inflammation, therapy. 

Introdução 

A inflamação é um processo de defesa do organismo contra danos traumático, 
infeccioso, tóxico ou autoimune, que consiste em uma ação intrincada, altamente 
regulada e coordenada de várias moléculas e tipos celulares. Esse processo é 
importante na remoção de microrganismos ou irritantes, e na potencialização do reparo 
tecidual, promovendo cura e recuperação do tecido (KUMAR et al., 2005). O processo 
inflamatório apresenta diversas etapas, sendo o recrutamento leucocitário uma 
característica essencial da resposta inflamatória. Essa etapa, no qual os leucócitos 
migram do sangue ao sítio de injúria, através do endotélio é chamado de diapedese, 
tendo início com a ligação e rolamento dos leucócitos ao endotélio vascular, firme 
aderência ao vaso, degradação da membrana basal e, por fim, migração da célula de 
defesa ao tecido lesado (ASHLEY et al., 2012). Para que o leucócito migre ao tecido 
danificado, é necessária a degradação proteolítica de alguns componentes da matriz 
extracelular, a qual é realizada principalmente pelas enzimas elastase e 
metaloproteinases de matriz (MMPs) (WILD et al., 2017). Estudos demonstram que 
essas enzimas são responsáveis pela ativação de algumas citocinas, como a 
interleucina 1β (IL-1β) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) (LEE et al., 2015, 
VICTONI et al., 2016). Entre as citocinas pró-inflamatórias, a IL-1β, TNF-α e IL-6 são as 
principais reguladoras da resposta inflamatória, sendo responsáveis pela adesão 
leucocitária, quimiotaxia e produção de outros mediadores inflamatórios (WRIGHT, 
2010). Atualmente, os anti-inflamatórios apresentam efeitos colaterais relevantes, 
justificando assim, a procura de novas formulações farmacêuticas que possam atuar 
mais eficientemente no controle dessas doenças, aliados a um menor dano colateral 
possível. (PIRLAMARLA, 2016). Nesse contexto as plantas medicinais apresentam 
muitas substâncias químicas com propriedades terapêuticas que atuam no organismo 
humano causando-lhes algum efeito. O uso adequado das plantas com propriedades 
farmacológicas traz uma série de benefícios para a saúde, ajudando no combate de 
doenças infecciosas, doenças alérgicas, disfunções metabólicas entre outras. Com 
base nesse potencial, comprovar as propriedades da medicina popular é uma 
necessidade crescente na busca de novas formulações que possam atuar como 
adjuvantes terapêuticos na prática clínica, para um controle mais específico de uma 
grande variedade de doenças, como as de cunho inflamatório (MAIONE et al., 2016). A 
Turnera subulata, popularmente conhecida como “chanana” ou “flor-do-guarujá”, é 
membro da família passifloraceae (Gonzalez e Arbo, 2005), que consiste de 19 gêneros 
e cerca de 630 espécies catalogadas que têm distribuição de norte a sul da América, e 
na África, incluindo Madagascar e as Ilhas Mascarenhas (Arbo, 2007). A espécie 
Turnera subulata possui diversos compostos secundários, como tocoferóis, esteroides 
e flavonoides. Este gênero pode tornar-se uma importante fonte de novas drogas anti-
inflamatórias, no entanto, mais estudos devem ser realizados afim de evidenciar e 
avaliar o mecanismo de ação responsável de citotoxicidade, bem como, informações 
mais detalhadas sobre seus efeitos tóxicos, visando minimizar a ocorrência de efeitos 
colaterais relevantes no tratamento clínico. Diante do exposto, este trabalho tem como 
objetivo principal avaliar os efeitos anti-inflamatórios de flores e folhas de Turnera 
subulata em modelo experimental de peritonite aguda induzida por lipopolissacarídeo 
(LPS). 
 
Metodologia 
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Preparo do extrato aquoso das folhas da Turnera subulata As flores e folhas da Turnera 
subulata foram coletadas na cidade do Natal, Estado do Rio Grande do Norte, nas 
coordenadas SS-RN 6°14’07” S/36°78’21” O, sendo a espécie identificada pelo Dr. 
Jomar Gomes Jardim e a exsicata depositada no herbário da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Após a coleta, as flores e folhas foram secas em estufa a 40oC 
durante 48h e em seguida, foram trituradas mecanicamente. Para o preparo do extrato 
aquoso, as flores e folhas foram submetidas à decocção em água fervente durante 10 
minutos e, posteriormente foram liofilizadas. Animais Camundongos da linhagem Balb/c 
provenientes do Biotério do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte foram utilizados para os ensaios de inflamação em modelo de 
peritonite. Todos os animais foram mantidos com livre acesso à água e alimentos, em 
condições controladas de iluminação (Ciclos de 12 horas claro/escuro) e temperatura 
(22oC). Os experimentos realizados com esses animais foram previamente aprovados 
pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFRN (Protocolo No-35/2015). Efeito dos 
extratos de Turnera subulata sobre o influxo de células a cavidade peritoneal O potencial 
anti-inflamatório dos extratos foi analisado pelo modelo de peritonite induzida por 
lipopolissacarídeo (LPS). O LPS é um agente responsável pela inflamação aguda na 
cavidade peritoneal com o influxo de neutrófilos e produção de citocinas pró-
inflamatórias. O efeito dos extratos sobre a peritonite foi indicado pela contagem total e 
diferencial de células recrutadas à cavidade do peritônio, bem como, pela produção das 
citocinas IL-1β e TNF-α. Foram formados 8 grupos, cada um contendo 4 animais (todos 
machos) distribuídos da seguinte forma: Controle negativo, controle positivo, extratos 
florais de Turnera subulata [EFLTS] (0.5, 50 e 500 μg/Kg/animal) e extratos foliares de 
Turnera subulata [EFOTS] (0.5, 50 e 500 μg/Kg/animal). Os animais do grupo controle 
negativo receberam injeção intraperitoneal com solução salina (PBS), enquanto que o 
positivo recebeu estímulo intraperitoneal com LPS da cepa 055:B5 (3,3 μg/Kg/animal) e 
após 1h foi realizado o tratamento com PBS. Os grupos dos compostos teste foram 
estimulados com LPS e tratados com 100μL das amostras de T.subulata por injeção 
intravenosa (veia caudal) após 1h de estímulo. Após 4h, os camundongos foram 
eutanasiados e a cavidade peritoneal foi lavada com 2mLs de PBS contendo 0,5% de 
soro de albumina bovina e 1mM de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), afim de 
recuperar as células presentes na cavidade. O lavado peritoneal foi então coletado e 
utilizado para contagem global e diferencial de leucócitos, bem como, para a 
quantificação das citocinas pró-inflamatórias por meio de kits de ensaio 
imunoenzimático (ELISA) (Ebioscience) de acordo com as instruções do fabricante. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para avaliar o efeito dos extratos sobre o recrutamento de leucócitos foi realizado um 
ensaio de peritonite. O controle positivo apresentou um aumento significativo de células 
na cavidade peritoneal, em relação ao controle negativo, indicando que o LPS possui 
efeito no aumento da migração leucocitária. Observou-se que os extratos de Turnera 
subulata (flores e folhas) foram capazes na sua maior concentração testada (500μg/Kg) 
de reduzir em 80% a migração de leucócitos totais para o peritônio em comparação ao 
controle positivo, não apresentando diferença significativa ao controle negativo. Os 
extratos em menor concentração (50 μg/Kg) conseguiram reduzir a migração 
leucocitária em 50% em comparação ao controle positivo, entretanto, também com uma 
diferença estatisticamente significativa em relação ao controle negativo. Quando 
avaliou-se a contagem diferencial de leucócitos, observou-se que as células 
polimorfonucleares (PMNs) apresentaram uma diminuição de migração nos animais 
tratados com os extratos de Turnera subulata. Os extratos em sua maior concentração 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 415 

 

(500μg/Kg) reduziram em torno de 70% a migração de células ao peritônio, diferindo 
estatisticamente do controle positivo, uma vez que, os extratos em sua concentração 
intermediária (50 μg/Kg), conseguiram diminuir o recrutamento de células ao peritônio 
em torno de 45%. Os resultados sobre a produção de citocinas pró-inflamatórias estão 
apresentados nas figuras 3 e 4. O controle positivo diferiu do controle negativo em nas 
citocinas avaliadas, indicando que o LPS estimula a produção dessas moléculas. Os 
animais tratados com os extratos estudados apresentaram uma redução de em torno de 
55% dos níveis de IL-1β em suas maiores concentrações testadas, enquanto aqueles, 
com concentrações intermediárias, alcançaram uma redução em torno de 25% na 
atividade da IL-1β, sendo essas comparações em relação ao controle positivo de 
processo inflamatório. Com relação ao TNF-α, os extratos de Turnera subulata 
(500μg/Kg) reduziu os níveis em torno de 50%, enquanto que os extratos com 
concentração intermediária (50 μg/Kg), reduziram 15% em relação ao controle positivo. 
 
Conclusão 

 
Após a realização do experimento, foi possível concluir que a Turnera subulata 
apresenta eficácia antimigratória, assim como a inibição da atividade das citocinas, 
proteínas envolvidas no processo inflamatório, tornam os extratos de Turnera subulata 
uma interessante espécie vegetal para novos estudos como agente anti-inflamatório no 
tratamento de doenças. 
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TÍTULO: Comparação de duas coortes de idosos em relação ao grau de ataque de cárie 

e edentulismo 

Resumo 

O presente estudo objetiva comparar o perfil de saúde bucal através de estimativas do 
grau de ataque de cárie e edentulismo em duas coortes. Trata-se de uma análise 
longitudinal de duas coortes de idosos: institucionalizados, de Natal/RN e não 
institucionalizados, de Macaíba/RN. A coleta de dados se deu por entrevistas e exame 
epidemiológico intraoral. Um total de 128 idosos foram acompanhados em duas ondas, 
sendo 67% do sexo feminino e a maior média de idade referindo-se aos 
institucionalizados. Entre as ondas, houve um aumento na média do CPO-d de 24,54 
(±6,80) para 25,65 (±6,64) nos idosos não institucionalizados, de 25,95 (±4,76) para 
27,30 (±4,59) nos idosos de instituição filantrópica e de 23,77 (±3,27) para 23,92 (±2,93) 
nos idosos de instituição privada. A média de elementos dentários com cárie radicular 
entre uma onda e outra foi de 2,68 (±4,48) para 0,46 (±0,96) nos idosos não 
institucionalizados, de 1,05 (±2,04) para 0,76 (±1,15) nos idosos de instituição 
filantrópica e de 0,69 (±1,38) para 1,46 (±1,39) nos idosos de instituição privada. A média 
do número de dentes entre uma onda e outra reduziu de 11,26 (±8,03) para 7,67 (±7,50) 
nos idosos não institucionalizados, de 9,91 (±5,46) para 9,29 (±6,97) nos idosos de 
instituição filantrópica e de 14,46 (±8,14) para 13,69 (±7,19) nos idosos de instituição 
privada. Conclui-se que a prática odontológica mutiladora ainda é uma realidade e há 
necessidade de maior atenção voltada à saúde bucal para ambas as coortes. 
 
Palavras-chave: Idoso. Cárie radicular. Perda de dente. 

TITLE: COMPARISON OF TWO COHORT OF ELDERLY IN RELATION TO THE 

DEGREE OF CARIES AND EDENTULISM ATTACK 

Abstract 

The study aims to compare the oral health profile through estimates of the degree of 
caries attack and edentulism in two cohorts. This is a longitudinal analysis of two elderly 
cohorts: institutionalized, from Natal/RN and non-institutionalized, from Macaíba/RN. 
Data collection took place through interviews and intraoral epidemiological examination. 
A total of 128 elderly people were followed in two waves, with 67% being female and the 
highest average age referring to institutionalized individuals. Among the waves, there 
was an increase in the mean CPO-d from 24,54(±6,80) to 25,65(±6,64) in non-
institutionalized elderly, from 25,95(±4,76) to 27,30(±4,59) in the elderly from a 
philanthropic institution and from 23,77(±3,27) to 23,92(±2,93) in the elderly from a 
private institution. The average number of dental elements with root caries between one 
wave and another was 2,68(± 4,48) to 0,46(±0,96) in non-institutionalized elderly, from 
1,05(±2,04) for 0,76(±1,15) in the elderly from a philanthropic institution and from 
0,69(±1,38) to 1,46(±1,39) in the elderly from a private institution. The average number 
of teeth between waves decreased from 11,26(±8,03) to 7,67(± 7,50) in non-
institutionalized elderly, from 9,91(±5,46) to 9,29(±6,97) in the elderly from a 
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philanthropic institution and from 14,46(±8,14) to 13,69(±7,19) in the elderly from a 
private institution. It is concluded that there is a need for greater attention to oral health 
for both cohorts. 
 
Keywords: Health Services for the Aged. Root Caries. Tooth Loss. 

Introdução 

A sociedade atual está sob constante processo de envelhecimento. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) apresenta dados que essa é uma realidade compartilhada não 
apenas no cenário local, sendo uma característica importante na esfera global e na 
América Latina. E para essa condição tem-se que a caracterização da pessoa idosa é 
determinada pela cronologia do tempo de vida. No Brasil, a lei de n°8.842/94 define a 
pessoa idosa aquele indivíduo que apresenta idade superior a sessenta anos, diferente 
de outros países que são ditos desenvolvidos que os definem como aqueles que 
apresentam 65 anos ou mais (ALVARENGA et al., 2009; BRASIL, 1994, 2006; 
CONFORTIN et al., 2017; LEBRÃO; LAURENTI, 2005; LOYOLA FILHO et al., 2004; 
MENDES et al., 2005; PEREIRA et al., 2016). A partir dessa classificação, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) aponta que cerca de 11% da 
população brasileira é constituída de idosos de acordo com o último censo. Deste 
número, cerca de 14% são de pessoas idosas com mais de 80 anos, o que evidencia a 
realidade de que esse grupo de faixa etária, caracterizados como “muito idosos”, está 
crescendo em ritmo acelerado. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 
contínua) de 2017 estimou que 14,6% da população brasileira tem 60 anos ou mais de 
idade, correspondendo a 30,3 milhões de pessoas (SILVA, 2016; KÜCHEMANN, 2012). 
Tendo em vista essa mudança na pirâmide populacional, é importante enfatizar a 
promoção de saúde como um fator decisivo para o bem estar e qualidade de vida dos 
idosos. No que diz respeito à saúde bucal, mesmo com os avanços em sua promoção, 
ainda é perceptível a presença de doenças como cárie e doença periodontal ou perdas 
dentárias em uma parcela considerável dessa faixa populacional. Tais condições são 
consideradas como um reflexo do envelhecimento somado à conjuntura na qual essas 
pessoas viveram (OLIVEIRA, OLIVEIRA, CUNHA, 2014; SILVA, BONINI, BRINGEL, 
2015). Nesse sentido, a realização de estudos que avaliem as condições de saúde de 
idosos longitudinalmente podem elucidar o desenvolvimento de problemas nas 
circunstâncias que eles vivem. Portanto, espera-se que a comparação das duas coortes 
contribua para uma melhor compreensão a respeito dos fatores envolvidos na condição 
de saúde bucal da população idosa, sobretudo em relação à institucionalização que 
representa um fator de risco importante para as doenças e agravos de saúde bucal mais 
comuns nesses indivíduos, como, por exemplo, a perda dentária e o edentulismo, cárie 
radicular, necessidade de próteses dentárias e as lesões em tecidos moles (AGUIAR et 
al., 2016; MELO et al., 2016; PINHEIRO et al., 2016; PINHEIRO et al.,2018). Ademais, 
acredita-se que a comparação entre estudos longitudinais que avaliaram idosos em 
contextos diferentes, porém inseridos em um mesmo cenário socioeconômico, político 
e social, representa uma estratégia importante para responder alguns questionamentos 
que os estudos transversais e os longitudinais isolados não conseguem discutir, devido 
às limitações inerentes a esses tipos de estudo e a homogeneidade das amostras. 
Destaca-se, por exemplo, compreender qual é a variável de risco da institucionalização 
que, de fato, se relaciona com os agravos de saúde bucal nesses indivíduos. E, também, 
compreender melhor a partir de que momento a institucionalização passa a ser um fator 
de risco importante para a condição de saúde bucal. Diante do exposto, o presente 
trabalho tem como objetivo comparar o perfil de saúde bucal dos dois grupos de 
indivíduos através de estimativas do grau de ataque de cárie e do edentulismo ao longo 
de duas coortes: idosos institucionalizados e idosos não institucionalizados. 
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Metodologia 

 
O presente estudo trata-se de uma análise longitudinal de duas coortes de idosos: 
institucionalizados e não institucionalizados, os quais tiveram sua saúde bucal avaliada 
em diferentes contextos. Foram incluídos na amostra indivíduos com 60 anos ou mais, 
de ambos os sexos. A primeira coorte avaliou uma amostra representativa (n=124) dos 
idosos institucionalizados no município de Natal/RN a partir de duas ondas conduzidas 
em 2013 e 2017 (AGUIAR, 2017). Já a segunda coorte avaliou o mesmo desfecho em 
uma amostra representativa de idosos não institucionalizados (n=180) do município de 
Macaíba/RN, também em duas ondas, cujos dados foram coletados em 2010/2011 e 
2015/2016 (FREITAS, 2018). Os projetos das duas coortes foram submetidos e 
aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (CEP/UFRN). A coorte do município de Natal/RN foi aprovada por meio do parecer 
nº 2.315.009, já o estudo de Macaíba/RN aprovado a partir do parecer nº 1.085.946. 
Antes da coleta dos dados, os participantes, bem como seus cuidadores, foram 
informados sobre a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Os idosos institucionalizados avaliados neste estudo eram provenientes de 
ILPIs (Instituições de Longa Permanência) da cidade do Natal/RN. No período da coleta 
de dados, havia 14 instituições desse tipo, mas duas se recusaram a participar do 
estudo e uma parou de funcionar. Então, onze instituições participaram do estudo, 
sendo cinco privadas e seis filantrópicas. Os idosos pertencentes à coorte de não 
institucionalizados foram selecionados através da técnica de amostragem probabilística 
por conglomerados, acontecendo dois sorteios, referentes aos setores censitários e 
domicílios. Por ser considerado ideal para se conseguir uma boa dispersão de dados, o 
número de 30 setores censitários foi escolhido. A determinação dos domicílios foi 
realizada no momento da coleta de dados, calculou-se o intervalo de casas a serem 
visitadas, resultando em uma fração de aproximadamente 7. Os dados foram coletados 
com auxílio de entrevistas e exame epidemiológico intraoral. As variáveis de 
caracterização da amostra do estudo foram organizadas a partir das dimensões 
sociodemográficas (sexo, raça/cor, idade e estado civil) e de condições de saúde geral 
(dependência funcional). As mesmas foram coletadas com base em um questionário 
que avaliou perfil demográfico de idosos residentes em cidades do nordeste brasileiro 
(CÉSAR et al., 2008). A avaliação da capacidade funcional dos idosos que determinou 
a situação de dependência desses indivíduos foi feita através da aplicação da Escala 
de Independência em Atividades da Vida Diária (Escala de Katz), a partir da qual as 
pessoas idosas são classificadas como independentes ou dependentes no desempenho 
de seis funções, ditas atividades da vida diária, a partir da utilização de um questionário 
padrão validado para a realidade brasileira (LINO et al., 2008). Quanto às variáveis 
dependentes relacionadas ao ataque de cárie e edentulismo, estas foram coletadas por 
meio de uma ficha para exame epidemiológico intraoral das condições de saúde bucal 
dos idosos investigados, cujo modelo fundamentou-se naquele utilizado no mais recente 
levantamento que avaliou as condições de saúde bucal da população brasileira, o 
projeto SB Brasil 2010 (BRASIL, 2012). Para tanto, foram utilizados espelhos bucais e 
sondas periodontais OMS (Organização Mundial da Saúde), previamente esterilizados 
a fim de medir o grau de ataque de cárie dentária a partir do índice CPO-d, que indica o 
número de dentes permanentes cariados, perdidos e restaurados. Em relação ao 
edentulismo e edentulismo funcional, estes foram analisados com base na ausência 
total de elementos dentários e presença de menos de 20 dentes em boca, 
respectivamente. Os dados foram tabulados em um banco de dados e analisados 
através do software SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 20.0. 
Inicialmente foi realizada a análise descritiva das variáveis, segundo as dimensões 
sociodemográficas e do estado geral de saúde, além da caracterização quanto às 
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variáveis relacionadas ao ataque de cárie e ao edentulismo e edentulismo funcional nas 
duas coortes de idosos. 
 
Resultados e Discussões 

 
O presente estudo contou com o acompanhamento de 128 idosos ao longo das duas 
ondas de avaliação, sendo 94 não institucionalizados e 34 institucionalizados, dentre 
eles, 21 são de instituições filantrópicas e 13 de instituições privadas. As variáveis 
analisadas para ambas as coortes foram: sexo, idade, dependência funcional, CPO-d, 
número de elementos com cárie radicular e número de elementos dentários. No que diz 
respeito às variáveis de caracterização da amostra do estudo, observou-se um 
predomínio do sexo feminino em relação ao masculino em ambas as coortes, sendo do 
sexo feminino 63,8% dos idosos não institucionalizados e 76,4% dos idosos 
institucionalizados. Tal predominância pode ser explicada pela maior taxa de 
expectativa de vida das mulheres, bem como autocuidado e busca por serviços de 
saúde, o que lhes proporciona melhor qualidade de vida e a possibilidade de viver mais 
anos (CAMARGOS, GONZAGA, 2015; IBGE, 2017; BOTTON, CÚNICO; STREY, 2017). 
A variável idade obteve como resultado uma média, em anos, de 69,93 (±7,32) em 
idosos não institucionalizados, 78 (±5,75) em idosos de instituições filantrópicas e 83,73 
(±7,58) em idosos de instituições privadas. Referente à avaliação das atividades básicas 
da vida diária (ABVD), foram classificados como independentes 90 (95,7%), 4 (19%) e 
1 (7,7%) dos idosos não institucionalizados, idosos de instituição filantrópica e privada, 
respectivamente. Diante do exposto, observa-se que os idosos com maior idade e 
dependentes prevaleceram na coorte dos institucionalizados, corroborando os estudos 
de Souza et al. (2010) e de Khoury e Neves (2014), os quais também demostram uma 
relação direta entre a idade avançada e a institucionalização. Nesse enfoque, ressaltam-
se situações decorrentes do envelhecimento como níveis de dependência elevados, 
falta de suporte financeiro, necessidade de cuidados de maior complexidade e 
aparecimento de patologias como possíveis fatores relacionados à institucionalização 
(TRINDADE et al., 2013). Quanto às variáveis dependentes do estudo, a avaliação do 
índice CPO-d obteve na primeira onda médias de 24,54 (±6,80), 25,95 (±4,76) e 23,77 
(±3,27) para idosos não institucionalizados, idosos de instituição filantrópica e privada, 
respectivamente. A segunda onda verificou médias de CPO-d de 25,65 (±6,64) para 
idosos não institucionalizados, 27,30 (±4,59) para idosos de instituição filantrópica e 
23,92 (±2,93) para idosos de instituição privada. Esses valores estão de acordo com 
alguns autores em outros estudos que utilizaram amostras com faixa etária 
semelhantes. Verificou-se um CPO-d de 24,3 em Lasta et al. (2019) e 25 (±7,07) em 
Soares et al. (2006). No presente estudo, foi possível observar um maior índice de CPO-
d e maior aumento entre uma onda e outra nos idosos de instituições filantrópicas. Esses 
resultados podem estar relacionados com a dificuldade financeira das instituições 
filantrópicas de proporcionar condições fundamentais para atender todas as 
necessidades, prestar serviços especializados e importantes para os idosos (TERRA et 
al., 2009). Na primeira onda, a presença de cárie radicular foi observada em uma média 
de 2,68 (±4,48) dentes de idosos não institucionalizados, 1,05 (±2,04) dentes de idosos 
de instituição filantrópica e 0,69 (±1,38) dentes de idosos de instituição privada. Já na 
segunda onda, as médias obtidas foram de 0,46 (±0,96), 0,76 (±1,15) e 1,46 (±1,39) 
dentes de idosos não institucionalizados, idosos de instituição filantrópica e privada, 
respectivamente. É notório um valor mais alto da presença de elementos com cárie 
radicular nos idosos não institucionalizados e uma redução desses valores entre uma 
onda e outra para ambas as coortes, com exceção dos idosos de instituição filantrópica. 
Todavia, a interpretação desses dados deve ser feita com cautela. A redução do número 
de elementos dentários com cárie não significa necessariamente que houve uma 
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melhora nas condições bucais da amostra estudada, tendo em vista o aumento da perda 
dentária, apresentado a seguir (JÚNIOR et al., 2006). Relativamente ao número de 
elementos dentários, a primeira onda obteve uma média de 11,26 (±8,03) elementos 
dentários presentes nos idosos não institucionalizados, 9,91 (±5,46) em idosos de 
instituição filantrópica e 14,46 (±8,14) nos idosos de instituição privada. Na segunda 
onda o exame clínico verificou a presença de uma média de 7,67 (±7,50), 9,29 (±6,97) 
e 13,69 (±7,19) elementos dentários em idosos não institucionalizados, idosos de 
instituição filantrópica e privada, respectivamente. Diante dos resultados expostos, 
percebe-se uma redução no número de elementos dentários em todas as coortes, 
principalmente nos idosos não institucionalizados. Essa diminuição é resultante da 
herança de um modelo assistencial pautado em práticas mutiladoras, no qual o 
tratamento restaurador não é considerado como prioridade (MATOS, GIATTI, LIMA-
COSTA, 2004; SILVA, BONINI, BRINGEL, 2015). Quando se compara o número de 
elementos dentários com cárie radicular e o número de elementos dentários presentes 
em boca observa-se uma correlação, sendo esses dados diretamente proporcionais. O 
número de elementos com cárie radicular reduz entre uma onda e outra conforme o 
número de elementos dentários também diminui. Entretanto, nos idosos de instituição 
privada, observa-se que o número de cárie radicular aumenta entre uma onda e outra, 
ao passo que o CPO-d aumenta pouco e o número de elementos dentários presentes 
reduz pouco, denotando que esses idosos tiveram menos elementos dentários 
extraídos, porém não tiveram seus elementos restaurados. Nessa perspectiva, atenta-
se para o fato de as instituições privadas não serem tão mutiladoras como as 
filantrópicas, mas a condição de saúde bucal dos idosos dessas instituições permanecer 
insatisfatória. Ainda nesse raciocínio, no que se refere à coorte de idosos não 
institucionalizados, identifica-se um maior número de elementos com cárie radicular, 
assim como uma maior redução dessa variável e do número de elementos dentários 
presentes entre uma onda e outra. Nesse sentido, a maior independência desse grupo 
somada à cultura da odontologia mutiladora traz como consequência uma redução 
significativa de elementos dentários presentes em boca e um direcionamento gradual 
ao edentulismo total. Os resultados obtidos nesse estudo geram uma reflexão acerca 
da saúde bucal precária dos idosos brasileiros, demarcada por uma ineficácia 
historicamente presente nos serviços odontológicos, os quais se baseiam no modelo 
curativista, limitando-se a extrações e serviços de urgência. Além disso, é importante 
enfatizar a necessidade de maior atenção por parte dos cuidadores de idosos 
institucionalizados, tendo em vista o maior nível de dependência e idade avançada 
dessa coorte, principalmente nos idosos de instituições filantrópicas. No Brasil não há 
normas específicas para o cuidado da saúde bucal de idosos institucionalizados, 
gerando ausência de protocolos de higiene bucal para essa população e falta de 
programação de atenção especializada. Além disso, estudos mostram a pouca 
experiência e conhecimento dos cuidadores sobre saúde e higiene bucal, o que facilita 
o acúmulo de biofilme e consequente desenvolvimento da cárie radicular e outras 
doenças bucais (SALES; FERNANDES NETO; CATÃO, 2017). 
 
Conclusão 

 
Longitudinalmente, o grau de ataque de cárie apresentou uma redução (com exceção 
dos idosos de instituição privada) e a perda dentária aumentou em ambas as coortes, 
revelando a perpetuação das práticas odontológicas mutiladoras. Dessa forma, é 
importante enfatizar a necessidade de se proporcionar capacitação aos cuidadores e 
atendimento especializado para os idosos institucionalizados, além de orientação e 
cuidados com a saúde bucal para ambas as coortes. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DE SOFTWARES SIMULADORES NO DESENVOLVIMENTO 

DE METODOLOGIA ANALÍTICA PARA ANÁLISE DE ALCALÓIDES E FLAVONOIDES 

DE Erythrina velutina Willd 

Resumo 

 
A busca por produtos naturais com potencial terapêutico levou a descoberta das 
propriedades da Erythrina velutina willd para o tratamento de variadas doenças. Seus 
efeitos farmacológicos são decorrentes da presença dos metabólitos secundários, como 
os alcaloides e os favonoides. Para o desenvolvimento da metodologia de análise dos 
componentes do extrato vegetal podem ser utilizados softwares simuladores que irão 
prever as condições ideais do método. O software escolhido foi o ChromSword Auto 
Rapid o qual gera gráficos tridimensionais que estabelecem a região robusta do método. 
O desenvolvimento do método foi dividido em três etapas, inicialmente a simulação 
cromatográfica em software, seguido da análise das condições analíticas ideais e por 
fim a transferência de método de HPLC para UHPLC. A fim de otimizar a extração 
simultânea dos constituintes químicos das sementes de Erythrina velutina, foi realizado 
um planejamento multifatorial de três níveis e três fatores Box-Behnken para determinar 
a melhor combinação de variáveis de extração. Este delineamento experimental possui 
efeito sobre a área total, número de picos e o maior fator de retenção. As melhores 
condições foram aquelas que utilizaram o volume de injeção de 2 µL e fluxo da fase 
móvel de 0,5 mL/min, pois propiciaram a obtenção de picos com maior intensidade na 
análise cromatográfica. A utilização de softwares proporciona maior eficiência ao 
método, redução do consumo de solventes e de formação de resíduos tóxicos. 
 
 
Palavras-chave: Erythrina velutina willd.. Software simulador. Método cromatográfico. 

TITLE: APPLICATION OF SIMULATOR SOFTWARE IN THE DEVELOPMENT OF 

ANALYTICAL METHODOLOGY FOR ANALYSIS OF Erythrina velutina Willd 

Abstract 

The search for natural products with therapeutic potential led to the discovery of the 
properties of Erythrina velutina willd for the treatment of various diseases. Its 
pharmacological effects are due to the presence of secondary metabolites, such as 
alkaloides and favonoides. For the development of the methodology of analysis of the 
components of the plant extract, simulator software can be used that will predict the ideal 
conditions of the method. The software chosen was ChromSword Auto Rapid which 
generates three-dimensional graphics. The development of the method was divided into 
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three stages, initially the chromatographic simulation in software, followed by the 
analysis of the ideal analytical conditions and finally the transfer of HPLC method to 
UHPLC. In order to optimize the simultaneous extraction of the chemical constituents of 
Erythrina velutina seeds, a multifactorial planning of three levels and three Box-Behnken 
factors was carried out to determine the best combination of extraction variables. This 
experimental design has an effect on the total area, number of peaks and the highest 
retention factor. The best conditions were those that used the injection volume of 2 μL 
and flow of the mobile phase of 0.5 mL/min, because they allowed the obtaining of peaks 
with greater intensity in chromatographic analysis. The use of software provides greater 
efficiency to the method, reduction of solvent consumption and formation of toxic 
residues. 
 
Keywords: Erythrina velutina willd. Simulator software. Chromatographic method. 

Introdução 

Sabe-se que desde a antiguidade a busca e utilização de produtos naturais com ação 
farmacológica é uma realidade e está presente até os dias atuais. Desta forma, a 
constante busca por produtos com potencial terapêutico levou a descoberta da Erythrina 
velutina willd, a qual possui propriedades para o tratamento de diversas doenças devido 
à presença de metabólitos secundários responsáveis por estes efeitos endógenos, 
como os alcaloides e os flavoides (VASCONCELO SOBRINHO, 1970). 
As plantas do gênero Erythrina possuem de 8-12 m de altura, com flores vermelhas, 
fruto do tipo folículo, sendo assim consideradas angiospermas. São encontradas em 
regiões tropicais e subtropicais e amplamente distribuídas na América Central e do Sul 
(SALES et al., 1998.;PALUMBO et. al., 2016). 
O gênero Erythrina é a principal fonte dos metabólitos secundários conhecidos como 
alcaloides tetracíclicos do tipo eritrina ou alcaloides eritrinícos, sendo um dos seus 
princípios ativos. Foi observado na literatura que o extrato hidroalcoólico de folhas e 
flores da Erythrina apresenta atividade ansiolítica e anticonvulsivante em diferentes 
modelos animais. (NKENGFACK et. al., 1994). Estas propriedades farmacológicas são 
advindas dos alcaloides eritrínicos isolados da planta, que são, majoritariamente, (+)-
eritravina, (+)-11-±-hidroxi-eritravina e/ou erisotrina. (ROSA et. al., 2012). 
Além dos alcaloides, também há a presença flavonoides. As subclasses de flavonoides 
em abundância neste gênero são as flavanonas, flavanonas preniladas, isoflavonas e 
flavonas. As ações farmacológicas destas subclasses de flavonoides eritrínicos são: 
anti-inflamatória, antitumoral, antibacteriana, antifúngica, antiviral, antioxidante. Além 
disso, atuam no sistema nervoso central promovendo efeitos benéficos sobre a 
memória, sendo um potencial terapêutico para o tratamento dos déficits cognitivos e de 
doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Alzheimer (OLIVEIRA et al., 2017). 
Nesse sentido, para o desenvolvimento da metodologia na análise cromatográfica de 
alcaloides e flavonoides podem ser utilizados softwares simuladores. Torna-se bastante 
vantajosa a utilização destes simuladores tendo em vista que eles irão indicar as 
condições ideais do método cromatográfico após as primeiras corridas cromatográficas. 
Desta forma, irá proporcionar uma maior eficiência do método (MOLNÁR, 2002). Alguns 
softwares utilizam um conjunto de dados fornecidos pelo próprio fabricante em que as 
condições do método podem ser previstas de acordo com a estrutura do analito. 
O método analítico escolhido para o desenvolvimento do trabalho foi a Cromatografia 
Líquida de Ultra-Eficiência (UHPLC), a qual apresenta como benefícios o menor 
consumo de solventes, a elevada eficiência de separação e, principalmente, o menor 
tempo de análise. A tecnologia presente em UHPLC gerou o aumento da pressão no 
sistema devido à utilização de partículas com tamanho inferior a 2 μm. Assim, a fase 
móvel percorre o sistema em velocidades máximas que proporciona a redução do 
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consumo de solvente e do comprimento da coluna, além de aumentar a velocidade da 
análise (BROECKHOVEN; DESMET, 2019; CHANDRAMAN, 2016). 
Desta forma, este trabalho objetiva a aplicação de softwares simuladores no auxílio do 
desenvolvimento de metodologia analítica por UHPLC para análise de 
multicomponentes em extratos vegetais de Erythrina velutina Willd. 
 
Metodologia 

 
A metodologia proposta para este trabalho sugere a utilização do software ChromSword 
Auto Rapid como ferramenta de desenvolvimento de método por UHPLC para análise 
de extratos vegetais. O desenvolvimento do método será dividido em três etapas em 
que, inicialmente, será realizada a simulação cromatográfica em software, 
posteriormente a análise das condições analíticas ideais e por fim a transferência de 
método de HPLC para UHPLC. 
Na primeira fase do desenvolvimento analítico, temos a simulação cromatográfica em 
software, em que o planejamento inicial do método será realizado em softwares visando 
otimizar o tempo de eluição, composição da fase móvel, pH e temperatura, levando em 
consideração a natureza físico-química dos analitos. Os softwares irão gerar gráficos 
tridimensionais que estabelecem regiões robustas do método para uso em trabalho de 
rotina. O software escolhido para esta simulação cromatográfica foi o ChromSword Auto 
Rapid. 
Inicialmente, visando a otimização da extração simultânea para os constituintes 
químicos das sementes de Erythrina velutina, foi realizado um planejamento multifatorial 
de três níveis e três fatores Box-Behnken (BBD) (tabela 1) o qual foi empregado para 
determinar a melhor combinação de variáveis de extração, em que o extrato das 
sementes será obtido por ultrassom. 
O delineamento do planejamento experimental resultou em 27 experimentos 
independentes os quais foram utilizados na etapa de extração das sementes por 
ultrassom, conforme a Figura 1. 
As sementes trituradas foram pesadas na balança analítica e colocadas em um frasco 
de vidro, em seguida a solução extrativa foi adicionada e posteriormente levada para o 
ultrassom. Transcorrido o tempo estabelecido de cada experimento, os frascos, um por 
vez, foram filtrados para outro frasco de vidro com papel de filtro UNIFIL® com 
gramatura de 80g/m2. 
A análise inicial foi realizada no Cromatógrafo Líquido LC-20 A Prominence 
SHIMADZU®. Assim, foi retirado do conteúdo de cada frasco uma alíquota de 2mL, 
posteriormente foi filtrado para vials SHIMADZU® utilizando membranas filtrantes 
descartáveis 0,22 μm de poro MILLIPORE®. As análises ocorreram com sistema de 
eluição por gradiente, presente na tabela 3, em que Fase Móvel A corresponde à Água: 
Ácido trifluoroacético 2% e Fase Móvel B corresponde à Acetonitrila. O fluxo foi de 0,3 
mL/min e o volume injeção de 2,0 µL de amostra. A coluna cromatográfica escolhida foi 
a SHIM-PACK® XR-ODS 75 x 4.6mm, com tamanho de partícula de 2,2 µm e espectro 
da região do ultra-violeta ajustados nos intervalos de 200 a 400 nm. 
Para a construção dos cromatogramas foi utilizado o programa ORIGIN PRO 9.0 e o 
programa STATISTICA StatSoft versão 10 foi empregado na a construção dos gráficos 
em 3D para a análise das variáveis envolvidas na extração com relação a área total dos 
picos, o número de picos e o maior fator de retenção. 
Na segunda fase do desenvolvimento analítico serão estabelecidas as condições 
analíticas do método, em que as análises cromatográficas serão realizadas em 
Cromatógrafo Líquido de Ultra-Eficiência Shimadzu Prominence UFLC XR®, provido de 
detector DAD. Os espectros de cada solução contendo o analito individual (padrão) 
serão armazenados na faixa de 200 a 400 nm para auxiliar na identificação dos picos 
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cromatográficos. Em seguida será injetada a solução contendo a mistura dos analitos 
para a realização dos primeiros ajustes de separação recomendados pelo software e 
então serão testadas nos extratos vegetais obtidos. 
Já com relação à última fase, temos a transferência de método de HPLC para UHPLC, 
pois para a análise simultânea dos alcaloides e flavonoides obtidos nos extratos 
vegetais, o método desenvolvido para HPLC será escolhido como método de partida. 
Após inserir os dados de entrada no software Shimadzu Method Transfer, será calculado 
quais seriam os parâmetros ideais para análise em UHPLC. O software irá sugerir a 
alteração de algumas condições cromatográficas, como por exemplo o fluxo da fase 
móvel e, assim, serão obtidas as condições do método após a transferência de HPLC 
para UHPLC. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados inicialmente obtidos são referentes à extração simultânea de alcaloides e 
flavonoides das sementes de Erythrina velutina, posteriormente será realizado o 
restante das análises que foram suspensas devido à pandemia. 
O delineamento do planejamento experimental resultou em 27 experimentos 
independentes, seguindo as variáveis: Proporção etanol/ água, relação massa das 
sementes/volume do solvente e tempo de extração. 
A área total dos picos, o número de picos e o maior tempo de retenção de cada análise, 
assim como os fatores de adequabilidade do sistema que incluem os parâmetros: 
resolução, fator de cauda, número de pratos teóricos e pureza de picos foram obtidos 
através do Software LC Solution ®. 
Nas figuras 2, 3 e 4 são apresentados os cromatogramas na faixa de 254 nm segundo 
o tempo de retenção em minutos e a absorbância em mAU. Das 27 análises, Os 
cromatogramas foram divididos de acordo com o tempo de extração do delineamento 
experimental: 1min, 10 min e 30 min consecutivamente. 
Se tratando do delineamento experimental realizado na primeira etapa podemos 
perceber que este demonstra efeito sobre a área total, número de picos e o maior fator 
de retenção. 
Quando se avaliou a influência da proporção de solventes e da relação massa/volume 
sobre a área total de picos foi possível demostrar que os experimentos que utilizaram 
as proporções de 20-80 etanol/água e 50-50 etanol/água, foram aqueles que obtiveram 
maior rendimento extrativo (Figura 5 A). 
Ao avaliar a influência do tempo de extração, proporção de solvente sobre a área total 
de picos foi possível demonstrar que os experimentos que apresentaram o tempo de 
extração de 15 minutos, foram aqueles que obtiveram maior rendimento extrativo 
(Figura 5 B). 
Com relação à influência da relação massa/volume, tempo de extração sobre a área 
total de picos foi possível demonstrar que os experimentos que apresentaram a maior 
relação massa volume, ou seja, 150mg/30mL foram aqueles que obtiveram maior 
rendimento extrativo (Figura 5 C). 
Quando se avaliou a influência da proporção de solventes e da relação massa/volume 
sobre o número de picos foi possível demonstrar que os experimentos que utilizaram as 
proporções de 50-50 etanol/água, com a relação de massa volume de 100mg/20mL 
foram aqueles que obtiveram maior rendimento extrativo (Figura 6 A). 
Ao avaliar a influência do tempo de extração, proporção de solvente sobre a número de 
picos foi possível demonstrar que os experimentos que apresentaram o tempo de 
extração de 15 minutos com a proporção de 50-50 etanol/água foram aqueles que 
obtiveram maior rendimento extrativo quando comparado aos outros tempos (Figura 6 
B). 
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Com relação à influência da relação massa/volume, tempo de extração sobre o número 
de picos foi possível demonstrar que os experimentos que apresentaram a menor 
relação massa volume, ou seja, 100 mg/20mL no tempo de 15 minutos foram aqueles 
que obtiveram maior rendimento extrativo com relação ao número de picos (Figura 6 C). 
Ao avaliar a influência da proporção de solventes e da relação massa/volume sobre o 
maior fator de retenção foi possível demonstrar que os experimentos que utilizaram a 
proporção 50-50 etanol/água, com a relação de massa volume de 100mg/20mL foram 
aqueles que obtiveram o melhor rendimento extrativo com relação ao maior tempo de 
retenção (Figura 7 A). 
Quando se avaliou a influência do tempo de extração, proporção de solvente sobre o 
maior fator de retenção foi possível demonstrar que os experimentos que apresentaram 
o tempo de extração de 1 minuto e a proporção de 50-50 etanol/água foram aqueles 
que obtiveram o maior rendimento extrativo com relação ao maior tempo de retenção. 
(Figura 7 B). 
Avaliando a influência da relação massa/volume, tempo de extração sobre o maior fator 
de retenção foi possível demonstrar que os experimentos que apresentaram a maior 
relação massa volume, ou seja, 100 mg/20mL e o tempo de 15 minutos foram aqueles 
que obtiveram o maior rendimento extrativo com relação ao maior fator de retenção 
(Figura 7 C). 
Para otimizar o método analítico, poderá ser realizada a variação no volume de injeção 
e fluxo da fase móvel. Assim, foi possível observar que as melhores condições foram 
aquelas que utilizaram o volume de injeção de 2 µL, o fluxo da fase móvel de 0,5 mL/min, 
pois os mesmos propiciaram a obtenção de picos com maior intensidade, como visto na 
Figura 8. 
 
Conclusão 

 
A utilização de softwares otimiza o desenvolvimento analítico, pois propicia a redução 
do consumo de solventes com consequente redução da formação de resíduos tóxicos 
e também proporciona a maior eficiência do método. Como forma de enriquecer o 
estudo, posteriormente a etapa de desenvolvimento analítico, pode-se dar continuidade 
ao trabalho realizando o estudo de estabilidade e pesquisa de produtos de degradação 
nas formulações, a validação da metodologia analítica desenvolvida e a aplicação desta 
metodologia no controle de qualidade de extratos vegetais. Com o desenvolvimento e 
validação das metodologias analíticas, a sua aplicação no controle de qualidade de 
extatos vegetais torna-se importante tendo em vista que há poucas metodologias 
analíticas oficiais e aplicáveis que contribuem para a caracterização físico-química e 
quantificação destes extratos. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1: Variáveis independentes e seus níveis para o planejamento Box-Behnken. 
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Figura 1: Delineamento experimental 
 

 
Tabela 2: Perfil de Gradiente cromatográfico inicial 
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Figura 2: Cromatogramas dos experimentos 1 a 9, segundo o tempo de 1 min 
 

 
Figura 3: Cromatogramas dos experimentos 10 a 18, segundo o tempo de 10 min 
 

 
Figura 4: Cromatogramas dos experimentos 19 a 27, segundo o tempo de 30 min 
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Figura 5: Efeito do delineamento experimental sobre a área total. a) Relação proporção 
do solvente, massa/volume e área total dos picos; b) Relação do tempo de extração, 
proporção do solvente e área total de picos; c)Relação massa/volume, tempo de extraçã 
 

 
Figura 6: Efeito do delineamento experimental sobre o número de picos. a) Relação 
proporção do solvente, massa/volume e número de picos;b) Relação do tempo de 
extração, proporção do solvente e número de picos;c)Relação massa/volume, tempo de 
extração e n 
 

 
Figura 7: Efeito do delineamento experimental sobre o maior fator de retenção.a) 
Relação proporção do solvente, massa/volume e o maior fator de retenção;b) Relação 
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do tempo de extração, proporção do solvente e o maior fator de retenção;c)Relação 
massa/vol 
 

 
Figura 8:Cromatogramas das condições de extração na otimização do método 
analítico.A)Volume de injeção 2 µL/Fluxo 0,3mL/min/ TFA 2%;B)Volume de injeção 1 
µL/Fluxo 0,3mL/min/ TFA 2%;C)Volume de injeção 3 µL/Fluxo 0,3mL/min/ TFA 
2%;D)Volume de injeção 3 µL/ 
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TÍTULO: Associação da disfagia com risco nutricional e comorbidades em pacientes 

atendidos no ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital Universitário Onofre Lopes 

Resumo 

A disfagia orofaríngea em seus mais diversos graus acarreta mudanças importantes na 
forma do paciente se alimentar e isso tem levado a consequências marcantes na 
qualidade de vida desses pacientes. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a presença 
da disfagia orofaríngea dos pacientes atendidos no ambulatório de disfagia do serviço 
de otorrinolaringologia do Hospital Universitário Onofre Lopes com a qualidade de vida 
referida através do questionário Dysphagia Handicap Index (DHI). A frequência dos 
atendimentos foi de uma vez por semana por um período de 06 meses em avaliação 
multidisciplinar composta por médicos otorrinos, fonoaudiólogos e nutricionistas. A 
avaliação da disfagia foi feita através da videoendoscopia da deglutição (VED). Foram 
atendidos um total de 22 pacientes com mediana de idade de 68 anos. Desses, a 
patologia mais prevalente foi o Acidente Vascular Encefálico – AVE. Pigarro, engasgos 
para consistência líquida e sensação de alimento parado (entalo) foram as principais 
queixas informadas. Quando aplicado o questionário DHI 61,1% dos pacientes tiveram 
seu valor total acima da média considerada normal e 94,4% tiveram a percepção 
individual do quadro como moderado ou grave. Logo, podemos concluir que existe de 
fato uma relação com alteração da qualidade de vida nos pacientes acometidos por 
distúrbios da deglutição, ressaltando a importância da equipe multiprofissional no 
cuidado e reabilitação desse paciente, bem como a necessidade de apoio psicossocial. 
 
Palavras-chave: transtorno da deglutição, estado nutricional, qualidade de vida; 

TITLE: EVALUATION OF PATIENTS WITH SWALLOWING DIFFICULTY ATTENDED 

IN THE ENT ENT AMBULATORY OF THE UNIVERSITY HOSPITAL ONOFRE LOPES 

AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE QUALITY OF LIFE 

Abstract 

Oropharyngeal dysphagia in its most diverse degrees leads to important changes in the 
way patients eat and this has led to marked consequences on the quality of life of these 
patients. This study aimed to assess the presence of oropharyngeal dysphagia in 
patients seen at the dysphagia outpatient clinic of the otorhinolaryngology service at 
Hospital Universitário Onofre Lopes with the quality of life referred to through the 
Dysphagia Handicap Index (DHI) questionnaire. The frequency of consultations was 
once a week for a period of 06 months in a multidisciplinary evaluation composed of ENT 
doctors, speech therapists and nutritionists. The assessment of dysphagia was made 
through swallowing videoendoscopy (VED). A total of 22 patients with a median age of 
68 years were seen. Of these, the most prevalent pathology was Stroke - Stroke. 
Clearing throat, gagging for liquid consistency and feeling of stopped food (entalo) were 
the main complaints reported. When the DHI questionnaire was applied, 61.1% of the 
patients had their total value above the average considered normal and 94.4% had the 
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individual's perception of the condition as moderate or severe. Therefore, we can 
conclude that there is in fact a relationship with changes in the quality of life of patients 
affected by swallowing disorders, emphasizing the importance of the multidisciplinary 
team in the care and rehabilitation of this patient, as well as the need for psychosocial 
support. 
 
Keywords: swallowing disorder, nutritional status, quality of life. 

Introdução 

Em seu sentido mais abrangente o conceito de saúde vai além da ausência de doença. 
Ela é resultado de um conjunto de elementos que se atrela diretamente à qualidade de 
vida.1 Dessa forma, após consenso entre especialistas, a World Health Organization em 
1995 definiu Qualidade de Vida como uma percepção do indivíduo a respeito de sua 
condição de vida no contexto cultural e de sistemas de valores relacionado também às 
expectativas, objetivos e preocupações.2 Logo, a qualidade de vida é um entidade de 
grandes dimensões, atrelada a fatores físicos, sociais e mentais, que pode ser afetada 
na presença de disfagia, levando o indivíduo a afastamento do ambiente profissional, 
isolamento e privação das relações sociais.3 A disfagia é entendida como um distúrbio 
de deglutição, com sinais e sintomas específicos, através de alterações das fases da 
deglutição, com origem congênita ou adquirida, que pode levar a prejuízo pulmonar, 
nutricional e social.4 Ela pode ser dividida em dois grandes grupos pelos critérios 
anatômicos: a disfagia orofaríngea, também chamada de disfagia alta, marcada pela 
alteração da deglutição da boca até o esfíncter esofágico superior, e a disfagia esofágica 
ou baixa, caracterizada por alteração na passagem do alimento pelo esôfago.5 A 
alteração da qualidade de vida do paciente com disfagia se relaciona aos diversos 
ajustes que são necessários para continuidade de uma alimentação segura e eficaz. O 
paciente disfágico muitas vezes necessita de mudança na consistência dos alimentos, 
alteração da frequência alimentar e dieta, entre outras alterações. Essa nova forma de 
se alimentar pode levar a constrangimentos, desânimos, frustrações e até isolamento 
social, uma vez que esses pacientes passam a realizar as refeições isolados, evitando 
a presença de pessoas ou locais coletivos. 6 Uma boa anamnese e avaliação clínica 
multiprofissional, composta muitas vezes por médicos, sobretudo 
otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos e nutricionistas, pode fazer o diagnóstico e, uma 
vez feito, serem instituídas medidas terapêuticas adequadas para cada caso. A Vídeo-
endoscopia da Deglutição (VED) é um excelente exame para avaliação complementar 
e auxilia na prescrição de condutas, a exemplo de fonoterapia e a aporte nutricional.7 
Ele consiste em um exame endoscópico com visão direta da hipofaringe, no qual são 
ofertados ao paciente alimentos corados em consistências e volumes diferentes, sendo 
capaz de se identificar alterações que comprometem o mecanismo da deglutição. O 
aumento da expectativa de vida, bem como da prevalência de doenças e agravos 
crônicos não transmissíveis relaciona-se ao aumento da demanda de queixas 
relacionas à deglutição no ambulatório de otorrinolaringologia, o que desperta a 
necessidade de uma maior atenção e cuidado a esses pacientes e, atrelado a isso, aos 
prejuízos físicos e sociais que as queixas disfágicas acarretam.8 Desta forma, este 
estudo se justifica pela necessidade de estudar o impacto na qualidade de vida dos 
pacientes causado pelos quadros disfágicos, cada vez mais prevalentes na prática 
clínica diária. Este trabalho objetiva associar o grau de disfagia dos pacientes 
encaminhados com queixas disfágicas ao ambulatório de Otorrinolaringologia do 
Hospital Universitário Onofre Lopes, submetidos a vídeo-endoscopia da deglutição com 
o impacto causado por essas queixas na qualidade de vida do paciente através dos 
resultados da aplicação do questionário Dysphagia Handicap Index (DHI), bem como 
correlacionar com seu perfil nutricional. 
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Metodologia 

 
Este trabalho é um estudo longitudinal realizado em pacientes atendidos no ambulatório 
de disfagia do serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Universitário Onofre Lopes em 
Natal/RN. A amostra foi coletada em todos os pacientes atendidos no serviço entre os 
meses de outubro de 2019 e março de 2020. Para a avaliação foram utilizados alguns 
questionários e protocolos, entre eles: o questionário Dysphagia Handicap Index (DHI), 
subdividido em emocional, físico e funcional9; o Protocolo Conjunto de Avaliação da 
Deglutição, descrito por Santoro e colaboradores em 201110, o exame de VED de 
acordo com o protocolo descrito por Langmore e colaboradores em 198811, a 
Classificação do grau de disfagia de acordo com Macedo Filho12, a Avaliação do Risco 
nutricional de acordo com o Nutritional Risk Screening – 200213 e a gradação dos níveis 
dos alimentos através da Escala Funcional de Ingestão por via oral (FOIS).14 Foi 
realizada avaliação interdisciplinar com equipe composta por otorrinolaringologistas, 
fonoaudiólogos e nutricionistas, identificando-se fatores precipitantes, fatores de risco e 
agravantes, além da aplicação do questionário DHI. Os pacientes após avaliação, 
quando necessário, eram encaminhados para terapia nutricional e/ou fonoaudiológica. 
Pacientes encaminhados para o ambulatório de disfagia do Hospital Universitário 
Onofre Lopes com queixas de engasgos em consistências líquida, pastosa ou sólida; 
deglutição prolongada; deglutições múltiplas no mesmo bolo alimentar; refluxo do 
alimento para a cavidade oral ou nasal e/ou presença de resíduos nessas regiões; perda 
de peso decorrente da não alimentação; sialorreia; pigarro; tosse; rouquidão após 
refeição; infecções pulmonares de repetição; dificuldade mastigatória; e sensação de 
entalo, foram incluídos na pesquisa. Foram excluídos da pesquisa os pacientes sem 
condições clínicas para realização do exame de vídeo-endoscopia da deglutição, a 
exemplo de pacientes terminais, desorientados ou que não responderam a simples 
comandos. A variável dependente grau de disfagia foi categorizada em ausência de 
disfagia, disfagia leve, moderada e severa; já a variável independente DHI foi 
categorizada em normal e alterada para todas suas subcategorizações em total, físico, 
emocional, funcional e percepção. Foram realizadas análises descritivas e de frequência 
para as amostras não normais e análise bivariada pelo teste de Fisher, para uma 
significância de 5%. Respeitando as normas e diretrizes regulamentadoras de 
pesquisas com seres humanos regida pela Resolução Nº 466/2012 – CNS, o presente 
trabalho foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 
Lopes sob o número 3.655.378. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS Foram atendidos ao longo dos 06 meses de coleta de dados no 
ambulatório de disfagia do HUOL um total de 22 pacientes. Estes, antes do exame de 
VED propriamente dito foram submetidos à anamnese (Apêndice 1) para coleta de 
informações, diagnósticos prévios, sinais e sintomas e aplicação do questionário DHI 
(Anexo 1). A faixa etária dos pacientes atendidos encontrava-se entre 41-81 anos, com 
mediana de 68 anos. As patologias mais associadas às queixas disfágicas foram 
Acidente Vascular Encefálico (AVE), Parkinson, Trauma Crânio Encefálico (TCE), 
Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Neurocirurgias e neoplasias. Dessas, a mais 
prevalente no ambulatório foi o AVE, representando 38,1% dos pacientes. Gráfico 01: 
Patologias dos pacientes atendidos no ambulatório. Quando questionados sobre alguns 
antecedentes, 9,5% já foram submetidos à traqueostomia; 9,5% usaram ou usavam no 
momento sonda nasogástrica como via de alimentação; 9,5% referiram terem feito uso 
ou manterem o uso de gastrostomia como via de alimentação; 28,6% afirmaram quadro 
de pneumonia prévia e 23,8% apresentavam histórico atual ou pregresso de tabagismo. 
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Em relação aos principais sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, o mais 
frequente foi a queixa de Pigarro em 84,2% dos casos, bem como as queixas de 
engasgos para líquidos em 83,3%, sensação do alimento parado (77,8%), sialorreia 
(77,8%) e dificuldade para engolir (68,4%). Gráfico 02: Sinais e sintomas apresentados 
pelos pacientes atendidos no ambulatório. Quanto à classificação dos pacientes 
avaliados em relação ao risco nutricional, baseando-se na triagem de risco nutricional 
NRS 2002 (Nutritional Risk Screening), observou-se que 63,2% dos pacientes com 
queixas disfágicas apresentaram algum risco de desnutrição, sendo 31,6% risco leve, 
15,8% risco moderado e 15,8% risco grave. Gráfico 03: Risco nutricional dos pacientes 
atendidos no ambulatório. Em relação ao resultado do questionário DHI e seus valores 
considerados alterados, 11 pacientes, sendo 61,1% dos respondentes tiveram o DHI 
total acima do valor tido como normal. Outro dado importante é que quando 
questionados sobre a percepção individual de seu quadro clínico 94,4% referiram como 
moderado ou grave (Tabela 01). Tabela 01: Resultados da aplicação do questionário 
DHI. VARIÁVEL NÚMERO DE PACIENTES % DHI TOTAL ALTERADO 11 61,1 DHI 
FÍSICO ALTERADO 9 50 DHI FUNCIONAL ALTERADO 8 44,4 DHI EMOCIONAL 
ALTERADO 9 50 PERCEPÇÃO NORMAL OU DISCRETA 1 5,6 PERCEPÇÃO 
MODERADA OU GRAVE 17 94,4 A avaliação fonoaudiológica teve como destaque o 
tempo de fonação alterado e a qualidade vocal alterada, uma vez que 81,3% e 73,3% 
dos pacientes, respectivamente, apresentaram essas alterações. Outros dados 
importantes foram que 28,6% tinham motricidade oral alterada; 23,8% resposta aos 
comandos alterada e 19% com tosse alterada. Ao observamos a presença ou não de 
disfagia, 57,1% dos pacientes atendidos fecharam o diagnóstico de disfagia, sendo 
destes 4,8% da forma leve; 19% na forma moderada e 33,3% na forma de disfagia 
grave. Gráfico 04: Grau de disfagia dos pacientes atendidos no ambulatório. 
Observando alguns outros parâmetros pode-se perceber que com relação à 
classificação geral da FOIS (Functional Oral Intake Scale), a mediana dos pacientes 
refere-se ao Nível 5. A Mediana do IMC dos pacientes atendidos foi de 23,03. Já em 
relação ao DHI, a mediana total foi de 46, com mediana emocional de 10, físico de 16 e 
funcional de 15, conforme Tabela 02. Tabela 02: Medianas de informações colhidas dos 
pacientes. IDADE IMC DHI TOTAL DHI EMOCIONAL DHI FÍSICO DHI FUNCIONAL 
FOIS 68 23,03 46 10 16 15 5 A Tabela 03 demonstra a associação entre a disfagia grave 
e variáveis como a avaliação fonoaudiológica da fase oral alterada; a presença de 
estase salivar à VED; a presença de resíduo à VED; e o resultado alterado do DHI 
emocional, demonstrando sua significância estatística. Tabela 03: Associação entre 
disfagia grave e outras variáveis. VARIÁVEIS P AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA DA 
FASE ORAL ALTERADA 0,021 PRESENÇA DE ESTASE SALIVAR À VED 0,021 
PRESENÇA DE RESÍDUO À VED 0,034 DHI EMOCIONAL >= 9,7 0,015 DISCUSSÃO 
De acordo com as informações disponíveis na literatura sobre a prevalência e incidência 
de disfagia na população, a terceira idade ganha destaque, uma vez que os sintomas 
relacionados a dificuldade de deglutição são predominantes em idosos.17 Dessa forma, 
observando a mediana de idade dos pacientes desse estudo, que foi de 68 anos, 
corrobora aos dados publicados na literatura geral, sendo os idosos os principais 
pacientes com queixa e, consequentemente, com o diagnóstico de disfagia orofaríngea. 
Ao observar as principais patologias e diagnósticos em saúde prévios associados, o 
Acidente Vascular Encefálico (AVE) foi o mais prevalente nos pacientes atendidos no 
ambulatório de disfagia do HUOL, representando 38,1% do total de atendidos. Isso 
relaciona-se diretamente ao que se encontra sobre as sequelas do AVE, uma vez que 
a incidência de disfagia pós-AVE pode variar de 42 a 67% e sua presença está 
associada a um aumento do risco de complicações pulmonares por aspiração de saliva 
ou alimento, desnutrição, hospitalização prolongada e morte15. Essa informação reforça 
a importância do questionamento sobre pneumonias prévias na anamnese, que foi 
positivo em 28,6% dos pacientes atendidos. Ao relacionar o risco nutricional, a presença 
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de disfagia e o IMC dos pacientes devemos ficar atentos, uma vez que a dificuldade de 
deglutição pode afetar diretamente o aporte nutricional causando prejuízos aos 
pacientes. Entretanto, a mediana do IMC dos pacientes atendidos, que foi de 23,03, 
mostra que a maioria deles não apresentaram desnutrição. Isso corrobora com os 
resultados de uma pesquisa realizada com uma população de 222 indivíduos 
hospitalizados após AVE que também observou uma prevalência de não desnutridos, 
de acordo com o IMC, na admissão hospitalar, em que 55% dos pacientes estavam 
eutróficos, 14,7% com sobrepeso, 5% com obesidade e 25,2% com desnutrição.18 Por 
fim, ao observarmos os resultados obtidos com o questionário Dysphagia Handicap 
Index (DHI) e a presença de disfagia, objetivo principal do nosso trabalho, é possível 
perceber um aumento de resultados negativos sob a qualidade de vida do paciente com 
disfagia, uma vez que 61,1% dos pacientes tiveram o DHI total alterado, o que 
demonstra queda na qualidade de vida nos níveis físico, funcional e emocional dos 
pacientes, bem como a percepção de distúrbio moderado ou grave em 94,4% dos 
pacientes, o que corrobora com a literatura que demonstra que as alterações dinâmicas 
na deglutição determinam respostas psicossociais como ansiedade, medo, insegurança 
e redução da autoestima, bem como modificação social relacionada às atividades de 
comer e beber.16 
 
Conclusão 

 
A disfagia se apresenta como dificuldade de deglutição, específica para uma 
consistência ou não, associado à tosse seca, engasgos, regurgitações e outros sinais e 
sintomas. Pode ter como causa base doenças neurológicas, sequelas de AVE, TCE, 
neurocirurgias, neoplasias entre outras que cursam com esse agravo. O atendimento 
ao paciente portador de disfagia deve ser realizado de forma multiprofissional, uma vez 
que acarreta desordens de natureza fonoaudiológica, bem como associa-se muitas 
vezes ao risco nutricional. Logo, um ambulatório com a presença de profissionais 
qualificados e em concordância garantem uma melhor assistência ao paciente disfágico 
nos aspectos físicos e emocionais. Dessa forma, ao observamos os dados 
apresentados, ficam perceptíveis as consequências psicológicas e sociais que a 
disfagia pode acarretar no paciente, desde afastamento de determinados alimentos, 
sensação de tristeza e até privação social, deixando claro a necessidade de um 
acompanhamento multiprofissional a esse paciente, bem como levantando a hipótese 
de que a terapia e o acompanhamento psicossocial ao paciente seriam de suma 
importância. CONSIDERAÇÕES FINAIS Como bolsista PIBC - UFRN e iniciante na 
pesquisa acadêmica destaco que a experiência de pesquisa no serviço de disfagia da 
otorrino HUOL foi de importância ímpar em minha trajetória como acadêmico no curso 
médico, uma vez que me permitiu enxergar muito além das habilidades e competências 
de um médico generalista compreendidas pelo currículo do curso, permitindo-me inserir 
dentro de um serviço especializado, desenvolver um trabalho multiprofissional, 
mantendo contato direto com preceptores da otorrino, residentes, enfermeiras, 
nutricionistas, fonoaudiólogos, entre outros profissionais. A experiência da pesquisa 
científica nos instiga sobre o conhecimento, nos permitindo conhecer plataformas e 
bibliotecas virtuais capazes de somar muito em saber para um profissional, além de 
poder botar em prática a medicina baseada em evidência científica, aplicar conceitos da 
epidemiologia, clínica e estatística, bem como desenvolver a habilidade da escrita e 
publicação em revistas. Durante o ano como bolsista pude ser inserido dentro do serviço 
de otorrinolaringologia do HUOL semanalmente, sobretudo no ambulatório de disfagia, 
realizando atividades de atendimento ao paciente com anamnese e exame físico geral 
e direcionado; participar de aulas e mesas redondas sobre vários temas dentro da 
disfagia, bem como elaborar e apresentar conteúdo dentro de um desses encontros; 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 438 

 

auxiliar na elaboração do folder informativo utilizado no ambulatório; elaboração e 
publicação de artigo científico em revista científica; e, acima de tudo, estudar e me 
aprofundar sobre esse tema tão importante para saúde. Finalizo o ano com o sentimento 
de aprendizagem bastante positivo, tanto para o meio técnico, profissional, acadêmico 
e pessoal, bem como com o estímulo para seguir dentro da iniciação científica como 
forma de somar sempre em minha ca 
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TÍTULO: Comparação de duas coortes de idosos em relação ao uso de necessidade de 

próteses 

Resumo 

A transição demográfica que a população brasileira está protagonizando, demonstra o 
aumento da população idosa, e isso exige a adequação do sistema de saúde. Com isso, 
é profícuo o estudo acerca da reabilitação protética vista à grande perda dentária que 
apresentam. O estudo avaliou longitudinalmente o uso e necessidade de prótese de 
duas coortes em busca de possíveis problemas na reabilitação destes. A amostra 
composta por duas coortes é formada por 34 idosos institucionalizados, com maior 
média etária e a segunda por 94 idosos não institucionalizados. O uso de prótese 
superior para os idosos IN entre as ondas foi de 33% para 37,4%, para os idosos F de 
23,8% para 20% e os idosos P mantiveram sua porcentagem de uso (23,1%). Quanto à 
necessidade de prótese superior, os idosos F possuíam a maior necessidade, que 
variou de 100% para 95%, os idosos NI foram de 80,9% para 82,2% e os idosos P de 
92,3% para 83,3%. O uso de prótese inferior variou de 4,8% para 10% entre as duas 
ondas para os idosos F, de 6,4% para 8,8% para os idosos NI e continuou constante 
em 0% para os idosos P. Por sua vez quanto a necessidade, os idosos F reduziram de 
100% para 95%, contra a diminuição de 84,6% para 69,2% entre as ondas para os 
idosos P e de 93,6% para 84,3% no caso dos idosos NI. O uso de prótese aumentou 
quando analisado em termos gerais, enquanto a sua necessidade diminuiu diante do 
tempo do estudo, ressaltando a necessidade da incorporação do cuidado com a saúde 
bucal na rotina do idoso. 
 
Palavras-chave: Saúde-bucal; idoso; prótese 

TITLE: COMPARISON OF TWO COORTS OF ELDERLY IN RELATION TO THE USE 

AND NEED FOR PROSTHESIS 

Abstract 

The demographic transition that the Brazilian population is experiencing, demonstrates 
the increase in the elderly population, and this requires the adequacy of the health 
system. Thus, the study on prosthetic rehabilitation is useful in view of the great tooth 
loss they present. The study longitudinally evaluated the use and need for prostheses 
from two cohorts in search of possible problems in their rehabilitation. The sample is 
formed by 34 institutionalized elderly people, with a higher average age, and the second 
by 94 non-institutionalized elderly people. The use of upper prosthesis for elderly IN 
between waves was 33% to 37.4%, for elderly F from 23.8% to 20% and elderly P 
maintained their percentage of use (23.1%). As for the need for a superior prosthesis, 
the elderly F had the greatest need, which varied from 100% to 95%, the elderly NI were 
from 80.9% to 82.2% and the elderly P from 92.3% to 83, 3%. The use of a lower 
prosthesis varied from 4.8% to 10% between the two waves for the elderly F, from 6.4% 
to 8.8% for the elderly NI and remained constant at 0% for the elderly P. As for the need, 
the elderly F decreased from 100% to 95%, against the decrease from 84.6% to 69.2% 
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between waves for the elderly P and from 93.6% to 84.3% in the case of NI elderly 
people. The use of prostheses increased when analyzed in general terms, while their 
need decreased in view of the study time, emphasizing the need to incorporate oral 
health care into the elderly's routine. 
 
Keywords: Oral health; old man; prosthesis. 

Introdução 

A população brasileira tem passado por uma significativa transição demográfica em que 
se observa as altas taxas de crescimento da população idosa e a queda nas taxas de 
mortalidade, fecundidade e natalidade. A análise dessa realidade demográfica revela 
que em 2010 havia no país 20,5 milhões de idosos e estima-se para 2040 mais que o 
dobro (MIRANDA, 2016). Este envelhecimento populacional exige do sistema de saúde 
capacidade para responder às demandas atuais e futuras. Dentre elas estão as 
necessidades bucais, sendo a mais frequente morbidade a perda dentária. O 
edentulismo é uma condição comum em idosos, sendo resultado de eventos mutiladores 
que ocorreram durante toda a vida. Como consequência desse fato pode haver 
limitações físicas e psicológicas que trazem uma necessidade ainda maior de uma 
reabilitação. O comprometimento da função mastigatória é uma das funções mais 
atingidas e limitam as pessoas idosas quanto à escolha dos alimentos e sua 
consistência, podendo trazer também consequências nutricionais. Além disso, a perda 
dentária contribui para a dificuldade fonética de alguns sons e a influência na autoestima 
causada pelo comprometimento estético. Diante disso, a reabilitação protética deve 
proporcionar função e bem-estar social. Porém, para o prognóstico positivo da 
reabilitação, é necessário que as próteses utilizadas tenham retenção, suporte e 
estabilidade, sendo consideradas bem adaptadas quando esses três itens forem 
satisfatórios (COSTA, 2011). Acrescenta-se a isso a necessidade de avaliar diversos 
fatores que influenciarão na adaptação das próteses utilizadas, sendo importante 
conhecê-los pois podem ser referentes a mudanças no organismo. A reabilitação 
protética, então, deve visar à restauração da função mastigatória, saúde bucal e 
qualidade de vida. Nesse sentido, faz-se importante estudar as condições de uso e 
necessidade de próteses em idosos, avaliadas longitudinalmente, a fim de aferir a 
magnitude do problema de reabilitação oral nesse público. 
 
Metodologia 

 
A amostra foi composta por dados secundários de duas coortes que avaliaram a saúde 
bucal de idosos em diferentes contextos. A primeira coorte avaliou uma amostra 
representativa (n=124) dos idosos institucionalizados no município de Natal/RN a partir 
de duas ondas conduzidas em 2013 e 2017 (AGUIAR, 2017). Já a segunda coorte 
avaliou o mesmo desfecho em uma amostra representativa de idosos não 
institucionalizados (n=180) do município de Macaíba/RN, também em duas ondas, cujos 
dados foram coletados em 2010/2011 e 2015/2016 (FREITAS, 2018). As variáveis de 
caracterização do estudo foram organizadas a partir das dimensões sociodemográficas 
(sexo, raça/cor, idade e estado civil), de uso dos serviços de saúde bucal (tempo de 
última visita ao dentista, tipo de serviço procurado e fidelidade ao serviço procurado) e 
de condições de saúde geral (doenças auto-referidas, uso de medicamentos e 
dependência funcional). As mesmas foram coletadas com base em um questionário que 
avaliou perfil demográfico de idosos residentes em cidades do nordeste brasileiro 
(CÉSAR et al., 2008). A avaliação da capacidade funcional dos idosos que determinou 
a situação de dependência desses indivíduos foi feita através da aplicação da Escala 
de Independência em Atividades da Vida Diária (Escala de Katz), a partir da qual as 
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pessoas idosas são classificadas como independentes ou dependentes no desempenho 
de seis funções, ditas atividades da vida diária, a partir da utilização de um questionário 
padrão validado para a realidade brasileira (LINO et al., 2008). Quanto às variáveis, 
estas foram coletadas por meio de uma ficha para exame epidemiológico intraoral das 
condições de saúde bucal dos idosos investigados, cujo modelo fundamentou-se 
naquele utilizado no mais recente levantamento que avaliou as condições de saúde 
bucal da população brasileira, o projeto SB Brasil 2010 (BRASIL, 2012). Para a coleta 
de dados, foi preenchida uma ficha clínica individual em dois momentos. O primeiro 
deles (Anexo 1) um exame clínico para a análise da prótese dentária, além de sua 
eficiência mastigatória e um exame intra-oral. O exame clínico para a análise do uso de 
prótese dentária teve como objetivo obter informações referentes à retenção, 
estabilidade e suporte, a fim de se determinar a necessidade ou não de nova prótese. 
A partir da análise destes fatores a prótese pôde ser considerada com qualidade técnica 
favorável ou desfavorável. Esta avaliação da qualidade das próteses foi realizada 
através da metodologia do SBBrasil 2010 para avaliação da qualidade das próteses. A 
necessidade de próteses dentárias, além da já exposta, foi avaliada também pela 
inexistência delas. Em seguida, os dados foram tabulados em um banco de dados e 
analisados através do software SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 
20.0. Inicialmente foi realizada a análise descritiva das variáveis, segundo as dimensões 
sociodemográficas, de uso dos serviços de saúde bucal, do estado geral de saúde, além 
da caracterização quanto às variáveis de uso e necessidade de prótese dos indivíduos 
investigados nas duas ondas. 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra do estudo foi composta por 128 idosos avaliados em duas ondas para 
diferentes períodos. Do total, 94 são não institucionalizados e residentes em Macaíba, 
município do RN, e 34 são institucionalizados, e residentes em Natal- RN, desses, 21 
pertencem a instituições filantrópicas e 13 a instituições privadas. Os idosos foram 
examinados e avaliados segundo as variáveis de caracterização do estudo. 
Descrevendo a população, essa é formada em maioria pelo público feminino nas duas 
coortes. Quanto à idade variaram de 65-89 anos para idosos em instituições filantrópicas 
(F), 70-95 anos para idosos de instituições privadas (P) e de 60-86 anos para os idosos 
não institucionalizados (NI). Diante desse dado, é importante pontuar a influência da 
variável idade sob os dados do estudo. Quando falamos dos idosos, o passar dos anos 
têm influência direta no comprometimento das funções cognitivas e biológicas, a título 
de ilustração, a perda dentária é fruto de multifatores, que envolvem desde doenças de 
base até hábitos de escovação. Com a idade idosa é comum o aumento das doenças 
de base, a diminuição da independência pessoal e o aumento das perdas dentárias, por 
isso é essencial que o idoso em caso de necessidade seja auxiliado por um 
acompanhante, em casa ou em instituições, para que seja possível a realização de 
algumas atividades consideradas básicas como a escovação e o uso de medicamentos. 
(VERAS, RP & OLIVEIRA, M., 2018; BARBOSA, BR et al., 2018; VERAS, RP et al 2013) 
Os idosos em condição de institucionalização são considerados mais fragilizados, 
segundo estudos de Cordeiro et al (2020), pois possuem maior dependência, e mais 
susceptibilidade a desenvolver condições de doença. Essa situação quando unida a 
necessidade de higienização do ambiente bucal e a falta de preparo dos cuidadores 
para esse âmbito de atenção, contribui para a busca por tratamentos mais complexos 
para os problemas dentários, levando a perda dos elementos. Por vezes devido à 
dificuldade de locomoção e de recursos financeiros os idosos também não são 
regularmente acompanhados por cirurgiões-dentistas, isso culmina na permanência de 
um tratamento ineficiente gerando perda da qualidade de vida desse idoso e do conceito 
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do envelhecer saudável. (ALVES-SILVA, JN & SCORSOLINI-COMIN, F & SANTOS, M., 
2013; SCHENKER, M & COSTA, Daniella H., 2019; CONFORTIN SC et al., 
2017;CORDEIRO LM et al., 2020) Para o estudo em questão, a variável visita ao 
dentista há mais de um ano, obteve resposta média de 70,9% para o total de idosos nas 
duas ondas avaliadas, provando que esse não é um hábito corriqueiro, reafirmando o 
supracitado. Quanto ao uso de prótese superior, na primeira onda, dos idosos NI (Não 
Institucionalizados), 67% não o fazem, enquanto os 33% restantes, fazem uso de PPR 
(Prótese Parcial Removível) (6,4%) e PT (Prótese Total) (26,6%), para a segunda onda, 
apenas 62,6% não o fazem. Ademais, a respeito da necessidade de prótese, os dados 
são de que 19,1% desses idosos realmente não necessitam dessa modalidade de 
reabilitação, e dos 80,9% restantes, a maioria (40,4%) necessita de prótese para 
reabilitar mais de um elemento dentário. Diante do exposto, fica clara a necessidade de 
próteses para idosos que ainda não fazem uso, bem como a necessidade de troca para 
parte dos que já fazem, evidenciando a necessidade de acompanhamento dos idosos 
por um cirurgião-dentista. Durante a análise da segunda onda, observa-se que do total 
de idosos NI avaliados, 82,2% necessitam de prótese superior, e desses, a maioria 
(54,4%) requerem PT´s. Diante do dado supracitado infere-se que, do total de idosos 
não usuários de prótese superior (62,6%), parte dele precisa fazer uso de prótese bem 
como parte dos possuintes (37,4%) necessita trocá-la. Perante os dados é possível 
notar o aumento da complexidade das reabilitações, tendo em vista o maior número de 
necessidade para próteses totais, inferindo perda dentária durante o estudo. O presente 
estudo encontrou valores que vão ao encontro dos estudos de Azevedo et al (2010), em 
que 66% dos idosos apresentavam necessidade de prótese para faixas etárias 
semelhantes. Quanto à prótese inferior e avaliação na primeira onda, 93,6% não 
necessitavam ou não eram reabilitados, e apenas 6,4% faziam uso, no entanto, para 
esses idosos, quando avaliada a necessidade de prótese inferior, 93,6% necessitam, 
em sua maioria de reabilitação por meio de próteses totais. Para a segunda onda, 8,8% 
faziam uso de próteses, no entanto 84,3% necessitam de prótese inferior, demonstrando 
que a grande maioria dos idosos não usuários de próteses inferiores necessita dessas, 
bem como parte os utentes precisam trocá-la. O uso de prótese inferior aumentou em 
2,4% entre as ondas e a necessidade diminuiu em 9,3%. Quanto a necessidade 
encontramos resultados semelhantes a COLUSSI & FREITAS & CALVO (2004), que 
concluíram a necessidade de 79,8% de próteses para 277 idosos de idades 
semelhantes ao do presente estudo. Dentre os idosos analisados na cidade do Natal, 
os residentes em instituições filantrópicas (F), apresentaram 23,8% de uso da prótese 
superior (4,8% PPR- 19% PT), quando voltamos às análises para as coortes da cidade 
de Natal na segunda onda, o uso de prótese superior foi de 20% do total dos idosos (F), 
e todas essas eram PT. É importante pontuar que para essa classificação na primeira 
onda, todos os idosos necessitavam de prótese superior, ficando explicita a necessidade 
de troca da prótese dos idosos já reabilitados, em sua maioria por próteses totais 
(49,7%), sendo possível por meio desse dado também inferir a essencialidade do 
acompanhamento da saúde bucal desses idosos, mediada pela instituição, vista a 
menor independência do idosos. A necessidade de prótese superior para idosos (F) na 
segunda onda era de 95%, e do total, 50% era composto por necessidade de PT. Diante 
dos dados, pode-se concluir que o uso das próteses superiores reduziu em 3,8% entre 
as ondas para os idosos (F), todavia, a sua necessidade diminuiu em 5%. (SIMOES, 
ACA & CARVALHO, DM., 2011) . Para a prótese inferior e os idosos (F) na primeira 
onda, 95,2% não fazem uso, quanto à necessidade, novamente fica clara a 
indispensabilidade de troca das próteses, pois todos os idosos devem ser reabilitados e 
do total, 85,7% necessitam de prótese para a substituição de mais de um elemento. Na 
segunda onda os resultados foram que 90% não usam prótese, e 10% fazem uso de 
PT. Do total de idosos (F), 95% necessitam de prótese inferior. Observa-se o uso da 
prótese superior foi acrescido em 4,8% e a sua necessidade diminuiu em 5%. O uso de 
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prótese inferior foi menor quando comparada a superior assim como nos estudos de 
Reis et al (2005). Ao analisar as variáveis de caracterização do estudo em conjunto com 
o resultado de 100% para a necessidade de prótese dos idosos (F), observa-se que 
essa coorte em sua totalidade foi ao dentista há mais de um ano. Esse fato reafirma que 
as instituições filantrópicas necessitam de apoio para proporcionar ao idoso verdadeiro 
auxílio e suprimento das necessidades, quando se tratando de atendimentos 
odontológicos. (GARCIA, RR & WATANABE, HAW., 2017; MOREIRA, RS & NICO, LS 
& SOUSA, MLR 2009) Dentre os idosos em instituições privados (P) na primeira onda, 
23,1% dos idosos fazem uso de prótese superior, na segunda onda de forma verossímil, 
23,1% dos idosos são usuários de prótese superior. Quando analisada a necessidade 
na primeira onda, apenas 7,7% dos idosos realmente não necessitam dessa modalidade 
de reabilitação, e a maioria do que necessita (38,1%), esta se aplica para a substituição 
de mais de um elemento dentário, para a segunda onda essa porcentagem é de 16,7%, 
provando que não usuários de prótese necessitam do uso destas bem como os já 
reabilitados precisam fazer a troca da prótese. Dos pacientes entrevistados que 
apresentou necessidade de prótese superior, 50% necessitam substituir mais de um 
elemento. Tendo por base os dados expressos, os idosos (P) mantiveram constante a 
porcentagem quanto ao uso de prótese superior, e a sua necessidade no tempo da 
pesquisa aumentou em 9%, indicando perdas dentárias. Ainda se tratando de idosos 
(P) e a primeira onda, o uso de prótese inferior é de 0%, contudo, a sua necessidade é 
de 84,6%, para esses idosos na segunda onda, 100% não faz uso de prótese inferior, e 
desse total, 69,2% necessitam de prótese inferior, e essa são para a substituição de 
mais de um elemento, sem necessidade de PT. Sendo essa reabilitação protética um 
fator importante de influência sobre a qualidade de vida do idoso, vendo a sua 
funcionalidade e capacidade estética, é essencial que seja incentivada por um 
profissional, mediante o acompanhamento do idoso. (AZEVEDO, JS et al., 2017) Diante 
dos dados colhidos na segunda onda infere-se que, os idosos institucionalizados em 
repartições privadas, necessitam menos de prótese total inferior (0%), do que os 
ocupantes de instituições filantrópicas (15%) e do que idosos não institucionalizados 
(NI) em que 7,7% apresentam essa necessidade. Ademais diante de todos os dados, 
também se entende que os idosos institucionalizados (P) possuem menos necessidade 
geral do uso de prótese inferior (69,2%), quando comparados aos idosos (F) com 95,5% 
e os idosos NI (84,3%), no entanto, quanto ao uso da prótese inferior, nenhum idoso (P) 
fazia uso mesmo mediante necessidade, enquanto 10% dos idosos (F) utilizavam PT e 
8,8% dos idosos (NI) utilizavam próteses inferiores. Além disso, é possível observar a 
resistência quanto ao uso da prótese inferior por parte da maioria dos idosos 
examinados, mesmo diante da necessidade desta. É importante pontuar que os dados 
de variância como: sexo, fumo, hipertensão, diabetes, poli farmácia e condições de 
independência avaliadas no estudo não mostram diferenças expressivas que justifique 
o resultado, mas pode-se inferir que os profissionais que realizam as atividades em 
conjunto com os idosos são responsáveis por maior atenção às etapas de escovação, 
quanto a sua quantidade e qualidade, a título de exemplo. No entanto, ainda é 
indispensável a sua especialização e melhora. Quanto à necessidade de prótese 
superior, os números encontram-se em maior equilíbrio, apesar de os idosos NI 
apresentarem a menor necessidade (82,2%), diante dos idosos (P) (83,3%) e os idosos 
(F) 95,5%, contudo, para o uso, os idosos (F) são os que menos utilizavam (20%). Os 
dados analisados no estudo reafirmam a necessidade de atenção à saúde bucal dos 
idosos, bem como á reabilitação a qual são submetidos, em especial aos idosos 
institucionalizados (F), por meio do fornecimento de um acompanhamento adequado, 
formado por um auxiliar capacitado, a incorporação do cirurgião-dentista na equipe de 
saúde, além de trabalhos voltados para educação em saúde do idoso, com o objetivo 
de combater a grande taxa de edentulismo no Brasil. Além de trabalhos que qualifiquem 
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o âmbito odontológico direcionado a esse público. (SIMOES, ACA & CARVALHO, DM., 
2011; AZEVEDO, JS et al., 2017) 
 
Conclusão 

 
Tendo por base a comparação do perfil das duas ondas das coortes de idosos 
analisadas quanto à necessidade e uso de prótese, observa-se que para a prótese 
superior, em geral o seu uso aumentou, indicando a busca de tratamento. A 
necessidade de prótese superior diminuiu para os idosos institucionalizados em geral, 
enquanto para os idosos NI apresentou aumento, indicando exigência de tratamento 
para estes. Ademais, os idosos (F) apresentam maior porcentagem de necessidade, 
mesmo diante de redução. Ademais, os idosos (F) apresentam maior porcentagem de 
necessidade, mesmo diante de redução. Sobre o uso de prótese inferior também é 
observado aumento em termos gerais, e quanto a sua necessidade, é descoberta 
diminuição, no entanto são requeridas em formas mais complexas como de próteses 
para reabilitação de mais de um elemento e PT´s. Diante disso, é preciso que para 
ambas as coortes analisadas existam maior atenção e instrução voltada ao cuidado com 
o ambiente bucal, a fim de combater a perda dentária, assegurando maior qualidade de 
vida aos idosos. 
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TÍTULO: A CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM UM MUNICÍPIO DE 

PEQUENO PORTE NO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 
 
  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
No contexto atual torna-se cada vez mais útil trabalhar aspectos da segurança do 
paciente. Nesse sentido, abordar temas relevantes para obtenção de resultados 
satisfatórios é de extrema importância, como a implantação de NSP (Núcleo de 
Segurança do Paciente). O presente projeto foi desenvolvido por uma mestranda de 
curso de mestrado profissional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 
contou com a participação de estudante de graduação viabilizando assim a interação 
entre a Graduação e a Pós-Graduação. O objetivo da pesquisa foi avaliar os 
conhecimentos de profissionais de saúde sobre a segurança do paciente em um ciclo 
de melhoria em que a intervenção incluiu a implantação de um NSP. Trata-se de um 
estudo de natureza quantitativa tendo como instrumento o “Medical Office Survey on 
Patient Safety Culture” (MOSPSC). Os resultados encontrados reafirmam a importância 
da implantação de Núcleos de Segurança do Paciente, considerando o impacto positivo 
em relação ao conhecimento dos profissionais de saúde sobre a cultura de segurança 
e a potencial melhoria na qualidade da assistência. 
 
 
 
Palavras-chave: Segurança do Paciente. Melhoria da Qualidade. Atenção Primária à 

Saúde 

TITLE: PATIENT SAFETY CULTURE: FROM PRIMARY CARE TO THE HOSPITAL 
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Abstract 

 
 
  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
In the current context, it becomes increasingly useful to work on aspects of patient safety. 
In this sense, addressing relevant topics to obtain satisfactory results is extremely 
important, such as the implementation of NSP (Nucleus for Patient Safety). This project 
was developed by a master's student of a professional master's course at the Federal 
University of Rio Grande do Norte and had the participation of an undergraduate student, 
thus enabling the interaction between undergraduate and graduate courses. The 
objective of the research was to evaluate the knowledge of health professionals on 
patient safety in an improvement cycle in which the intervention included the implantation 
of an NSP. It is a quantitative study using the “Medical Office Survey on Patient Safety 
Culture” (MOSPSC). The results found reaffirm the importance of implementing Patient 
Safety Centers, considering the positive impact in relation to the knowledge of health 
professionals about the safety culture and the potential improvement in the quality of 
care. 
 
 
 
Keywords: Patient Safety. Quality Improvement . Primary Health Care 

Introdução 

  

 
  
  

No atual contexto brasileiro torna-se cada vez mais importante debater as questões 
ligadas à segurança do paciente, bem como instituir cuidados cada vez mais seguros, 
no sentido de fortalecer uma cultura de segurança. (TIMM, et al., 2016). O Programa 
Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) lançado pela Portaria GM/MS n° 529/2013 
surgiu com objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde no país, 
implementar medidas assistenciais, educativas e programáticas em diferentes áreas da 
atenção, organização e gestão com a implantação da gestão de risco, criação de 
núcleos de segurança do paciente (NSP), sistema de notificação obrigatória de eventos 
adversos (EA) e definiu seis protocolos básicos a serem implantados pelas instituições 
de saúde. (ANVISA, 2017, p. 12). A cultura de segurança é marcada pela comunicação 
aberta, trabalho em equipe, reconhecimento da dependência mútua, o aprendizado 
contínuo a partir das notificações de eventos e a primazia da segurança como uma 
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prioridade em todos os níveis da organização (WHO, 2009; REIS, SOUZA e MENDES, 
2014). Além disso, a Organização Mundial da Saúde indica que pesquisas sobre essa 
temática sejam preconizadas, visto o número de prejuízos à atenção em saúde. (WHO, 
2008; WEGNER et al., 2016) A partir desse marco, partilhar uma cultura de segurança 
positiva nas organizações de saúde emerge como um dos requisitos essenciais na 
expectativa de reduzir a ocorrência de incidentes. (HANDLER et al. 2006; REIS, SOUZA 
e MENDES, 2014). A mensuração da cultura de segurança é uma avaliação que permite 
diagnosticar a cultura de segurança da organização e conscientizar os funcionários 
acerca do tema. (JAMES, 2013; MENDES et al., 2009; ANVISA, 2016). 
Concomitantemente, os autores Kohn, Corrigan e Donaldson (2000, p. 26), expressam 
dados em suas pesquisas ao estimar que: “mais pessoas morrem em determinado ano 
como resultado de erros médicos do que de acidentes de automóvel (43.458), câncer 
de mama (42.297) ou AIDS (16.516). ”(STEERE, MALLISON, 1975). Estudos recentes 
mostram que a incidência de Eventos Adversos (EA) no Brasil é alta. A ocorrência deste 
tipo de incidente no país é de 7,6%, dos quais 66% são considerados evitáveis. 
(MENDES et al., 2009; ANVISA, 2016). O presente projeto foi desenvolvido por uma 
mestranda de curso de mestrado profissional da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte e contou com a participação de estudante de graduação viabilizando assim a 
interação entre a Graduação e a Pós-Graduação. Teve como objetivo avaliar os 
conhecimentos de profissionais de saúde sobre a segurança do paciente em um ciclo 
de melhoria. 
 
Metodologia 

 
  

 
  
  

Tratou-se de um estudo de natureza quantitativa do tipo Projeto de Melhoria da 
Qualidade (PORTELA, et al, 2015) que foi realizado no biênio 2018- 2020 em um 
município de pequeno porte do Rio Grande do Norte e consta na realização de um ciclo 
de melhoria. O projeto seguiu as recomendações do protocolo SQUIRE (Standards for 
Quality Improvement Reporting Excellence). As atividades e ações desenvolvidas no 
município foram todas conduzidas pela estudante do curso de mestrado e 
supervisionadas pela orientadora e co-orientadora no mestrado. Essas atividades 
visaram aproximar os profissionais, gestão e pacientes dos conhecimentos sobre 
segurança do paciente, bem como, sensibilizá-los sobre a necessidade de fortalecer a 
cultura de segurança do paciente como ferramenta do cuidado em saúde, na tomada de 
decisão e na qualidade às ações e serviços de saúde. Nesse sentido a mestranda, que 
também ocupa um cargo de gestão no município propôs e conduziu a implantação do 
Núcleo de Segurança do Paciente no município com abrangência dos profissionais da 
atenção primária à saúde (APS) e atenção hospitalar, essa atividade integrou a 
intervenção proposta. A mestranda realizou o desenvolvimento de critérios de qualidade 
que foram compostos pelas dimensões integrantes do questionário MOSPSC: (1) 
comunicação aberta; (2) comunicação sobre o erro; (3) troca de informações com outros 
setores; (4) processo de trabalho e padronização; (5) aprendizagem organizacional; (6) 
percepção geral da segurança do paciente e qualidade; (7) apoio dos gestores na 
segurança do paciente; (8) seguimento da assistência ao paciente; (9) questões 
relacionadas à segurança do paciente e qualidade; (10) treinamento da equipe; (11) 
trabalho em equipe; e (12) pressão no trabalho e ritmo. O questionário foi aplicado pela 
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mestranda responsável pela pesquisa à 78 profissionais da APS e do Hospital do 
município, nas duas fases do estudo (pré e pós intervenção). Todos os respondentes 
assinaram ao Termo de Consentimento de Livre e Esclarecido (TCLE). As atividades 
realizadas pelo exercício da iniciação científica foram: apoio no processo de construção 
do banco de dados relativos aos questionários e, apoio no processo de análise dos 
dados por meio da construção dos gráficos de Pareto. 
 
Resultados e Discussões 

 
  

 
  
  

Foram aplicados pela mestranda responsável pela pesquisa, 78 questionários 
direcionados aos profissionais de saúde do município nas fases do estudo (pré e pós-
intervenção). A taxa de resposta em ambas as fases do estudo foi superior a 80%, não 
gerando prejuízo do ponto de vista amostral. Além disso, o apoio no processo de análise 
dos dados foi relevante, pois os dados sociodemográficos foram analisados por meio de 
estatística descritiva, sendo realizada contagem de frequência em termos absolutos e 
percentuais. Os dados referentes às dimensões do questionário tiveram calculadas as 
frequências de cada resposta para cada item e a média para cada dimensão. Para a 
avaliação das dimensões da cultura de segurança foram construídas tabelas e gráficos 
considerando o percentual de respostas positivas, neutras e negativas nos dois 
momentos avaliados. Em relação ao efeito das intervenções foram estimados os valores 
de melhoria absoluta e relativa e foram construídos gráficos de Pareto. Os demais 
resultados se encontram em fase de elaboração. 
 
Conclusão 

 
  

 
  
  

Os resultados encontrados reafirmam a importância da implantação de Núcleos de 
Segurança do Paciente, considerando o impacto positivo em relação ao conhecimento 
dos profissionais de saúde sobre a cultura de segurança e a potencial melhoria na 
qualidade da assistência. 
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TÍTULO: Desenvolvimento e padronização de protocolos para as análises de vitaminas 

A e E no projeto BRAZUCA 

Resumo 

No atual cenário brasileiro, há prevalência de sobrepeso e obesidade associada a 
deficiência de micronutrientes. As vitaminas A e E são essenciais, pois possuem ação 
antioxidante e atuam na melhora da imunidade. Por isso, torna-se fundamental 
investigar os seus níveis séricos e possíveis deficiências no organismo humano. Os 
Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) são instruções descritas de modo 
claro, objetivo e detalhado e têm a finalidade de orientar a execução de ações 
específicas. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver POP para a 
determinação das vitaminas A e E em adultos e idosos do Projeto BRAZUCA. Trata-se 
de um estudo transversal, o qual baseou-se na Pesquisa Nacional de Saúde, de base 
populacional com adultos e idosos em Natal, RN, Brasil. Para a determinação do retinol 
e alfa-tocoferol do soro utilizou-se o método adaptado de Ortega e colaboradores (1998) 
e as concentrações de retinol e alfa-tocoferol foram determinadas por Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência – CLAE (HPLC). A construção e padronização do POP foi 
realizada entre agosto de 2019 a março de 2020 e teve como finalidade trazer instruções 
padronizadas referentes a extração do retinol e alfa-tocoferol no soro. O POP contribuiu 
para a uniformidade dos processos, maior segurança, organização e otimização do 
tempo, reduzindo possíveis erros e danos que possam estar relacionados a conduta dos 
pesquisadores. 
 
Palavras-chave: Retinol, Alfa-tocoferol, Procedimentos Operacionais Padronizados. 

TITLE: Development and standardization of protocols for the analysis of vitamins A and 

E in the BRAZUCA project 

Abstract 

In the current Brazilian scenario there is a prevalence of overweight and obesity 
associated with micronutrient deficiency. Vitamins A and E are essential because they 
have antioxidant action and work to improve immunity. Therefore, it is essential to 
investigate its serum levels and possible deficiencies in the human organism. 
Standardized Operating Procedures (SOPs) are instructions that are described in a 
clear, objective and detailed way and are intended to guide the execution of specific 
actions. The present work aimed to develop POPs for the determination of vitamins A 
and E in adults and the elderly of the BRAZUCA Project. This is a cross-sectional study, 
which was based on the National Health Survey, population-based with adults and the 
elderly in Natal, RN, Brazil. To determine serum retinol and alpha-tocopherol, the method 
adapted by Ortega et al. (1998) was used and the concentrations of retinol and alpha-
tocopherol were determined by High Performance Liquid Chromatography - HPLC. The 
construction and standardization of the POP was carried out between August 2019 and 
March 2020 and aimed to bring standardized instructions regarding the extraction of 
retinol and alpha-tocopherol in serum. The POP added uniformity in the processes, 
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greater safety, organization and optimization of time, reducing possible errors and 
damages that may be related to the conduct of the researchers.  
 
Keywords: Retinol, Alpha-tocopherol, Standard Operating Procedures. 

Introdução 

Nas últimas décadas, o Brasil tem acompanhado mudanças globais no perfil 
populacional no que tange às principais questões de saúde pública (BRASIL, 2015a). 
Assim, modificações importantes nos hábitos alimentares da população brasileira 
caracterizam a transição nutricional, a qual acarretou na diminuição do consumo dos 
alimentos in natura e minimamente processados e aumento dos alimentos processados 
e ultraprocessados (DE SOUZA et al., 2017; BRASIL, 2015a). Atrelado a isso, observou-
se a redução na prevalência de doenças transmissíveis e de deficiências nutricionais e 
ascensão de doenças crônicas como obesidade, diabetes, hipertensão, cardiopatias e 
alguns tipos de câncer (ANTERO; PESSOA, 2016; BRASIL, 2015a). 
Apesar da prevalência de sobrepeso e obesidade no Brasil, o atual cenário 
epidemiológico apresenta também a coexistência de desnutrição e carências de 
micronutrientes (ANTERO; PESSOA, 2016; BRASIL, 2015a; BRASIL, 2012). Sabe-se 
que o sobrepeso e a obesidade têm sido associados a inflamação sistêmica e a 
deficiência de micronutrientes (GARCIA, 2012). Por sua vez, os micronutrientes são 
importantes para o crescimento e desenvolvimento dos sistemas corporais e estão 
envolvidos no bom funcionamento do sistema imunológico, garantindo uma resposta 
eficaz e adequada a processos inflamatórios (AGARWAL et al., 2015). 
A vitamina A é um micronutriente de natureza lipossolúvel, essencial para a nutrição 
humana, associado a melhora da função imunológica, possui ação pleiotrópica, atua na 
função visual, organogênese, metabolismo, integridade epitelial e reprodução masculina 
e feminina (BLANER, 2019; THOMAS-VALDÉS et al., 2017; MACIEL et al., 2014; HALL 
et al., 2011). No entanto, a deficiência de vitamina A (DVA), quando prolongada, pode 
provocar desordens no sistema visual, na diferenciação celular, na integridade epitelial, 
na produção de eritrócitos, na imunidade e na reprodução (DE SOUSA BRITO et al., 
2016). A DVA é reconhecida como um importante problema nutricional que afeta, 
principalmente, países em desenvolvimento, sendo a principal causa de cegueira 
evitável (LIMA et al., 2018; DE SOUSA BRITO et al., 2016; BRASIL, 2013). 
Outro importante micronutriente que desempenha funções essenciais no organismo 
humano é a vitamina E. Curiosamente, a vitamina E possui uma relação sinergética com 
a vitamina A e tem função importante no que se refere a sua absorção e armazenamento 
(GONÇALVES et al., 2015). A vitamina E é um antioxidante lipossolúvel, capaz de 
reduzir o estresse oxidativo e proteger as membranas celulares dos danos oxidativos. 
Dentre as suas funções, pode-se destacar a melhora da função imunológica, prevenindo 
o desenvolvimento de doenças infecciosas, tem ação na expressão da regulação gênica 
e no desempenho cognitivo (MEYDANI, WU, 2019; GALMÉS; SERRA; PALOU, 2018; 
LEWIS; LEE; HAN, 2018; TRABER, 2014). No que diz respeito à deficiência de vitamina 
E (DVE), raramente foi identificada em adultos, sendo mais recorrente em crianças, 
devido ao intenso crescimento e desenvolvimento.  A presença da DVE está relacionada 
a disfunções neurológicas, deterioração muscular e comprometimento do sistema 
imunológico (TRABER, 2014; MEYDANI; HAN; WU, 2005). 
É relevante destacar a importância de se investigar a DVA e DVE através da análise 
dos níveis séricos das vitaminas A e E no organismo humano. Entretanto, para que isso 
seja possível, faz-se necessário estabelecer rotinas de trabalho. Os Procedimentos 
Operacionais Padronizados (POP) são instruções descritas de modo claro, objetivo e 
detalhado e tem a finalidade de orientar a execução de ações específicas e rotineiras 
com o intuito de alcançar a uniformidade em uma conduta (TEIXEIRA et al., 2020). 
Assim, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver POP para a determinação 
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das vitaminas A e E em adultos e idosos do Projeto BRAZUCA, visto que até o presente 
momento não existe a disponibilidade dessa ferramenta. 
 
Metodologia 

 
Considerações éticas: O presente estudo é parte do projeto maior intitulado 
“Insegurança alimentar, condições de saúde e de nutrição em população adulta e idosa 
de uma capital do Nordeste do Brasil: Estudo BRAZUCA Natal”, aprovado pelo Comitê 
de Ética do Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Todos os participantes foram esclarecidos quanto ao objetivo da pesquisa, 
sendo orientados sobre os benefícios e possíveis riscos. A sua participação foi 
consentida através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) pelo participante e todos os preceitos éticos contidos na resolução nº 466 de 
2012 do CNS foram seguidos.  
Delineamento e população em estudo: Trata-se de um estudo do tipo transversal, o qual 
baseou-se na Pesquisa Nacional de Saúde, de base populacional com adultos e idosos 
do município de Natal, RN, Brasil. As coletas de dados iniciaram-se em maio de 2019 e 
o plano amostral foi realizado considerando uma amostra probabilística por 
conglomerados divididos em dois estágios (setores censitários e domicílios). Os setores 
censitários foram sorteados com probabilidade proporcional ao tamanho (número de 
domicílios), sendo ordenados segundo indicadores de escolaridade advindos de 
informações do censo demográfico de 2010. Assim, o sorteio foi realizado de forma a 
obter um mínimo de 258 entrevistas para cada um dos estratos de sexo e idade, sendo: 
adultos (20 a 59 anos) e idosos (60 anos ou mais), ambos dos sexos masculino e 
feminino. O tamanho mínimo de 258 pessoas em cada estrato possibilitou estimar uma 
prevalência de 50%, com erro de 8% e nível de confiança de 95%. O efeito de 
delineamento (deff) foi de 1,5 e foram acrescidos 15% com taxa de não-resposta e 
domicílios fechados. O tamanho total da amostra estimada foi de 1.032 pessoas 
(divididas em quatro estratos de 258 pessoas).Para a coleta de material biológico dos 
participantes, realizou-se um sorteio de maneira sistemática de uma subamostra de 344 
pessoas, sendo 86 pessoas em cada estrato de estudo (sorteio de uma a cada três 
pessoas). Foram coletados 5 mL de sangue por punção venosa a fim de determinar os 
níveis séricos de retinol e alfa-tocoferol em tubos protegidos da luz. A coleta foi realizada 
por profissional treinado após um jejum de 10 a 12 horas. A centrifugação do sangue 
ocorreu em temperatura ambiente por 5 minutos (500 x g) para separação e remoção 
do soro. Por fim, as alíquotas foram armazenadas a - 80 º C até o momento da análise 
bioquímica.  
Extração do retinol e alfa-tocoferol do soro: A extração do retinol e alfa-tocoferol do soro 
foi realizada de acordo com o método adaptado de Ortega e colaboradores (ORTEGA 
et al., 1998). Para 1,0 mL de soro utilizou-se a mesma quantidade de Etanol 95% e 2 
mL de Hexano PA. O método foi adaptado para os casos de amostras com volume 
inferior a 1,0 mL, sendo adicionado menor volume de etanol. As amostras foram 
homogeneizadas durante 1 minuto em vortex e centrifugadas durante 10 minutos a 4000 
rpm para separação da camada de sobrenadante, que foi removida posteriormente para 
outro tubo. Essas etapas de adição do Hexano PA e retirada do sobrenadante ocorreram 
por três vezes para extração do retinol e alfa-tocoferol no soro. Por fim, 4 mL da camada 
reunida de sobrenadante foram evaporadas em banho-maria à 37ºC e o extrato seco 
será dissolvido em 250 μL de etanol absoluto para análise do retinol e alfa-tocoferol no 
soro, para serem analisados em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE).  
Aplicação das amostras: As concentrações de retinol e alfa-tocoferol foram 
determinadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – CLAE (HPLC) em 
cromatógrafo Shimadzu (Shimadzu, Kyoto, Japão), constituído de loop injetor de 20 μL, 
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comunicador CBM 20A, bomba LC-20 AT, detector SPD-20A UV-VIS, coluna C18 
LIChrospher® 100 RP-18 (5 μm) (Merck, Darmstadt, Alemanha) e computador com 
programa LC Solution (Shimadzu, Kyoto, Japão) para o processamento dos dados. O 
cromatograma evoluiu em eluição isocrática com fase móvel metanol em grau de pureza 
para CLAE e fluxo de 1,0 mL por minuto em comprimento de onda de 325 nm para o 
retinol e 292 nm para o alfa-tocoferol. As concentrações de retinol e alfa-tocoferol foram 
identificadas e determinadas por comparação com a área dos seus respectivos padrões, 
em tempo de retenção de 3,9 minutos para o retinol e 10,3 minutos para o alfa-tocoferol.  
Desenvolvimento e padronização dos protocolos: A construção e padronização do POP 
foi realizada no período de agosto de 2019 a março de 2020 e teve como finalidade 
trazer instruções padronizadas referentes a extração do retinol e alfa-tocoferol no soro. 
Com o objetivo de subsidiar o estudo, realizaram-se pesquisas na literatura científica 
através das plataformas acadêmicas PubMed, Google Acadêmico, Scielo, Periódicos 
Capes e em publicações de sites de organizações governamentais. Dessa forma, foi 
possível fazer o levantamento de trabalhos científicos relacionados à temática que 
serviram de apoio para a elaboração dos protocolos. Posteriormente, os protocolos 
deverão ser testados e padronizados no Departamento de Bioquímica da UFRN em 20 
adultos e 20 idosos do presente estudo. 
 
Resultados e Discussões 

 
A elaboração de um POP para extração de retinol e alfa-tocoferol relacionou-se com a 
possibilidade de padronizar as etapas referentes esta metodologia, a fim de subsidiar 
as análises das vitaminas A e E, visto que ainda não existia a disponibilidade dessa 
ferramenta para as pesquisas do projeto BRAZUCA. Dessa forma, a incorporação de 
medidas básicas como uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 
higienização das mãos e etapas referentes a extração das vitaminas A e E foram 
descritas de forma detalhada com o intuito de padronizar a conduta dos pesquisadores 
e contribuir para resultados mais fidedignos. 
A construção do POP foi dada a partir do envolvimento de docentes e discentes do 
projeto BRAZUCA. No Quadro 1 abaixo, é possível visualizar o POP referente à 
extração de retinol e alfa-tocoferol no soro para as análises de vitaminas A e E. 
Os POP são utilizados para descrever instruções de forma detalhada, clara e objetiva 
devendo ser atualizados e adequados a realidade do local, a fim de alcançar a 
uniformidade na execução de uma função específica (TEIXEIRA et al., 2020; PEREIRA 
et al., 2017). Além disso, o POP admite à equipe ordenar a execução de determinada 
conduta, facilitando a supervisão dos procedimentos e favorecendo a educação 
permanente (BARBOSA et al., 2011). Dessa forma, o presente trabalho teve como 
objetivo desenvolver POP para a determinação das vitaminas A e E em adultos e idosos 
da cidade de Natal-RN; 
A importância do estabelecimento de POP na realização de estudos e pesquisas 
consiste em contribuir para um melhor preparo na condução de estudos clínicos, 
padronização dos processos em pesquisa clínica, treinamentos, profissionalismo, 
credibilidade e garantia da qualidade, o que acarreta em resultados mais fidedignos 
(BARBOSA et al., 2011; DAINESI; NUNES, 2007; LOUSANA, 2005). 
Na literatura científica, foi possível identificar estudos que destacaram a importância da 
elaboração e implementação de POP em suas rotinas de trabalho, o que resultou na 
redução de riscos e danos, aumento da segurança e melhor organização e 
gerenciamento das tarefas (TEIXEIRA et al., 2020; COSTA; ALMEIDA; MELO, 2018; 
PEREIRA et al., 2017; GUERRERO, 2008). Vale ressaltar que também foram 
observados estudos que utilizaram metodologia semelhante à deste trabalho (DA SILVA 
et al., 2019; REBOUÇAS, 2019; DAMETTO, 2018; GONÇALVES et al., 2015; MACIEL 
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et al., 2014). Entretanto, esses estudos não detalharam se houve ou não a utilização de 
POP para a realização dos processos referentes a metodologia. 
Para Teixeira e colaboradores (2020), a utilização de POP é capaz de agregar 
segurança e propiciar aos discentes de pós-graduação o seguimento de práticas 
padronizadas embasadas cientificamente, permitindo o desenvolvimento de um perfil 
profissional voltado à efetividade, eficiência e segurança nos diversos cenários de 
atuação da nutrição. 
Segundo Pereira e colaboradores (2017) é relevante considerar também que a 
implantação de POP em universidades representa um desafio devido à grande 
rotatividade de acadêmicos, o que pode acarretar em maiores riscos e possíveis erros. 
Dessa forma, os autores apontam para a necessidade de estratégias como treinamentos 
e gestão das equipes. 
De fato, foi possível observar que a elaboração do POP para a determinação das 
vitaminas A e E no Projeto BRAZUCA proporcionou maior segurança, organização e 
eficiência nos processos de trabalho. Como limitação do estudo, pode-se destacar a 
escassez de estudos que relacionassem a utilização de POP associada a extração de 
retinol e alfa-tocoferol para a determinação das vitaminas A e E. Outro obstáculo 
encontrado, refere-se aos testes de validação dos POP, os quais deveriam ser aplicados 
na amostra do projeto. Entretanto, devido a pandemia de COVID-19, medidas de 
contingenciamento foram implementadas pela instituição, impossibilitando a realização 
dos testes. 
 
 
Conclusão 

 
Pode-se concluir que o POP é um instrumento essencial para auxiliar na padronização 
dos processos, sendo capaz de contribuir para a segurança, a qualidade e a eficiência 
das etapas de uma metodologia. No Projeto BRAZUCA, a elaboração e utilização do 
POP agregou uniformidade nos processos, resultando em maior segurança, 
organização e otimização do tempo, reduzindo possíveis erros e danos que possam 
estar relacionados a conduta dos pesquisadores. 
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Anexos 

 

 
Quadro 1. Procedimento Operacional Padronizado desenvolvido com instruções para a 
extração de retinol e alfa-tocoferol no soro. Natal – RN, 2020. 
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TÍTULO: Aplicação da Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões 

Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) aos pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica em um Hospital Universitário. 

Resumo 

Objetivo: Realizar a aplicação da Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento 
de Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) em pacientes submetidos 
à cirurgia bariátrica, de um hospital universitário. Método: Trata-se de um estudo 
observacional, analítico com abordagem quantitativa, que será executado no Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL), em Natal-RN. A amostra será coletada entre 
setembro e novembro de 2020, com pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no 
período pré-operatório, aplicando a escala ELPO e obtendo resultados como a 
caracterização do paciente submetido à cirurgia bariátrica e identificar os fatores que 
contribuem para o surgimento das lesões. Serão consideradas as condições de 
biossegurança diante do atual contexto pandêmico pelo COVID-19. Resultados e 
discussão: Espera-se que com a evolução desta pesquisa, seja possível realizar a 
análise da aplicação da escala ELPO e obter a caracterização do paciente submetido à 
cirurgia bariátrica, onde seus resultados poderão contribuir de forma positiva para 
comunidade científica a partir da divulgação do conhecimento e ainda impulsionar uma 
conduta profissional com qualidade e melhoria na assistência cirúrgica. Conclusão: O 
tema atualmente é pouco abordado, portanto, esta pesquisa muito contribuirá em termos 
de conhecimentos e condutas. O projeto segue em análise da possibilidade de coleta 
de dados, levando em consideração a atual situação pandêmica do COVID-19. 
 
Palavras-chave: Posicionamento do paciente. Cirurgia Bariátrica. Lesão por Pressão. 

TITLE: Application of the Risk Assessment Scale for the Development of Injuries 

resulting from Surgical Positioning (ELPO) to patients undergoing bariatric surgery at a 

University Hospital. 

Abstract 

Objective: Carry out the application of the Risk Assessment Scale for the Development 
of Injuries Resulting from Surgical Positioning (ELPO) in patients undergoing bariatric 
surgery at a university hospital. Method: This is an observational, analytical study with a 
quantitative approach, which will be carried out at Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL), in Natal-RN. The sample will be collected between September and November 
2020, with patients undergoing bariatric surgery in the preoperative period, applying the 
ELPO scale, and obtaining results such as the characterization of the patient undergoing 
bariatric surgery and identifying the factors that contribute to the appearance of injuries. 
Biosafety conditions will be considered in the face of the current pandemic context by 
COVID-19. Results and discussion: It is hoped that with the evolution of this research, it 
will be possible to carry out the analysis of the application of the ELPO scale and obtain 
the characterization of the patient undergoing bariatric surgery, where its results may 
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contribute positively to the scientific community from the dissemination of knowledge and 
still boost professional conduct with quality and improvement in surgical care. 
Conclusion: The topic is currently little addressed, therefore, this research will contribute 
a lot in terms of knowledge and conduct. The project continues to analyze the possibility 
of data collection, taking into account the current pandemic situation of COVID-19 
 
Keywords: Patient Positioning. Bariatric surgery. Pressure Injury. 

Introdução 

A obesidade é desenvolvida devido ao acúmulo excessivo de gordura no corpo, e é 
considerada de risco à saúde do indivíduo por estar correlacionada ao surgimento de 
inúmeras comorbidades (WHO, 2013). Esse distúrbio ocorre em consequência do 
demasiado consumo de alimento em relação ao gasto de calorias (OMS, 2004). 
 
A cirurgia bariátrica não só é indicada em casos de obesidade, mas também em 
situações relacionadas à idade, outras comorbidades e Índice de Massa Corporal (IMC) 
acima de 40 kg/m². O principal motivo para realização dessa cirurgia é tratar as 
comorbidades apresentadas pelo paciente, mas também pode ser executada para fins 
estéticos (NAVARRO, 2013). 
 
Dentre os benefícios que esta cirurgia pode proporcionar, encontra-se o 
emagrecimento, que acontece em um processo lento, carecendo da realização de 
terapias que auxiliam no equilíbrio para manter o peso adequado (KOSHY, BOBE, 
BRADY, 2013). Outra vantagem que a cirurgia proporciona é o bem-estar 
biopsicossocial, como também o melhoramento do metabolismo, exercendo 
resolutividade em doenças preexistentes do paciente (KISSLER, SETTMACHER, 
2013). 
 
Um dos fatores relevantes e que pode acarretar complicações durante a cirurgia, é o 
posicionamento cirúrgico ao qual o paciente irá ser submetido durante todo o 
procedimento, visto que esse ato pode gerar consequências ao seu corpo se não for 
executado com o devido cuidado, podendo acarretar no desenvolvimento de lesões. 
Conforme De Moraes Lopes e Galvão (2010), algumas posições podem intensificar o 
risco de complicações aos pacientes obesos, sendo elas a supina e a prona; já o 
posicionamento lateral pode ser a melhor escolha nesse tipo de cirurgia e para o 
paciente obeso (DE MORAES LOPES, GALVÃO, 2010). 
 
Com isso, o enfermeiro perioperatório tem fundamental importância nesse processo, 
visto que o conhecimento dele acerca das alterações anatômicas e fisiológicas, e 
também da disponibilidade dos dispositivos que irão auxiliar no desempenho da cirurgia, 
vão facilitar a elaboração e execução de um plano para intervir de forma satisfatória e 
prevenir os possíveis problemas que o paciente se expõe devido ao prolongado tempo 
em uma determinada posição cirúrgica (AORN, 2015). 
 
Para avaliar o risco do surgimento dessas lesões decorrentes da posição durante a 
cirurgia, foi criada a Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões 
Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO), sendo desenvolvida e validada por 
Lopes (2013). Essa escala, criada por uma enfermeira, possui como objetivo maior a 
prevenção e minimização dos possíveis danos ao paciente submetido a cirurgia. Nesse 
sentido, o enfermeiro do Centro Cirúrgico (CC) possui papel fundamental nessa 
prestação de cuidado, e deve priorizar sempre decisões adequadas para oferecer bem-
estar e segurança ao seu paciente (SARAIVA, PAULA, CARVALHO, 2014). 
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A pesquisa a ser realizada, poderá proporcionar grande benefício tanto para os 
discentes como docentes, já que contribuirá para o aprimoramento do conhecimento da 
aplicação da escala, bem como o reconhecimento daqueles pacientes que apresentam 
maior risco de desenvolver uma lesão. Estes pacientes também poderão ser 
beneficiados no que diz respeito a atuação da equipe cirúrgica, que irá exercer a 
prevenção das complicações decorrentes da posição cirúrgica, optando sempre pela 
melhor conduta; e, a própria equipe irá desenvolver uma melhor qualidade na 
assistência prestada aos seus pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica, com 
possibilidade de diminuir a incidência dos casos de lesões decorrentes do 
posicionamento cirúrgico. 
 
Assim o objetivo deste estudo é realizar a aplicação da Escala de Avaliação de Risco 
para o Desenvolvimento de Lesões decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) 
em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, de um hospital universitário. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional, analítico com abordagem quantitativa, com o 
intuito de verificar a correlação do escore da Escala de Avaliação de Risco para o 
Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO). A 
escala será aplicada aos pacientes submetidos a cirurgia bariátrica no Centro Cirúrgico 
do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), na fase perioperatória, a fim de verificar 
o risco do desenvolvimento das lesões decorrentes de posicionamento. 
 
A amostra por conveniência será composta pelos pacientes em pré-operatório imediato 
no período de setembro a novembro de 2020, que irão se submeter ao procedimento 
cirúrgico bariátrico no HUOL. Cabe ressaltar que serão consideradas as condições de 
biossegurança diante do atual contexto pandêmico pelo COVID-19. 
 
Para isso, há critérios de inclusão para participar da pesquisa, como: ter idade mínima 
de 18 anos; estar orientado e em condições de ser entrevistado; submeter-se a 
procedimento cirúrgico eletivo ser encaminhado, no período pós-operatório, ao setor de 
enfermaria de clínica cirúrgica. 
 
Os critérios de exclusão, são: pacientes que irão se submeter a cirurgias de emergência 
e pacientes que não serão encaminhados ao setor de enfermaria de clínica cirúrgica no 
período pós-operatório. 
 
Para esta avaliação, serão utilizados dois instrumentos de coleta de dados. O primeiro 
é composto por um questionário para coleta de dados de identificação, clínicos e do 
procedimento cirúrgico, produzido por Lopes (2013). O segundo é a Escala de Avaliação 
de Riscos para o Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico 
(ELPO) desenvolvido e validado por Lopes (2013), contendo 7 itens (tipo de posição 
cirúrgica, tempo de cirurgia, tipo de anestesia, superfície de suporte, posição dos 
membros, comorbidades e idade do paciente) com escores que variam de 1 a 5 para 
cada item e a soma pode variar de 7 a 35 pontos, dos quais quanto maior o escore, 
maior o risco para desenvolver lesões. 
 
A coleta de dados ocorrerá através do acesso ao mapa de procedimentos cirúrgicos 
eletivos e verificação dos participantes que integram a amostra. O participante que for 
incluído na amostra e que se encontra no período pré-operatório, será convidado a 
participar da pesquisa, recebendo esclarecimento sobre o estudo e autorizando sua 
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participação através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), em duas vias, onde uma permanecerá com o pesquisador. Após, será feito o 
preenchimento dos dados do instrumento conforme os dados clínicos e de identificação. 
Ao posicionamento do paciente na mesa operatória, o pesquisador e auxiliar aplicará a 
ELPO e registrará os escores verificados. 
 
Os dados coletados serão organizados em banco de dados eletrônicos por meio de 
digitação em planilha do aplicativo Microsoft Excel, que após correção e verificação de 
erros processo de validação por dupla digitação, serão exportados e analisados no 
programa Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 15.0 Windows. A 
caracterização da amostra será realizada por meio de análise descritiva utilizando 
frequência, percentual, média e desvio padrão. 
 
Esta pesquisa está autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, respeitando a resolução nº 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde, sob parecer de número 4.138.113 e CAAE 30098220.2.0000.5537. 
 
Resultados e Discussões 

 
A partir da evolução deste projeto de pesquisa, espera-se a realização da análise da 
aplicação da Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões 
Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) aos pacientes cirúrgicos submetidos 
à cirurgia bariátrica no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), como também obter 
resultados relacionados à caracterização do paciente submetido à cirurgia bariátrica e 
identificar os fatores que contribuem para o surgimento das lesões decorrentes do 
posicionamento cirúrgico, a fim de prevenir os seus desenvolvimentos. 
 
A pesquisa em questão ao obter seus resultados, poderá contribuir de forma positiva 
para a comunidade científica a partir da divulgação do conhecimento e ainda impulsionar 
uma conduta profissional com qualidade e melhoria na assistência cirúrgica, visando à 
diminuição da incidência dos casos de lesões em pacientes submetidos à cirurgia 
bariátrica em decorrência do posicionamento cirúrgico. 
 
Conclusão 

 
O projeto de pesquisa segue em análise da possibilidade de coleta de dados de acordo 
com o novo contexto de pandemia pelo COVID-19. 
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TÍTULO: Avaliação da expressão das citocinas inflamatórias em cardiomioblastos e no 

ventrículo esquerdo de ratos diabéticos 

Resumo 

O Diabetes Mellitus (DM) caracteriza-se por um quadro de hiperglicemia decorrente da 
redução na secreção de insulina. Níveis elevados de glicose resultam em apoptose 
celular, que leva ao aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias. A interleucina 
6 (IL-6) é uma citocina que atua como mediadora imunoinflamatória e pode levar à 
resistência à insulina, reduzindo glicogênio dependente de insulina e a absorção de 
glicose nos adipócitos. Assim, o presente estudo buscou avaliar a expressão gênica de 
il6 in vitro e in vivo e analisar a expressão proteica da IL-6 in vivo. Para isso, 
cardiomioblastos (H9c2) em condições normoglicêmicas (NG, 5,5 mmol/L de glicose) e 
hiperglicêmicas (HG, 25 mmol/L de glicose) e o ventrículo esquerdo (VE) de ratos Wistar 
(7 diabéticos - induzidos por estreptozotocina 40 mg/kg, iv - e 7 controles) foram usados 
para as análises de RTqPCR e Western Blotting. O RTq-PCR mostrou aumento na 
expressão de gênica de il6, tanto in vitro quanto in vivo em condições hiperglicêmicas 
e, ainda, através de WB observou-se um aumento na expressão proteica da IL-6 no VE 
de ratos diabéticos quando comparados com o grupo controle. Logo, o presente estudo 
demonstra que a hiperglicemia tanto in vitro quanto in vivo,leva à um quadro 
inflamatório associado ao DM. 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Citocinas Inflamatórias. Interleucina 6. 

TITLE: Evaluation of inflammatory cytokine expression in cardiomyoblasts and in the left 

ventricle of diabetic rats 

Abstract 

Diabetes Mellitus (DM) is characterized by hyperglycemia resulting from reduced insulin 
secretion. Elevated glucose levels cause cell apoptosis, which increases pro-
inflammatory cytokines levels. Interleukin 6 (IL-6) is a cytokine that acts as an 
immunoinflammatory mediator and can lead to insulin resistance, reducing insulin 
dependent glycogen and the absorption of glucose in adipocytes. Thus, the present 
study evaluate the gene expression of il6 in vitro and in vivo and to analyze an IL-6 
protein expression in vivo. Cardiomyoblasts (H9c2) in normoglycemic (NG, 5.5 mmol / 
L glucose) and hyperglycemic (HG, 25 mmol / L glucose) conditions and the left ventricle 
(LV) of Wistar rats (seven diabetic - induced by streptozotocin 40 mg / kg, iv - and seven 
control) were used for RTqPCR and Western Blotting analyzes. RTq-PCR showed an 
increase in the gene expression of il6, both in vitro and in vivo under hyperglycemic 
conditions and, also, WB results demonstrates an increase in the protein expression of 
IL-6 in the LV of diabetic rats when compared with the control group. Therefore, the 
present study demonstrates that hyperglycemia, both in vitro and in vivo, leads to an 
inflammatory condition associated with DM. 
 
Keywords: Diabetes Mellitus. Inflammatory Cytokines. Interleukin 6. 
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Introdução 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica, que evolui de maneira progressiva e é 
considerada de grande importância na saúde pública mundial. Isto porque são 
crescentes seus valores de incidência, prevalência, morbidade, mortalidade e custos 
econômicos (SILVEIRA et al., 2017). A Federação Internacional do Diabetes demonstra 
que 463 milhões de pessoas são portadoras da DM em todo o mundo sendo a estimativa 
para 2030 de que 578 milhões de adultos sejam portadores da diabetes (IDF Diabetes 
Atlas, 2019). 
O paciente diabético apresenta uma secreção insuficiente de insulina, levando à um 
quadro de hiperglicemia sérica (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019). Além 
disso, há uma alteração no sistema imune que provoca inflamação das ilhotas 
pancreáticas, onde os linfócitos T e macrófagos destroem total ou parcialmente as 
células ß produtoras de insulina, ocasionando o diabetes tipo 1. Já à resistência à 
insulina, está relacionada ao diabetes tipo 2 e associa-se à fatores ambientais, como 
sobrepeso e sedentarismo (AMMON, 2019). 
Também é conhecido que a hiperglicemia está associada com o aumento da síntese de 
citocinas, como IL-6 e IL-18, que podem levar ao aumento dos níveis séricos de glicose 
(SOUZA et al., 2008). Sendo assim, entender a ação das citocinas pró-inflamatórias na 
patogênese de ambos tipos de DM é fundamental, pois concentrações elevadas de 
glicose podem resultar em apoptose celular, elevando a produção de citocinas pró-
inflamatórias como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina 1 beta (IL-1β) e 
interleucina 6 (IL-6) (GARCÍA-HERNANDEZ et al., 2012). 
Dentre essas citocinas, a IL-6 se destaca como uma molécula mediadora 
imunoinflamatória que tem capacidade de promover a resistência à insulina (GOMES; 
ACCARDO, 2019). A IL-6 promove a diminuição da síntese de glicogênio dependente 
de insulina e a absorção de glicose nos adipócitos a partir do aumento da expressão de 
suppressorofcytokine signaling-3 (SOCS-3), que tem uma reação negativa na 
fosforilação e transcrição do substrato de receptor de Insulina 1 (IRS-1), favorecendo 
uma menor sinalização da insulina (OSAIDA; FRIZZO, 2018). 
A IL-6, é um mediador inflamatório, tem sua produção elevada a partir do aumento da 
concentração dos produtos finais da glicação avançada (AGEs), gerando uma ativação 
dos macrófagos. Isso leva a um estresse oxidativo e a processos trombóticos e 
inflamatórios. Assim, mudanças na expressão gênica de IL-6 podem apresentar relação 
com processos patológicos associados ao DM, como as DCVs (BARBALHO et al., 
2015). Ainda, diversos biomarcadores inflamatórios, como IL-6 e TNF-α, estão 
aumentados em pacientes diabéticos que apresentam complicações microvasculares e 
macrovasculares, como doenças cardiovasculares (DOMINGUETI et al. 2016). 
Dentre essas patologias cardíacas associadas ao DM destacam-se a cardiomegalia, 
remodelação elétrica ventricular e a disfunção do ventrículo esquerdo (VE) 
(RAUSCHERT et al., 2017). Além disso, pesquisas apresentam evidências de que a 
resistência à insulina e a hiperglicemia são capazes de alterar os processos 
intracelulares dos cardiomiócitos, responsáveis por iniciar e regular a contração 
cardíaca (WADDINGHAM et al., 2015). 
Considerando o exposto, entender como se dá o aumento da expressão das citocinas 
inflamatórias em cardiomioblastos (in vitro) e cardiomiócitos (in vivo) é de grande 
relevância visto que o controle da expressão dessas moléculas pode possibilitar 
tratamentos baseados em terapia gênica desse quadro inflamatório e, ainda, minimizar 
o surgimento de complicações crônicas. Logo, o presente estudo apresenta como 
proposta avaliar a expressão gênica de il6 in vitro, utilizando cultura de 
cardiomioblastos H9c2 e in vivo, no VE de ratos diabéticos além de analisar a 
expressão proteica da IL-6 in vivo, também em ratos diabéticos. 
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Metodologia 

 
Cultura e tratamento celular 
A linhagem de cardiomioblastos de Rattus norvegicus H9c2 (CRL-1446) foi mantida em 
meio DMEM Low Glucose (Sigma Aldrich, Darmstadt, GER) suplementado com 10% 
de soro fetal bovino (SFB) (Gibco® Thermo Fisher Scientific Inc., Massachussets, EUA) 
a 37ºC, em estufa umidificada com atmosfera de 5% de gás carbônico. H9c2 (1 x 10⁵ 
cels/ml) foram incubadas em placas de 12 poços em meio DMEM Low Glucose 
suplementado com 10% de SFB por 24 horas e, em seguida, nos meios de tratamento: 
normoglicêmico (NG, DMEM low glucose - glicose em 5,5 mmol/L), controle de 
osmolaridade (CO, DMEM low glucose - glicose 5,5 mmol/L e manose 19,5 mmol/L 
sem SFB) e meio hiperglicêmico (HG, DMEM high glucose - glicose a 25 mmol/L sem 
SFB) por 24 horas. 
Modelo animal diabético 
Ratos Wistar machos (90 dias de idade, 250-300g, controle=7; diabético=7), foram 
expostos à condições padrão de temperatura (24 ± 2 ºC), ciclo de claro-escuro de 12 
horas e tiveram acesso livre à água e ração. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética Animal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (protocolo 017/2009) e 
cumpriu as estipulações do “The guide for the care and use of laboratory animals” 
(Diretiva 2010/63/UE). A indução do DM ocorreu por meio de injeção única (veia 
peniana) de estreptozotocina (STZ) (40 mg/kg, Sigma-Aldrich, Missouri, EUA), que foi 
dissolvida em tampão de citrato 0,1 M (pH 4,5). Pela mesma via, foi injetado em animais 
do grupo controle, um volume igual do veículo usado para dissolução da STZ 
(BORTOLIN et al., 2017). A confirmação do DM ocorreu 5 dias depois da indução, por 
observação dos sinais clínicos e teste de glicemia capilar ≥ 250 mg/dL. 
Extração de RNA 
Para extração do RNA das amostras do estudo in vitro e in vivo utilizou-se protocolo 
do Trizol ™ (Invitrogen, Califórnia, EUA) . Analisou-se a integridade do RNA em gel de 
agarose a 1% com tampão MOPS. Para determinação da quantificação e pureza 
realizou-se a espectrofotometria, utilizando Nanodrop ND-1000 (NanoDrop 
Technologies, Thermo Fisher Scientific Inc., Massachussets, EUA). 
RT-qPCR dos miRNAs 
O cDNA foi sintetizado partir de 1µg de RNA total das amostras pelo kit MMLV RT 
(Thermo Fisher Scientific Inc., Massachussets, EUA) no termociclador MyCycler (BIO-
RAD Laboratories, Hercules, CA, USA). Posteriormente, armazenou-se a -20ºC até o 
processamento da RT-qPCR. Para fazer a RT-qPCR dos genes Gapdh (Sense: 5´ ATG 
ACT CTA CCC ACG GCA AG 3´; Anti-sense: 5´ ACG CCA GTA GAC TCC ACG AC 3´) 
e il6 (Sense: 5’ CCG GAG AGG AGA CTT CAC AG 3’; Anti-sense: 5’ ACA GTG CAT 
CAT CGC TGT TC 3’) utilizou-se QuantiTect SYBR Green PCR Kit (QIAGEN, Hilden, 
ALE) no equipamento 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems, 
Califórnia, EUA). Utilizou-se o método comparativo com ciclo de threshold (CT) para 
realizar a quantificação relativa da expressão gênica de mRNA. A fórmula utilizada foi 
2-ΔΔCT (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). 
Extração e quantificação das proteínas 
A extração das proteínas das amostras do VE foi feita a partir da metodologia de 
radioimunoprecipitação com o tampão RIPA (Sigma-Aldrich, Missouri, USA). O tecido 
foi transferido para um homogeneizador. Logo após, foi acrescentado no tampão RIPA 
com inibidor de protease (10 mg de tecido e 500 μl de tampão RIPA). A centrifugação 
do homogenato ocorreu a 10000 x g por 20 minutos a 4°C e o sobrenadante 
transportado para um microtubo. A concentração de proteína do sobrenadante realizada 
a partir do método do Ácido Bichichonínico (BCA) (Sigma-Aldrich, Missouri, EUA). 
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Subsequentemente, misturou-se 50 µg de proteínas numa solução de LDS Sample 
Buffer (Life Technologies, Califórnia, EUA), beta-mercaptoetanol (Sigma-Aldrich, 
Missouri, EUA) e água destilada. Em seguida, houve um aquecimento a 70°C, por 10 
minutos. Depois, a mistura foi refrigerada e mantida a 4°C até aplicação em gel de SDS-
PAGE. A separação das proteínas foi realizada por eletroforese em gel unidimensional, 
o gel NUPAGE® 4-12% Bis-Tris (Novex – Life Technologies, Califórnia, EUA) foi 
utilizado. Em seguida, transferiu-se as proteínas para membranas de fluoreto de 
polivinilideno (PVDF, do inglês polyvinylidene fluoride), esse processo foi feito através 
de um sistema de transferência a seco (iBlot® Dry Blotting Transfer System, Invitrogen, 
Califórnia, EUA). 
Realizou-se o Western blot utilizando um anticorpo primário monoclonal de camundongo 
contra a IL-6 (sc-28343; Santa Cruz Biotechnology, Texas, EUA), um anticorpo primário 
monoclonal de camundongo contra a β-actina (sc-47778; Santa Cruz Biotechnology, 
Texas, EUA) (controle endógeno) e um anticorpo secundário de camundongo anti-IgG 
conjugado com peroxidase (sc-2005; Santa Cruz Biotechnology, Texas, EUA). A 
incubação de membranas em leite desnatado com 5% de gordura foi utilizada para 
reduzir a ligação de anticorpos não específicos. 
Para a visualização da reação antígeno-anticorpo, a partir da captação da imagem no 
ChemiDoc (Bio-Rad Laboratories, Califórnia, EUA), o gel foi submetido à um reagente 
de detecção de Western Blot Amersham ECL (GE Healthcare, Uppsala, Suécia). O 
programa ImageJ (NIH, Bethesda, Maryland, EUA) foi utilizado para fazer a análise 
densitométrica das bandas IL-6 e β-actina. Esta foi utilizada para normalizar as 
imunorreatividades de IL-6. Em seguida, foram calculadas as relações de IL-6/β-actina. 
Análises estatísticas 
Para avaliação da normalidade da distribuição das variáveis contínuas, foi feito o teste 
de Shapiro-Wilk. Submeteu-se as variáveis com distribuição paramétrica ao teste T de 
Student e à correlação de Pearson. Para análise das variáveis consideradas não-
paramétricas utilizou-se o teste de Mann-Whitney e se fez a correlação de Spearman. 
Para estas análises, os programas SPSS versão 15.0 (SPSS Inc., Chicago, EUA) e o 
GRAPHPAD PRISM, versão 5.0 (GraphPad Software, Inc., Califórnia, EUA) foram 
utilizados. Valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Ensaio de viabilidade celular 
Por meio do ensaio de MTT, foi feito o ensaio de viabilidade celular das culturas das 
células H9c2, depois de 24 horas de tratamento. Mudança significativa na viabilidade 
celular entre as culturas de células em meio normoglicêmico e hiperglicêmico bem como 
no controle de osmolaridade não foram identificadas. Logo, em nenhum dos grupos, 
observou-se interferência do tratamento com altas concentrações de glicose durante o 
período de tratamento (24 horas). 
Expressão de interleucina-6 in vitro 
Com o intuito de observar o perfil de expressão de citocinas inflamatórias, realizou-se a 
avaliação da expressão gênica de il6 em cultura de H9c2 e observou-se aumento 
significativo (p = 0,010) após 24 horas de incubação das células em condições 
hiperglicêmicas quando comparado às do meio normoglicêmico (Figura 1). 
Expressão de interleucina-6 in vivo 
Já, in vivo, análises de expressão gênica utilizando VE de ratos diabéticos 
demonstraram um aumento de cerca de 40 vezes na expressão de il6 quando 
comparados aos do grupo controle (p = 0,025) (Figura 2). A partir dos ensaios de 
Western Blot foi analisada a expressão proteica da IL-6 no VE de ratos diabéticos 
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comparado com os espécimes do grupo controle e observou-se um aumento de 2 vezes 
(p = 0,011) na expressão da proteína IL-6 no VE dos animais diabéticos (Figura 3). 
Resultados similares também foram observados em um estudo realizado em pacientes 
com síndrome coronariana aguda com e sem diabetes. Nessa pesquisa, identificou-se 
que os pacientes diabéticos obtiveram concentrações basais mais elevadas de IL-6 (p 
= 0,009) quando comparados com pacientes não diabéticos (ROSENSON et al., 2011). 
Uma pesquisa com camundongos investigou se há associação entre a hiperglicemia e 
o aumento da secreção das citocinas inflamatórias IL-6, MCP-1 e o fator de crescimento 
tumoral beta (TGF-β). Os resultados também demonstraram que ocorreu um aumento 
significativo dos níveis de IL-6 e MCP-1 na presença de glicose (25 mM) em comparação 
com os níveis de glicose normal (P <0,05). Porém não houve diferença significativa entre 
os níveis de TNF-α (KAUR; CHIEN; JIALAL, 2012). 
Em estudo envolvendo grupos de pacientes com tolerância normal à glicose e pacientes 
com diabetes tipo 2, os resultados corroboram com os nossos, foi observado que os 
níveis de TNF-α, IL6, MCP1 e IL1-β; foram significativamente elevados (p <0,05) nos 
pacientes com diabetes tipo 2, quando comparados com o grupo controle 
(SATHISHKUMAR et al., 2018). 
Determinadas alterações que ocasionam o desenvolvimento de disfunção do VE podem 
estar associadas com o aumento da expressão da enzima sPLA2-IIA no VE de ratos 
diabéticos. Uma pesquisa mostra que o bloqueio da sinalização de IL-6 feito por 
tocilizumab reduz em 61% a concentração de sPLA2-IIA no soro dos pacientes 
analisados. Além disso, identificou-se uma diminuição dos níveis séricos das citocinas 
inflamatórias, lipídeos e lipoproteínas, o que leva à redução do risco cardiovascular 
(MCINNES et al., 2015). 
A expressão aumentada de IL-6 no VE de ratos diabéticos pode estar relacionada com 
o aumento da proteína sPLA2-IIA, o que levaria a um aumento na síntese de ácido 
araquidônico acelerada pelo metabolismo dos glicerofosfolipídeos, ocasionando um 
crescimento na síntese de leucotrienos (ROBINSON et al., 2015). Logo, os achados no 
VE dos ratos diabéticos analisados nesse estudo corroboram com dados de estudos 
anteriores demonstrando um perfil de expressão dessa citocina inflamatória em 
condições de hiperglicemia. 
 
Conclusão 

 
Dados obtidos no presente estudo demonstram que há um aumento na expressão 
gênica da citocina pró-inflamatória il6 tanto in vitro quanto in vivo, demonstrando um 
quadro de inflamação crônica associada à hiperglicemia. E ainda, houve aumento na 
expressão da proteína IL-6 em ratos diabéticos quando comparados ao grupo controle, 
corroborando com os dados de expressão gênica. 
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Figura 1 - Expressão gênica de interleucina-6 in vitro 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 472 

 

 
Figura 2 – Expressão gênica de interleucina-6 in vivo 
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Figura 3 – Expressão proteica da interleucina-6 in vivo 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MANUAL DE ANTROPOMETRIA PARA ESTUDOS 

POPULACIONAIS EM ÂMBITO DOMICILIAR 

Resumo 

A padronização e o treinamento dos antropometristas que irão a campo são 
fundamentais para amenizar os erros inerentes à coleta dos dados, os mesmos devem 
estar preparados para superar as dificuldades diante das coletas de dados, assim 
adaptar-se a realidade do campo de estudo. Objetivou-se desenvolver um manual para 
orientar a coleta de dados antropométricos em campo de estudos epidemiológicos de 
âmbito domiciliar, e apresentar as melhores estratégias para coleta de dados. Foi 
realizado um levantamento bibliográfico de diversos manuais de antropometria, e/ou 
seção de metodologia de estudos e inquéritos populacionais. O manual foi organizado 
em tópicos constituídos por Apresentação; Orientações gerais para coleta de dados em 
campo, medidas básicas (peso e estatura); perímetros (cefálico, pescoço, braço, 
cintura, quadril e panturrilha); dobras cutâneas (triciptal e subescapular); segmentos 
corpóreos (altura do joelho, meia envergadura do braço, comprimento da ulna e da 
tíbia); e músculo do adutor polegar; força da preensão manual; e diâmetro sagital 
abdominal. Ao final da descrição de cada medida antropométrica foram apresentadas 
as possíveis dificuldades que poderão ser encontradas antes e durante a mensuração 
e sugestões de modo a solucioná-las. Sua elaboração mostra-se como mais uma 
ferramenta para auxiliar as pessoas que iniciarão a função de antropometista, bem como 
aquelas mais experientes que previamente já realizaram cursos teórico-práticos. 
 
Palavras-chave: Medidas antropométricas; Âmbito domiciliar; Manual de antropometria. 

TITLE: DEVELOPMENT OF ANTHROPOMETRY MANUAL FOR POPULATION 

STUDIES IN THE HOUSEHOLD SCOPE 

Abstract 

The standardization and training of anthropometrists who will go to the field are 
fundamental to mitigate the errors inherent to the data collection, they must be prepared 
to overcome the difficulties in the face of data collection, thus adapting to the reality of 
the field of study. The objective was to develop a manual to guide the collection of 
anthropometric data in the field of epidemiological studies at home, and to present the 
best strategies for data collection. A bibliographic survey of several anthropometric 
manuals, and / or methodology section of population studies and surveys was carried 
out. The manual was organized into topics consisting of Presentation; General guidelines 
for data collection in the field, basic measurements (weight and height); perimeters 
(head, neck, arm, waist, hip and calf); skin folds (tricipital and subscapular); body 
segments (knee height, half arm span, ulna and tibia length); and adductor pollicis 
muscle; hand grip strength; and abdominal sagittal diameter. At the end of the description 
of each anthropometric measure, possible difficulties were presented that may be 
encountered before and during the measurement and suggestions in order to solve them. 
Its elaboration shows itself as another tool to help people who will start the function of 
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anthropometista, as well as those more experienced who have previously taken 
theoretical-practical courses. 
 
Keywords: Anthropometric measurements; Household scope; Anthropometry manual. 

Introdução 

A antropometria estuda as medidas de tamanho e proporções do corpo humano. Se 
constitui uma importante ferramenta para a avaliação do estado nutricional, e os 
indicadores antropométricos gerados a partir das medidas corporais são importantes 
preditores das condições de saúde e sobrevida de indivíduos e populações (PNS, 2019; 
BAGNI;BARROS, 2012). No contexto coletivo, se torna essencial para o apoio das 
ações de assistência e promoção à saúde, do mesmo modo para orientar a formulação 
e aperfeiçoamento de políticas públicas de prevenção, detecção e controle de agravos 
nutricionais, por isto se torna importante a coleta criteriosa e padronizada das medidas 
corporais em todas as unidades de saúde do país, assim como nas pesquisas nacionais 
(BRASIL, 2011; BAGNI;BARROS, 2012). Na realização de inquéritos nacionais de 
saúde, um desafio central é manter a uniformidade da precisão e exatidão das medidas 
realizadas ao longo de todo o espectro da coleta de dados. Dessa forma, a padronização 
e o treinamento dos antropometristas que irão a campo são fundamentais para amenizar 
os erros inerentes à coleta dos dados que, muitas vezes, ocorrem por desconhecimento 
da técnica correta, descuido ou cansaço (PNS, 2019, p. 2). Nas pesquisas em âmbito 
domiciliar podem surgir dificuldades para a realização das medidas antropométricas, 
devido o ajuste ou posição dos instrumentos utilizados para a aferição das medidas, 
pode haver indivíduos com alguma deficiência ou que estejam impossibilitados de ficar 
em pé ou sentado, por exemplo. Por esta razão, profissionais e/ou pesquisadores 
devem estar preparados para superar as dificuldades que por ventura poderão surgir 
diante das coletas de dados, assim adaptar-se a realidade do campo de estudo. 
Pesando nisto, foi desenvolvido um manual para orientar a coleta de dados 
antropométricos em campo de estudos epidemiológicos, principalmente, aqueles 
realizados em âmbito domiciliar, de modo a padronizar os procedimentos e minimizar 
erros de medição e diagnóstico do estado nutricional, bem como apresentar as melhores 
estratégias para coleta de dados. O material elaborado faz parte das atividades do 
Grupo de Estudos sobre Diversidade e Inclusão em Nutrição e Saúde (GEDINS). É uma 
iniciativa do Departamento de Nutrição (DNUT) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), sob a coordenação da Professora Úrsula Viana Bagni que visa por 
meio de estudos direcionados ampliar a visibilidade e o conhecimento sobre saúde e 
nutrição de grupos vulneráveis, e suscitar a proposição de ações que tragam benefícios 
diretos e/ou indiretos à vida dessas pessoas. 
 
Metodologia 

 
Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico de diversos manuais de 
antropometria, e/ou seção de metodologia de estudos e inquéritos populacionais em 
âmbito nacional e internacional, com coleta de dados domiciliar nos diferentes ciclos de 
vida, tais como: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 
(PNDS), Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS), dentre outros. E a leitura e análise destes contribuíram para a estruturação do 
manual. 
 
Resultados e Discussões 
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O Manual foi estruturado com base no levantamento bibliográfico, no qual inicialmente 
foi realizada uma breve apresentação que descreve os objetivos, a importância de sua 
elaboração no contexto social, enfatizando também as dificuldades que podem surgir 
durante a coleta das medidas antropométricas no âmbito domiciliar, o que pode resultar 
em erros pertinentes a coleta de dados, assim justificando a elaboração de um manual 
prático trazendo consigo não somente a descrição das medidas antropométricas, mas 
também sugestões para superar tais dificuldades e amenizar os erros durante a coleta 
das medidas antropométricas, e com isto fornecer dados mais precisos. Sua estrutura 
foi organizada em tópicos descritos de forma clara e objetiva, com a finalidade de se 
tornar mais prático para o antropometrista, no momento das capacitações que poderão 
ser realizadas antes das pesquisas em campo, bem como pode servir como um material 
de consulta durante a coleta de dados em campo. Os tópicos que o constitui são: 
Orientações gerais para coleta de dados em campo, medidas básicas (peso e estatura 
para crianças menores e maiores de dois anos, adolescentes, adultos e idosos); 
perímetros (cefálico, pescoço, braço, cintura, quadril e panturrilha); dobras cutâneas 
(triciptal e subescapular), e outras medidas, como: segmentos corpóreos (altura do 
joelho, meia envergadura do braço, comprimento da ulna e da tíbia); músculo do adutor 
polegar; força da preensão manual; e diâmetro sagital abdominal. No primeiro tópico 
“Orientações gerais para coleta de dados em campo” traz instruções sobre os objetos 
necessários para coleta de dados, como: Tablet ou pranchetas com planilhas para 
registro de dados, lápis antropométrico, apontador, álcool para limpeza dos materiais, 
algodão, luvas, etc. Traz também informações sobre os instrumentos para aferição das 
medidas (Estadiômetro, banqueta dobrável, balança, Fita antropométrica, adipômetro, 
infantômetro de madeira) e vestimentas adequadas para a atividade em campo. Os 
tópicos seguintes descrevem os equipamentos necessários para cada medição; A 
referência do Protocolo de antropometria, na qual serviu como base para descrição do 
passo a passo das medidas; os cuidados prévios ao dia da avaliação e no dia da 
avaliação; descrição do passo a passo de medidas antropométricas incluídas no 
manual. Ao final da descrição de cada medida antropométrica foram dispostas em 
Quadro, as possíveis dificuldades que poderão ser encontradas antes e durante a 
mensuração, juntamente com estas são demonstradas sugestões de modo a solucioná-
las, e padronizar os procedimentos, a fim de minimizar erros de medição e diagnóstico 
do estado nutricional. Espera-se que este documento possa colaborar nas diversas 
pesquisas epidemiológicas do país, especialmente aquelas voltadas ao âmbito 
domiciliar. 
 
Conclusão 

 
O manual elaborado mostra-se como mais uma ferramenta para auxiliar as pessoas que 
iniciarão a função de antropometista, bem como aquelas mais experientes que 
previamente já realizaram cursos teórico-práticos. Além disso, o manual não somente 
traz consigo a descrição detalhada das medições, mas também as estratégias para 
enfrentamento das dificuldades que surgirem nas coletas de dados, consequentemente 
os resultados terão mais precisão e fidedignidade, desta forma contribuindo para o 
fortalecimento das pesquisas epidemiológicas de âmbito domiciliar. 
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TÍTULO: Aplicação da Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões 

decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) à pacientes submetidos a cirurgia 

cardíaca 

Resumo 

 
Introdução: A cirurgia cardíaca é considerada como de grande porte e complexa, sendo 
capaz de provocar alterações importantes nos mecanismos fisiológicos do paciente 
devido ao longo período de imobilização na mesa cirúrgica. Objetivos: aplicar a Escala 
de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do 
Posicionamento Cirúrgico (ELPO) à pacientes submetidos a cirurgia cardíaca durante o 
seu posicionamento e identificar os fatores que interferem no surgimento dessas lesões. 
Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, analítico com abordagem 
quantitativa, com o intuito de aplicar a escala de ELPO à pacientes em pré-operatório 
imediato de cirurgia cardíaca admitidos no Centro Cirúrgico do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL). Resultados e Discussão: pesquisa é de grande relevância para 
a sociedade em geral e acadêmica, pois irá beneficiar os pacientes admitidos no centro 
cirúrgico em fase perioperatória e servir de subsídio para a equipe de enfermagem na 
implementação de medidas efetivas para diminuição dos riscos de desenvolvimento de 
lesões por posicionamento cirúrgico e, consequentemente, para a melhoria da 
assistência prestada. Conclusão: Devido ao contexto da pandemia do COVID-19, não 
foi possível realizar a coleta de dados e concluir o trabalho no prazo planejado. Por hora, 
o projeto encontra-se em andamento e no aguardo de condições sanitárias adequadas 
para a realização desta etapa. 
 
 
Palavras-chave: Cirurgia Cardiovascular. Posicionamento do Paciente. 

TITLE: Application of the Risk Assessment Scale for the Development of Injuries 

resulting from Surgical Positioning (ELPO) to patients undergoing cardiac surgery 

Abstract 

 
Introduction: Cardiac surgery is considered to be major surgery and complex, being able 
to cause important changes in the patient's physiological mechanisms due to the long 
period of immobilization on the operating table. Objectives: To apply the Risk 
Assessment Scale for the Development of Injuries Resulting from Surgical Positioning 
(ELPO) to patients undergoing cardiac surgery during their positioning and to identify the 
factors that interfere in the appearance of these injuries. Methodology: This is an 
observational, analytical study with a quantitative approach, to apply the ELPO scale to 
patients in the immediate preoperative period of cardiac surgery admitted to the Surgical 
Center of Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Results and Discussion: research 
is of great relevance to society in general and academic, as it will benefit patients 
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admitted to the surgical center in the perioperative phase and serves as a subsidy for 
the nursing team in the implementation of effective measures to reduce the risks of 
developing injuries by surgical positioning and, consequently, for the improvement of the 
assistance provided. Conclusion: Due to the context of the pandemic COVID-19, it was 
not possible to collect data and complete the work within the planned time frame. For 
now, the project is in progress and awaiting adequate sanitary conditions to carry out 
this stage. 
 
 
Keywords: Cardiovascular Surgical Procedures. Patient Positioning. 

Introdução 

As doenças cardiovasculares são apontadas pela Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS) e Organização Mundial da Saúde (OMS) como as principais causas de 
morbimortalidade no mundo, estando no topo da lista das 10 principais causas de morte 
dos últimos 15 anos a nível global (OPAS/OMS 2017; 2018). 
No Brasil, as doenças cardíacas fazem parte do rol das doenças crônicas não 
transmissíveis com os maiores indicadores de incidência e prevalência no Sistema 
Único de Saúde (SUS) (MALTA, 2014). 
A abordagem terapêutica para pacientes com doenças cardiocirculatórias pode ser 
clínica ou cirúrgica, ambas com a finalidade de reestabelecer a funcionalidade do 
coração, com intuito de diminuir a sintomatologia e propiciar o retorno às atividades 
cotidianas do indivíduo. No entanto, o procedimento cirúrgico é indicado quando a 
probabilidade de sobrevida supera o tratamento clínico (REIS, 2019). 
A cirurgia cardíaca é considerada como de grande porte e complexa, sendo capaz de 
provocar alterações importantes nos mecanismos fisiológicos do paciente (BECCARIA, 
2015). Estudos apontam que o posicionamento cirúrgico do paciente pode acarretar 
impactos negativos em diversos sistemas corporais devido ao longo período de 
imobilização na mesa cirúrgica e provocar complicações como lesões de pele, dor 
musculoesquelética, deslocamento de articulações, danos a nervos periféricos e 
síndrome compartimental (MIRANDA, 2016; LOPES, 2016). 
Estudos recentes evidenciam alguns fatores que estão relacionados ao aparecimento 
das lesões por posicionamento cirúrgico, podendo estes serem classificados como 
intrínsecos e extrínsecos (BEZERRA, 2019). 
As lesões por pressão ocasionadas pelo posicionamento cirúrgico se desenvolvem 
durante o período intraoperatório e são observadas logo após a cirurgia, sendo 
geralmente classificadas nos estágios I e II. No entanto, essas lesões podem evoluir 
rapidamente para os estágios III e IV alguns dias após o ato cirúrgico (SCARLATTI, 
2011). 
O posicionamento mais adequado para o paciente cardíaco deve ser o mais anatômico 
e fisiológico possível, com vistas a manter o alinhamento corporal, promover a melhor 
exposição ao sítio cirúrgico, evitar a exposição desnecessária e o excesso de pressão 
e tensão sobre os tecidos, sendo de suma importância a preservação das funções 
ventilatória e cardiocirculatória (TREVILATO, 2018). 
Nesse contexto, para que o posicionamento seja efetuado com qualidade, é primordial 
o trabalho em equipe de enfermagem, o planejamento da assistência e a utilização de 
instrumentos e dispositivos específicos que levem em consideração as especificidades 
de cada paciente, e garantam conforto e segurança com vista à prevenção de 
complicações (MIRANDA; LOPES, 2016). 
Assim, a Escala de Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões 
decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) é um instrumento desenvolvido e 
validado por Lopes (2013) cuja finalidade se destina a avaliar e mensurar o risco para o 
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desenvolvimento de lesão por posicionamento cirúrgico em pacientes submetidos a 
cirurgias (LOPES, 2016). 
A escala possui 7 itens e 5 subitens, com escore que varia de 1 a 5 pontos para cada 
item, chegando a uma pontuação total de 7 a 35 pontos, em que quanto maior o escore 
de classificação, maior o risco do paciente desenvolver lesões decorrentes do 
posicionamento cirúrgico (LOPES, 2016). 
Levando em consideração a relevância da temática e o papel da enfermagem frente a 
prevenção de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico, assim como a escassez 
de trabalhos publicados sobre esta temática, o estudo justifica-se pela necessidade de 
se realizar a aplicação da escala de ELPO à pacientes submetidos a cirurgia cardíaca. 
Esta pesquisa tem como objetivo aplicar a Escala de Avaliação de Risco para o 
Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) à 
pacientes submetidos a cirurgia cardíaca durante o seu posicionamento e identificar os 
fatores que interferem no surgimento dessas lesões. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional, analítico com abordagem quantitativa, com o 
intuito de aplicar a Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões 
decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) aos pacientes cardíacos no período 
pré-operatório imediato. 
A pesquisa será realizada no Centro Cirúrgico do Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL), com aplicação da escala aos pacientes admitidos no setor para analisar o risco 
do desenvolvimento de lesões decorrentes do seu posicionamento no período intra-
operatório. 
A amostra por conveniência será composta pelos pacientes em pré-operatório imediato 
de cirurgia cardíaca, que irão se submeter a procedimentos cirúrgicos no Hospital 
Universitário Onofre Lopes observando-se o contexto atual de pandemia pelo COVID-
19 e de acordo com as possibilidades sanitárias para a realização da coleta de dados. 
-Critérios de inclusão: ter idade mínima de 18 anos; estar orientado e em condições de 
ser entrevistado; submeter-se a cirurgia cardíaca eletiva. 
- Critérios de exclusão: pacientes que irão se submeter a cirurgias cardíacas de 
emergência. 
Utilizar-se-á dois instrumentos de coleta de dados. O primeiro é composto por um 
questionário para coleta de dados de identificação, clínicos e do procedimento cirúrgico, 
produzido por Lopes (2013). O segundo é a Escala de Avaliação de Risco para o 
Desenvolvimento de Lesões decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) 
desenvolvido e validado por Lopes (2013) que contém 7 itens (tipo de posição cirúrgica, 
tempo de cirurgia, tipo de anestesia, superfície de suporte, posição dos membros, 
comorbidades e idade do paciente) com escores que variam de 1 a 5 para cada item e 
a soma pode variar de 7 a 35 pontos, dos quais quanto maior o escore, maior o risco 
para desenvolver lesões. 
A coleta de dados ocorrerá no Centro Cirúrgico do seguinte modo: os pesquisadores 
irão acessar o mapa dos procedimentos cirúrgicos eletivos e verificar os participantes 
que integram a amostra. No período pré-operatório, o participante incluído na amostra 
será convidado a participar da pesquisa, com a explicação sobre o estudo e será 
solicitada a autorização do mesmo por meio de assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, na qual uma permanecerá com o pesquisador 
e a outra com o participante. Após, será feito o preenchimento dos dados do instrumento 
conforme os dados clínicos e de identificação. Ao posicionamento do paciente na mesa 
operatória, o pesquisador aplicará a ELPO e registrará os escores verificados. 
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A organização das informações coletadas se dará por meio do editor de planilhas da 
Microsoft Excel no qual os dados serão digitados e armazenados após correção, 
verificação de erros e validação por dupla digitação. Os dados serão exportados e 
analisados através do programa StatisticalPackage for Social Science (SPSS) versão 
15.0 Windows e a caracterização da amostra será realizada por meio de análise 
descritiva utilizando frequência percentual, média e desvio padrão. 
Será realizado o teste Qui-quadrado para verificar as relações existentes entre as 
variáveis categóricas, em associação dos fatores intrínsecos e extrínsecos com o 
surgimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico. 
Esta pesquisa está autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, respeitando a resolução n° 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde, sob o parecer de número 4.138.113 e CAAE 
30098220.2.0000.5537. 
 
Resultados e Discussões 

 
Por meio da continuação desta pesquisa, almeja-se verificar a aplicabilidade da Escala 
de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do 
Posicionamento Cirúrgico (ELPO) em pacientes cirúrgicos no Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) que serão submetidos a cirurgia cardíaca durante o seu 
posicionamento, bem como identificar os fatores que interferem no surgimento dessas 
lesões, assim como servir de subsídio para a equipe de enfermagem no planejamento 
e implementação de medidas preventivas eficazes para diminuição dos riscos de 
desenvolvimento de lesões por posicionamento cirúrgico e, consequentemente, para a 
melhoria e qualidade da assistência prestada. 
A pesquisa será de grande valia para os alunos de graduação, uma vez que irá 
possibilitar a aproximação com a metodologia científica proposta pelo estudo, 
proporcionar o desenvolvimento da escrita científica e contribuir com a formação 
profissional, principalmente ao que diz respeito à pesquisa e à assistência (aplicação de 
resultados de pesquisa na prática clínica). 
O tema da pesquisa é de grande relevância para a sociedade em geral e acadêmica, 
pois poderá beneficiar aos pacientes admitidos no centro cirúrgico em fase 
perioperatória, onde ocorrerá a avaliação segundo os critérios da ELPO, do mesmo 
modo poderá ser de grande utilidade para a equipe do centro cirúrgico, pois terá a 
possibilidade de mais um instrumento de auxílio para a prestação da assistência 
qualificada com vistas à prevenção de complicações relacionadas a esta atividade. Além 
disso, acredita-se que os discentes e docentes da graduação também se beneficiarão 
com a realização desse estudo, pois, favorece a disseminação do conhecimento 
construído. 
 
Conclusão 

 
Devido ao contexto atual da pandemia do COVID-19, não foi possível realizar a coleta 
de dados e concluir o trabalho no prazo planejado. Por hora, o projeto encontra-se em 
andamento e no aguardo de condições sanitárias adequadas para a realização desta 
etapa. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DO TREINO DE MARCHA EM ESTEIRA INCLINADA E ANÁLISE 

DA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

Introdução: As alterações de marcha têm forte impacto na qualidade de vida de 
indivíduos com AVC crônico e o treinamento em esteira tem sido apontado na literatura 
como uma estratégia na reabilitação da marcha no AVC. Métodos: Trata-se de um 
ensaio clínico controlado, randomizado e cego, no qual 26 participantes foram 
submetidos a um protocolo de treinamento em esteira, sendo alocados aleatoriamente 
em Grupo Controle (sem inclinação), Experimental 1 (5% de inclinação) e Experimental 
2 (10% de inclinação). Os participantes foram avaliados em 3 momentos (pré-treino, 
pós-treino e seguimento) quanto a qualidade de vida (Stroke Specific Quality of Life 
Scale - SSQOL) e velocidade de marcha (Teste de Caminhada de 10 metros - TC10m). 
Resultados e discussão: Não foi verificada interação tempo*grupo (F= 0,210; P= 0,899), 
nem diferença estatisticamente significativa no somatório das médias dos 3 grupos ao 
longo das avaliações (F=1,333; P=0,272) para o desfecho “qualidade de vida”. Para a 
velocidade da marcha, a partir do TC10m, não houve interação tempo*grupo (F=0,658; 
P=0,611). Entretanto, o somatório das médias dos 3 grupos foi diferente ao longo do 
tempo (F=4,963; P=0,014). Conclusão: Não houve superioridade em nenhum dos 
protocolos no que se refere à melhora da qualidade de vida, enquanto em ambos os 
grupos, houve aumento da velocidade da marcha. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Treino aeróbico. Qualidade de vida. 

TITLE: APPLICATION OF GAIT TRAINING ON INCLINED TREADMILL AND 

ANALYSIS OF THE QUALITY OF LIFE OF INDIVIDUALS WITH STROKE 

Abstract 

Introduction: Changes in gait are strongly impacting the quality of life of people with 
chronic stroke. However, treadmill training has been identified in the literature as a 
strategy for gait rehabilitation for stroke. Methods: This is a controlled, randomized and 
blinded clinical trial, in which 26 participants were submitted to a treadmill training 
protocol,and were randomized to a Control Group (without inclination), Experimental 1 
(5% inclination) and Experimental 2 (10% inclination).Participants were evaluated in 3 
moments (pre-training, post-training and follow-up) regarding outcome measures quality 
of life (Stroke Specific Quality of Life Scale - SSQOL) and gait speed context (10-meter 
walk test - 10MWT). Results and discussion: There was not time*group interaction (F = 
0,210; P = 0,899) neither significant changes in the sum of the means of the 3 groups 
throughout the evaluations (F = 1,333; P = 0,272) for the “quality of life” outcome. For 
gait speed, using 10mWT, there was not time*group interaction (F = 0,658; P = 0,611). 
However, the sum of the means from the 3 groups was different over time (F = 4,963; P 
= 0,014). Conclusion: There was no superiority in any protocols with regard to improving 
quality of life but gait speed increasing was detected in both groups. 
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Introdução 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de morte e 
incapacidade no mundo. Estima-se que 795.000 episódios ocorrem anualmente 
(MOZAFFARIAN et al., 2015), com grande impacto principalmente em países em 
desenvolvimento, como o Brasil (FEIGIN et al., 2015). Santana e colaboradores (2018) 
aponta que 107.258 brasileiros morreram em decorrência do AVC no ano de 2016, 
enquanto os sobreviventes apresentam comprometimentos funcionais importantes. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2006), o AVC é conceituado como 
um comprometimento focal (ou global) das funções cerebrais de origem vascular, com 
duração maior que 24 horas, podendo acarretar em morte. Etiologicamente, pode ser 
classificado como isquêmico, que consiste na interrupção do fluxo nos vasos 
sanguíneos cerebrais, sendo esta a forma mais comum, ou hemorrágico, em que há a 
ruptura vascular com o extravasamento sanguíneo no tecido cerebral. Dependendo da 
área lesada, podem ser observados déficits motores e/ou sensitivos, uni ou bilaterais, 
como fraqueza muscular, hipertonia, controle motor prejudicado, além de déficits 
cognitivos, perceptivos e de linguagem (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006), 
impactando diretamente na funcionalidade, na participação social, na relação familiar e 
na qualidade de vida. 
Entre os fatores que mais interferem na funcionalidade dos indivíduos com AVC estão 
as alterações biomecânicas e cinemáticas relacionadas à marcha, como a diminuição 
na velocidade e cadência, diminuição da amplitude de movimento, déficits de 
coordenação motora e de equilíbrio (NASCIMENTO et al., 2011), além da dificuldade 
em responder a exigências ambientais (HOLLANDS et al., 2012). 
Além disso, a aptidão cardiorrespiratória após um AVC pode ser prejudicada devido a 
alterações fisiológicas musculares importantes no membro parético, como: hipotrofia e 
aumento de gordura intramuscular, maior proporção de fibras musculares de contração 
rápida, maior resistência à insulina, aumento nos níveis de marcadores pró-inflamatórios 
e maior estresse oxidativo. Dessa forma, o membro parético torna-se mais propenso à 
fadiga, com maior dispêndio energético, menor tolerância ao exercício e diminuição na 
participação em atividades de vida diária (AVDs) e na qualidade de vida (QV) desses 
indivíduos (BILLINGER et al., 2012). 
A partir da necessidade de melhorar a aptidão física e cardiorrespiratória, direcionando 
a uma melhor qualidade de vida, os exercícios aeróbicos têm sido apontados como uma 
estratégia para a reabilitação em indivíduos com AVC, sendo o treinamento em esteira 
um dos tipos mais mencionados na literatura (LUFT et al., 2008; PANG, 
CHARLESWORTH, LAU & CHUNG, 2013; RIBEIRO et al., 2017). Além disso, a 
inclinação anterior tem sido sugerida como forma de modulação de intensidade do 
exercício aeróbico em esteira (MORENO et al., 2011; MOHAMMADI et al., 2016; GAMA 
et al., 2015). 
Sendo assim, o presente estudo pretende avaliar os efeitos de um protocolo em esteira, 
com diferentes níveis de inclinação anterior, sobre a qualidade de vida de indivíduos 
com AVC crônico. 
 
Metodologia 

 
Ensaio clínico controlado, randomizado e cego, realizado no Laboratório de Intervenção 
e Análise do Movimento (LIAM), situado no Departamento de Fisioterapia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foram submetidos ao treinamento em 
esteira 26 indivíduos que obedeceram os seguintes critérios de inclusão: homens ou 
mulheres entre 20 e 70 anos de idade; diagnóstico de AVC (isquêmico ou hemorrágico) 
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unilateral há, no mínimo, 6 meses; apresentar déficits de marcha em decorrência do 
AVC - sem condições clínicas preexistentes que afetem a marcha; ser capaz de 
deambular de forma independente em ambientes fechados (escores da Categoria de 
Deambulação Funcional [FAC] iguais ou superiores a 3 (MEHRHOLZ et al., 2007); 
velocidade da marcha no solo igual ou inferior a 0,9 m/s (FULK et al., 2017); 
compreender e obedecer comandos verbais simples; não estar em período gestacional; 
não apresentar condições cardíacas instáveis - escores da New York Heart Association 
[NYHA] iguais ou superiores a 3 (REMME & SWEDBERG, 2001). 
Os participantes foram alocados em grupos, aleatoriamente, sendo grupo controle (n=8) 
submetidos ao protocolo em esteira sem inclinação anterior; grupo experimental 1 (n=8) 
em esteira com inclinação anterior a 5%; e grupo experimental 2 (n=10) em esteira 
inclinada a 10%. Foram utilizados para aplicação do protocolo o sistema Gait Trainer 
(Gait Trainer System 2 - Biodex Medical Systems®), contendo esteira elétrica e barra 
anterior para apoio, e um sistema de suporte parcial de peso (NxStep™ Unweighing 
System), com o objetivo único de promover maior segurança ao paciente, não sendo 
necessária, na pesquisa em questão, a suspensão do peso corporal. 
Ao total, foram realizadas 18 sessões de treinamento, sendo distribuídas em 6 semanas, 
com 3 sessões/semana. Cada sessão, contendo 30 minutos, teve início com a aferição 
de frequência cardíaca (FC), pressão arterial (PA), saturação de pulso de oxigênio 
(SpO₂) e a percepção de esforço e dor (Escala de Borg). A cada 10 minutos, eram 

permitidas pausas curtas para descanso e novo registro de FC, PA, SpO₂ e Borg. A FC 
foi monitorada durante toda a sessão. 
A partir do uso de instrumentos avaliativos específicos, foram analisadas a percepção 
de qualidade de vida e a velocidade de marcha dos participantes em três momentos: 
avaliação antes do protocolo em esteira, reavaliação ao término do protocolo e 
seguimento (follow-up) após 1 mês do término do treinamento. 
Para avaliação da qualidade de vida, foi utilizado o Stroke Specific Quality of Life Scale 
(SSQOL) (WILLIAMS et al., 1999). Trata-se de um questionário específico para 
indivíduos com AVC e validado para a população brasileira, contendo 49 itens dispostos 
em 12 domínios: energia, papel familiar, linguagem, mobilidade, humor, personalidade, 
auto-cuidado, papel social, raciocínio, função de membro superior, visão e 
trabalho/produtividade (LIMA et al., 2008). O participante é questionado quanto a alguns 
aspectos relacionados ao seu cotidiano, como a necessidade de ajuda externa na 
realização de algumas tarefas, a dificuldade existente na execução de atividades, e se 
concorda ou não com algumas afirmativas relacionadas à funcionalidade, considerando 
sempre a semana anterior à aplicação do questionário. Cada item pode ser classificado 
de 1 a 5, em que, quanto maior o escore total, melhor é qualidade de vida. 
A velocidade da marcha foi mensurada a partir do Teste de Caminhada de 10 metros - 
TC10m (BOHANNON, 1997), com a finalidade de avaliar a mobilidade do indivíduo tanto 
em ambiente clínico quanto domiciliar (HOLLMAN et al., 2008). O teste consiste em 
caminhar em velocidade confortável e auto-selecionada em um corredor medindo 10 
metros, sendo cronometrado o tempo (em segundos), para que o trajeto seja percorrido. 
São realizadas três medições, sendo considerada a média aritmética das velocidades 
nos três testes. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dos 26 participantes que compõem a amostra, 17 são do sexo masculino e 9 são do 
sexo feminino, apresentando idade média de 56,55 anos (± 9,2 anos). Destes, 16 
apresentavam AVC de etiologia isquêmica e 10 de etiologia hemorrágica, e 13 
utilizavam dispositivos auxiliares de marcha. 
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A partir da análise dos escores da SSQOL, não foi verificada interação tempo*grupo (F= 
0,210; P= 0,899), nem mudança significativa no somatório das médias dos 3 grupos ao 
longo das avaliações (F=1,333; P=0,272) para o desfecho “qualidade de vida”. Para a 
velocidade da marcha, a partir do TC10m, não houve interação tempo*grupo (F=0,658; 
P=0,611). Entretanto, o somatório das médias dos 3 grupos foi diferente ao longo do 
tempo (F=4,963; P=0,014). 
A partir dos dados obtidos, não foi observado diferença estatisticamente significativa na 
percepção da qualidade de vida dos participantes quando submetidos ao protocolo em 
esteira, o que corrobora com o que existe atualmente na literatura. A partir da metanálise 
realizada por Chen e Rimmer (2011), verificou-se que o impacto do exercício sobre a 
qualidade de vida após AVC é pequeno a moderadamente positivo, principalmente 
quando se trata de exercício aeróbico e de protocolos com menos de 150 minutos 
semanais. Sendo assim, acredita-se que o tempo de contato entre paciente e equipe de 
reabilitação possa interferir nos aspectos motivacionais e na percepção da qualidade de 
vida nesses indivíduos. 
Além disso, em revisão realizada por Pang e colaboradores (2013) relacionada ao treino 
aeróbico, em apenas 6 estudos foi avaliada a percepção de qualidade de vida, onde 3 
destes mostraram resultados positivos nessa variável e apenas 1 utilizou o treinamento 
em esteira. Isso nos aponta a necessidade de mais estudos relacionados ao treinamento 
aeróbico e o seu impacto sobre a qualidade de vida de pessoas com AVC. 
Com relação à velocidade da marcha, nenhum grupo se mostrou superior em relação 
aos outros para esta variável. Entretanto, considerando a média entre os 3 grupos, 
houve aumento desses valores ao longo das intervenções. Mehrolz e colaboradores 
(2017) aponta que o treinamento em esteira é uma alternativa eficaz no que se refere 
ao ganho de velocidade da marcha hemiparética. Ainda, Gama e colaboradores (2015) 
propõe que a inclinação da esteira contribui para o aumento da velocidade de marcha 
devido ao aumento do comprimento da passada necessário em tais condições. 
 
Conclusão 

 
Os protocolos em esteira inclinada não se mostraram mais eficazes em relação ao 
protocolo sem inclinação no que se refere à percepção da qualidade de vida após AVC. 
Entretanto, o treinamento em esteira em ambos os grupos (com ou sem inclinação) 
promoveu aumento da velocidade de marcha. A partir dos resultados obtidos, observa-
se a necessidade de novos estudos que relacionem treino aeróbico e qualidade de vida, 
a fim de se garantir maior conhecimento acerca da temática, contribuindo na elaboração 
de protocolos eficazes para a reabilitação de indivíduos com AVC crônico. 
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TÍTULO: ETIOLOGIA DO TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EM 

PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 
Objetivo: Identificar as causas mais prevalentes do Transtorno de Estresse Pós-
Traumático na população estudada. Método: Trata-se de um estudo descritivo-
exploratório, transversal, com abordagem quantitativa e dados prospectivos realizado 
entre os anos de 2019 e 2020, com um total de 338 profissionais emergencistas 
atuantes no Pronto-Socorro Clóvis Sarinho, no Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência, no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte, 
nos batalhões da Polícia Militar da cidade de Natal/RN e nas Unidades de Pronto 
Atendimento alocadas em Natal/RN. Resultados: Identificou-se como principais causas 
para o desenvolvimento do Transtorno do Estresse Pós-Traumático nos profissionais 
emergencistas o óbito/óbito eminente (19,52%), ocorrências com o uso de armas 
(18,34%), situações que oferecem risco às suas vidas (16,27%), acidentes com 
maquinarias (8,28%), óbitos ou urgências pediátricas (5,91%). Evidenciou-se, o 
transtorno relacionado à violência doméstica ou estupro (3,55%), pacientes psiquiátricos 
ou sob efeito de psicoativos (2,07%) e ocorrências de grande escala (1,47%). 
Conclusões: Destaca-se a importância de mais pesquisas sobre a temática, devido ao 
aumento dos níveis de ocorrência do transtorno em trabalhadores, possibilitando o 
oferecimento de dados para a comunidade científica, de modo à auxiliar na qualidade 
de vida de profissionais que lidam com o transtorno. 
 
 
Palavras-chave: Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos. Socorristas. Emergências. 

TITLE: Etiology of Posttraumatic Stress Disorder in professionals working in emergency 

situations in the State of River Large Northern 

Abstract 

 
Objective: Identify the most prevalent causes of Post Traumatic Stress Disorder in the 
population studied. Method: This is a descriptive, exploratory, cross-sectional study with 
a quantitative approach and prospective data carried out with a total of 338 emergency 
professionals working in the Emergency Room Clóvis Sarinho, in the Mobile Emergency 
Service, in the General Command of the Military Fire Brigade Rio Grande do Norte, in 
the Military Police battalions in the city of Natal/RN and in the Emergency Care Units 
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located in Natal/RN. Results: The main causes for the development of Post-Traumatic 
Stress Disorder in emergency professionals were identified as eminent death/death 
(19.52%), occurrences with the use of weapons (18.34%), situations that pose a risk to 
their lives (16.27%), accidents with machinery (8.28%), deaths or pediatric emergencies 
(5.91%). The disorder related to domestic violence or rape (3.55%), psychiatric patients 
or under psychoactive effects (2.07%) and large-scale occurrences (1.47%) were 
evidenced. Conclusions: The importance of further research on the subject is highlighted, 
due to the increase in the levels of occurrence of disorder in workers, enabling the 
provision of data to the scientific community, in order to assist in the quality of life of 
professionals who deal with disorder. 
 
 
Keywords: Stress Disorders, Post-Traumatic. Emergency Responders. Emergencies. 

Introdução 

     Com o fim da guerra do Vietnã, alguns soldados referiam queixas relacionadas às 
memórias dos confrontos em guerra e apresentavam alterações de humor e 
comportamento. Logo, foi necessário criar uma categoria para diagnosticar essas 
alterações consequentes da exposição a eventos traumáticos, que resultou na adição 
do diagnóstico do Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT) na terceira edição do 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders – DSM), que com o passar dos anos foi evoluindo em 
aspectos característicos até o diagnóstico atual da quinta edição do DSM (VIOLA, 2017). 
        Desse modo, o TEPT é um transtorno mental que consiste na resposta 
sintomatológica tardia de um indivíduo, resultante da exposição única ou prolongada a 
um ou vários eventos traumáticos, esta exposição pode ser direta, como em situações 
que incluam ameaças, violência ou acidentes graves, ou à forma testemunhada dessas 
situações (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; YOO et al., 2013). 
       A carga psicológica decorrente de uma exposição a um evento traumático ou 
estressante é bastante variável, e não se faz necessário inúmeras ocorrências 
traumáticas para que se estabeleça o TEPT, mas sim o modo de enfretamento da vítima 
com o ocorrido. Contudo, está claro que indivíduos que foram expostos a estes eventos, 
e apresentam o TEPT, exibem como características clínicas mais proeminentes 
sintomas anedônicos e disfóricos, episódios de raiva, agressividade, ansiedade ou 
sintomas dissociativos, bem como episódios de revivência do episódio traumático 
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 
     O TEPT configura-se como um transtorno que possui relação direta e causal com o 
ambiente laboral ou com exercício da profissão (GALDINI, JÚNIOR, FEIJÓ, 2018). Essa 
relação ocorre principalmente em profissões de risco, ou que envolvam cuidados com a 
vida humana, como por exemplo, bombeiros, policiais e profissionais da saúde em 
urgência e emergência, que lidam diariamente com ameaça à própria vida ou à vida de 
terceiros e, portanto, se tornam mais susceptíveis a transtornos de ansiedade e ao 
próprio TEPT; apresentando repercussões no mercado de trabalho por desenvolverem 
carreiras mais curtas (LIMA et al., 2015; YOO et al., 2013). 
    Outros dados apontam ainda, que o desenvolvimento do TEPT em profissionais 
ocorre com maior prevalência na faixa etária dos 30 aos 40 anos, e naqueles que são 
empregados em cargos de alta exigência, ocasionando prejuízos a saúde física e mental 
desses trabalhadores (LIMA et al., 2015; CORREIA; DUNNINGHAM, 2016). 
    A realização deste estudo se justifica pela deficiência de estudos nacionais voltados 
ao rastreamento e caracterização dos casos de Transtorno de Estresse Pós-
Traumáticos entre profissionais que se expõem a situações de alto nível de estresse; 
pelo aumento nos níveis de criminalidade e homicídios no contexto brasileiro que, por 
sua vez, aumentam a exposição desses profissionais a situações possivelmente 
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desencadeadoras do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (CERQUEIRA, 2017); 
Pela possibilidade de oferecer dados científicos que podem contribuir com a adoção de 
práticas assistenciais voltadas ao indivíduo que desenvolveu o TEPT; Além da 
oportunidade de popularizar o uso de um instrumento de coleta de dados (PCL-C) capaz 
de rastrear o TEPT nos serviços de saúde, que, quando rastreados, podem ser 
precocemente encaminhados ao serviço médico afim de confirmar o diagnóstico e iniciar 
tratamento; E pela possibilidade de oferecer dados científicos que possam impulsionar 
a procura de ajuda por parte dos afetados, e que possa melhorar a qualidade de vida 
de profissionais que lidam com o TEPT. 
   Diante disso, objetiva-se identificar as causas mais prevalentes do Transtorno de 
Estresse Pós-Traumático na população estudada. 
 
Metodologia 

 
      O estudo é do tipo descritivo-exploratório, transversal, com abordagem quantitativa 
e dados prospectivos. Estudos descritivos observam, registram, analisam e 
correlacionam fatos ou fenômenos de determinada realidade, sem haver a manipulação 
deles. Esse tipo de pesquisa visa descobrir o padrão de ocorrência de algum fenômeno, 
bem como seus pormenores. Já a exploratória, é tida como o tipo de pesquisa que 
objetiva proporcionar familiaridade com o objeto de estudo, de forma a torna-lo mais 
explícito podendo haver a formulação de hipóteses sobre o mesmo (GERHARDT; 
SILVEIRA, 2009). 
      Estudos transversais realizam a coleta de dados como um recorte no tempo; são 
principalmente usados para realização de estimativas na frequência de eventos, bem 
como no estabelecimento de associações entre fatores de risco e desfechos, e na 
descrição de características populacionais a fim de identificar grupos de risco (BASTOS; 
DUQUIA, 2007). 
      A escolha da abordagem quantitativa foi motivada pela possibilidade que ela 
proporciona de ocorrer a coleta sistematizada das informações, de forma controlada, 
que podem ser convertidas em parâmetros numéricos que resultam em dados que 
podem ser medidos e interpretados objetivamente e que visam representar uma 
realidade através de informações estatísticas (POLIT; BECK, 2011). 
Local de Estudo 
     Este estudo foi realizado nas dependências do Pronto-Socorro Clóvis Sarinho 
(PSCS) alocado dentro do Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), 
na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 RN e SAMU Natal), 
no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte, nos 
batalhões da Polícia Militar da cidade de Natal/RN e nas Unidades de Pronto 
Atendimento alocadas em Natal/RN, especificamente, nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) da Cidade da Esperança, UPA Cidade Satélite, UPA Pajuçara e na 
UPA Potengi. 
População e amostra 
     O estudo foi realizado em cinco populações-alvo, formada pelos profissionais de 
saúde que formam a equipe de enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos de 
enfermagem), equipe médica, condutores, bombeiros e policiais militares do RN. Todos 
esses profissionais trabalham em regime de escala de plantão, distribuídos nos turnos 
matutino, vespertino e noturno. Nesse sentido, inicialmente, a população total das 
equipes a serem estudadas era de 970 profissionais, mas devido as dificuldades 
impostas pela pandemia da Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), realizou-se um 
novo cálculo amostral com base nos obstáculos impostos pela doença para a 
concretização da coleta de dados, alcançando uma nova amostra de 338 participantes. 
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     Para a definição da amostragem, utilizou-se uma amostra aleatória simples do tipo 
probabilística, que, segundo Lakatos e Marconi (2009), uma amostra do tipo 
probabilística é baseada na escolha aleatória dos pesquisados. 
Procedimento de coleta de dados 
     Para coleta de dados desta pesquisa, utilizou-se dois instrumentos já validados. Os 
dados foram organizados em planilha de dados eletrônica por meio de digitação em 
planilha do Microsoft Excel (Office 2007), em seguida aconteceu a correção e verificação 
de erros de digitação por processo de validação por dupla digitação. 
Tratamento e análise dos dados 
     Posteriormente à fase anterior, os dados foram exportados para um software SPSS 
20.0. Após serem codificados e tabulados, os dados foram analisados por meio de 
estatística descritiva (cálculo de frequência absoluta e relativa, média, desvio padrão, 
mediana) e inferencial. Foram utilizados ainda procedimentos de estatística descritiva 
para os dados demográficos e escores da escala IES-R; testes de qui-quadrado para 
as variáveis categóricas; t-student, MannWhitney, ANOVA e Kruskal-Wallis e a 
correlação de Sperman para as variáveis numéricas. Por fim, realizou-se uma análise 
de regressão linear multivariada para verificar se o número de dias exposto a eventos 
traumáticos e o número de experiências prévias em situações estressoras podem 
predizer o escore total da IES. 
Aspectos éticos 
     Esta pesquisa foi efetuada conforme as exigências da Resolução 196/96, que foi 
revogada pela 466/12, do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que discursa sobre 
as exigências necessárias para conduzir uma pesquisa com seres humanos envolvidos, 
logo, o estudo foi previamente submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); e adicionado à isso, os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a fim 
de que compreendam os procedimentos, riscos, desconfortos, benefícios e direitos 
envolvidos na pesquisa (BRASIL, 2012). 
 
Resultados e Discussões 

 

A partir da análise das respostas ao questionamento sobre os principais eventos 

potencialmente traumáticos/estressores que os profissionais emergencistas estudados 

enfrentam em seus ambientes de trabalho, foram identificadas oito categorias dentre os 

relatos dos participantes, conforme evidenciado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Aspectos relacionados à eventos traumáticos no trabalho. Natal, Rio Grande 
do Norte, Brasil, 2020. 

Aspectos traumáticos n 

  

% 

Óbito/óbito iminente 65 19,52 

Óbito/urgência pediátrica 20 5,91 

Pacientes psiquiátricos/sob efeito de psicoativos 7 2,07 

Acidentes com maquinarias/estruturas 28 8,28 

Risco à própria vida 55 16,27 

Ocorrências de grande escala 5 1,47 

Ocorrência com uso de armas 62 18,34 

Violência doméstica/estupro 12 3,55 

Fonte: própria pesquisa. 
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       Estudos apontam que o desenvolvimento do TEPT apresenta grande relação com 
a natureza da ocorrência traumática, a quantidade de exposições do indivíduo ao 
evento, a reação do indivíduo no que tange o fator estressor, além do apoio que 
indivíduo possui após a exposição ao aspecto traumático (MARTINS-MONTEVERDE; 
PADOVAN; JURUENA, 2017). 
      Diante disso, nota-se que o óbito/óbito eminente (19,52%) configurou-se como o 
aspecto traumático com maior frequência entre os emergencistas estudados, essa 
variável incluiu, principalmente, fatores como a Parada Cardiorrespiratória (PCR) 
irreversível, homicídios, suicídios, tentativas de suicídios, enforcamento, afogamentos e 
pacientes em choque. 
      Nesse viés, pesquisa que buscou analisar as consequências biopsicossociais do 
TEPT em policiais militares de Porto Alegre, Brasil, identificou que devido ao perigo 
inerente à profissão, esta é uma das categorias profissionais que mais se expõe à 
fatores que podem levar ao desenvolvimento de TEPT, como por exemplo, a exposição 
à vítimas de ferimentos graves, violências e óbitos. Essa exposição pode levar não só 
ao desenvolvimento do TEPT, como também, trazer outras consequências negativas 
para o trabalhador, como a depressão, ansiedade, dependência química, transtorno 
bipolar e síndrome do pânico (CUNHA et al., 2019). 
     A ocorrência com uso de armas (18,34%) configurou-se como a segunda variável 
com maior presença entre os participantes, nesta, destaca-se principalmente, 
confrontos armados, Ferimentos por Armas de Fogo (FAF), Ferimentos por Arma 
Branca (FAB) e ocorrência com presença de reféns. Seguida do aspecto traumático de 
risco à própria vida (16,27%), esta envolveu, sobretudo, ocorrências em áreas de risco, 
abordagens policiais, busca e apreensão em locais confinados. 
     Diante disso, Gadini, Júnior e Feijó (2018) destacam que, situações consideradas 
violentas e/ou perigosas estão fortemente relacionadas ao desenvolvimento de TEPT. 
Enfatizam, ainda, que no que tange a violência no trabalho, constata-se que cerca de 
10 a 18% dos profissionais expostos a essas situações no ambiente laboral 
desenvolvem sintomas de TEPT. 
     Em relação aos acidentes com maquinaria/estruturas (8,28%), destaca-se os 
acidentes automobilísticos, incêndios e desmoronamento de estruturas. Neste sentido, 
estudo que buscou avaliar a prevalência e os fatores associados ao TEPT entre equipes 
de emergência em um centro de emergência da Etiópia após exposição a incêndios. 
Associou a ocorrência de TEPT nestes profissionais, principalmente, a experiência de 
trabalho, de modo que, quando maior, maiores as chances de desenvolvimento de 
TEPT (BEZABH et al., 2018). 
     Evidencia-se, também, uma prevalência significativa de TEPT relacionado a 
óbitos/urgências pediátricas (5,91%), seguido de violência doméstica/estupro (3,55%). 
Observa-se, ainda, que as ocorrências de grande escala (1,47%), como Incidentes com 
Múltiplas Vítimas (IMV), grandes incêndios, abordagens com torcidas organizadas, foi 
considerada a variável que apresentou menor predomínio entre os profissionais 
emergencistas. 
     No que tange os IMVs, pesquisa realizada por Gonzalez e colaboradores (2019) 
objetivou avaliar a associação a exposição ao furacão Sandy e a gravidade dos 
sintomas do TEPT, evidenciou que maiores tempos de exposição ao furacão foram 
relacionadas ao aumento das taxas de Transtorno do Estresse Pós-Traumático, de 
acordo com o estudo, os sintomas de TEPT foram maiores na comunidade afetada 
quando comparados à equipe de profissionais envolvida na emergência. Gonzalez et al. 
(2017) evidenciaram, ainda, que o treinamento profissional e experiência em trabalhar 
sob situações ameaçadoras, têm sido associadas ao aumento da autoeficácia diante 
dessas situações. 
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    Além disso, vale salientar, que a literatura aborda que indivíduos com Transtorno do 
Estresse Pós-Traumático são considerados seis vezes mais vulneráveis à tentar 
cometer suicídio quando comparados à indivíduos que não apresentam sintomas 
sugestivos de TEPT. Dessa forma, destaca-se que o transtorno em questão possui 
efeitos em diferentes esferas do indivíduo, podendo resultar em incapacidades não só 
profissionais, mas físicas e sociais (MARTINS-MONTEVERDE; PADOVAN; JURUENA, 
2017). 
 
Conclusão 

 
       Por meio dessa pesquisa foi possível identificar como principais causas para o 
desenvolvimento do Transtorno do Estresse Pós-Traumático nos profissionais atuantes 
em situações emergência o óbito/óbito eminente, ocorrências com o uso de armas, 
situações que ofereçam risco às suas vidas, acidentes com maquinarias, óbitos ou 
urgências pediátricas. Evidenciou-se, ainda, em menor frequência, o transtorno 
relacionado à eventos como: violência doméstica, pacientes psiquiátricos ou sob efeito 
de psicoativos e ocorrências de grande escala. 
      Ademais, destaca-se a importância de mais pesquisas sobre a temática, devido ao 
aumento dos níveis de ocorrência de TEPT em trabalhadores, sobretudo, 
emergencistas, para que seja possível o oferecimento de dados para a comunidade 
científica, de modo à realçar a relevância da temática. Contribuindo assim, para procura 
de ajuda por parte dos afetados, e que possa melhorar a qualidade de vida de 
profissionais que lidam com o TEPT. 
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TÍTULO: Efeito da glicose 25% no alívio da dor em neonato durante punção arterial 

Resumo 

Objetivo: analisar o efeito da solução de glicose 25% no alívio da dor em neonato 
durante a punção arterial. Método: o plano de trabalho ainda está em fase de execução. 
Como primeira atividade foi realizada uma revisão de escopo. Trata-se de um estudo de 
abordagem quantitativa, do tipo ensaio clínico randomizado controlado. Será realizado 
na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da Maternidade Escola Januário Cicco da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Resultados e discussão: foram incluídas 
nove publicações no estudo, no qual foram produzidas entre os anos de 2011 e 2017; 
oito estudos foram produzidos no Brasil, e um artigo foi produzido na Austrália. Todos 
os estudos corroboram com a utilização da glicose 25% como medida para alívio da dor. 
Quanto a forma da utilização, notou-se que a maioria utilizou 2 ml dessa solução, por 
via oral, dois minutos antes do procedimento. Conclusões: como o estudo se encontra 
na primeira etapa, ou seja, na fase de execução conclui-se que o esperado seja que a 
utilização da glicose 25% seja eficaz para aliviar a dor sentida pelos recém-nascidos 
durante uma punção arterial. 
 
Palavras-chave: Dor. Analgesia. Gasometria. Recém-nascido. Glicose. 

TITLE: Effect of glucose 25% on neonate pain relief during arterial punishment 

Abstract 

Objective: to analyze the effect of the 25% glucose solution on pain relief in neonates 
during arterial puncture. Method: the work plan is still in the execution phase. As a first 
activity, a scope review was carried out. This is a study with a quantitative approach, 
such as a randomized controlled clinical trial. It will be held at the Neonatal Intensive 
Care Unit of the Januário Cicco Maternity School of the Federal University of Rio Grande 
do Norte. Results and discussion: nine publications were included in the study, which 
were produced between the years 2011 and 2017; eight studies were produced in Brazil, 
and one article was produced in Australia. All studies corroborate the use of glucose 
25% as a measure for pain relief. Regarding the form of use, it was noted that the majority 
used 2 ml of this solution, orally, two minutes before the procedure. Conclusions: as the 
study is in the first stage, that is, in the execution phase, it is concluded that the expected 
use of glucose 25% is effective to relieve the pain felt by newborns during an arterial 
puncture. 
 
Keywords: Pain. Analgesia. Blood Gas Analysis. Newborn. Glucose. 

Introdução 

Todo recém-nascido (RN) que apresente alguma complicação grave deve ser levado a 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), em busca de atendimento de alta 
complexidade, o que pode reduzir substancialmente os índices de mortalidade desse 
neonato, sobretudo melhorar sua sobrevivência. As internações em UTIN decorrem, em 
sua maioria, devido à prematuridade, baixo peso e malformações congênitas ou 
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disfunções que afetam outros sistemas (FERREIRA, 2016). 
 
O desenvolvimento tecnológico na área de terapia intensiva neonatal e a sofisticação 
dos recursos terapêuticos aumentaram a sobrevida dos recém-nascidos, ainda assim, 
esses indivíduos são expostos a uma gama de procedimentos dolorosos e exames que 
geram um grau elevado de estresse, dentre eles: punção calcânea, exames 
laboratoriais, aspiração do tubo orotraqueal, introdução do cateter central de inserção 
periférica e outros. Estima-se que ao longo do período de internação na UTIN os 
neonatos prematuros são submetidos a uma média de 100 procedimentos que causam 
dor ou cerca de 12 a 14 procedimentos invasivos por dia (CHEN et al., 2012; GAÍVA et 
al., 2016; KEGLER; PAULA; NEVES; JANTSCH, 2016; PRESTES et al., 2016). 
 
A dor pode ser descrita como um conjunto de sensações subjetivas que podem estar 
em concomitância com situações de dano real, ou não, aos tecidos. Atualmente é 
considerada o quinto sinal vital, que deve ser levada em consideração no momento da 
avaliação clínica. Acresce-se que é a partir da vigésima semana gestacional os fetos já 
conseguem responder a percepções dolorosas (CORDEIRO; COSTA, 2014). 
 
Mesmo que a UTIN proporcione meios para o prolongamento da vida desses neonatos, 
a dor está entrelaçada aos procedimentos realizados diariamente pelos profissionais da 
saúde. Entretanto, é possível checar que medidas para o alívio da dor são práticas 
atípicas no ambiente hospitalar. Neste sentido, faz-se necessário a implementação de 
métodos para o manejo da dor nos RNs (SILVA; BALDA et al., 2012). 
 
Quando não tratada, a dor pode associar-se com o aumento da morbimortalidade, 
dificultar a recuperação e desestruturação funcional e permanente das vias 
nociceptivas, no qual irá gerar hipersensibilidade aos estímulos dolorosos e não 
dolorosos (OLIVEIRA; SILVA; SILVA; SILVA, 2011). 
 
O tratamento não farmacológico possui baixo custo, facilidade de administração da 
terapêutica e efeito analgésico. Ainda nessa perspectiva têm sido adotadas o uso de 
substâncias adocicadas especialmente a glicose e sacarose (CARDOSO, ROCHA, 
CUNHA, 2014; COSTA et al., 2013; TASSINARY; HAHN, 2013). 
 
Dentre os procedimentos invasivos que causam dor temos a punção arterial sendo um 
exame que causa dor no RN e para reduzir o estresse no neonato é usada uma solução 
de glicose a 25% na cavidade oral durante o procedimento, no qual é possível atenuar 
consideravelmente o efeito da dor, além de liberar endorfinas atua reduzindo, ainda, a 
frequência cardíaca dos RN, o tempo de choro, atenua a mímica facial e evita queda da 
saturação de oxigênio. Soma-se a isso a diminuição da frequência respiratória e a 
redução da estimulação do tônus vagal (MELO; CARDOSO, 2016). 
 
Assim, a prevenção ou a redução da dor é indispensável tanto para garantir a 
sobrevivência dos neonatos em UTIN quanto para a qualidade deste indivíduo (KEGLER 
et al., 2016). 
 
As Práticas Integrativas e Complementares foram inseridas no Sistema Único de Saúde 
(SUS) como um novo tipo de estratégia de abordagem ao usuário, considerando 
estimular mecanismos de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de 
tecnologias eficazes e seguras. Uma das vantagens do manejo dessa prática é que são 
meios terapêuticos mais simples e baratos, e que possuem eficácia 
comprovada.  (BRASIL, 2006; SCHVEITZER; ZOBOLI, 2014). 
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O objetivo do estudo é analisar o efeito da solução de glicose 25% no alívio da dor em 
neonato durante a punção arterial. 
 
Metodologia 

 
O plano de trabalho ainda está em fase de execução, em que teve sua continuidade 
interrompida momentaneamente em decorrência da pandemia causada pelo 
Coronavirus disease (COVID-19). Como primeira atividade foi realizada uma revisão de 
escopo, seguindo o Manual de revisão do Instituto Joanna Briggs, de 2020, acerca dos 
efeitos da glicose 25% no alívio da dor dos recém-nascidos durante uma punção arterial 
(BRIGGS, 2020). 
A busca foi realizada nas seguintes fontes de dados: Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), The Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL), Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Elsevier’s SCOPUS. 
Os descritores utilizados foram: dor, analgesia, gasometria, recém- nascidos, glicose, 
de acordo com os Descritores em Ciência da saúde (DeCS); e pain, analgesia, blood 
gas analysis, infant/newborn, glucose (MESH) e utilizou-se o operador booleano AND. 
Dentre as 227 publicações disponíveis nas fontes de dados de acordo com os 
cruzamentos feitos pelos descritores, foram selecionadas 9 publicações científicas para 
realização desta revisão. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram incluídas nove publicações no estudo, no qual foram produzidas entre os anos 
de 2011 e 2017; oito estudos (88,8%) foram produzidos no Brasil, e um artigo (11,2%) 
foi produzido na Austrália. 
No decorrer do processo de análise dos artigos selecionados, salientaram-se as 
categorias de foco que haviam sido elencadas antes do desenvolvimento do estudo, 
uma vez que esta respondia à questão de pesquisa e englobam a diversidade de 
resultados relevantes encontrados pelo estudo, sendo elas: “uso da solução de glicose 
25% no alívio da dor de neonatos durante a punção arterial ou venosa”. 
Um estudo apontou que a solução adocicada é mais eficaz nas medidas 
comportamentais do que nas medidas fisiológicas, onde ocorreram alterações na 
saturação de 02 e na frequência cardíaca, porém o comportamento do neonato foi 
menos alterado. Foi realizado por meio de uma comparação entre glicose e um placebo. 
Utilizaram-se as concentrações da solução adocicada (glicose) variando entre 25% a 
50% e que em ambos os casos foram satisfatórios os resultados no alívio da dor. A 
administração foi realizada por via oral, por meio de uma seringa ou spray (KASSAB et 
al., 2011). 
Com relação aos artigos nacionais corroboram sobre o uso da solução adocicada 
(glicose 25%) por via oral, cerca de 2 minutos antes da realização de procedimentos 
dolorosos. Estes nos revelam como sendo o método utilizado em todas as práticas 
hospitalares. No entanto, dos dez estudos nacionais, sete apontam que a quantidade 
de de glicose a ser administrada seja 2ml da solução e três estudos 1 ml. 
Utilizou-se três métodos; música, música e glicose a 25%, e glicose a 25% sozinho, na 
análise feita pelos autores foi possível checar que todos os métodos são benéficos para 
reduzir a intensidade da dor, no entanto, o estudo também aponta que essa diminuição 
da intensidade da dor será mais ou menos efetiva a depender de situações específicas 
de cada neonato, tais como: 1 'Apgar, 5 'Apgar, idade gestacional, peso, circunferência 
da cabeça, circunferência do peito e tipo de oxigenoterapia que o recém-nascido está 
utilizando (CARDOSO; FARIAS; MELO, 2014). 
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Outro estudo que também comparou a música e glicose a 25% avaliou as expressões 
faciais ou mímicas, estes que foram os parâmetros para identificar a presença de dor 
em neonatos e notou-se que houve uma redução significativa na expressão facial do 
recém-nascido quando utilizados os dois métodos, no qual favoreceu o relaxamento e 
acomodação das reações faciais nos RN. Ou seja, cada método se mostrou efetivo na 
redução da intensidade da dor antes de procedimentos invasivos dolorosos, no entanto, 
quando utilizado ambos os métodos a intensidade da dor se mostra ainda menor. O que 
corrobora com um estudo realizado em Porto Alegre/ RS, Brasil que também avaliou as 
alterações fisiológicas e comportamentais (CARDOSO; MELO, 2016; MOTA; CUNHA, 
2015; MELO; CARDOSO, 2017). 
Um estudo realizado em um hospital em Maceió/AL, Brasil mostrou que o Enfermeiro é 
o profissional que mais utiliza deste método como medida analgésica antes de uma 
punção arterial. Os enfermeiros faziam o uso da glicose 25% em uma gaze embebida, 
antes do procedimento ou colocavam a substância adocicada no dedo de um luva em 
torno de 4 gotas de glicose a 25% a depender do tamanho do recém-nascido. Esta foi 
a estratégia mais utilizada pelos profissionais da Enfermagem, seguida pelo método do 
posicionamento (COSTA et al., 2016). 
Outros três estudos corroboram sobre a utilização da glicose 25% como forma 
terapêutica não farmacológica para redução da dor durante procedimentos dolorosos, 
como punções capilares ou venosas, administrada por via oral cerca de 1 a 2 minutos 
antes de pequenos procedimentos. Além disso, reduz os escores da escala PIPP, 
incidência e a duração do choro. Usa-se também a sucção não nutritiva e o swaddling 
(enrolamento). A glicose 25% e a sacarose têm merecido destaque uma vez que 
apresentam os melhores efeitos analgésicos e com isso contribui de forma positiva na 
terapêutica dos neonatos (KEGLER; PAULA; NEVES; JANTSCH, 2016; OLIVEIRA; 
SILVA; SILVA; SILVA, 2011; PACHECO; SILVA; LIOI; RODRIGUES, 2012). 
 
Conclusão 

 
Como o estudo se encontra na primeira etapa, ou seja, na fase de execução conclui-se 
que o esperado seja que a utilização da glicose 25% seja eficaz para aliviar a dor sentida 
pelos recém-nascidos durante uma punção arterial e com isso seja reduzida as 
alterações comportamentais e fisiológicas que estes neonatos sentem quando é 
submetido a este tipo de procedimento invasivo, este processo de identificação na 
redução da dor será possível por meio da utilização de uma escala. 
Acresce-se que os participantes da pesquisa já foram devidamente treinados para 
utilizar a escala e possuem conhecimento sobre este processo por meio de um curso 
sobre o objeto de estudo que foi ofertado anteriormente pela pesquisadora principal. 
Neste momento a coleta de dados que tinha sido começada encontra-se parada devido 
ao atual cenário pandêmico. 
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TÍTULO: SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS ACERCA DO ATENDIMENTO RECEBIDO 

POR UM SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA ESTADUAL: ESTUDO 

DE AVALIAÇÃO 

Resumo 

 
O objetivo deste estudo foi avaliar a satisfação dos usuários atendidos pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência do estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de 
pesquisa transversal, analítica e quantitativa, realizada de janeiro a junho de 2016, com 
384 usuários. Obteve-se satisfação na estrutura e no processo. O indicador de estrutura 
que gerou mais insatisfação foi o conforto das ambulâncias, e o de processo foi o tempo 
resposta. Conclui-se que os usuários, em sua maioria, estão satisfeitos com o serviço 
do estado, porém, pesquisas de satisfação dos usuários são sempre necessárias para 
o monitoramento constante desse serviço. 
 
 
Palavras-chave: Satisfação do paciente. Assistência pré-hospitalar. Avaliação em saúde 

TITLE: USER SATISFACTION ABOUT THE SERVICE RECEIVED BY A MOBILE 

STATE EMERGENCY PREHOSPITAL SERVICE: EVALUATION STUDY 

Abstract 

 
The aim of this study was to evaluate the satisfaction of users attended by the Mobile 
Emergency Service in the state of Rio Grande do Norte. This is a cross-sectional, 
analytical and quantitative research, carried out from January to June 2016, with 384 
users. Satisfaction was obtained in the structure and in the process. The structural 
indicator that generated the most dissatisfaction was the comfort of the ambulances, and 
the process was the response time. It is concluded that the users, for the most part, are 
satisfied with the state service, however, user satisfaction surveys are always necessary 
for the constant monitoring of this service. 
 
 
Keywords: Patient satisfaction. Prehospital care. Health evaluation 

Introdução 

A satisfação do usuário pode ser caracterizada como a relação entre as expectativas e 
percepções do usuário sobre a assistência recebida por um serviço de saúde no seu 
atendimento. Adotar medidas de avaliação é fundamental dada a possibilidade de 
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identificar fatores os quais necessitam de melhorias e auxiliar a elaboração de 
estratégias para melhorar a qualidade do cuidado prestado ao indivíduo (ACOSTA et 
al., 2016). 
 
Nesse sentido, a avaliação corresponde ao processo de julgar intervenções, processos 
e resultados ao considerar informações legítimas a fim de melhorar a gestão dos 
serviços em busca de mudanças para atingir a qualidade (SILVA; FERNANDES; 
ALVES, 2020). A equipe poderá considerar esses dados como indicador da assistência 
prestada. Assim, a opinião do usuário é fundamental para dimensionar ações 
desenvolvidas no âmbito da saúde e planejar o cuidado frente às necessidades do 
indivíduo (BATTISTI et al., 2019). 
 
A avaliação da satisfação do usuário foi acrescentada aos elementos de avaliação da 
qualidade dos serviços de saúde, ao lado da avaliação do médico e da comunidade. A 
qualidade passou a ser observada a partir desses três ângulos, de forma complementar 
e, ao mesmo tempo, independente. O conceito de qualidade desenvolvido por 
Donabedian permitiu avançar no sentido de incorporar os não especialistas (usuários) 
na definição de parâmetros e na mensuração da qualidade dos serviços 
(DONABEDIAN, 1984). 
 
No Brasil, as pesquisas sobre satisfação dos usuários na avaliação dos serviços de 
saúde, como parte dos processos de planejamento e avaliação, tornaram-se mais 
comuns a partir da segunda metade da década de 1990, com a consolidação do controle 
social na esfera do Sistema Único de Saúde (SUS) e com a participação da população 
no curso de avaliação e planejamento (PAES, 2014). 
 
O Brasil vem apresentando avanços nas políticas que tentam reestruturar e qualificar 
os serviços de saúde. Entre elas, surge o Programa Nacional de Avaliação de Serviços 
de Saúde (PNASS), originado em 2004, a partir da ampliação do Programa Nacional de 
Avaliação dos Serviços Hospitalares (PNASH), visando avaliar a totalidade dos serviços 
de saúde que foram beneficiados com recursos financeiros advindos de programas, 
políticas e incentivos do Ministério da Saúde para investimento nas áreas de estrutura, 
processo, resultado, produção do cuidado, gerenciamento de risco e satisfação do 
usuário com relação ao atendimento recebido dos serviços de saúde (BRASIL, 2015). 
 
Fornecer assistência de qualidade nos setores de emergência no âmbito do SUS torna-
se difícil devido problemas de estruturação da rede de saúde, superlotação do serviço 
e sobrecarga profissional que implicam em insatisfação profissional para com o trabalho 
gerando impactos negativos na qualidade da assistência. A realidade da organização 
dos setores de emergência em países como Estados Unidos e Canadá, prevalecem os 
investimentos na atenção primária para reduzir o número de hospitalizações e a busca 
por serviços de urgência (CUNHA et al., 2019). 
 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), como serviço ordenador da 
assistência nos casos de emergência, não se encontra fora dessa realidade. Os 
profissionais desses serviços vivenciam a falta de materiais, falta de segurança, 
limitação financeira, oferta insuficiente de capacitação para as equipes, além dos fatores 
estressantes durante o processo de assistir as vítimas em diferentes situações de 
agravo, sejam elas clínicas e/ou traumáticas (DONABEDIAN, 1984). 
 
Este estudo é relevante, pois acredita-se que esta avaliação poderá contribuir para a 
criação de estratégias gerenciais potencializando a qualidade da assistência. Além 
disso, o fato de, até o momento, serem encontrados poucos estudos publicados que 
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versem sobre tal temática no País também estimulou a sua execução. Portanto, este 
estudo tem como objetivo: avaliar a satisfação dos usuários atendidos por um Serviço 
Pré-hospitalar Móvel de Urgência do estado do Rio Grande do Norte. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma pesquisa transversal, analítica, com abordagem quantitativa. Os dados 
foram coletados no Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), 
especificamente, no Pronto-Socorro Clóvis Sarinho (PSCS), após o atendimento e a 
estabilização dos usuários pelos profissionais do SAMU e do HMWG/PSCS. 
O SAMU atende cerca de 800 usuários ao mês, portanto, estima-se que esse serviço 
realiza cerca de 9600 atendimentos ao ano. Para o cálculo da amostra, considerou-se 
um erro amostral de 5%. A amostra foi composta por 384 usuários atendidos pelo 
SAMU, conforme os seguintes critérios de elegibilidade: idade igual ou superior a 18 
anos; e, no caso de coma, confusão mental, impossibilidade de comunicação verbal ou 
óbito, estar com seus acompanhantes legalmente responsáveis para assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os usuários e/ou 
acompanhantes que não tinham condições cognitivas para responder ao questionário. 
A coleta de dados foi realizada nos meses de janeiro a junho de 2016. A abordagem 
dos pacientes se deu por conveniência, nos turnos matutino, vespertino e noturno, em 
todos os dias da semana. Para esta coleta de dados, foi necessária a contribuição de 
12 alunos de iniciação científica, membros do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Urgência, Emergência e Terapia Intensiva (NEPET), sob orientação dos 
pesquisadores. Foi realizado um treinamento para orientação sobre a abordagem aos 
usuários e a coleta propriamente dita. 
Para a realização do tratamento estatístico descritivo e inferencial, foi necessário 
categorizar as variáveis de duas formas. Primeiramente, as respostas quanto a cada 
indicador foram apresentadas na forma de escala do tipo Likert, em cinco níveis: 
péssimo; ruim; regular; bom; e excelente. Na análise dos dados, as respostas: péssimo, 
ruim e regular foram consideradas como uma nova variável qualitativa para ‘insatisfeito’, 
ao passo que bom e excelente, para ‘satisfeito’, referindo-se à avaliação da qualidade 
da assistência prestada, na visão dos usuários. 
Além disso, as novas variáveis foram classificadas em categorias quantitativas para os 
indicadores de estrutura e processo. Para cada item considerado adequado, atribuiu-se 
um ponto. Como o instrumento continha 4 itens de estrutura e 8 itens de processo, o 
total da dimensão estrutura variou de 0 a 4, e o total da dimensão processo variou de 0 
a 8. A escala total variou de 0 a 12. Nessa configuração, considerou-se que casos da 
dimensão estrutura seriam considerados ‘satisfeitos’ se obtivessem pontuação ≥ 3; já 
os casos com pontuação < 3 foram considerados ‘insatisfeitos’; na dimensão processo, 
seriam considerados ‘satisfeitos’ se obtivessem pontuação ≥ 6; e casos com pontuação 
< 6 foram considerados ‘insatisfeitos’. Quando se analisaram as dimensões estrutura e 
processo, juntas, considerou-se que o usuário estaria ‘satisfeito’ para os escores ≥ 9 e 
‘insatisfeito’ para os escores < 9, com base no Programa Nacional de Avaliação de 
Serviços de Saúde (Quadro 1). 
Os dados coletados foram digitados duplamente no programa Microsoft Excel e, depois, 
importados para o programa SPSS (versão 20.0 for Windows), no qual foram tabulados 
e analisados, a partir da estatística descritiva e inferencial, e apresentados sob a forma 
de tabelas. Partindo do princípio de que a pesquisa envolveu seres humanos, esta 
seguiu a Resolução n° 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde12. Além disso, 
salienta-se que se obteve autorização prévia da instituição para coleta de dados, e que 
o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
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Onofre Lopes (HUOL), de Natal (RN), obtendo parecer favorável, CAAE: 
0025.0.294.051-10. 
 
Resultados e Discussões 

 
A avaliação dos indicadores de qualidade mostrou que o item conforto dentro da 
ambulância teve satisfação de 85,2%, o que difere dos demais indicadores, que 
apresentam uma satisfação maior que 90%. Os itens de processos mostram que dois 
indicadores, articulação multiprofissional e tempo resposta, tiveram satisfação menor 
que 86%, o que também difere dos demais indicadores, que apresentam uma satisfação 
maior que 90% (Quadro 2). 
Não houve diferença estatística significativa entre o evento sofrido na avaliação da 
qualidade dos indicadores de satisfação de estrutura e processo, ou seja, a maior parte 
dos usuários que sofreram eventos traumáticos e clínicos ficou satisfeita com a 
estrutura. Com relação ao processo, também não houve diferença significativa. A 
análise conjunta da estrutura e do processo também não indicou diferença estatística 
significativa entre o evento ocorrido. Em sua maioria, os usuários ficaram satisfeitos com 
o serviço prestado pelo SAMU (tabela 1). 
Na avaliação dos escores médios, percebe-se que os usuários estão satisfeitos com a 
estrutura, uma vez que as médias foram superiores a três, independentemente do 
evento sofrido. Com relação ao processo, as médias ficaram acima de sete, indicando 
satisfação dos usuários. Na avaliação conjunta de estrutura e processo, as médias 
estavam acima de nove, independentemente do evento ocorrido (quadro 3). 
Analisando, descritivamente, os resultados relacionados à estrutura, destaca-se a 
avaliação positiva dos usuários, independentemente do tipo do evento sofrido, no que 
se refere à segurança demostrada pelos profissionais, ao acolhimento e ao estado de 
conservação das ambulâncias. 
A segurança demonstrada pela equipe profissional é um dos fatores que determinam a 
satisfação do usuário atendido pelo serviço de urgência. Estudo realizado em Caicó, 
Brasil, revelou a satisfação do usuário em relação à equipe do SAMU, no local do 
evento, com 48% das avaliações consideradas ótimas e 43% boas. Os fatores 
considerados para este resultado positivo foi a confiança nos profissionais, a qualidade 
e a atenção destes no momento da assistência, além de considerarem a importância 
dessa equipe para a rede hospitalar por ofertarem estabilização prévia do indivíduo 
(FERREIRA et al., 2017). 
O estado de conservação da ambulância auxilia nos cuidados prestados pelos 
profissionais para com os pacientes, podendo acarretar uma assistência inadequada ao 
usuário, o que pode refletir no seu grau de satisfação (BOOKER, 2015). 
Apesar da satisfação dos usuários com os aspectos estruturais em geral, o indicador 
conforto do usuário dentro da ambulância teve avaliação menos satisfatória (85%). No 
entanto, pesquisa realizada no Irã evidenciou que 81,33% dos usuários consideraram a 
ambulância moderadamente limpa e 79,77% consideraram o ar condicionado como 
sendo moderado. Ainda, a satisfação do usuário foi considerada moderada no que diz 
respeito ao conforto e os equipamentos dentro das ambulâncias (HEYDARI et al., 2017). 
Na análise dos indicadores de processo, os usuários deste estudo, em geral, também 
estão satisfeitos com o serviço oferecido. Os indicadores de processo que obtiveram 
melhor avaliação foram: privacidade, resolutividade no atendimento, humanização, 
relacionamento entre usuário e equipe, orientação sobre procedimento e acesso ao 
serviço. 
Pesquisa realizada em Santa Catarina, Brasil, revela que 96,1% dos usuários atendidos 
por um serviço de atendimento pré-hospitalar de emergência estão satisfeitos com a 
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privacidade durante execução de exame físico realizado pelo enfermeiro (HERMIDA et 
al., 2019). 
Uma revisão integrativa aborda a satisfação dos usuários atendidos por serviço de 
emergência. Traz como pontos positivos para atingir esta satisfação: abertura para 
perguntas, paciência, prioridade no atendimento, compreensão, empatia e confiança por 
parte do profissional para com o usuário, profissionalismo, resolubilidade e fornecimento 
de informações. Revela que as relações interpessoais interferem nesta satisfação 
(ACOSTA et al., 2016). 
Segundo investigação, 50% da satisfação geral do usuário com o serviço prestado é 
dependente da relação do paciente com a equipe que o atende (DONABEDIAN, 1990). 
O relacionamento entre profissional e usuário refere-se ao reconhecimento do sujeito 
de maneira integral e holística, onde o usuário é levado em consideração em seus 
aspectos biológicos, de crenças e valores, com consequente benefício ao 
estabelecimento de relação de respeito, bem como na tomada de decisões no âmbito 
do cuidado, entre profissionais e usuário (SCHIMITH, 2011). 
Os indicadores de processo com avaliação menos satisfatória foram: tempo resposta 
(80,9) e articulação multiprofissional. Estudo realizado em Porto Alegre revela que em 
32,8% das situações de incidentes, a vítima foi removida antes da chegada do SAMU 
no local da ocorrência e 10,5% dos atendimentos foram cancelados. O fato da remoção 
da vítima ocorrer antes da chegada da equipe pode ser associada à visão que o usuário 
tem de demora dessa equipe chegar pois, para eles, o tempo percorrido aparenta ser 
maior que o normal devido aos sentimentos de angústia e ansiedade. Dessa forma, há 
uma percepção ruim quanto ao sistema de saúde devido à desconfiança, demora e 
sentimento de abandono (DORR et al., 2020). 
Pesquisa revela que os usuários atendidos por um transporte de emergência o 
consideraram seguro e realizado de forma correta. Os pais dos pacientes pediátricos, 
por sua vez, também avaliaram esse transporte de forma positiva (GARCÍA-ALFRANCA 
et al., 2018). A continuidade da assistência se dará através do transporte da vítima para 
o hospital, prevalecendo o serviço público, onde ela receberá o tratamento definitivo. 
Para isso, a central de regulação torna-se responsável por minimizar a superlotação dos 
hospitais de referência, devendo haver uma melhor organização dessa regulação a fim 
de evitar a sobrecarga dos serviços (SILVA; PESSOA; MENEZES, 2016). 
Na avaliação conjunta da estrutura e do processo, notou-se que os usuários estão 
satisfeitos com o serviço oferecido pelo SAMU do estado do Rio Grande do Norte, com 
média geral de 10,97. Segundo estudo, é possível destacar a função assistencial e 
social do SAMU, visto que sua intervenção orienta e informa o usuário, antecipa 
cuidados pelas equipes de socorro e estabelece diagnóstico precocemente, tendo 
resolutividade na cena ou removendo o usuário para uma porta da urgência de forma 
segura e ágil, o que é reconhecido pelos usuários. A escolha do usuário pelos serviços 
de urgência está fundamentada na expectativa de uma atenção rápida, segura e de 
maior confiança (ABREU, 2012; SARMENTO, 2017; DANTAS, 2016). 
 
Conclusão 

 
Constatou-se que os usuários estão satisfeitos com a assistência prestada pelo SAMU 
do estado do Rio Grande do Norte, na dimensão estrutura e processo. Com relação à 
média geral da avaliação da estrutura e do processo, juntos, os usuários, 
independentemente do evento sofrido, também estão satisfeitos. 
Apesar da satisfação geral, o indicador de estrutura que gerou mais insatisfação foi o 
conforto das ambulâncias, e o de processo foi o tempo resposta, demonstrando itens 
frágeis, que precisam ser mais bem reestruturados no serviço em análise. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 508 

 

Diante dessa análise, pode-se observar que, apesar de todos os desafios e dificuldades 
vivenciados pelo SAMU, os profissionais estão conseguindo prestar uma assistência 
adequada para a população. É um serviço que veio para padronizar e regular um 
atendimento fundamental para salvar vidas, com eficácia comprovada. 
Como limitação deste estudo, destaca-se a necessidade de se elaborar estudos quase 
experimentais sobre essa temática, quando um observador não participante deveria 
analisar em tempo real os indicadores de estrutura e processo dentro da ambulância, 
no ato do socorro de urgência. Porém, essa experiência ainda não foi possível, em 
virtude do espaço interno reduzido das ambulâncias, podendo dificultar a execução do 
cuidado emergencial aos usuários. 
É evidente a necessidade de mais estudos que abordem essa temática, para que se 
possa conhecer a opinião do usuário sobre o serviço que está sendo oferecido, 
possibilitando uma melhor compreensão de suas necessidades e demandas pelos 
serviços de saúde. 
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Quadro 1. Variáveis do estudo e análise estatística. Natal/RN, Brasil, 2016 
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Quadro 2. Avaliação da satisfação dos usuários com aspectos da estrutura e processo 
de cuidado. Natal/RN, Brasil, 2016 
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Tabela 1. Avaliação da satisfação dos usuários com aspectos da estrutura e processo 
de cuidado, segundo tipo de evento ocorrido. Natal/RN, Brasil, 2016 
 

 
Quadro 3. Avaliação da qualidade da assistência, segundo as médias dos indicadores 
de estrutura e processo, conforme evento ocorrido. Natal/RN, Brasil, 2016 
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TÍTULO: Fatores maternos no pós-parto imediato que interferem no contato pele a pele 

entre mãe e recém-nascido na primeira hora de vida. 

Resumo 

A hora dourada é considerada como a primeira hora pós-parto e corresponde a 
importante momento para identificação de risco materno e neonatal, bem como a 
execução de práticas baseadas em evidências científicas para o cuidado adequado, 
entre elas o contato pele a pele entre mãe e bebê. Essa prática recomendada nos 
protocolos das boas práticas obstétrica é por vezes, considerada fragmentada; seja por 
intercorrência maternas ou neonatais e sobretudo por rotinas institucionais. Nesse 
cenário, o estudo objetivou analisar os fatores maternos que interferem no contato pele 
a pele entre mãe e bebê na hora dourada. Trata-se de um estudo observacional 
transversal, com abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada na Maternidade Leide 
Morais e no Hospital Universitário Ana Bezerra, ambas referências no parto de risco 
habitual no RN. A amostra foi composta por 105 parturientes internadas no setor de pré-
parto, parto e puerpério a partir do seguinte critério de elegibilidade: idade gestacional 
> 37 semanas; gestante de risco habitual, e que estavam na iminência do parto normal. 
A coleta dos dados ocorreu no período de maio a julho de 2019.Para análise os dados 
foram inseridos em um banco de dados e analisados quantitativamente por estatística 
descritiva e inferencial utilizando-se um software. O estudo permitiu identificar que 
apenas três binômios foram oportunizados com o CPP, diferente dos demais que 
tiveram seu direito interrompido por condutas hospitalares. 
 
Palavras-chave: Avaliação em saúde. Parto humanizado. Enfermagem obstétrica. 

TITLE: Maternal factors in the immediate postpartum that interfere with skin-to-skin 

contact between mother and newborn in the first hour of life. 

Abstract 

The golden hour is considered as the first postpartum hour and corresponds to an 
important moment for the identification of maternal and neonatal risk, as well as the 
execution of practices based on scientific evidence for adequate care, including skin-to-
skin contact between mother and child. . baby. This recommended practice in good 
obstetric practice protocols is sometimes considered fragmented; either due to maternal 
or neonatal complications and especially due to institutional routines. In this scenario, 
the study aimed to analyze the factors that interfere with skin-to-skin contact between 
mother and baby during the golden hour. It is a cross-sectional observational study with 
a quantitative approach. The research was carried out at the Maternidade Leide Morais 
and at the Hospital Universitário Ana Bezerra, both leaders in risky birth in newborns. 
The sample consisted of 105 hospitalized women in labor in the antepartum, delivery 
and puerperium sectors according to the following eligibility criteria: gestational age> 37 
weeks; pregnant women at usual risk and who were on the verge of a normal delivery. 
Data collection was carried out from May to July 2019, for its analysis the data was 
entered into a database and quantitatively analyzed using descriptive and inferential 
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statistics using software. The study allowed identifying that only three pairs were given 
opportunities, different from the others who had their right interrupted by hospital 
conduct. 
 
Keywords: Health Assessment. Humanized birth. Obstetric nursing. 

Introdução 

O contato pele a pele executado na primeira hora de vida é considerado como um 
procedimento seguro, barato, que, permite benefícios a curto e longo prazo, pois além 
de promover o contato íntimo entre ambos, evoca neurocomportamentos necessários 
para as necessidades biológicas básicas inerentes aos mamíferos (SANTOS, 2014; 
MOORE, 2012). Essa prática é recomendada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) desde 1996, e permanece atualmente como uma experiência positiva dos 
cuidados pela equipe de saúde durante o intraparto. É orientado que o contato pele a 
pele seja executado na primeira hora após o nascimento do recém-nascido, na ausência 
de complicações, por prevenir hipotermia e promover amamentação (OMS, 1996; OMS, 
2018). No mesmo seguimento, as Diretrizes Nacionais de Parto Normal, publicada pelo 
Ministério da Saúde no ano de 2017, no item assistência ao recém-nascido, orienta 
estimular as mulheres a executarem o contato pele a pele e aos profissionais a garantir 
o contato imediatamente, de forma a assegurar que a assistência e qualquer intervenção 
respeite o momento e minimize a desvinculação (BRASIL, 2017). Porém contrário a 
todas as recomendações é comum no ambiente hospitalar, mesmo contrário ao desejo 
da mulher que a vinculação seja interrompida pela equipe de saúde para realização de 
procedimentos da rotina institucional, não possibilitando o reconhecimento e formação 
do vínculo materno afetivo (SOUZA, 2017). Ainda não há consenso na literatura sobre 
o tempo de permanecia em que o recém-nascido deve ficar no contato pele a pele com 
sua mãe. Fala-se que esse contato deve ser o mais precoce possível, conforme 
preconiza as diretrizes ministeriais. Porém alguns autores ressaltam a importância de 
não tornar esse ato mecanizado em prol somente do aleitamento materno (SANTOS, 
2014), nem tão pouco desvalorizar o tempo necessário para o reconhecimento e a 
sensibilização entre mãe-bebê (COCA, 2018; ZVEITER, 2003). Parece então surgir algo 
específico como a decisão dos atores envolvidos nesse processo (mãe e recém-
nascido) como autônomos na definição deste período, desde que afastados das 
condições de risco para assegurar que esta vinculação ocorra naturalmente. O contato 
pele a pele precoce entre mãe e recém-nascido é uma tecnologia leve e benéfica para 
ambos, os procedimentos de rotina e de intervenções no pós-parto imediato tanto na 
genitora como no seu filho tem sido um dos entraves na prática desse cuidado que 
contempla as práticas recomendadas e humanizadas para o parto e nascimento. Desta 
forma cabe o questionamento: que condutas dos profissionais, no cuidado materno 
intraparto, estão inviabilizando o contato pele-a-pele entre mãe e recém-nascido na 
primeira hora pós-parto? Tal investigação é relevante para a iniciação científica por 
permitir a inserção no contexto da pesquisa na temática de saúde materno infantil, por 
meio da aproximação com as tecnologias leves que respaldam a humanização da 
assistência, sobretudo no conhecimento dos direitos da mulher no ciclo gravídico e 
puerperal. Também subsidia novos conhecimentos para a formação como enfermeiro, 
profissional que tem papel imprescindível na promoção da saúde da mulher e do recém-
nascido, atuando entre outras, na consulta pré-natal, na promoção do aleitamento 
materno e, quando especialista, na realização de parto de risco habitual. Como toda 
pesquisa gera inquietudes e novos questionamentos, acredita-se que as inserções de 
nós, alunos de graduação na iniciação científica, além de contemplar sua formação no 
tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão, também favorece sua atuação no 
mercado de trabalho e o retorno à academia para ampliar nossa formação com cursos 
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de pós-graduação.Objetivo: Identificar os fatores maternos que interferem no contato 
pele a pele entre mãe e recém-nascido na primeira hora pós-parto normal. 
 
Metodologia 

 
Tipo de estudo: Estudo observacional transversal, com abordagem quantitativa. O 
estudo observacional busca identificar causas, fatores de risco e preditores através da 
observação atenta do fenômeno estudado para obtenção do conhecimento claro e 
preciso vivenciada pela pessoa em seu próprio contexto (GIL, 2017). Quando 
transversal este possibilita a coleta de dados de um fenômeno, ou a relação entre os 
fenômenos em um único momento do tempo (MASCARENHA, 2012). A abordagem 
quantitativa permite uma análise estatística sobre os dados obtidos, utilizando assim a 
estatística descritiva como forma de garantir a imparcialidade dos dados sem 
interferência das autoras, desenvolvendo informações precisas e interpretáveis em uma 
ocasião (MASCARENHA, 2012). Local do estudo: A pesquisa foi realizada em duas 
maternidades públicas com estrutura de PPP (Pré-Parto, Parto e Puerpério) referencias 
para parto de risco habitual no Rio Grande do Norte. Trata-se da maternidade Leide 
Morais e Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB). O PPP, resolução nº 36/2008 do 
Ministério da Saúde, refere-se a um ambiente voltado para oferecer conforto a gestante 
em todo o seu processo de pré-parto, parto e pós-parto imediato (primeira hora após 
dequitação), tendo a mulher o direito de permanecer integralmente com seu 
acompanhante e neonato até a alta hospitalar, quando ambos não apresentam riscos. 
(BRASIL, 2008). A escolha por ambas as maternidades se fez devido a presença de 
programas voltada para o ensino em saúde, pelo seguimento das recomendações nas 
portarias ministeriais e por apresentar uma estrutura favorável as boas práticas 
obstétricas. População e amostra: A população de estudo é constituída por parturientes 
que atendam os critérios de elegibilidade, sendo convidadas para participar da pesquisa, 
após entendimento dos objetivos do estudo e assinatura do TCLE. A escolha pelo parto 
normal de risco habitual está relacionada ao predomínio do fisiológico frente ao 
patológico, não apresentando riscos iniciais a sobrevida do binômio e 
consequentemente a execução do contato pele a pele, frente aos demais tipos de partos 
e procedimento cirúrgico existente. Para obtenção do tamanho amostral, houve 
levantamento do número de partos normais realizado na maternidade no ano de 2017 
registrados no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde 
(SIH/SUS) pelo Tabwin no eixo procedimentos hospitalares do SUS por local de 
internação, com seleção do período por ano/mês atendimento, e caráter de 
atendimento: parto normal. No total obteve-se a participação de 105 gestantes. Foram 
incluídas parturientes internadas no PPP do hospital no período do estudo; com idade 
gestacional > 37 semanas, caracterizadas como gestante de risco habitual e aquelas 
com iminência do parto, sendo esses os critérios de inclusão. Adotou-se como critério 
de exclusão: parturientes de risco habitual internadas no PPP que evoluíram para o 
parto por via abdominal e/ou instrumentalizado. Coleta de dados: A coleta foi realizada 
no período de agosto a outubro de 2019, por observação direta no turno matutino e 
vespertino, durante o período expulsivo com o registro inicial a partir do nascimento até 
a primeira hora após o parto normal. O instrumento para observação dos dados foi um 
formulário estruturado com base nas recomendações vigentes sobre humanização do 
parto nos protocolos do Ministério da Saúde (BRASIL, 2016; BRASIL, 2017; BRASIL 
2017a) e na literatura científica, estudos que retratem sobre a assistência voltada para 
o contato pele a pele e a opinião de usuárias a cerca da vivência da prática após o parto 
normal, de forma a tornar possível a identificação dos fatores e motivos causais que 
intervém no contato pele a pele entre mãe-bebê na primeira hora após o parto normal. 
Para coletas de dados os envolvidos no projeto foram treinados para nivelamento dos 
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mesmos quanto a utilização e marcação adequada do formulário, bem como orientações 
quanto à conduta inerente de um observador (GIL, 2017), de forma a respeitar a rotina 
hospitalar e espaço da parturiente. Análise dos dados: Os dados coletados foram 
registrados e armazenados em uma planilha eletrônica e posteriormente submetido ao 
software estatístico Statistical Package for the Social Sciences - SPSS (20,0) para 
análise por meio da estatística descritiva e inferencial, conforme comportamento dos 
dados.Aspectos éticos: Este plano é parte integrante de um projeto de pesquisa 
intitulado “Analise dos fatores intervenientes no contato pele a pele entre mãe-bebê na 
primeira hora após o parto normal” que teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com número de parecer 3.187.286. 
Como bolsista do presente plano de trabalho, minha participação foi durante as 
seguintes atividades metodológicas: coleta de dados, análise de dados, revisão de 
literatura e preparação dos relatórios parciais e final do projeto, conforme especificado 
no cronograma de trabalho. 
 
Resultados e Discussões 

 
Resultados Com relação a proposta da pesquisa os objetivos foram alcançados. 
Inicialmente houve desconfiança por parte da equipe que prestava assistência ao 
binômio, por desconhecer de fato a proposta da pesquisa, já que se trata de um estudo 
observacional. No aspecto das práticas executadas na assistência, ao longo dos três 
meses de pesquisas não foram observadas mudanças da conduta profissional. Ao todo 
foram observados 105 partos. Dentro do objetivo amplo do Projeto de Pesquisa, esse 
estudo investigou os fatores maternos intervenientes para execução do CPP e se estes 
diferenciam em maternidades com estrutura adequada para prática, optou-se por 
questões éticas utilizar pseudônimos para não identificação das maternidades nos 
resultados sendo adotada os seguintes nomes: Hora de Ouro (HO) e Momento de Ouro 
(MO). Foram observados ao todo 63 partos na maternidade MO e 42 partos na HO. 
Quanto ao perfil socioeconômico e obstétrico, inicialmente foi evidenciado o perfil 
socioeconômico das parturientes que realizaram o trabalho de parto, segundo a 
maternidade. Neste item 83,8% das mulheres tinham companheiro (a), 68,6% 
consideravam-se pardas, 62,9% na faixa etária entre de 19 a 30 anos de idade e 58,1% 
com escolaridade no segmento do ensino médio. Quanto a procedência, 61,9% 
provinham da cidade sede e 79,0% com renda familiar de até um salário mínimo. Na 
caracterização das condições obstétricas das mulheres os testes, evidenciaram, 
conforme critério de inclusão, que todas apresentaram Idade Gestacional > a 37 
semanas, sendo observado que 95,2 % e 67,6% das mulheres não tiveram alterações 
sorológicas e nem intercorrências na gravidez, respectivamente. 43,9% das mulheres 
eram primigestas e atualmente 56,2% desejavam a gravidez. Todas as participantes 
realizaram pré-natal, sendo que79,0% realizaram mais de seis consultas de pré-natal. 
Em relação ao direito do CPP imediatamente após o parto o mesmo teste evidenciou 
que 74,2% relataram desconhecimento quanto a este direito, enquanto que, 25,8% das 
mulheres tiveram o conhecimento nos seguintes locais: 12,4% no pré-natal, 10,5% em 
outros locais (gesta anterior, família, multimídia e empresas) e 2,9% na maternidade. 
Os fatores maternos intervenientes identificados no estudo foram subdivididos em 
procedimentos e intercorrências maternas. Quanto aos procedimentos maternos 
responsáveis pela intervenção e durabilidade do contato entre mãe e bebê, a ausência 
prevaleceu frente as variáveis identificadas. No aspecto das intercorrências maternas 
durante a hora dourada, também não foram identificados, fatores responsáveis. Apesar 
da não interrupção materna ser prevalente, foram observadas algumas mínimas 
práticas, tais como: o reparo perineal, a transferência de leito, a saída da banqueta para 
cama e a refeição. Caracterização quanto ao contato imediato: verifica-se que 85,7% 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 517 

 

dos binômios vivenciaram o contato imediatamente, tendo como profissional 
responsável pelo início do contato o obstetra em 59,0% dos casos. Não foram 
observados em 85,7% dos partos fatores intervenientes para o início do contato 
imediato. O contato teve durabilidade vivenciada por 82,9 % dos binômios no intervalo 
de 1 a 5 minutos, e destes 56,2% vivenciaram no formato pele-pano. Em 67,6% dos 
partos, tiveram como fatores intervenientes na durabilidade do contato imediato a 
execução de procedimentos no neonato, sendo em 81,0% o pediatra o principal 
responsável pela finalização. Após a finalização do contato imediato entre mãe e bebê 
na hora dourada, foi possível identificar o retorno do bebê para genitora em 49,5% dos 
binômios no período de 31-60 minutos, sendo em 52,4% o próprio procedimento 
neonatal responsável pela finalização do contato imediato o motivo para demora do 
retorno do neonato ao colo materno. É importante salientar que durante a observação 
foram identificadas variáveis voltadas para a organização/gerenciamento da equipe, 
bem como variáveis que não permitiram de fato identificar motivo responsável para o 
atraso do retorno do neonato. Discussões As mulheres de ambas as maternidades do 
presente estudo não tiveram alterações sorológicas, intercorrência na gravidez, e nem 
complicações durante o parto, evidenciando assim uma gravidez de risco habitual 
favorável a execução do contato (BRASIL, 2016). Embora tenha sido identificada nos 
resultados a interrupção do CPP imediatamente para verificação da sorologia materna. 
O contato imediato é considerado como aquele executado logo após o parto, a qual visa 
o reconhecimento e a sensibilização do binômio (COCA et al., 2018; ZVEITER, 2003). 
Quando associado a prática do aleitamento o tempo de início é recomendado nos 
primeiros 30 minutos de vida do neonato e com durabilidade mínima de uma hora 
(KOLLMANN et al., 2017). Cabe destacar que o CPP influencia positivamente no 
aleitamento materno exclusivo, contudo não deve ser interrompido quando 
contraindicado o aleitamento materno (GUALA et al., 2017), fato observado no presente 
estudo. O PPP, trata-se de um ambiente voltado para o conforto da gestante em todo o 
seu processo de pré-parto, parto e pós-parto imediato (primeira hora após dequitação), 
tendo a mulher o direito de permanecer integralmente com seu acompanhante e 
neonato até a alta hospitalar, quando ambos não apresentam riscos. (BRASIL, 2008a). 
Tendo em vista tal aspecto, tem-se a portaria ministerial nº 1.459 que estabelece a Rede 
Cegonha como forma de assegurar o direito da mulher à gravidez, ao parto e puerpério 
humanizado assegurada pelo Ministério da Saúde no ano de 2011. Apresentando em 
sua vertente medidas que devem ser executadas pelas instituições de saúde, que sejam 
baseadas em evidências científicas e voltadas para humanização do parto e 
nascimento, como exemplo, rotinas que favoreça o CPP imediato e ininterrupto entre o 
binômio (BRASIL, 2011a; BRASIL, 2015). Mediante isso, tratando-se da hora dourada 
e do CPP imediato entre mãe e bebê há situações que pode contraindicar ou retardar 
este contato sejam eles maternos ou próprios do neonato. Porém o que não se pode 
permitir é que procedimentos rotineiros e institucionalizados, bem como as condutas 
viciantes dos profissionais possam ser fatores impedidores das boas práticas 
obstétricas, que comprovadamente são benéficas e se constituem como direito 
reprodutivo para a mulher e um direito fisiológico do bebê, entre eles, o CPP 
imediatamente. Nas recomendações das boas práticas na assistência ao binômio, OMS 
retrata a necessidade do CPP precoce, retardo do banho em até 24 horas e profilaxia 
de hemorragia com vitamina K após a primeira hora de vida (WHO, 2018). No mesmo 
seguimento, o guia para os profissionais de saúde - atenção à saúde do RN, recomenda 
a fixação do clamp e identificação do RN (BRASIL, 2014), enquanto que a diretriz 
nacional de assistência ao parto enfatiza a identificação da reanimação neonatal 
(BRASIL, 2017). Apesar de informações variadas todas recomendam a identificação de 
complicações materna e/ou neonatal, baseada nas boas práticas, e priorizando na 
medida do possível o CPP entre mãe e bebê (WHO,2018; BRASIL, 2014; BRASIL, 
2017). Este estudo evidencia uma baixa prevalência da hora dourada e apresentou um 
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empoderamento profissional, enquanto que o protagonismo feminino e a presença do 
acompanhante de forma reduzida. O desconhecimento das mulheres foi evidenciado 
num grupo de 164 binômios, em que 82,2% não vivenciaram o CPP (MUKHERJEE et 
al, 2019). O conhecimento, o empoderamento adquirido no pré-natal e apoio dos seus 
familiares a cerca do CPP atuam como facilitadores de tal prática (SILVA et al., 2016; 
SANTOS et al., 2014; WEI et al., 2012; NAHID et al., 2014). Consequentemente a 
vigilância da equipe de saúde se faz importante, especialmente em mulheres primíparas 
(MENA; NOVOA; CORTÉS, 2013; SOUZA et al., 2017). 
 
Conclusão 

 
No presente estudo observa-se que o contato pele a pele entre mãe e bebê foi iniciado 
imediatamente em 85,7% da assistência observada, e apenas a maternidade Hora de 
Ouro possibilitou o contato com durabilidade de 60 minutos em três binômios. Nos 
fatores maternos não foram identificados procedimentos e intercorrências responsáveis 
pela intervenção no contato imediato. É importante enfatizar que as gestantes são de 
risco habitual. Para tanto, devem haver mais estudos que averiguem aspectos neonatais 
e estruturais. Este estudo é pioneiro devido ao caráter observacional que possibilitou a 
visualização do segmento da durabilidade do contato da pele a pele na hora dourada, 
como também a identificação de que não houve fatores maternos que dificultaram o 
contato por uma hora, logo após o parto. Portanto, subsidia a discussão da equipe na 
busca pelo aumento da durabilidade do contato imediato entre mãe e bebê na sala de 
parto, e nos casos inviáveis, a adoção de práticas que reduzam o tempo de separação, 
favorecendo pelo menos o contato tardio. Como limitação o estudo evidencia a 
desconfiança inicial dos profissionais de saúde, sendo necessário cautela por parte do 
observador, na tentativa de não prejudicar os objetivos da pesquisa. 
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TÍTULO: Quantificação de nitritos em amostras de Jerked Beef utilizando a 

espectrofotometria de absorção molecular. 

Resumo 

Jerked Beef é um tipo de carne-seca, similar ao charque que diferenciam entre si através 
de sais de curas envolvidos em seu processamento. Neste ponto entra em ação o nitrito 
de sódio que está usualmente empregado em seu processamento e é alvo de uma 
grande preocupação devido seus níveis residuais e a presença de nitrosaminas que são 
compostos carcinogênicos formados a partir da reação química entre nitrito e aminas 
secundárias presentes na carne. O trabalho teve como objetivo avaliar a concentração 
de nitrito de sódio residual utilizando a espectrofotometria de absorção molecular em 
amostras de Jerked beef de 3 marcas diferentes provenientes de estabelecimentos 
comerciais da cidade de natal/RN. As três marcas avaliadas apresentaram 
concentrações de Nitrito de sódio dentro do Limite Máximo Tolerável (LMT) de 150 
mg/kg, os resultados obtidos das amostras variaram de 1,85 a 5,67 ppm ou mg/kg. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Nitrito, Limite Máximo Tolerável, Jerked Beef. 

TITLE: Quantification of nitrites in Jerked Beef samples using molecular absorption 

spectrophotometry. 

Abstract 

Jerked Beef is a type of dried meat, similar to beef jerky that differentiates between 
themselves through healing salts involved in its processing. At this point, the sodium 
nitrite that is usually used in its processing comes into action and is a target of great 
concern due to its residual levels and the presence of nitrosamines that are carcinogenic 
compounds formed from the chemical reaction between nitrite and secondary amines 
present in the meat. . The work aims to evaluate the concentration of residual sodium 
nitrite using the molecular absorption spectrophotometry in Jerked beef samples from 3 
different brands from commercial establishments in the city of Natal / RN. The three 
brands evaluated showed sodium nitrite concentrations below the Maximum Tolerable 
Limit (LMT) of 150 mg/kg, the results obtained from the samples were from 1.85 to 5.67 
ppm or mg/kg. 
 
Keywords: Keywords: Nitrite, Maximum Tolerable Limit, Jerked Beef. 

Introdução 

O jerked beef nacional tem com uma história muito interessante que começa com a 
aceleração dos fluxos migratórios do Nordeste e crescimento da demanda por charque 
no Sudeste; passa por uma série de apreensões de produtos análogos, porém 
adulterados, e termina com a aprovação pelo Departamento de Inspeção de Produtos 
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de Origem Animal (DIPOA), de um sucedâneo curado com nitrato/nitrito, feito de 
espessas mantas de carne de dianteiro e partes do traseiro bovino (FELICIO, 2002). 
Considerado uma evolução da carne de charque, o Jerked beef possui sais de curas 
em seu processamento e embalada a vácuo para sua comercialização. A embalagem a 
vácuo proporciona um maior tempo de prateleira por aumentar sua estabilidade e a 
segurança de crescimento de microorganismos aeróbicos pela redução da presença de 
oxigênio dentro da embalagem. Já a presença dos sais de cura como nitrito e nitrato, 
conferem uma cor mais avermelhada e uma macies maior para o Jerked Beef quando 
comparado ao charque (ALMEIDA, 2019) O Nitrito e o Nitrato além de conferir uma 
melhor aparência para a carne, também oferece proteção contra Clostridium Botulinum. 
Porém seu uso também traz uma grande preocupação, podendo apresentar riscos 
toxicológicos dependendo da quantidade ingerida e a susceptibilidade do organismo do 
consumidor. Os Nitritos por sua vez reduz a eficiência no transporte de oxigênio, 
principalmente em crianças, pois se combinam com a hemoglobina e a transforma em 
metemoglobina. Tanto no alimento quanto in vivo, os nitritos podem reagir com aminas 
secundárias e terciárias, formando N-nitrosaminas, que podem apresentar atividade 
carcinogênica, mutagênica, teratogênica e embriopática. (LIRA et al, 2003) Este 
trabalho teve o objetivo de determinar o teor de Nitrito de sódio residual total em 
amostras de Jerked Beef provenientes de estabelecimentos comerciais da cidade de 
Natal/RN, para verificar se o teor detectado obedece a legislação, sendo o limite máximo 
permitido pela Legislação Brasileira de 0,15g/100g (150 ppm) (SVS/MS, 1998). 
 
Metodologia 

 
A determinação de nitrito foi baseada no método espectrofotométrico presente no livro 
Métodos físico-químicos para análise de alimentos do Instituto Adolfo Lutz. Para este 
estudo foram avaliadas 3 amostras de Jerked Beef, todas em duplicada. De três marcas 
(A, B e C) provenientes de estabelecimentos comerciais da cidade de natal/RN. Foram 
necessárias duas etapas do procedimento para a quantificação do nitrito, sendo a 
primeira extração e a segunda consequentemente quantificação. Para a realização da 
extração todas as amostras foram trituradas em um liquidificador que possibilitou a 
padronização do tamanho da amostra e também facilitou a extração aumentando a 
superfície de contato da amostra com os reagentes. Pesou-se 10g de cada amostra (A, 
B, C) em duplicata, em um béquer de 200ml. Em seguida foram adicionados 5ml da 
solução de tetraborato de sódio e 50ml de água a 80°c e colocado em banho-maria por 
15 minutos agitando com o bastão de vidro. Com o auxílio de um bastão de vidro e um 
funil foi transferido o conteúdo quantitativamente para o balão volumétrico de 200ml, o 
béquer foi lavado com aproximadamente 50ml de água e foi adicionado ao balão 
volumétrico. Após a amostra esfriar, adicionou-se 5ml de ferrocianeto de potássio e 5ml 
da solução de sulfato de zinco, agitando após a adição de cada reagente e completando 
o volume do balão com água. Deixou-se em repouso por 15 minutos agitando 
vigorosamente várias vezes durante esse período. Logo foi filtrado com papel de filtro 
quantitativo para um erlenmeyer de 250ml. O mesmo se fez para o branco, porém sem 
a adição da amostra. Foram pipetadas 10ml do branco e das amostras para um balão 
volumétrico de 50ml, onde foram adicionadas 5ml do reagente sulfanilamida, deixado 
reagir por 5 minutos e posteriormente adicionou-se 3ml do reagente NED, completou-
se o volume com água e homogeneizou, deixando em repouso por 15 minutos, obtendo-
se a solução, agora pronta para a leitura. Sendo assim iniciou-se a segunda etapa do 
procedimento, a quantificação. A leitura foi realizada no espectrofotômetro de absorção 
molecular a 540nm e com as absorbâncias obtidas construiu-se uma curva analítica. 
 
Resultados e Discussões 
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Para que fosse realizada a determinação da concentração de Nitrito de sódio residual 
nas amostras, foi necessária a preparação de uma curva analítica, a partir de alíquotas 
da solução padrão de trabalho de nitrito de sódio a 8µg/mL, foram obtidos três 
concentrações para a curva analítica: 0,032; 0,16 e 0,32µg/mL, cada ponto da curva foi 
analisado no espectrofotômetro em duplicata, com as seguintes médias em 
absorbancias: para p1 0,050; p2 0,133 e p3 0,220. Com esses dados foi definida a 
equação da reta, onde x apresenta a concentração de nitrito de sódio e y a absorbância 
a 540nm, y=0,5884x+0,0339. O coeficiente de correlação foi de R²=0,9975. Após isso 
foi feita a análise das amostras, com o mesmo comprimento de onda, onde se obteve 
os valores da absorbância de cada amostra em duplicata. Para marca A as 
absorbâncias foram de 0,061 e 0,070, para B 0,065 e 0,066 e por fim a marca C com 
0,129 e 0,132. Esses valores foram aplicados na fórmula presente no método analítico 
do Instituto Adolfo Lutz, onde foi possível determinar a concentração do nitrito de sódio 
e o desvio padrão das amostras. A marca A apresentou concentração com média e 
desvio padrão de 1,85 ± 0,37, a marca B com 1,85 ± 0,44 e a marca C com 5,67 ± 0,13. 
Lira, et al (2003) encontraram concentrações de 0,4 ± 0,2; 0,3 ± 0,1; 0,4 ± 0,0; 0,5 ± 0,0 
ppm em amostras de Jerked Beef de 4 marcas diferentes comercializadas na cidade de 
Maceió/AL. Essas concentrações são menores do que as obtidas neste estudo. 
Youssef, E. Y. et al. (2011) encontraram concentrações de nitrito em amostras de Jerked 
Beef provenientes de estabelecimentos comerciais da região de Londrina, sendo elas 
2,90 ± 0,01; 10,0 ± 0,06; 2,92 ± 0,05; 4,04 ±0,002 ppm. Valores maiores do que os 
encontrados neste estudo, porém ainda dentro do permitido pela legislação. Com isso 
observou-se que as amostras analisadas apresentaram teores abaixo do limite máximo 
tolerável para nitrito de sódio residual, que é de 0,15g/100g (150 ppm) determinado pela 
Portaria n° 1004 de 11 de dezembro de 1998, portanto dentro dos padrões 
estabelecidos. Apesar de neste estudo não ter sido considerado o tempo de prateleira 
de cada produto, os valores tão abaixo do LMT pode ser atribuídos a este fator, devido 
a reação do nitrito de sódio com a carne ao longo desse tempo. Além disso Jerked Beef 
é embalado a vácuo, portanto bem protegido de bactérias. Durante a realização desse 
estudo foi verificado a escassez de trabalhos relacionados ao Jerked Beef disponíveis 
na literatura. 
 
Conclusão 

 
Com base nos resultados obtidos neste estudo pode-se concluir que as indústrias estão 
se atendo a manter seus produtos de acordo com as recomendações legais vigentes. 
Visto que as concentrações encontradas para nitrito de sódio nas amostras analisadas 
foram inferiores aos limites máximos estabelecidos na legislação em vigor. Porém, vale 
salientar a importância da continuidade das práticas de controle, visando garantir a 
qualidade e segurança do alimento que chega à mesa do consumidor e diminuir o risco 
do surgimento de doenças advindas deste consumo. 
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TÍTULO: TOXICIDADE SANGUÍNEA DO INIBIDOR DE TRIPSINA SACIETOGÊNICO 

DA SEMENTE DE TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA L.) NANOENCAPSULADO 

EM RATOS WISTAR 

Resumo 

A obesidade é um problema de saúde mundial, que pode ser um facilitador para o 
aparecimento ou agravamento de outras morbidades como diabetes, hipertensão, 
problemas osteomusculares dentre outros. A dificuldade de adesão ao tratamento faz 
com que se busque alternativas seguras e eficazes que auxiliem nesse tratamento. 
Nesse sentido Moléculas naturais com ação bioativa, tais como o inibidor de tripsina 
isolado de sementes de tamarindo (Tamarindus indica L.) (ITT), destaca-se entre os 
agentes sacietogênicos e anti-inflamatórios estudados na atualidade. Nessa 
perspectiva, visando manter o ITT intacto e protegido ao longo do trato gastrointestinal, 
foi realizada a encapsulação por nanoprecipitação em quitosana purificada e proteína 
de soro de leite isolada, sendo necessária a análise para garantia da segurança, 
portanto esse trabalho visa analisar a toxicidade do inibidor de tripsina das sementes de 
tamarindo (Tamarindus indica L.) nanoencapsulado, em ratos Wistar. Os resultados 
mostraram que embora tenham se mantido dentro dos padrões considerados normais 
para ratos Wistar, houve um aumento na concentração de plaquetas, da creatinina do 
grupo de estudo que recebeu o ITT encapsulado em quitosana e proteína do leite (EQPI) 
e a diminuição da fosfatase alcalina e TGO do grupo tratado com EQPI em comparação 
ao grupo controle. As análises não apresentaram sinais de toxicidades, nem alterações 
indesejadas dos parâmetros sanguíneos, assegurando a utilização do ITT em estudos 
clínicos. 
 
Palavras-chave: Encapsulação. Nanopartícula. Atividade antitríptica. Ratos Wistar. 

TITLE: BLOOD TOXICITY OF THE SACIETOGENIC TRIPSIN INHIBITOR OF 

TAMARINDO SEED (TAMARINDUS INDICA L.) NANOENCAPSULATED IN WISTAR 

RATS 

Abstract 

Obesity is a global health problem, which can be a facilitator for the appearance or 
worsening of other morbidities such as diabetes, hypertension, musculoskeletal 
problems, among others. The difficulty in adhering to treatment makes it necessary to 
search for safe and effective alternatives that assist in this treatment. In this sense, 
natural molecules with bioactive action, such as the trypsin inhibitor isolated from 
tamarind seeds (Tamarindus indica L.) (ITT), stand out among the sacietogenic and anti-
inflammatory agents studied today. In this perspective, in order to keep the ITT intact 
and protected throughout the gastrointestinal tract, encapsulation was performed by 
nanoprecipitation in purified chitosan and isolated whey protein, requiring analysis to 
ensure safety, so this work aims to analyze the toxicity of trypsin inhibitor of 
nanoencapsulated tamarind (Tamarindus indica L.) seeds in Wistar rats. The results 
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showed that although they remained within the standards considered normal for Wistar 
rats, there was an increase in the concentration of platelets, creatinine in the study group 
that received the ITT encapsulated in chitosan and milk protein (EQPI) and a decrease 
in phosphatase alkaline and TGO in the group treated with EQPI compared to the control 
group. The analyzes showed no signs of toxicity or undesired changes in blood 
parameters, ensuring the use of ITT in clinical studies. 
 
Keywords: Encapsulation. Nanoparticle. Antitryptic activity. Wistar rats. 

Introdução 

Nos últimos anos, o cenário mundial vem passando por uma transição nutricional, na 
qual alguns países saíram da realidade de desnutrição e hoje se observa uma epidemia 
de excesso de peso populacional. Fator que pode contribuir para o aumento da 
predisposição ao desenvolvimento de várias morbidades como problemas 
osteomusculares, diabetes mellitus, hipertensão arterial entre outros (ABESO, 2016; 
THE GBD 2015 OBESITY COLLABORATORS, 2017; WHO, 2013). 
Um dos hormônios de destaques responsáveis pela digestão e metabolismo de 
alimentos é a Colecistocinina (CCK) que é um hormônio com efeito de curto prazo que 
atua reduzindo os sinais de fome e aumentando a sensação de saciedade. O CCK é 
secretado por células endócrinas do intestino e sintetizado pelo sistema nervoso central, 
que controla o balanço energético do organismo (DAMIANI; DAMIANI, 2011). 
A adesão ao tratamento da obesidade é difícil, por isso é grande a busca por alternativas 
seguras e eficazes que auxiliem nesse tratamento. Essa lacuna no mercado, incentivou 
a elaboração de estudos que avaliam a ação sacietogênica e anti-inflamatória dos 
inibidores de proteases (inibidores de tripsina) (CHEN et al., 2012; COSTA, 2017; 
KOMARNYTSKY; COOK; RASKIN, 2011; MEDEIROS et al., 2018; NAKAJIMA et al., 
2011; RIBEIRO et al., 2015; SERQUIZ et al., 2016). 
A inibição da enzima digestiva tripsina é o principal efeito dos chamados inibidores de 
tripsina, que consequentemente acaba influenciando na secreção do hormônio CCK, 
causando um efeito em cascata retardando o esvaziamento gástrico, promovendo a 
sensação de saciedade e consequentemente reduzindo o ganho de peso corporal 
(CHEN et al., 2012; DAMIANI; DAMIANI, 2011; NAKAJIMA et al., 2011; RIBEIRO et al., 
2015; SANTOS et al; SERQUIZ et al., 2016., 2012). 
Os benefícios do inibidor de tripsina estão atrelados não somente a quantidade presente 
no alimento, mas também ao tempo de consumo do mesmo. Ribeiro et al. (2015) em 
seus estudo com o inibidor isolado de semente de tamarindo (ITT), mostrou que a 
dosagem equivalente a 25 mg/kg de inibidor de tripsina, foram suficientes para causar 
redução no ganho de peso, sem que ocorresse desnutrição energética proteica e, sendo 
essa decorrente do aumento das concentrações de CCK e, consequentemente, 
aumento da saciedade. 
Com base na propriedade sacietogênica comprovada do ITT (CARVALHO et al., 2016; 
COSTA, 2017; RIBEIRO et al., 2015) e, da crescente busca por opções seguras e 
eficazes para a redução no consumo alimentar e, por conseguinte, redução no ganho 
de peso, uma alternativa que se mostra eficaz é o encapsulamento do ITT, visando 
maior estabilidade e eficiência. Destaca-se que no estudo de MEDEIROS et al., (2018), 
o ITT foi purificado e caracterizado. Esse conhecimento bioquímico fornece informações 
essenciais e inovadoras para uma biomolécula de provável aplicação biotecnológica e 
promissora como candidata ao encapsulamento. 
Para avaliar a toxicidade são comumente utilizadas análises de células in vitro, onde é 
possível detectar efeitos tóxicos e a partir daí calcular as quantias iniciais para 
realização do teste de toxicidade, prevenindo a utilização desnecessária de modelos 
animais, além de evitar possíveis danos como efeitos da toxicidade em seres humanos 
(ANVISA, 2013; MCMULLEN et al., 2018). 
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Apesar de apresentarem aplicações nas mais diversas formas, os materiais 
nanoencapsulados necessitam serem avaliados em relação a toxicidade, que pode 
variar conforme o tamanho, forma ou concentração de determinados materiais, fazendo-
se necessário executar ensaios toxicológicos previamente aos estudos clínicos em 
humanos, visando garantir a sua segurança (BUZEA; PACHECO; ROBBIE, 2007). 
Portanto o presente artigo tem como finalidade avaliar a toxicidade do inibidor de tripsina 
das sementes de tamarindo (Tamarindus indica L.) nanoencapsulado, em ratos Wistar. 
 
Metodologia 

 
2.1 OBTENÇÃO DO ITT 
A metodologia utilizada para obtenção da molécula (ITT) foi estabelecida conforme 
Medeiros et al., (2018). Todas as etapas foram analisadas quanto à sua atividade de 
inibição para tripsina, utilizando a tripsina sérica bovina e como substrato o N-benzoyl-
DL-arginina-p-nitroanilida (BApNA) a 1,25 mM, a leitura dessa reação foi realizada em 
espectrofotômetro a 405 nm (KAKADE; SIMONS; LIENER, 1969). E as proteínas 
quantificadas pelo método de Bradford (1976), utilizando a albumina de soro bovino 
(BSA) como padrão (BRADFORD, 1976). 
2.2 ENCAPSULAÇÃO DO ITT 
A metodologia foi baseada em Queiroz et al. (2018) com modificações. As soluções de 
injeção (20 mL) foram preparadas segundo a razão agente encapsulante: ativo de 1:4 
(p/p) para os grupos contendo proteína do leite isolada e quitosana, separadamente. 
Para o grupo contendo a combinação dos materiais de parede, foi utilizada a razão ITT: 
proteína do leite isolada: quitosana de 1:2:2 (p/p). 
O preparo do duplo material de parede foi realizado sendo essas soluções de injeção 
preparadas na proporção massa/massa equivalente a 1:2:2 (ITT: quitosana: proteína 
isolada do leite), totalizando e mantendo a proporção núcleo e material de parede de 
1:4. 
O solvente orgânico utilizado para promover a precipitação foi o etanol absoluto, na 
proporção de solução injeção: etanol igual a 1:5 (v/v), a temperatura de 10°C. O 
tensoativo utilizado foi o tween 80 solubilizado no etanol na proporção 0,10%. A injeção 
da solução contendo agente encapsulante e ativo em solvente orgânico foi realizada em 
5 minutos, sob a ação do ultradispersor (Ika) a 18.000RPM, utilizando seringa. Todo o 
processo foi realizado em triplicata. 
Posteriormente, todas as dispersões foram centrifugadas (800 RPM a 10°C por 10 
minutos) para separação do precipitado, o qual foi desidratado em etanol por overnight 
nas proporções: 1:4 (etanol: proteína isolada do leite) e; 1:7 (etanol: quitosana) e (etanol: 
quitosana: proteína isolada do leite), nesses agentes encapsulantes (quitosana e duplo 
material de parede), a etapa de desidratação foi repetida. Os resíduos gerados foram 
secos em evaporador rotatório e liofilizados. 
2.3 MODELO EXPERIMENTAL DE TOXICIDADE SANGUÍNEA 
A análise de toxicidade foi realizada de acordo com o protocolo experimental OECD 
Guideline for Testing of Chemicals - Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method 423 
(2001), com dose bioativa estabelecida de acordo com os resultados do estudo de 
citotoxicidade em células realizado previamente, a IC50 do EQPI avaliada por Queiroz 
et al. (2018) e, experimentos prévios com o ITT (CARVALHO et al., 2016) visando a 
aplicações clínicas futuras. 
Os ratos machos, adultos, pesando (320 – 420 g), da linhagem Wistar, alimentados com 
dieta de alto índice glicêmico foram fornecidos pelo biotério da Universidade Potiguar 
(UNP, Natal/RN). Os animais permaneceram em condições padrão de luminosidade 
(12h-claro / 12h-escuro), em gaiolas limpas semanalmente, mantidos a temperatura 
controlada (23 – 25 °C), com água e ração ad libitum. 
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Os experimentos foram realizados no Laboratório de Nutrição Experimental da UNP/RN, 
e o projeto foi aprovado pelo comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA-UNP, Natal/RN) 
sob protocolo n° 019/2017. Todo o experimento foi reproduzido em concordância com o 
Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (2011). 
Os animais foram distribuídos de forma individual e, casualmente, em dois grupos com 
cinco animais cada, passando por cinco dias de adaptação. Os dois grupos avaliados 
receberam dieta HGLI, de alto índice glicêmico (77,6) e carga glicêmica (38,8), por 15 
dias (durante a adaptação e período de tratamento) composta pela dieta padrão 
Labina® (produzida pela Purina do Brasil, considerada, nutricionalmente, adequada 
para os animais), leite condensado e açúcar refinado (4.5:4.5:1 p/p/p) (CARVALHO et 
al., 2019, LIMA et al., 2019, LUZ et al., 2018). 
Após a adaptação, os ratos foram divididos de acordo com os grupos listados abaixo e 
submetidos às dietas propostas durante 10 dias. Grupo dieta HGLI (n=5): consistiu na 
oferta da dieta HGLI + 1 mL de água por gavagem. Foi considerado o grupo controle. 
Grupo dieta HGLI + EQPI (n=5): consistiu na oferta da dieta de HGLI + 1 mL de EQPI 
(12,5 mg/kg) por gavagem, que foi considerado o grupo de tratamento teste. 
Após os 10 dias de experimento, os animais foram anestesiados a fim de coletar sangue 
para as análises bioquímicas. A aplicação do anestésico Zoletil® 50 (50 – 80 mg/mL) e 
a coleta de sangue por meio de punção cardíaca foram executadas por pessoas 
treinadas e capacitadas. 
2.3.1 Avaliação dos parâmetros bioquímicos 
O sangue retirado dos animais foi coletado em microtubos com EDTA e avaliado em 
relação aos seguintes parâmetros bioquímicos: hemoglobina, hematócrito, contagem 
total, plaquetas, enzimas hepáticas (transaminase glutâmico-oxalacética – TGO, 
transaminase glutâmico-pirúvica – TGP, gama glutamiltransferase – GGT, fosfatase 
alcalina), creatinina, ureia, proteínas totais e albumina. O método utilizado para 
avaliação dos parâmetros bioquímicos foi o colorimétrico-enzimático automatizado 
(Labtest®, Natal, RN, Brasil). 
2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
A caracterização da estrutura secundária s foi expressa em média e desvio-padrão. Os 
testes estatísticos foram utilizados conforme natureza e distribuição das variáveis, 
sendo utilizado Anova com pós-teste de Tukey o qual foi considerado a diferença 
estatisticamente significativa quando p<0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1 RESULTADOS 
3.1.1 Avaliação dos parâmetros bioquímicos 
Nas análises de hemoglobina, hematócrito e na contagem total de leucócitos não houve 
diferença significativa entre os dois grupos avaliados. Já em relação as plaquetas houve 
diferença significativa (p <0,05), onde o grupo de estudo que recebeu o EQPI manifestou 
um aumento nas concentrações de plaquetas em comparação ao grupo controle que 
recebeu água, conforme podemos observar na figura 1. 
Na figura 2, pode-se observar que as análises de ureia, proteínas totais e albumina não 
diferiram significativamente (p>0,05), entretanto em relação a análise de creatinina 
houve uma diferença estatística, onde é possível observar uma maior expressividade 
no grupo de estudo que recebeu EQPI (p<0,05). 
Em relação aos resultados das análises de TGP e GGT não houve diferença 
significativa. Já na análise de fosfatase alcalina podemos observar que houve uma 
redução significativa (p<0,05) desse parâmetro no grupo de estudo tratado com EQPI 
quando comparado ao grupo controle tratado com água. Houve também diferença 
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significativa (p<0,05) nos resultados de TGO com uma diminuição dos valores no grupo 
que recebeu EQPI, conforme podemos observar na figura 3. 
3.2 DISCUSSÃO 
A toxicidade diz respeito ao potencial que uma determinada substancia tem em ser 
tóxica. Em se tratando de nanoestruturas, alguns fatores são decisórios para se 
determinar a toxicidade, como tamanho, estrutura química e dose dessas 
nanopartículas, além de influenciarem na capacidade de dispersão e aglomeração, o 
que auxiliaria no deslocamento desses materiais para diversos locais, podendo levar a 
um possível acúmulo e aumento da exposição a estruturas tóxicas (FADEEL; GARCIA-
BENNETT, 2010). 
Park et al. (2011) comprovaram em suas análises que o nível de toxicidade das 
nanopartículas de prata está atrelado proporcionalmente a dose utilizada nos ensaios 
de toxicidade in vitro. Os testes de toxicidade auxiliam nos estudos clínicos, uma vez 
que ajudam a definir a dose que possa ser utilizada sem que haja efeitos adversos 
indesejados (PARASURAMAN, 2011). 
Nas análises dos parâmetros bioquímicos, não houve diferença estatística nos exames 
de hemoglobina, hematócrito e leucócitos. Alguns estudos obtiveram resultados 
semelhantes como é o caso das análises de Montero (2019) que também realizou 
experimentos com ratos Wistar analisando nanopartículas feitas com quitosana e BSA 
administrada por meio intravenoso e que encontrou valores de hemoglobina parecidos 
com as do presente estudo. Tiwari et al. (2011) relatou alterações em suas análises com 
nanopartículas de prata para de contagem total de leucócitos, diferindo do presente 
estudo não somente no material utilizado, mas também nos resultados encontrados uma 
vez que não foram observadas alterações significativas. Em relação às análises de 
plaquetas houve um aumento considerável no grupo de estudo onde foi administrado o 
EQPI. Nakielski e Pierini (2019) relatam em seus estudos a influência que a quitosana 
pode ter sobre a concentração de plaquetas, evidenciando que somente o fato de ter 
sido utilizado a quitosana como material encapsulante nesse estudo pode ter 
influenciado na elevação da concentração de plaquetas. 
Nas análises referentes a função renal não houveram diferenças estatísticas 
significativas para os exames de albumina, proteínas totais e ureia. Tzankova et al. 
(2018) encontraram valores semelhantes ao desse estudo em suas análises de 
proteínas totais. Quanto a creatina, houve um aumento nos valores encontrados no 
grupo de estudo que fez uso do EQPI, mas esse aumento ficou próximo ao encontrado 
por Feng et al. (2016) em seus estudos e foi considerado dentro dos valores de 
normalidade. Mesmo ocorrendo o aumento dos níveis de creatinina esses se 
mantiveram dentro dos padrões considerados normais para ratos Wistar eutróficos. 
Levey et al. (2016) enfatiza que para analisar o comprometimento renal não se pode 
considerar um único parâmetro isoladamente, pois embora possam oferecer um indício 
de que a função renal não esteja funcionando dentro da normalidade são necessários 
exames complementares para que seja confirmado um comprometimento na função 
renal. 
Quanto a função hepática as análises mostraram uma diminuição dos níveis de TGO 
para o grupo de estudo com EQPI. Montero et al. (2019) alcançou em seus 
experimentos uma diminuição mais acentuada dos níveis de TGO em relação ao 
presente estudo. Outro parâmetro que houve alteração foi a fosfatase alcalina, sendo 
observada uma redução nos níveis em relação ao grupo controle. Tzankova et al. (2018) 
em seus experimentos de encapsulação de quercetina com alginato e quitosana através 
de gelificação eletrostática, conseguiu alcançar uma ação hepatoprotetora com a 
diminuição dos valores de TGO, TGP e fosfatase alcalina. 
Em relação aos exames de GGT não foram encontradas referências na literatura em 
relação a análise desse exame em nanoencapsulados, tratando-se então de uma 
inovação a utilização desse parâmetro. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 529 

 

 
Conclusão 

 
As análises não apresentaram alterações indesejadas dos parâmetros sanguíneos, 
havendo inclusive uma melhora em marcadores hepáticos com a diminuição 
significativa dos níveis de TGO e fosfatase alcalina evidenciando um possível efeito 
hepatoprotetor. Portanto torna-se necessário estudos para uma avaliação mais 
aprofundada sobre esse efeito hepatoprotetor. Não foram encontrados sinais de 
toxicidade sanguínea assegurando a utilização do ITT em estudos clínicos. 
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Figura 1. Resultado da análise bioquímica de toxicidade sanguínea avaliada através da 
análise de hemoglobina, hematócrito, contagem total de leucócitos e plaquetas de ratos 
Wistar divididos nos grupos água e EQPI. 
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Figura 2. Resultado da análise bioquímica de toxicidade sanguínea avaliada através da 
análise de ureia, creatinina, proteínas totais e albumina de ratos Wistar divididos nos 
grupos água e EQPI. 
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Figura 3. Resultado da análise bioquímica de toxicidade sanguínea avaliada através das 
análises de TGO, TGP, GGT e Fosfatase alcalina de ratos Wistar divididos nos grupos 
água e EQPI 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 192 DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Introdução: é importante a investigação das condições sociodemográficas dos usuários 
atendidos pelo SAMU, assim como sua discussão, pois possibilita a elucidação do 
significado das falas dos usuários que compartilham de tal assistência. Objetivo: 
caracterizar as condições sociodemográficas e de saúde dos usuários atendidos pelo 
SAMU 192 Rio Grande do Norte (RN). Método: pesquisa exploratório-descritiva, com 
abordagem quantitativa, realizada em um hospital de referência. Resultados: a amostra 
foi composta por 384 usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, entre janeiro e junho de 
2016. Destacou-se o sexo masculino (64,6%), com idade entre 36 a 67 anos (34,1%); 
ocorrências traumáticas (58,3%), principalmente dos acidentes de trânsito (33,59%), em 
destaque as colisões (28,9%), e afecções neurológicas (21,1%) alcançaram o maior 
número das ocorrências clínicas. Conclusão: através da análise dos dados 
sociodemográficos dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, percebeu-se maiores 
ocorrências traumáticas relacionadas a acidentes de transito, com predominância do 
sexo masculino, com idade entre 36 a 67 anos. 
 
Palavras-chave: Assistência Pré-Hospitalar; Emergência; Perfil de saúde. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF USERS SERVED BY THE MOBILE EMERGENCY 

SERVICE 192 OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Introduction: it is important to investigate the sociodemographic conditions of the users 
served by SAMU, as well as their discussion, as it makes it possible to elucidate the 
meaning of the statements of users who share such assistance. Objective: to 
characterize the sociodemographic and health conditions of users served by SAMU 192 
Rio Grande do Norte (RN). Method: exploratory-descriptive research, with a quantitative 
approach, carried out in a reference hospital. Results: the sample consisted of 384 users 
attended by SAMU 192 RN, between January and June 2016. The male gender (64.6%), 
aged between 36 to 67 years (34.1%); traumatic occurrences (58.3%), mainly from traffic 
accidents (33.59%), especially collisions (28.9%), and neurological disorders (21.1%) 
reached the largest number of clinical occurrences. Conclusion: through the analysis of 
the sociodemographic data of the users attended by SAMU 192 RN, it was noticed 
greater traumatic occurrences related to traffic accidents, with a predominance of males, 
aged between 36 and 67 years. 
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Keywords: Pre-Hospital Assistance; Emergency; Health profile. 

Introdução 

Muitas questões sobre a qualidade do atendimento pelos serviços de urgência e 
emergência são abordadas pela imprensa e pelos próprios usuários, focados, 
principalmente, nos assuntos negativos, como demora no atendimento, área física 
inadequada e deficiência de recursos materiais. 
 
O serviço de emergência humanizado é aquele que em sua estrutura física, tecnológica, 
humana e administrativa valoriza e respeita a pessoa, colocando-se a serviço desta, 
garantindo-lhe um atendimento de elevada qualidade. No entanto, sendo de urgência e 
emergência, esse serviço, seja ele fixo (hospitais e unidades de pronto atendimento) ou 
móvel (atendimentos pré-hospitalares móveis), com uma rotina acelerada de 
atendimento, tornam-se um ambiente de muita tensão e estresse tanto para os 
profissionais como familiares e usuários (DANTAS, 2014). 
 
Dentre os vários componentes do Sistema de saúde no mundo, os serviços de urgência 
foram considerados como prioritários no processo de qualificação. Este serviço 
configura-se como uma ferramenta essencial para garantir a sobrevida e reduzir as 
sequelas dos agravos à saúde, sejam eles de natureza clínica, traumática, gineco-
obstétrica, psiquiátrica, pediátrica, dentre outras. Sua implantação pode ser de uma rede 
estruturada de urgência de forma fixa ou móvel com regulação médica a distância, com 
eixos que podem minimizar os agravos à saúde (SOUSA, TELES e OLIVEIRA, 2020). 
 
Visando a reestruturação e qualificação desse serviço no Brasil, surge a Política de 
Qualificação da Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde (QualiSUS), objetivando 
elevar o nível de Qualidade da Assistência (QA) prestada à população. Em consonância 
surge a Política Nacional de Atenção às Urgências, resultando no surgimento e 
implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que oferece 
assistência direta e indiretamente, pelo telefone e no local do evento o mais rápido 
possível, visando à diminuição do número de óbitos e sequelas (DIAS et al., 2016). 
 
O SAMU torna-se um importante regulador do sistema de saúde, interferindo na 
organização da rede de atenção e na estruturação dos serviços de urgência. Por isso, 
faz-se necessário a avaliação da sua QA, a fim de propor soluções que visem satisfação 
dos usuários, considerando que essa QA está diretamente relacionada às condições do 
serviço e satisfação dos usuários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 
 
Desse modo, tem-se percebido poucos estudos dessa natureza nos serviços de 
urgência pré-hospitalares no Mundo. Em pesquisa realizada no Serviço médico de 
emergência em Bonn (Alemanha), identificou-se um aumento de melhorias na condição 
do paciente de 2004 até 2014 após a implementação de medidas organizacionais e 
corretivas do serviço (SCHEWE et al., 2019). 
 
Neste contexto, observa-se que na realidade brasileira, o atendimento de emergência 
possui domínios deficientes, mas tem ganhado prioridade. Atrelado a essa realidade, é 
percebido que as diretrizes de descentralização, regionalização e hierarquização 
encontram-se pouco implementadas, sendo a qualidade do serviço agravada devido ao 
aumento de demanda pela população, sobrecarregando os serviços hospitalares 
(DORR et al., 2020). 
 
O SAMU não foge desta realidade, pois de acordo com as vivencias dos profissionais 
atuante nessa área, existem situações de urgência que estão mais susceptíveis ao 
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estresse, devido à sobrecarga de trabalho, instabilidade e gravidade dos pacientes, 
deslocamento das viaturas, trânsito, locais de difícil acesso, falta de capacitação 
adequada pelos profissionais e aglomeração de pessoas (PAI et al., 2015). 
 
Diante disso, é importante a discussão do tema em foco, pois possibilita a elucidação 
do significado das falas dos usuários que compartilham da assistência prestada pelo 
SAMU 192 do Estado do Rio Grande do Norte (SAMU 192 RN). Portanto, o estudo tem 
como objetivo caracterizar as condições sociodemográficas e de saúde dos usuários 
atendidos pelo SAMU 192 RN. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo transversal, avaliativo e quantitativo realizado no Complexo 
Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), especificamente no Pronto Socorro 
Clóvis Sarinho (PSCS), após o atendimento e estabilização dos usuários pelos 
profissionais do SAMU e do HMWG/PSCS. 
O HMWG é referência no atendimento de urgência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
no Rio Grande do Norte, sendo o único hospital público da região metropolitana de Natal 
que conta com serviço de urgência e emergência em trauma de alta complexidade, 
queimados, ortopedia, neurologia, neurocirurgia e diversas urgências clínicas (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2014). 
Ao todo, o complexo hospitalar possui estrutura para 264 leitos, distribuídos entre 
HMWG e PSCS, e destinados ao atendimento em diversas especialidades, como clinica 
médica, cirurgia geral, cardiologia, ortopedia (RIO GRANDE DO NORTE, 2014). 
O HMWG atende, mensalmente, uma média de 21 mil pacientes vindos da capital e do 
interior do estado, dos quais 1.100 são internados. A cada mês, são feitas cerca de 600 
procedimentos cirúrgicos, entre cirurgias e reduções ortopédicas. Os principais 
procedimentos realizados são: ortopedia, clínica médica, pediatria, cirurgia geral, UTI, 
cirurgia buco-maxilo-facial, anestesia, análises clínicas, fisioterapia, fonoaudiologia, 
oftalmologia e otorrinolaringologia (RIO GRANDE DO NORTE, 2014). 
A população-alvo compreenderá os usuários atendidos pela equipe do SAMU 192 RN. 
Segundo Brasil (2009), este serviço atende cerca de 800 usuários ao mês, portanto, 
estima-se que esse serviço realize cerca de 9600 atendimentos ao ano. 
Para o cálculo da amostragem dos usuários do SAMU 192 RN utilizou-se um erro 
amostral de 5%. Após o calculo, chegou-se a um resultado de 384 usuários que se 
encaixam nos seguintes parâmetros: ter idade igual ou superior a 18 anos, e, no caso 
de coma, confusão mental, impossibilidade de comunicação verbal ou óbito estar com 
seus acompanhantes legalmente responsáveis. Serão excluídos, os usuários e/ou 
acompanhantes que não tenham condições cognitivas para responder o questionário. 
Para coleta de dados, utilizou-se um instrumento do tipo formulário, para os 
usuários/familiares/acompanhante após sua construção e validação nas etapas 
anteriores deste estudo. Após a estabilização hemodinâmica, clínica e psíquica do 
paciente, inicia-se a coleta com os usuários que foram atendidos pela equipe de plantão. 
Durante esta coleta, além de avaliar a satisfação dos usuários atendidos pelo SAMU 
192 RN, também será possível realizar um diagnóstico sociodemográfico e de saúde 
dessas vítimas, a fim de se levantar dados importantes das principais características 
destes usuários que precedeu o atendimento pré-hospitalar móvel de urgência. 
A coleta de dados foi realizada entre os meses de janeiro e junho de 2016. Ressalta-se 
que, para esta coleta de dados, foi necessária a contribuição dos alunos de iniciação 
científica, membros do Grupo de Pesquisa “Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Urgência, Emergência e Terapia Intensiva” (NEPET) do Departamento de Enfermagem 
da UFRN, sob orientação dos pesquisadores. Foi elaborado um cronograma conforme 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 537 

 

a disponibilidade dos 15 discentes que participaram da coleta de dados, e distribuídos 
no máximo 2 por turno, entre os dias da semana. E realizou-se um treinamento para 
orientação sobre a abordagem aos usuários e a coleta propriamente dita. 
Conforme a Resolução 196/96, complementada pela 466/128, do Conselho Nacional de 
Saúde, foram cumpridas todas as exigências para pesquisa envolvendo seres humanos. 
Obtendo parecer favorável (CAAE: 0025.0.294.051-10) pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL). Para que os 
participantes desse estudo compreendam os procedimentos, riscos, desconfortos, 
benefícios e direitos envolvidos, solicitou-se a assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. 
Os dados coletados foram organizados em um banco de dados eletrônico por meio de 
digitação em planilha do Microsoft Excel (Office 2007), em seguida ocorreu à correção 
e verificação dos erros de digitação. Após este processo, os mesmos foram exportados 
para a análise no programa Statistical Package for Social Science (SPSS) 20.0 e 
apresentados sob a forma de tabelas. A análise se deu por meio da estatística descritiva. 
Conforme a Resolução 196/96, revogada pela 466/12, do Conselho Nacional de Ética 
em Pesquisa, serão cumpridas todas as exigências para pesquisa envolvendo seres 
humanos. O estudo foi previamente submetido à analise do comitê de ética em pesquisa 
do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), obtendo parecer favorável (n.437/2010 
e CAAE: 0025.0.294.051-10). Para que os participantes desse estudo compreendam os 
procedimentos, riscos, desconfortos, benefícios e direitos envolvidos, utilizaremos o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (BRASIL, 2012). 
 
Resultados e Discussões 

 
Após a coleta de dados, do total de 384 indivíduos amostrados, realizou-se a 
caracterização das condições sociodemográficas e de saúde dos usuários atendidos 
pelo SAMU 192 RN, registrados no período de janeiro a junho de 2016. 
Considerando o sexo e a faixa etária, a Tabela 1 indica que 248 (64,6%) usuários eram 
do sexo masculino. A idade dos usuários variou de 18 anos a igual ou maior a 67 anos. 
Destaca-se como o maior percentual a faixa etária correspondente ao intervalo de 36 a 
67 anos, com 131 (34,1%) dos usuários. 
Tabela 1 – Distribuição dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, segundo sexo, faixa 
etária, procedência e grau de escolaridade. Natal (RN), 2016. 
Referente à procedência e o grau de escolaridade dos usuários, representado também 
na Tabela 1, 158 (41,1%) residiam no interior do Estado e 74 (19,3%) no Distrito Oeste. 
E com relação ao grau de escolaridade, o ensino fundamental alcançou o maior 
percentual, com 180 (46,8%) dos usuários, e 59 (15,4%) não eram alfabetizados. 
Tabela 2 - Distribuição dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, segundo etnia, 
religião e estado conjugal. Natal (RN), 2016. 
Relacionado à etnia, religião e estado civil, indicado na Tabela 2, 186 (48,4%) 
declararam-se como pardos, sendo a maioria dos usuários da amostra. Houve 
prevalência da religião católica, sendo 255 (66,4%) dos usuários amostrados. E quanto 
ao estado conjugal, 186 (48,4%) dos indivíduos eram casados, e 115 (29,9%) eram 
solteiros. Dos 384 indivíduos do estudo, 161 (41,9%) eram do lar ou aposentados e 89 
(23,2%) eram comerciantes ou trabalhavam em outros serviços. E a renda em salários 
mínimos ficou em torno de 1 a 2 salários, que corresponde a 235 (61,2%) dos usuários, 
representada na Tabela 3. 
Tabela 3 – Distribuição dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, segundo ocupação 
e renda em salários mínimos. Natal (RN), 2016. 
Os atendimentos realizados pelo SAMU 192 RN, neste período de janeiro a junho de 
2016, coletado da amostra, estão representados na Tabela 4. Há uma maior incidência 
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das ocorrências traumáticas, sendo 224 (58,3%) dos usuários, e 158 (41,1%) de causas 
clínicas. As colisões obtiveram maior porcentagem, com 123 (54,9%), e em segundo, 
ficaram as quedas com 49 (21,8%). 
Os acidentes de trânsito representaram maior número das ocorrências do tipo 
traumático durante o período estudado, com 141 (62,9%) dos usuários atendidos. Sendo 
123 (54,9%) dos usuários que sofreram as colisões, 15 (6,6%) o atropelamento e, por 
último, o capotamento com 3 (1,3%) dos usuários. 
As afecções neurológicas, em destaque para os acidentes vasculares encefálicos, 
alcançaram o maior número, com 83 (52,5%) dos usuários atendidos por causas 
clínicas, e com 27 (17,0%) ficaram as afecções cardiovasculares, seguida das afecções 
metabólicas com 14 (8,8%) dos usuários amostrados. 
Tabela 4 – Distribuição dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, segundo o tipo de 
ocorrência. Natal (RN), 2016. 
Comparando estudos referente ao sexo dos usuários atendidos pelo serviço de 
emergência observou-se a prevalência de assistência à população masculina. Em uma 
pesquisa semelhante feita no SAMU RN, de 3.186 ocorrências, 63,2% eram do sexo 
masculino (DIAS et al., 2016). Outro estudo mostrou também a prevalência para o sexo 
masculino com 54,37% dos usuários (MENDONÇA; PINHEIRO; MELO, 2015). 
Acrescentando ainda, uma pesquisa realizada em Minas Gerais em 2016, apontou que 
64,5% dos usuários atendidos no SAMU MG durante o período do estudo 
corresponderam também ao sexo masculino (BOONE et al., 2018). 
Diante disso, percebe-se a maior ocorrência de acidentes relacionada aos homens em 
comparação às mulheres. Tal fato pode estar associado ao comportamento de mais 
agressividade desse grupo no transito, além de questões sociais e culturais como 
velocidade excessiva, manobras arriscadas e consumo de álcool (CAVALCANTE et al., 
2015). 
Quanto à faixa etária, estudo realizado no SAMU RN em 2016 indicou uma variação de 
menor de 01 ano a igual ou maior a 75 anos, com prevalência nas idades de 25 a 34 
anos, representado por 18% de 3.186 atendimentos (DIAS et al., 2016). Pesquisa feita 
no SAMU de Teresina (PI) constatou que a faixa etária mais prevalente foi entre 24 a 29 
anos, representado por 47,5% dos casos (CAVALCANTE, 2015). Enquanto isso, uma 
revisão da literatura realizada em 2016 apontou que, predominantemente, os casos 
atendidos pelo SAMU possuem uma faixa etária entre 20 a 30 anos de idade, sendo 
esses casos acompanhados também por comportamentos de riscos (HANAUER et al., 
2018). 
Esses dados indicam que embora exista um envelhecimento populacional com aumento 
da taxa de doenças crônicas, os serviços do SAMU estão socorrendo maior número de 
pacientes jovens com a possibilidade de inserção no mercado de trabalho (ALMEIDA, 
2016). Além disso, as informações colhidas de outros estudos e a encontrada na 
presente pesquisa confirmam as estatísticas do Plano Estadual de Saúde do Rio Grande 
do Norte (2013), afirmando que as causas externas correspondem ao terceiro fator de 
morbidade e mortalidade do estado. 
De acordo com os dados encontrados e apresentados no resultado dessa pesquisa, 
houve uma prevalência de usuários advindos do interior do Estado e regiões ao redor 
da capital. Tal fato pode estar atrelado à centralização da assistência na capital, assim 
como deficiência na atenção primária, distancia das unidades de saúde das residências, 
dentre outras causas possíveis. 
Apesar de uma queda da religião católica e crescimento das igrejas evangélicas e os 
que se declaram sem religião, dos usuários amostrados, 66,4% eram católicos, 
seguidos de evangélicos, com 22, 8%. 
A respeito do grau de instrução dos entrevistados no estudo feito em Pernambuco, 4,2 
eram analfabetos, 44,5 com segundo grau completo, 6,8% estão cursando o ensino 
superior e apenas 5% possuem o ensino superior completo. Dos atendidos, a maioria 
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se encontrava desempregados, representando 35,3% da amostra. (OLIVEIRA, 2013). 
Comparando tais dados com o do presente estudo, percebe-se a prevalência de 
pessoas do lar ou aposentados, com 41,9% dos usuários. 
Pesquisa realizada em Maringá (PR) indicou as causas clínicas como maior prevalência 
(41,99%) de atendimento pelo serviço de urgência (MENDONÇA; PINHEIRO; MELO, 
2015). Em São Paulo, a incidência de casos clínicos representou 62% dos atendimentos 
e o trauma com 13% (JULIEN; ARAÚJO, 2013). Enquanto que estudo realizado no Rio 
Grande do Norte em 2016, 46,2 % dos 3186 usuários pesquisados eram de causa 
clínicas, seguido de 45,6% dos atendimentos de origem traumáticas (DIAS et al., 2016). 
É importante ressaltar que a grande procura pelos serviços de urgências e que, muitas 
vezes, as causas não se configuram como um problema de urgência de alta 
complexidade acaba ocasionando sua sobrecarga, ocasionando insuficiências na rede 
de tal serviço. Em decorrência disso, a constante busca pode ocasionar também uma 
maior vulnerabilidade às pessoas que necessitam mais do serviço de urgência e 
emergência (DUBEUX; FREESE; FELISBERTO, 2013). 
Quanto à natureza dos acidentes, estudo mostra que 79,1% são colisões, seguida de 
queda de moto (17,0%) e capotamento (3,8%). Dos tipos de veículos mais envolvidos, 
encontrou-se com maior prevalência da motocicleta (49,1%), seguida de bicicleta 
(31,3%) e veículos de passeio (13,4%) (CAVALCANTE et al., 2015). 
Os acidentes motociclísticos são perceptíveis no Brasil. A motocicleta representa para 
grande parte dos usuários a liberdade, emoção, adrenalina e desafios, e com isso leva 
ao desrespeito das leis de trânsito, correndo grandes riscos. Além disso, ainda existe 
uma aquisição cada vez maior desse tipo de transporte em substituição do transporte 
público. Com isso, percebe-se a crescente demanda de atendimentos pelos serviços de 
urgência decorrentes de acidentes relacionados a motocicleta, em que 93,3% eram 
vítimas do sexo masculino, na faixa etária de 20 a 29 anos (26,7%) (DANTAS et al., 
2019). 
Alguns estudiosos observaram que as maiores causas das emergências clínicas se 
caracterizavam como desconhecidas (23,47% dos atendimentos) seguida das 
neurológicas (13,90%) e cardiológicas (13,59). As afecções neurológicas mais comuns 
foram representadas por cefaleia, Acidente Vascular Encefálico e dorsalgia, 
respectivamente (RIBEIRO et al., 2014). 
 
Conclusão 

 
O presente estudo mostra que as ocorrências relacionadas ao trauma vêm em constante 
crescimento, relacionado, principalmente, ao aumento da violência e o uso abusivo de 
álcool, assim como outras drogas. Com isso, aumentam os riscos de sofrerem algum 
tipo de trauma relacionado à esses fatores supracitado. E a partir de estudos como esse, 
podemos identificar os pontos positivos e negativos, fragilidades e potencialidades dos 
atendimentos e demandas, funcionalidade do serviço e monitoramento. Com isso posto, 
teríamos como base esse estudo para melhorar e qualificar os serviços em prol ao 
benefício da população. 
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Tabela 1 
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Tabela 2 
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Tabela 3 
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Tabela 4 
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TÍTULO: Prevalência de inadequação de cálcio e consumo de alimentos fontes em 

adolescentes com síndrome metabólica 

Resumo 

O estudo teve como objetivo estimar a prevalência de ingestão inadequada de cálcio e 
o consumo de alimentos fontes em adolescentes com síndrome metabólica (SM). 
Estudo transversal, com adolescentes com excesso de peso, diagnosticados com SM, 
atendidos no Hospital Universitário Onofre Lopes/UFRN, Natal/RN, no período de 
outubro de 2016 a agosto de 2019. Foram coletados dados antropométricos (peso, 
altura, IMC/Idade), bioquímicos (HDL-c, triglicerídeos e glicemia de jejum) e de consumo 
alimentar e dietético. Foram aplicados dois recordatórios de 24 horas para estimar o 
consumo habitual de cálcio e os alimentos fontes mais frequentes. A prevalência de 
inadequação foi avaliada pelo método da Estimated Average Requirement (EAR) como 
ponto de corte, segundo sexo, faixa etária. Os dados referentes ao consumo dietético 
foram analisados por meio do software Virtual Nutri Plus®. A amostra final foi composta 
por 33 adolescentes de 10 a 13 anos, sendo 63,60% do sexo masculino. Do grupo 
estudado com SM, 54% possuía obesidade, 40% obesidade grave e 6% sobrepeso. 
Observamos uma média do consumo de cálcio maior no sexo feminino com 381,70 mg. 
Concluímos que os adolescentes apresentaram uma elevada prevalência de 
inadequação de cálcio, independente do sexo, e uma baixa frequência no consumo de 
alimentos fontes apresentado de forma decrescente leite integral e desnatado, queijo , 
achocolatados, requeijão, creme de leite e leite integral em pó. 
 
Palavras-chave: Adolescente. Obesidade. Síndrome Metabólica. Cálcio. Consumo 

Habitual. 

TITLE: Prevalence of inadequate intake and consumption of calcium sources in 

adolescents with metabolic syndrome 

Abstract 

The study aimed to estimate the prevalence of inadequate calcium intake and 
consumption of source foods in adolescents with metabolic syndrome (MS). Cross-
sectional study with overweight adolescents, diagnosed with MS, attended at Hospital 
Universitário Onofre Lopes / UFRN, Natal / RN, from October 2016 to August 2019. 
Anthropometric data (weight, height, BMI / age) were collected ), biochemicals (HDL-c, 
triglycerides and fasting glucose) and food and dietary consumption. Two 24-hour 
reminders were applied to estimate habitual calcium consumption and the most frequent 
source foods. The prevalence of inadequacy was assessed using the Estimated Average 
Requirement (EAR) method as a cutoff point, according to sex, age group. Data on 
dietary intake were analyzed using the Virtual Nutri Plus® software. The final sample 
consisted of 33 adolescents aged 10 to 13 years, 63.60% were male. Of the group 
studied with MS, 54% had obesity, 40% severe obesity and 6% overweight. We observed 
an average of higher calcium intake in females with 381.70 mg. We concluded that 
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adolescents had a high prevalence of calcium inadequacy, regardless of sex, and a low 
frequency of consumption of source foods presented in a decreasing milk whole and 
skimmed way, cheese, chocolate, curd, cream and whole milk powder. 
 
Keywords: Adolescent. Obesity. Metabolic syndrome. Calcium. Habitual Consumption 

Introdução 

A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo dado pela agregação de fatores 
de risco metabólico para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (IDF, 2007). 
É determinada por um conjunto de fatores, devendo apresentar pelo o menos três dos 
cinco componentes: elevada distribuição de gordura abdominal, hipertrigliceridemia, 
baixa concentração plasmática de lipoproteína de alta densidade (HDL-c), hipertensão 
arterial e glicemia em jejum elevada (MARTINS et al, 2017).  
Fatores determinantes para a SM ocorrem a partir de uma interação complexa entre 
fatores genéticos, metabólicos, ambientais e comportamentais. Dentre eles encontram-
se, principalmente, à inatividade física e à alimentação inadequada (NOBRE et al, 2018). 
No Brasil, o padrão alimentar dos adolescentes é demarcado por uma dieta de baixo 
consumo de hortaliças, frutas, fibras alimentares, lácteos e feijão e consumo frequente 
de frituras e produtos ultraprocessados ricos em carboidratos refinados, gorduras 
saturadas e sódio (ASSIS et al, 2017). Nos últimos 10 anos, pesquisadores realizaram 
ensaios clínicos randomizados a fim de avaliar os efeitos do consumo de produtos 
lácteos sobre o peso e composição corporal de indivíduos com excesso de peso, e há 
evidências científicas de que o cálcio pode auxiliar no controle do peso corporal e 
melhora do perfil lipídico. (RINALDI; VON FRANKENBERG, 2016)  
Considerando que os produtos lácteos são as principais fontes de cálcio, destacamos 
que o cálcio é o mineral mais abundante no corpo humano, essencial para a 
mineralização de ossos e dentes e para a regulação de eventos intracelulares em 
diversos tecidos (FRANÇA; MARTINI, 2014). Evidências sugerem que o aumento na 
ingestão de cálcio inibe a lipogênese, além de estimular a lipólise e a termogênese, 
aumentando, portanto, o gasto energético e a oxidação lipídica; da mesma forma esse 
aumento na ingestão levaria a uma redução nas concentrações de 1,25(OH)2D com 
consequente redução da lipogênese e aumento da lipólise (ASTRUP et al., 2010). 
Estudos populacionais têm demonstrado que o consumo de leite e derivados estão 
associados a um menor risco de desenvolvimento de síndrome metabólica, hipertensão 
e doenças cardiovasculares (ARAUJO et al., 2015).  
Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi estimar a prevalência de ingestão 
inadequada de cálcio e o consumo de alimentos fontes em adolescentes com SM.  
 
Metodologia 

 
Estudo transversal, realizado com adolescentes com excesso de peso, atendidos no 
ambulatório de endocrinologia pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HUOL-UFRN), localizado na cidade de 
Natal/RN, Brasil. É um subprojeto do estudo intitulado “Estudo da associação entre 
polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) dos genes CYP2R1 e VDR com as 
concentrações séricas de cálcio e vitamina D e sobrepeso/obesidade em adolescentes”, 
o estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (CAAE 
56763716.7.0000.5292 - Anexo 1). O termo de consentimento livre esclarecido – TCLE 
e o Termo de assentimento livre esclarecido - TALE foram devidamente preenchidos 
pelos pais e/ou responsáveis e pelos adolescentes, após terem recebido informações 
sobre os objetivos, riscos e benefícios da pesquisa em duas vias (uma para os 
participantes e outra para os pesquisadores).  



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 547 

 

Os critérios de inclusão compreenderam: apresentar idade entre 10 e 19 anos; 
participantes com as funções físicas e cognitivas preservadas; Assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido. Os de exclusão corresponderam: presença de 
síndromes genéticas associadas à obesidade ou outras doenças gestantes e lactantes; 
uso de vitaminas e minerais; uso de medicamentos para o tratamento da resistência à 
insulina ou diabetes mellitus tipo 2; e adolescentes que apresentam alguma patologia 
aguda ou crônica (Insuficiência Renal Crônica, câncer e insuficiência cardíaca).  
A coleta de dados foi realizada mediante 3 etapas, a 1° consistiu na captação dos 
pacientes de acordo com os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Foi solicitada 
a assinatura dos termos de TCLE/TALE, e aplicados todos os questionários da pesquisa 
(Anexo 3). Foram realizadas as avaliações nutricionais antropométrica, do consumo 
alimentar e dietético, a partir do recordatório de 24 horas (Anexo 4) e o agendamento 
do exame sanguíneo. A 2° etapa consistiu na coleta de sangue e a aplicação do 
segundo recordatório 24h. E a 3° etapa compreendeu a análise no software, estimativa 
do consumo habitual e avaliação pelo método da EAR como ponto de corte.  
Os dados sociodemográficos e econômicos compreenderam informações como sexo, 
idade, renda e recebimento de benefícios sociais. A mensuração do peso foi realizada 
através de uma balança antropométrica digital, com capacidade de 150 kg, estando o 
paciente sem sapatos. A estatura foi medida de forma direta através de um 
estadiômetro. Ambos os dados foram coletados de acordo com procedimentos descritos 
no Anthropometric Standardization Reference Manual, de Lohman et al. (1991) e 
recomendações da Organização Mundial da Saúde (WHO, 1995). 
As amostras de sangue foram colhidas após jejum de 12 a 14 horas. O sangue foi 
fracionado em tubo sem anticoagulante (volume de 10 ml) para obtenção do soro e, em 
seguida, destinado para a dosagem de triglicerídeos, colesterol total e glicose e frações. 
As determinações bioquímicas foram realizadas com kits Wiener, de acordo com a 
metodologia descrita pelo fabricante, utilizando o analisador bioquímico CMD-800 
(Wiener Laboratories, Rosario, Argentina). A avaliação dos parâmetros hematológicos 
foi obtida pelo analisador hematológico automatizado XT-2000i (Sysmex Corporation®, 
Kobe Japão). Estas análises foram conduzidas pelo Laboratório de Análises Clínicas do 
HUOL/UFRN.  
Foi utilizado o critério diagnóstico para SM em adolescentes de acordo com o 
International Diabetes Federation (2007), em que adolescentes entre 10 < 16 anos de 
idade, a SM pode ser diagnosticada com obesidade abdominal e a presença de duas 
ou mais características clínicas (triglicérides elevados, HDL-colesterol baixo, pressão 
arterial elevada, aumento da glicose plasmática). Para adolescentes com mais de 16 
anos, os critérios do IDF para adultos são utilizados.  
As informações referentes ao consumo alimentar e dietético foram obtidas por meio dos 
recordatórios de 24 horas (R24h), os quais permitiram identificar e quantificar a 
totalidade de alimentos e bebidas consumidas no período referente às 24 horas 
precedentes ou ao dia anterior da entrevista. Facilitando o registro da quantidade de 
alimentos consumidos, no momento da entrevista, foram adotados modelos de medidas 
caseiras e de porções de alimentos regionais, que permitam aos entrevistados apontar 
qual (is) utensílio(s) costumavam utilizar no seu dia a dia, assim como, quantificar em 
pequeno, médio ou grande as porções dos alimentos e bebidas consumidas.  
A prevalência de inadequação do micronutriente foi estimada segundo sexo, faixa etária 
e proporção de adolescentes com consumo abaixo da EAR, conforme proposto pelo 
Institute of Medicine (WHO, 2003). A EAR representa o valor médio de ingestão diária 
de um nutriente que se estima atender às necessidades de 50% da população saudável 
(WILLET,1998). Os dados referentes ao consumo dietético foram analisados por meio 
do software Virtual Nutri Plus®.  
Para efeito desse estudo foram consideradas fontes de cálcio os alimentos: queijo 
cremoso aromatizado com frutas, queijos, requeijão, doce de leite, mingau de aveia, 
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pudim de pão e de leite, arroz-doce, iogurte, leite fermentado com lactobacilos, sorvete 
cremoso, leite em pó integral e desnatado e leite fluido tipos A, B, C e longa vida integral 
e desnatado.(LERNER et al., 2000) 
 
Resultados e Discussões 

 
O estudo incluiu 33 adolescentes diagnosticados com SM de 10 a 13 anos, com média 
de idade 11,15 anos. A maioria 63,60% era do sexo masculino. O estado nutricional 
antropométrico apresentou 54% dos adolescentes com obesidade. O perfil metabólico 
analisado apresentou uma maior porcentagem dos adolescentes com glicemia e 
triglicerídeo elevado, 63,4% e 57,6% respectivamente. Os dados sociodemográficos e 
perfil metabólico estão apresentados na tabela 1.  
Em consonância com os nossos achados, no estudo ERICA, realizado no Brasil em 
2016 para determinar a prevalência de SM e de seus componentes, observou que em 
adolescentes de 12 a 17 anos com obesidade, a prevalência de SM foi superior a 6 
vezes do que naqueles com sobrepeso e sua prevalência foi maior nos adolescentes 
com obesidade do que nos que não possuíam.  
Analisando o consumo de cálcio ingerido pelos adolescentes do estudo, observamos 
uma baixa ingestão média de cálcio, 364,60 mg/dia tanto no sexo masculino e como 
381,70mg/dia entre no sexo feminino (Tabela 2). Principalmente quando comparamos 
com outros estudos, os como o de Peters et al, (2012) que avaliaram adolescentes pós-
púberes com ingestão média de 682mg/dia; Cristiane et al, (2014) com adolescentes 
escolares com média de idade 14 anos, e ingestão média de cálcio de 540mg/dia e os 
achados de Assunção et al, (2016) com a ingestão média de cálcio de 692,3 mg nos 
meninos e 540,7 mg nas meninas com idade entre 10 a 19 anos.  
No presente estudo a prevalência de inadequação dos adolescentes com SM foi de 
100%. Os dados referentes ao consumo alimentar da amostra estão apresentados na 
tabela 2. Em consonância com nossos achados, Viegas et al, (2013), registraram em 
seu estudo que independentemente do sexo e faixa etária dos adolescentes, a 
inadequação da ingestão de cálcio era de 100% e Falcão et al, (2019), encontraram 
adolescentes de 10 a 19 anos estudantes de escolas públicas do nordeste brasileiro, 
com 100% de inadequação de cálcio. No estudo de Assunção et al, (2016), a 
prevalência de inadequação de cálcio foi de 88,6% entre os adolescentes do município 
de Campinas/SP.  
Mesmo não atingindo os valores definidos como adequados para essa fase da vida, os 
resultados encontrados não diferem de outras populações de adolescentes. Segundo a 
World Health Organization (WHO, 2003), o consumo deficiente de cálcio é encontrado 
também em diversos países desenvolvidos. O consumo de cálcio dos adolescentes com 
SM apresenta semelhança com os outros estudos apontados , deixa muito a desejar por 
comprovar a inadequação do cálcio mediante ao seu consumo.  
A frequência de alimentos fontes de cálcio no grupo dos adolescentes com síndrome 
metabólica segundo os dois recordatórios 24h foi representado pelo maior consumo de 
leite integral e desnatado (46,70%), seguido por queijo (15,80%) e achocolatados 
(14,90%). Tendo a menor frequência denotada pelo requeijão (1,90%), creme de leite 
(1,90%) e leite integral em pó (1,90%). Os dados da frequência alimentar estão 
apresentados na tabela 3.  
O baixo consumo de leite e derivados está associado à inadequação de cálcio, que é a 
principal fonte alimentar, tendo em vista que produtos lácteos, frutas e hortaliças estão 
entre os alimentos menos consumidos por adolescentes brasileiros. A ingestão 
adequada de cálcio na adolescência é fundamental para prevenção de doenças 
crônicas, como a hipertensão arterial e obesidade. (VEIGAS, 2013).  
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O Ministério da Saúde do Brasil, por meio de seu Guia Alimentar, recomenda o consumo 
diário de três porções de leite e/ou derivados, sendo esta quantia suficiente para atender 
75% das necessidades diárias de cálcio (BRASIL, 2015). Inadequações na ingestão de 
micronutrientes são particularmente preocupantes na adolescência quando as 
necessidades estão aumentadas devido ao estirão de crescimento e às transformações 
corporais inerentes à puberdade.  
O resultado da amostra prever a necessidade de mediações para redução dessas 
inadequações, assim como para diminuição do consumo excessivo de alimentos 
associados à obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis, consistindo em 
um desafio para as políticas públicas de promoção da saúde na adolescência e, 
consequentemente, na vida adulta.  
O presente estudo aponta algumas limitações às quais merecem ser relatadas, como o 
fato do desenho transversal não possibilitar a identificação de uma relação de causa e 
efeito com os presentes achados, mas levanta hipóteses para investigações futuras. 
Apesar de englobar apenas adolescentes, o estudo possui um N amostral pequeno e 
mesmo utilizando a metodologia da EAR como ponto de corte, aponta algumas 
limitações quanto ao número de recordatórios de 24 horas utilizados, que pode variar 
de acordo com cada nutriente.  
Contudo, evidenciamos que o nosso estudo apresenta pontos fortes por ser realizado 
em uma população adolescente que já apresenta risco para o desenvolvimento de 
DCNT, investigar a prevalência de inadequação do cálcio entre os adolescentes por 
meio de uma metodologia que como dito anteriormente, reduz os erros inerentes a 
avaliação do consumo habitual. Observando a associação com o estado nutricional 
atentamos que a prevenção da obesidade pode ter um impacto significativo na 
diminuição da prevalência da SM.  
 
Conclusão 

 
Concluímos que o consumo de cálcio é extremamente baixo pela população estudada 
pela elevada prevalência de inadequação independente do sexo. O consumo 
inadequado de alimentos fontes de cálcio reflete foi observado em ordem decrescente 
pela maior ingestão de leite integral e desnatado, queijo, achocolatados, requeijão, 
creme de leite e leite integral em pó. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas e perfil metabólico em adolescentes de 10 
a 13 anos com síndrome metabólica (n = 33). 
 

 
Tabela 2. EAR, consumo de cálcio e prevalência de inadequação de nutrientes em 
adolescentes de 10 a 13 anos com síndrome metabólica (n = 33). 
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Tabela 3. Frequência alimentar de cálcio em adolescentes 10 a 13 anos com síndrome 
metabólica segundo os recordatórios 24h ( n = 33) 
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TÍTULO: RESISTÊNCIA DE UNIÃO DA ZIRCÔNIA CIMENTADA À DENTINA: EFEITO 

DE DIFERENTES MÉTODOS DE LIMPEZA E DA ESTRATÉGIA DE CIMENTAÇÃO 

Resumo 

 
Objetivo: Avaliar o efeito de diferentes métodos de descontaminação da cerâmica de 
zircônia contaminada por saliva na resistência de união à dentina após duas estratégias 
de cimentação. Metodologia: Coroas de dentes bovinos (N=144) foram incluídas em 
resina acrílica quimicamente ativada e a face vestibular lixada (#220, #400, #600) para 
expor dentina profunda. Cilindros de zircônia Vita In-Ceram-YZ 2000 20/19 (Ø=3,4mm, 
h=4mm) foram confeccionados (N=144) e sinterizados. Os cilindros e dentes foram 
divididos aleatoriamente em 12 grupos (n=12) de acordo com os fatores: “métodos de 
limpeza: Sem contaminação, Contaminação por saliva sem limpeza, Ivoclean, água, 
Al2O3, Álcool Isopropilico” e “Estratégia de cimentação: Single Bond Universal (SBU) + 
Cimento resinoso RelyX Ultimate e Silicatização + SBU+ RelyX Ultimate”. Os cilindros 
foram limpos e cimentados de acordo com seus grupos, sendo posicionados e 
pressionados sobre a dentina (750g). A interface foi fotopolimerizada (1200 mW/cm2) 
em 4 direções por 20s sob pressão e 20s sem carga. As amostras ainda serão 
termocicladas (10.000 ciclos, 5/55°C, 30s) e submetidas ao ensaio de cisalhamento 
(50KgF, 1mm/min). Os dados (MPa) serão analisados sob ANOVA (2 fatores) e teste de 
Tukey (5%). Análises das superfícies fraturadas e molhabilidade também serão feitas. 
Resultados: Os resultados não foram obtidos devido a interrupção da pesquisa 
ocasionada pela pandemia de Covid-19 que levou a suspensão das atividades nas 
universidades. 
 
 
Palavras-chave: Zircônia. Cisalhamento. Descontaminação. 

TITLE: Effect of different cleaning methods and zirconia cementation strategy after saliva 

contamination on dentin bond strength. 

Abstract 

 
Objective: To evaluate the effect of different decontamination methods of saliva 
contaminated zirconia ceramic on dentin bond strength after two cementation strategies. 
Methods: Cattle crowns (N = 144) were included in chemically activated acrylic resin and 
sanded buccal face (# 220, # 400, # 600) to expose deep dentin. Vita In-Ceram-YZ 2000 
20/19 zirconia cylinders (Ø = 3.4mm, h = 4mm) were made (N = 144) and sintered. The 
cylinders and teeth were randomly divided into 12 groups (n = 12) according to the 
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factors: “Cleaning Methods: No Contamination, No Clean Saliva Contamination, 
Ivoclean, Water, Al2O3, Isopropyl Alcohol” and “Cementation Strategy: Universal Single 
Bond (SBU) + RelyX Ultimate Resin Cement and Silicate + SBU + RelyX Ultimate ”. The 
cylinders were cleaned and cemented according to their groups, being positioned and 
pressed on the dentin (750g). The interface was light cured (1200 mW / cm2) in 4 
directions for 20s under pressure and 20s without load. The samples will still be 
thermocycled (10,000 cycles, 5/55 ° C, 30s) and subjected to the shear test (50KgF, 
1mm / min). Data (MPa) will be analyzed under ANOVA (2 factors) and Tukey test (5%). 
Analysis of fractured surfaces and wettability will also be done. Results: The results were 
not obtained due to the interruption of research caused by the Covid-19 pandemic that 
led to the suspension of activities at universities. 
 
 
Keywords: Zirconia. Shearing. Decontamination. 

Introdução 

A procura por procedimentos estéticos tem levado ao aumento do uso de cerâmicas 
livres de metal na Odontologia. Entre estas, as cerâmicas de zircônia tetragonal 
parcialmente estabilizada por Yttria (Y-TZP) têm se destacado clinicamente por 
apresentarem excelentes propriedades mecânicas (resistência flexural de 900 a 1.200 
MPA e resistência à compressão de 2000 MPA) (RONDONI, 2016; MANICONE et al., 
2007) associadas às propriedades estéticas (KIM et al., 2015), biocompatibilidade 
(NORONHA et al., 2020) e baixa adesão bacteriana (ELGIMEZ et al., 2012). Além disso, 
podem ser utilizadas em diversas situações clínicas, como bráquetes ortodônticos, 
pilares de implantes (OZCAN et al. 2007) confecção de copings, infraestruturas, coroas, 
onlays e próteses parciais fixa na região anterior e posterior (GUAZZATO et al., 2004). 
Apesar das diversas indicações clínicas das cerâmicas de Y-TZP, estudos têm relatado 
que o sucesso clínico e longevidade de restaurações dependem das propriedades dos 
materiais envolvidos e do protocolo de cimentação (WEGNER, KERN 2000). Embora a 
cimentação das restaurações de zircônia possa ser feita com cimentos tradicionais 
(WEGNER, KERN, 2000), o uso de cimentos resinosos pode proporcionar maior 
adaptação marginal e maior retentividade (SANKAR et al., 2017; ANGKASITH et al., 
2016). Contudo, a adesão de cimentos resinosos à zircônia pode ser afetada por fatores 
como tipo de cimento resinoso empregado, técnica de aplicação de adesivos e 
contaminação da superfície da restauração por detritos e saliva (SANKAR et al.,2017). 
A contaminação das restaurações de zircônia por sangue, saliva e detritos (SANKAR et 
al., 2017; YOSHIDA et al., 2018) pode ocorrer durante procedimentos clínicos e muitas 
vezes não são removidos apenas com água (ALADAG et al.,2015). Estudos têm 
relatado que a contaminação por saliva tem sido freqüentemente associada como a 
principal causa da redução de resistência de união entre a cerâmica de zircônia e o 
cimentos resinosos (BLANC et al., 2019). A saliva contém grupos fosfatos (fosfolipídeos 
e fosfoproteínas) com os quais a zircônia possui alta afinidade (KWEON, HAKANSSON 
et al., 2006), ocorrendo uma adsorção desses componentes na superfície da cerâmica, 
o que impede uma ligação estável entre a zircônia e o cimento resinoso, afetando a 
durabilidade da adesão (YANG et al., 2007). Desta forma, métodos de descontaminação 
da superfície cerâmica têm sido relatados na literatura. Dentre eles estão a limpeza com 
água destilada (SANKAR et al., 2017), ácido fosfórico (FEITOSA et al., 2015 ), 
hipoclorito de sódio (KIM et al., 2015), álcool isopropílico, jateamento com partículas de 
óxido de alumínio (NORONHA et al., 2020; TUNC et al., 2016) e mais recentemente a 
pasta de limpeza ivoclean (SANKAR et al., 2017). O Ivoclean (Ivoclar Vivadent AG, 
Schaan, Liechtenstein) é uma solução de limpeza universal para as superfícies de 
cimentação das restaurações protéticas após os procedimentos clínicos de ajustes 
intraorais. Essa solução, de acordo com o fabricante, consiste de uma suspensão 
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alcalina de partículas de óxido de zircônio, que devido a sua maior concentração no 
meio após a aplicação e do tamanho das partículas, interage com os contaminantes 
fosfatados da saliva, evitando a adsorção destes contaminantes à superfície da 
cerâmica, deixando-a limpa (ALADAG et al., 2015) e criando condições ideais para 
procedimentos adesivos. Entretanto, ainda há poucas evidências científicas que 
comprovem sua ação. Apesar de alguns estudos já terem investigado a eficiência de 
técnicas de limpeza da zircônia após a contaminação com saliva, ainda não está 
definido se o agente de limpeza tem efeito na resistência adesiva da zircônia e sua 
cimentação à dentina. Sendo assim, este estudo tem o objetivo de avaliar o efeito de 
diferentes métodos de descontaminação da cerâmica de zircônia contaminada por 
saliva na resistência de união à dentina após duas estratégias de cimentação. 
 
Metodologia 

 
Coroas de dentes bovinos (N=144) foram incluídas em resina acrílica quimicamente 
ativada com um molde de silicone industrial para duplicação. A superfície vestibular foi 
desgastada com lixas d'água (#220, #400, #600) até expor dentina. Blocos cerâmicos 
de Vita In-Ceram-YZ 2000 20/19 foram cortados em máquina de corte (200rpm) e 
polidos produzindo blocos menores para confeccionar cilindros com uma broca trefina. 
Os cilindros foram submetidos a limpeza sônica (360s) em álcool isopropílico 10% e 
sinterizados conforme instruções do fabricante, ficando com dimensões finais de Ø 
=3,4mm e h=4mm. Cilindros e dentes foram divididos aleatoriamente em 12 grupos 
(n=12), de acordo com os fatores: “métodos de limpeza: Sem contaminação, 
Contaminação por saliva sem limpeza, Ivoclean, água, óxido de alumínio (Al2O3), Álcool 
Isopropilico)” e “Estratégia de cimentação: Single Bond Universal (SBU) + Cimento 
resinoso RelyX Ultimate e Silicatização + SBU+ RelyX Ultimate”. Exceto os cilindros 
utilizados no grupo controle, todos os cilindros foram imersos em saliva por 1 minuto, 
obtida de 1 doador do sexo feminino, não fumante, saudável que esteve sem comer e 
beber durante 2 horas antes da coleta. Após contaminação, foram limpos com 1 dos 
seguintes métodos de limpeza:-Grupo Controle (C): sem contaminação; Grupo Controle 
(CS): contaminação por saliva, sem limpeza; Água (H2O): cilindros limpos com jatos de 
ar e água por 15s e secos ao ar por 15s; Álcool isopropílico (AL): cilindros imersos em 
solução de álcool isopropílico durante 15s e secos com jatos de ar por 15s; Jateamento 
de partículas com óxido de Alumínio (SB):os cilindros jateados com partículas de óxido 
de alumínio 50μm durante 15s (2,5 bar) com uma inclinação de 90°, distantes 10mm da 
superfície, com um microjateador adaptado, seguido de jatos de ar e água por 15s, e 
secos com ar por 15s; Pasta de limpeza Ivoclean (IC): aplicação de IC por 20s, seguido 
de enxague com jatos de ar e água por 30s e secagem com ar por 10s. Antes da 
cimentação, a superfície dentinária foi limpa com escova de Robinson e pedra pomes, 
lavada com jato de ar/água por 30s. A área adesiva foi delimitada com fita adesiva com 
um orifício de Ø=4,5mm. Os tratamentos das superfícies de cimentação dos cilindros de 
zircônia foram realizados de acordo com um dos sistemas de cimentação: 1) 
SBU+RelyX Ultimate: Cerâmica e dentina receberam uma camada fina de SBU aplicada 
com microbrush por 20s, seguidas de leve jato de ar para evaporação do solvente. 
Quantidades iguais de cimento foram misturadas e aplicadas na superfície de 
cimentação do cilindro cerâmico, e este foi posicionado e pressionado (750g) sobre a 
dentina. O excesso de cimento foi removido e a interface fotopolimerizada usando um 
LED (1200 mW/cm2) em 4 direções por 20s sob pressão (750g) e mais 20s sem carga. 
2) Silicatização + SBU + RelyX Ultimate: Após métodos de limpeza, os cilindros tiveram 
a superfície de cimentação jateada com partículas de óxido de alumínio modificadas por 
sílica – (Cojet 30μm) por 20s (2,5 bar) com uma inclinação de 90°, distante 10mm da 
superfície, utilizando um microjateador adaptado. Após jateamento, a superfície foi 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 557 

 

limpa com jatos de ar e uma camada de SBU foi aplicado com microbrush por 20s, 
seguidas de jato de ar para evaporação do solvente. Para a dentina, foi aplicada uma 
camada de SBU como descrito anteriormente e em seguida o cimento foi manipulado, 
aplicado e fotopolimerizado como já descrito. Ainda é necessário que as amostras 
passem pela termociclagem de 10.000 ciclos (5°C–55°C, 30s em cada banho, com um 
intervalo de 2s entre as imersões - Nova ética, São Paulo, SP, Brasil, 10.000TC). 
Posteriormente, será feito o ensaio de resistência ao cisalhamento em uma máquina de 
ensaio universal com dispositivo metálico que fixa o corpo de prova para que a interface 
adesiva permaneça perpendicular ao plano horizontal. A carga será aplicada na base 
do cilindro com fio de aço (Ø=0,2mm) a uma velocidade de 0,5 mm/min (50kgf), até à 
fratura do espécime. O cálculo da resistência adesiva será realizado pela fórmula: 
R=F/A, onde R= resistência adesiva (MPa); F=força (N); A=área interfacial (mm). A área 
adesiva de cada bloco cerâmico será calculada pela fórmula: A=πr2, onde π=3,14 e 
r=1,7mm, em que o raio (r) é igual à metade do diâmetro do cilindro. As superfícies dos 
espécimes fraturados serão examinadas com um estereomicroscópio óptico (Stereo 
Discovery V20, Zeiss, Göttingen, Germany) e os tipos de falhas analisadas em 
Microscópio Eletrônico de Varredura com aumento de 20, 40 e 70X (Hitachi TM 3000, 
Japão). Para as observações no MEV, os espécimes serão revestidos por pulverização 
com ouro a vácuo. Os modos de falha serão classificados em: Adesiva cimento/dentina; 
Adesiva cimento/cerâmica; Coesiva Cimento, Coesiva Dentina; Coesiva Cerâmica e 
falhas mistas. A molhabilidade será avaliada através da análise do ângulo de contato 
em 2 espécimes de cada grupo pela técnica da gota séssil. Após aplicação dos métodos 
de limpeza, 3 gotas de água destilada serão depositadas sobre a superfície do cilindro 
de zircônia com um conta gotas pré-dosado para liberar 10 microlitros de água destilada 
adaptado ao goniômetro. Uma máquina fotográfica acoplada a um tripé, distante 30cm, 
registrará as gotas sobre a amostra. A máquina fotográfica estará programada para 
capturar a imagem em 5s. O ângulo de contato será calculado pelo software Surftens V 
4.5 a partir de 3 medições e será obtida a média e desvio padrão através do programa 
Excel. Será realizada a análise de variância (ANOVA) 2-fatores e Tukey (5%), para 
comparar os grupos. Os dados obtidos serão submetidos à análise estatística por meio 
do programa computacional STATISTIX (Analytical Software Inc., versão 8.0, 2003). 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados da pesquisa, até então, não foram colhidos nem analisados em 
decorrência de algumas dificuldades para a obtenção de alguns materiais necessários. 
Além disso, a termociclagem, comentada anteriormente na metodologia, precisou ser 
feita em outra instituição, necessitando do envio das amostras e um período maior de 
execução. Entretanto, houve problemas com as máquinas que realizam a 
termociclagem, o que atrasou o andamento da pesquisa e posteriormente, com a 
pandemia de COVID-19, as universidades tiveram suas atividades suspensas. Dessa 
forma, a pesquisa ainda não foi concluída. Quando as atividades nas universidades 
forem regularizadas, as etapas propostas da pesquisa serão finalizadas. 
 
Conclusão 

 
Faz-se necessário a finalização do ensaio de resistência de união ao cisalhamento para 
posterior análise dos resultados e realização das análises complementares. 
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO ADOTADAS 

PELOS PROFISSIONAIS EMERGENCISTAS QUE SOFREM/SOFRERAM COM O 

TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO 

Resumo 

Introdução: na vida moderna, onde as situações estressantes estão em evidência, e o 
mercado de trabalho sofre perdas com o curto tempo de serviço de profissionais 
ocasionado por transtornos mentais, o TEPT entra em discussão como uma de suas 
causas entre profissionais de empregos com alta periculosidade. Objetivou a 
identificação de estratégias de enfrentamento adotadas pelos profissionais em questão 
frente ao trauma vivenciado. Metodologia: estudo do tipo descritivo-exploratório, 
transversal, com abordagem quantitativa e dados prospectivos. Realizado em cinco 
populações-alvo, formada pelos profissionais de saúde que formam as equipes de 
enfermagem, médica, condutores, bombeiros e policiais militares do RN. A amostra final 
foi composta por 338 participantes. Resultados e discussão: como forma de 
enfrentamento às situações traumáticas/estressoras os participantes apontaram que 
43,79% praticam esportes, 40,24% buscaram suporte religioso, 39,05% afirmou fazer a 
reavaliação das situações e 10,95% buscam suporte psicológico. Dentre as principais 
medidas de prevenção e tratamento do TEPT está o suporte psicológico, sendo a TCC 
sua técnica mais difundida. Conclusões: as principais formas de enfrentamento pelos 
profissionais analisados foram a prática de esportes, o suporte religioso, a reavaliação 
das situações e suporte psicológico; mas é válido acentuar que grande parte dos 
entrevistados não procuram maneiras de enfrentar as situações 
estressoras.                                
 
Palavras-chave: Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos. 

TITLE: IDENTIFICATION OF COPING STRATEGIES ADOPTED BY EMERGENCY 

PROFESSIONALS WHO SUFFER / SUFFERED WITH POST-TRAUMATIC STRESS 

DISORDER 

Abstract 

Introduction: in modern life, where stressful situations are in evidence, and the job market 
suffers losses due to the short time of service of professionals caused by mental 
disorders, PTSD comes into discussion as one of its causes among professionals with 
jobs with high dangerousness. It aimed to identify coping strategies adopted by the 
professionals in question in the face of the trauma experienced. Methodology: cross-
sectional, descriptive-exploratory study, with a quantitative approach and prospective 
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data. Held in five target populations, formed by health professionals who form the RN's 
nursing, medical, drivers, firefighters and military police teams. The final sample was 
composed of 338 participants. Results and discussion: as a way of coping with traumatic 
/ stressful situations, the participants pointed out that 43.79% played sports, 40.24% 
sought religious support, 39.05% stated that they reassessed the situations and 10.95% 
sought psychological support. Among the main measures of prevention and treatment of 
PTSD is psychological support, with CBT being its most widespread technique. 
Conclusions: the main forms of coping by the analyzed professionals were the practice 
of sports, religious support, reassessment of situations and psychological support; but it 
is worth stressing that a large part of the interviewees do not look for ways to cope with 
stressful situations. 
 
Keywords: Posttraumatic Stress Disorders. 

Introdução 

Diante da vida moderna, na qual as situações estressantes estão em evidência, e o 
mercado de trabalho sofre perdas com o curto tempo de serviço de profissionais 
ocasionado por transtornos mentais, o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) 
entra em discussão como uma das causas de encurtamento do tempo de prestação de 
serviços entre profissionais de áreas com alta periculosidade (CORREIA; 
DUNNINGHAM, 2016). 
Após o fim da guerra do Vietnã, soldados tinham queixas relacionadas às memórias dos 
confrontos, apresentando alterações de humor e comportamento. Logo, foi necessário 
criar uma categoria para diagnosticar essas alterações, resultando na adição do 
diagnóstico do TEPT na terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSM), que com o passar dos anos foi evoluindo até o diagnóstico 
atual na sua quinta edição (VIOLA, 2017). 
O TEPT Consiste na resposta sintomatológica tardia (após 6 meses do evento) de um 
indivíduo, resultante da exposição a um fator estressor traumático ou sua ameaça; 
podendo se tratar de exposição direta (a situações de ameaças, violência ou acidentes 
graves) ou indireta as mesmas (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; YOO 
et al., 2013). 
A carga psicológica decorrente de uma exposição a um evento traumático/estressante 
é variável, não sendo necessário muitas ocorrências traumáticas para o 
estabelecimento do TEPT, mas sim o modo de enfrentamento da vítima com o ocorrido. 
Contudo, está claro que indivíduos que foram expostos a estes eventos, apresentando 
TEPT, exibem sintomas anedônicos e disfóricos, episódios de raiva, agressividade, 
ansiedade ou sintomas dissociativos como característicos, bem como episódios de 
revivência do evento (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 
Os dados do Ministério da Saúde apontam que a prevalência do TEPT na população 
geral gira em torno de 3%; já nos profissionais que estão expostos a situações de 
risco/emergência, essa porcentagem aumenta para 5 a 75%, com a ressalva de que o 
sexo feminino tem o dobro de chances do seu desenvolvimento (BRASIL, 2001; 
MICHELS, 2008). 
O TEPT é relacionado ao trabalho quando o trauma desencadeante ocorre no ambiente 
laboral ou no exercício da profissão (ALMEIDA; WNC et al.,2012). Essa relação ocorre 
principalmente em profissões de risco, ou que envolvam cuidados com a vida humana, 
como os bombeiros, policiais e profissionais da saúde em urgência e emergência, que 
lidam diariamente com ameaça à própria vida ou à de terceiros, se tornando mais 
suscetíveis a transtornos de ansiedade, ao próprio TEPT e ao encurtamento da carreira 
profissional (BRASIL, 2001; LIMA et al., 2015; YOO et al., 2013). 
Outros dados apontam, que o desenvolvimento do TEPT em profissionais ocorre com 
maior prevalência na faixa etária dos 30 aos 40 anos, e naqueles que são empregados 
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em cargos de alta exigência, ocasionando prejuízos a saúde física e mental (LIMA et 
al., 2015; CORREIA; DUNNINGHAM, 2016). 
A realização deste estudo se justifica pela deficiência de estudos nacionais voltados ao 
rastreamento e caracterização dos casos de TEPT entre profissionais expostos a 
situações de alto nível de estresse; pela possibilidade de oferecer dados científicos que 
possam contribuir na adoção de práticas assistenciais voltadas ao indivíduo que o 
desenvolveu; pela possibilidade de oferecer dados científicos que possam impulsionar 
a procura de ajuda por parte dos afetados, e que possa melhorar a qualidade de vida 
de profissionais que lidam com o TEPT. 
Concernente ao discutido, avaliou-se a necessidade e se decidiu desenvolver este 
trabalho, que versa sobre o rastreamento do TEPT em profissionais de saúde que atuam 
em situações de emergência. Frente a essa problemática, questiona-se: ”quais as 
estratégias de enfrentamento adotadas pelos profissionais em questão?”. Objetivou-se 
com o estudo a identificação de estratégias de enfrentamento adotadas pelos 
profissionais em questão frente ao trauma vivenciado. 
 
Metodologia 

 
Estudo do tipo descritivo-exploratório, transversal, com abordagem quantitativa e dados 
prospectivos. 
Estudos descritivos visam descobrir o padrão de ocorrência de algum fenômeno e seus 
pormenores. Já o exploratório, é um tipo de pesquisa que objetiva proporcionar 
familiaridade com o objeto de estudo, de forma a torná-lo mais explícito podendo haver 
a formulação de hipóteses sobre o mesmo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Estudos 
transversais realizam a coleta de dados em um recorte no tempo; são principalmente 
usados para realização de estimativas na frequência de eventos; no estabelecimento de 
associações entre fatores de risco e desfechos e na descrição de características 
populacionais a fim de identificar grupos de risco (BASTOS; DUQUIA, 2007). 
A escolha da abordagem quantitativa foi motivada pela possibilidade que ela 
proporciona de ocorrer a coleta sistematizada das informações, de forma controlada, 
podendo ser convertidas em parâmetros numéricos, podendo ser medidos e 
interpretados objetivamente (POLIT; BECK, 2011). 
Este estudo foi realizado no Pronto-Socorro Clóvis Sarinho (PSCS) alocado no 
Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) alocadas em Natal/RN, na sede do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU 192 RN e SAMU Natal), no Comando Geral do Corpo de Bombeiros 
Militares do Rio Grande do Norte, e nos batalhões da Polícia Militar da cidade de 
Natal/RN. 
O estudo foi realizado em cinco populações-alvo, formada pelos profissionais de saúde 
que formam a equipe de enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos de 
enfermagem), equipe médica, condutores, bombeiros e policiais militares do RN. Todos 
esses profissionais trabalham em regime de escala de plantão, distribuídos nos turnos 
matutino, vespertino e noturno. 
Inicialmente, a população total das equipes a serem estudadas era de 970 profissionais, 
porém devido ao período de pandemia por COVID-19, foi realizado um novo cálculo 
amostral para que fosse possível alcançar o êxito na coleta de dados; sendo assim a 
amostra final composta por 338 participantes. 
Portanto, aplicando uma amostragem aleatória estratificada, e considerando intervalo 
de confiança de 95% com margem de erro de 5,0%, temos amostra final de 338 coletas, 
apresentando a seguinte distribuição nos estratos: Polícia militar (134), técnicos de 
enfermagem (65), médicos (50), bombeiros (50), enfermeiros (23) e condutores (16). 
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Definiram-se como critério de inclusão, profissionais que relatem já terem passado por 
no mínimo um evento que considerou traumático. Já o critério de exclusão destinou-se 
aos profissionais que estiverem de férias, licença médica ou em afastamento por 
qualquer natureza. 
Para coleta de dados desta pesquisa, utilizamos dois instrumentos já validados. Os 
dados foram organizados em planilha de dados eletrônica por meio de digitação em 
planilha do Microsoft Excel (Office 2007), em seguida aconteceu a correção e verificação 
de erros de digitação por processo de validação por dupla digitação. 
Posteriormente, exportaram-se os dados para um software SPSS 20.0. Após serem 
codificados e tabulados, os dados foram analisados pela estatística descritiva (cálculo 
de frequência absoluta e relativa, média, desvio padrão, mediana) e inferencial. O a 
utilização de procedimentos de estatística descritiva para os dados demográficos e 
escores da escala IES-R; testes de qui-quadrado para as variáveis categóricas; t-
student, MannWhitney, ANOVA e Kruskal-Wallis e a correlação de Sperman para as 
variáveis numéricas. Por fim, ocorreu uma análise de regressão linear multivariada para 
verificar se o número de dias exposto a eventos traumáticos e o número de experiências 
prévias em situações estressoras podem predizer o escore total da IES. 
Esta pesquisa foi efetuada conforme as exigências da Resolução 196/96, que foi 
revogada pela 466/12, do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que discursa sobre 
as exigências necessárias para conduzir uma pesquisa com seres humanos envolvidos, 
logo, o estudo foi previamente submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFRN; e adicionado à isso, os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE), após compreenderem os procedimentos, riscos, desconfortos, 
benefícios e direitos envolvidos na pesquisa (BRASIL, 2012). 
 
Resultados e Discussões 

 
Como forma de enfrentamento às situações traumáticas/estressoras, comforme 
apresentado na Tabela 1 (em anexo), os participantes apontaram que 43,79% praticam 
esportes, 40,24% buscaram suporte religioso, 39,05% afirmou fazer a reavaliação das 
situações e 10,95% buscam suporte psicológico. 
Pela escassez de estudos relacionados ao Transtorno do Estresse Pós-Traumático que 
aborde assuntos relacionados aos seus meios enfrentamento, dificulta-se a comparação 
com os dados coletados no estado do Rio Grande do Norte em relação a outros estados 
do Brasil e até de forma internacional. 
Dentre as principais medidas de prevenção e tratamento do TEPT está o suporte 
psicológico. De acordo com os profissionais analisados nesta pesquisa, apenas 10,45% 
a usaram como uma medida de enfrentamento (SOARES, LIMA, 2003; LAGES, et al., 
2011). 
O tratamento usando a psicoterapia é amplamente difundido e estudos relatam que a 
Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) é a mais eficaz, sendo ela responsável pela 
melhora em variáveis fisiológicas (pela regulação emocional), redução dos sintomas 
dissociativos e pensamentos/visão negativa do paciente relacionados ao evento 
presentes em pacientes com TEPT (SOARES, LIMA, 2003; LAGES, et al., 2011). 
Estudos, ainda apontam outros tipos de psicoterapias, como manejo afetivo (terapia em 
grupo focado na regulação do humor), psicoterapia psicodinâmica (com foco em 
mecanismos de defesas utilizados) e hipnose. Ambos devendo ser escolhidos com base 
na individualidade do paciente com TEPT (SOARES, LIMA, 2003). 
Segundo Maia, et al. (2011), em um estudo feitos com 212 policiais evidenciou que 
quanto maior o contato do profissional com um apoio social ativo, menor a chance e a 
probabilidade de apresentar muitos sintomas referentes ao TEPT, e melhores as suas 
formas de lidar com o transtorno. 
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Acrescenta-se, ainda, que dentre os profissionais abordados neste estudo, é notável a 
grande negativa em relação à realização de medidas para o enfrentamento de situações 
traumáticas/estressoras, sendo essas as maiores porcentagens apresentadas. Esse 
resultado pode estar relacionado com a precariedade do serviço social de apoio nos 
locais pesquisados ou, ainda, a falta de informação e direcionamento para os 
profissionais, para melhor percepção dos sinais iniciais do TEPT e mais rápido 
tratamento destes (MAIA, et al., 2011). 
Como limitação, o estudo apresentou a dificuldade na comparação entre as estratégias 
de enfrentamento usadas por profissionais propensos ao TEPT com outros estudos e 
com outras regiões, pelas lacunas na produção científica referente a essa temática. 
 
Conclusão 

 
De acordo com os dados expostos no decorrer do estudo, as principais formas de 
enfrentamento às situações estressantes e traumáticas vivenciadas pelos profissionais 
analisados foram a prática de esportes, o suporte religioso, a reavaliação das situações 
e suporte psicológico. 
É válido acentuar que grande parte dos entrevistados não procuram maneiras de 
enfrentar as situações estressoras, o que muitas vezes pode ser danoso e contribuir 
para um pior quadro referente ao TEPT. 
Ainda, recomenda-se novos estudos relativos à temática abordada e também à outras 
relacionadas ao TEPT no cenário referente ao Brasil, para um maior detalhamento e um 
maior arcabouço de informações para um maior entendimento sobre o tema e melhores 
formas de manejo para com os acometidos com o transtorno. 
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Tabela 1 referente aos resultados. 
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TÍTULO: Estudo da ação ansiolítica e hipnótica de Valeriana officinalis L. em ratos 

Resumo 

Valeriana officinalis L.,planta herbácea pertencente à família Valerianaceae,é conhecida 
popularmente desde a antiguidade quando suas raízes eram usadas como sedativo 
brando.Atualmente,um extrato padronizado obtido de suas raízes é útil e amplamente 
empregado no tratamento de distúrbios do sono,ansiedade, mialgia,etc.A ansiedade 
patológica é uma psicopatologia que acomete cerca de 3,6% de pessoas no 
mundo,sendo importante a pesquisa e descoberta de medicamentos para o tratamento 
desta patologia.O objetivo do presente estudo foi investigar a ação ansiolítica de um 
extrato seco padronizado em ácidos sesquiterpênicos expressos em ácido valerênico 
(8%) de raízes de V. officinalis L.,em ratos.Foram empregados 30 ratos da linhagem 
Wistar (machos) com 90 dias de vida pesando entre 250-300g.Os animais foram 
divididos em três grupos (n=10/grupo):um grupo recebeu o extrato de V. officinalis (200 
mg/kg),outro grupo (controle positivo) recebeu etanol (1mL/kg) e o grupo controle 
negativo,que recebeu apenas água (1 mL/kg).Todos os tratamentos ocorreram por 
gavagem durante sete dias.Ao final do último dia de tratamento,30 minutos após a 
administração,todos os animais tiveram seus comportamentos analisados 
individualmente no labirinto em cruz elevado e logo depois no campo aberto.A análise 
estatística realizada com os parâmetros utilizados revelou efeito sedativo e ansiolítico 
do extrato empregado nos animais tratados com o extrato na dose 200mg/kg,nas 
condições experimentais adotadas. 
 
Palavras-chave: Valeriana Officinalis L., ansiedade, ratos. 

TITLE: Preliminary study of anxiolytic effects of Valeriana officinalis L. in rats 

Abstract 

Valeriana officinalis L.,a herbaceous plant belonging to the Valerianaceae family,has 
been popularly known since antiquity when its roots were used as a mild sedative. 
Currently,a standardized extract obtained from its roots is useful and widely used in the 
treatment of sleep disorders, anxiety, myalgia, etc.Pathological anxiety is a 
psychopathology that affects about 3.6% of people worldwide,and research and 
discovery of drugs for the treatment of this pathology is important.The aim of the present 
study was to investigate the anxiolytic action of an extract standardized in sesquiterpenic 
acids expressed in valerenic acid (8%) from V. officinalis L. roots,in rats.Thirty Wistar 
rats (male) with 90 days of age,weighing between 250-300g, were used. The animals 
were divided in three groups (n = 10 / group):one group received the extract of V. 
officinalis (200 mg / kg), another group (positive control) received ethanol (1mL / kg) and 
the negative control group, which received u only water (1 mL / kg). All treatments were 
carried out by gavage for seven days. At the end of the last day of treatment, 30 minutes 
after administration, all animals had their behaviors analyzed individually in the elevated 
plus maze and immediately afterwards. in the open field. The statistical analysis 
performed with the parameters used revealed a sedative and anxiolytic effect of the 
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extract used in the animals treated with the extract at a dose of 200mg / kg, under the 
experimental condition adopted. 
 
Keywords: Valeriana Officinalis L., anxiety, rats. 

Introdução 

  

 
  
  
  Os Transtornos de Ansiedade (TA) atualmente possuem prevalência mundial na faixa 
de 3,6%.No Brasil,os TA estão presentes em 9,3% da população,possuindo o maior 
número de casos de ansiedade entre todos os países do mundo (OMS, 2017).A 
ansiedade patológica é caracterizada como um distúrbio psiconeurótico através da 
antecipação exagerada de ameaças futuras podendo interferir na qualidade de 
vida,conforto emocional e/ou desempenho do cotidiano do sujeito corroborando para 
altos custos individuais, sociais e econômicos.Em consequência dos impactos gerados 
pelos TA,o uso de medicamentos para o tratamento desta psicopatologia tornou-se 
corriqueiro (SANTOS, 2018). Compostos sintéticos,como os 
benzodiazepínicos,possuem grande potencial terapêutico com diversas atividades já 
descritas na literatura,principalmente,ansiolítica e sedativa.Porém,o uso de fármacos 
que compõem esse grupo,podem causar tolerância,dependência e abstinência 
(QUAGLIATO;FREIRE;NARDI, 2018). 
   Dessa forma,a busca por medicamentos de origem vegetal vem ocorrendo 
amplamente, sendo os medicamentos frequentemente utilizados no tratamento de TA 
por possuírem poucas reações adversas e baixa ou nenhuma capacidade de 
provocarem dependência ou tolerância (PAL et al.,2010). O extrato seco obtido a partir 
da raiz da planta herbácea Valeriana officinalis L., da família Valerianaceae, é 
mundialmente conhecido e utilizado por via oral para o tratamento de distúrbios do sono, 
ansiedade, mialgia, epilepsia e depressão (BENT et al. 2006; MURPHY et al., 2010; 
SUDATI et al. 2013; ABDELLAH et al., 2020), sendo empregada na terapêutica como 
ansiolítico e hipnótico (CHA et. al, 2005). A raiz do vegetal é composta quimicamente 
principalmente por sesquiterpenos e iridóides. Os ácidos sesquiterpênicos (ácido 
hidroxivalerênico, ácido acetoxivalerênico e ácido valerênico), tem sido empregado 
como um sedativo brando desde a Grécia Antiga.Os fitoterápicos a base de valeriana 
disponíveis comercialmente são padronizados contendo ácidos 
sesquiterpênicos,expressos em ácido valerênico (8%),obtidos por percolação tendo 
como solventes água,metanol ou etanol (HATTESOHL et al., 2008). 
  A pesquisa científica que esclarece a eficácia da valeriana como ansiolítico é 
escassa.Porém,é sabido que esse fitoterápico apresenta poucos efeitos adversos e 
baixa ou nenhuma capacidade de provocar dependência ou tolerância (PAL et 
al.,2010).Acredita-se que o ácido valerênico atua na neurotransmissão mediada pelo 
ácido gama-aminobutírico (GABA) no sistema nervoso central,e também aumentando a 
ação da adenosina produzindo inibição neural como os benzodiazepínicos 
(MULLER,2002),podendo esta ser uma explicação para a sua atividade sedativa e 
ansiolítica.Estudos demonstram que a ação neural dos componentes da droga vegetal 
envolve, além do sistema GABA cerebral, outros sistemas em menor grau, como o 
sistema serotoninérgico (DIETZ et al.,2005).Foi observado que um extrato alcoólico das 
raízes de Valeriana, provocou aumento dos receptores GABA em ratos,além do efeito 
ansiolítico e efeitos sedativos pelos componentes da droga vegetal (AWAD et 
al.,2007).Após a administração por via oral, o ácido valerênico é rapidamente eliminado 
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do sangue e transferido para os tecidos. A sua absorção após administração oral foi 
estimada em 33,7%, com uma meia-vida de 2,7–5h,sofrendo metabolismo de primeira 
passagem e circulação entero-hepática podendo desempenhar um papel importante na 
farmacocinética do ácido valerênico sendo eliminado pela bile (MAIER-SALAMON et 
al.,2009;SAMPATH et al.,2012). 
  O presente estudo objetivou avaliar o comportamento de ratos após a administração 
durante sete dias de um extrato etanólico seco de V. officinalis padronizado e 
comercializado constado como medicamento fitoterápico pelo Ministério da saúde 
(ANVISA,2014).O seu potencial efeito sedativo e ansiolítico foram investigados através 
do campo aberto e campo em cruz elevado que são úteis na investigação dos 
respectivos efeitos (PRUT E BELZUNG,2 
 
Metodologia 

 
  

 
  
  

 

• Obtenção e preparo do fitoterápico 

  O presente estudo empregou um extrato seco padronizado em ácidos sesquiterpênicos 
expressos em ácido valerênico (8%) obtido de raízes de V. officinalis. O 
fitomedicamento, do grupo CIMED (lote 1820025), comprado em uma farmácia de 
dispensação na cidade de Natal-RN, apresenta-se na forma de comprimido. O 
comprimido foi moído com pistilo em cápsula de porcelana e diluído em água destilada 
sempre no mesmo dia da administração do composto, em um intervalo de tempo menor 
que 2 horas. Para cada 0,3 g de extrato seco de raízes de V. officinalis adicionou-se 2 
mL de água destilada (15% m/v). 

• Animais 

  Primeiramente o projeto foi aprovado pela Comissão de Experimentação e Uso de 
Animais (CEUA) da UFRN recebendo o número de protocolo 014/2019. 
  Foram empregados 30 ratos Wistar (machos) com 90 dias de vida pesando entre 250-
300g. Os animais foram obtidos do Biotério Central do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde foram mantidos durante o 
período de tratamento. O teste realizado ocorreu durante o dia 21 ao dia 28 de agosto 
de 2019. 
  Segundo Regulamento Técnico de medicamentos fitoterápicos da ANVISA Nº 04 de 
18 de junho de 2014, e a Instrução Normativa N°02 de 13 de maio de 2014 da Portaria 
422/2008 do Ministério da Saúde, a droga em questão consta na lista de medicamentos 
fitoterápicos de registro simplificado e a dosagem diária de V. officinalis deve estar 
padronizada em valores entre 1,0 e 7,5 mg de ácidos sesquiterpenos (ácido valerênico). 
No presente trabalho, a posologia humana máxima foi adotada. Em seguida, a dose foi 
adequada ao peso de cada animal, considerando que o peso humano médio é de 60 
kg. 
  Os animais foram divididos em três grupos (n=10/grupo) e cada grupo recebeu, por 
gavagem, durante sete dias: uma dose diária de V. officinalis (200 mg/kg), etanol 
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(1mL/kg) ou água (1 mL/kg). Após 30 minutos da última dose do tratamento, os animais 
tiveram o comportamento analisado com o emprego do labirinto em cruz elevado 
seguido do campo aberto. Após encerradas as observações, os animais foram 
submetidos à eutanásia com tiopental (90mg/kg) associado a lidocaína (3mg/kg). Essa 
metodologia foi delineada considerando enquanto modelo aquela adotada por Murphy 
et al. (2010) ao investigar, em ratos mantidos no LCE, a ação ansiolítica de ácido 
valerênico e de um extrato etanólico obtido de raízes de V. officinalis, 30 minutos após 
a sua administração (i.p.). 

• Estudo comportamental 

  A avaliação do comportamento no labirinto em cruz elevado foi realizada através da 
observação direta dos animais no labirinto, por um período de 5 minutos, 30 minutos 
após a administração dos fármacos ou água. O labirinto em cruz elevado é constituído 
de dois braços abertos opostos, medindo 50 x 10 cm e dois braços fechados, também 
opostos, medindo 50 x 10 x 40 cm, dispostos em um ângulo de 90º. O piso do labirinto 
é de madeira, pintado de cinza e distante 50 cm do chão. 
  Após 30 minutos da administração do fármaco ou água, o rato foi colocado, 
individualmente, no centro do labirinto, com a cabeça voltada em direção a um dos 
braços abertos e, durante 5 minutos, foram observados e anotados os seguintes 
parâmetros: número de entradas nos braços abertos; número de entradas nos braços 
fechados; tempo de permanência nos braços abertos, tempo de permanência nos 
braços fechados e tempo de permanência no centro do labirinto. 
  O registro do número de entradas nos braços abertos e fechados foi feito por intermédio 
de contador manual. Para o tempo de permanência nos braços empregou-se o 
cronômetro (segundos). Entre as observações de cada animal, a arena foi limpa com 
solução de álcool 5%. Com os dados obtidos, calculou-se a porcentagem de entradas e 
o tempo de permanência nos braços abertos. 
  A avaliação do comportamento geral foi realizada por observação direta dos animais 
no campo aberto, por um período de 5 minutos, logo após a observação dos mesmos 
no LCE, entre as 8:00 e 12:00 horas. O campo aberto utilizado no estudo do 
comportamento dos animais adultos foi construído segundo modelo descrito por 
BROADHURST (1960), que consiste de uma arena circular de madeira, com 95 cm de 
diâmetro e 29 cm de altura, pintada de branco. O fundo desta arena é dividido em 25 
áreas aproximadamente iguais por meio de três círculos concêntricos e 16 segmentos 
de reta, convenientemente distribuídos. 
  Cada rato foi colocado individualmente no centro do campo aberto e observado seu 
comportamento por 5 minutos através dos parâmetros: 
- Freqüência de locomoção (LO): uma unidade de medida corresponde à presença das 
quatro patas dentro do espaço delimitado pelas quatro linhas que compõem uma 
subdivisão do chão da arena. 
-Freqüência de levantar (LE): uma unidade de medida corresponde ao movimento do 
animal apoiar-se apenas nas patas posteriores, com a cabeça dirigida para cima e com 
o corpo perpendicular em relação ao chão da arena, tocando ou não as paredes laterais 
com as patas anteriores. 
-Duração de imobilidade (IMO): total ausência de movimentos; registra-se a duração 
desse parâmetro em segundos. 
-Defecação (DEF): ao final dos cinco minutos conta-se o número de bolos fecais. 
Os registros das freqüências dos parâmetros de locomoção e levantar foram feitos por 
intermédio de contador manual. Para a medida da duração de imobilidade empregou-
se um cronômetro. Entre as observações de cada animal, a arena foi limpa com solução 
de álcool 5%. 
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• Análise estatística 

  Foi empregada a análise de variância ANOVA seguida do post-hoc teste de Tukey, 
quando necessário. Para todos os dados foi considerada a diferença de 5%. Para tanto 
foi utilizado o software estatístico Grahpad Prism (Califórnia/EUA, 2017). 
 
Resultados e Discussões 

 
  

 
  
  

 
  Os parâmetros obtidos foram analisados usando a Análise de Variância (ANOVA) e 
teste de Tukey. Os animais tratados com o extrato e com etanol (controle positivo) 
entraram maior número de vezes nos braços abertos do LCE do que os animais tratados 
com água (controle negativo). Para o grupo controle positivo essa diferença foi 
significante estatisticamente. A análise estatística revelou que os animais tratados com 
o extrato ou com etanol (controle positivo) entraram menor número de vezes nos braços 
fechados do LCE do que os animais tratados com água (controle negativo). Como 
conseqüência dos dados coletados e descritos acima, os animais tratados com etanol 
mantiveram-se maior tempo nos braços abertos e menor tempo nos braços fechados do 
LCE em relação ao grupo controle negativo.Esses dados estão demonstrados na Tabela 
1. 
  No campo aberto, a locomoção dos animais tratados com o extrato ou com etanol 
(controle positivo) foi reduzida em relação à locomoção dos animais tratados com água 
(controle negativo). Os demais parâmetros: levantar, tempo de imobilidade e número de 
bolos fecais não foram diferentes entre os animais dos diversos grupos,conforme 
demonstrado na Tabela 2. 
  O extrato seco padronizado de V. officinalis é utilizado na terapêutica como sedativo 
brando, ansiolítico e hipnótico. Estudos diversos utilizando ratos demonstraram que o 
principal componente presente em espécies de plantas do gênero Valerianaceae, do 
qual o extrato faz parte, o ácido valerênico demonstrou exercer algumas das atividades 
terapêuticas descritas anteriormente (CHA et al.,2005; BENT et al. 2006; MURPHY et 
al., 2010; SUDATI et al. 2013). No presente estudo foi observado que o grupo tratado 
com o extrato seco de V. officinalis (200 mg/kg), entrou maior número de vezes e foi 
capaz e permaneceu por maior período de tempo nos braços abertos do LCE, quando 
comparado com os animais tratados com água (controle negativo). O aumento na 
porcentagem do tempo gasto nos braços abertos [(tempo braços abertos/tempo braços 
abertos + fechados)x100] e na porcentagem de entradas nos braços abertos [(n 
entradas braços abertos/n entradas braços abertos + fechados)x100], observado nos 
grupos controle positivo e extrato, indica um eventual efeito ansiolítico (PELLOW et al., 
1985). O estudo revelou também que esses dois grupos de animais apresentaram 
menor locomoção no campo aberto em relação ao grupo controle negativo. A atividade 
locomotora reduzida sugere efeito sedativo enquanto que propriedades estimulantes 
são indicadas por motilidade aumentada. Logo, podemos atribuir o maior tempo de 
permanência nos braços abertos a uma possível depressão da função motora, pois foi 
observado redução na locomoção e aumento na imobilidade dos animais tratados com 
essa dose de V. officinalis no campo aberto, corroborando com o observado por Murphy 
et al. (2010). Assim como Murphy et al. (2010) podemos então sugerir efeito ansiolítico 
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e efeito sedativo ao fitoterápico. O álcool atua sobre receptores gabaérgicos inibitórios 
resultando no efeito sedativo e depressor do sistema nervoso central (MCKIM, 2016). 
  O ácido valerênico possui ação sob essas enzimas de forma mais branda, como foi 
observado nos resultados apresentados no presente estudo. A análise estatística 
empregada revelou que os animais do grupo controle positivo, aqueles que receberam 
etanol, apresentaram maior número de entradas e maior tempo de permanência nos 
braços abertos do LCE e apresentaram importante redução da locomoção no CA em 
relação ao grupo controle negativo (animais tratados apenas com água). Hattesohl et 
al. (2008) avaliou o perfil farmacológico de diferentes extratos derivados de V. officinalis, 
dois deles disponíveis comercialmente. As propriedades sedativa, ansiolítica, 
antidepressiva e miorrelaxante dos extratos foram testados em roedores. Nenhum dos 
diferentes extratos testados revelou efeito sedativo ou redução da atividade locomotora 
em ratos, após administração aguda, convergindo com outros estudos comportamentais 
que usaram paradigmas semelhantes, incluindo o atual estudo. As investigações 
contraditórias de Hattesohl et al. (2008) sobre a atividade farmacológica dos extratos de 
V. officinalis questionam a ação sedativa como sendo responsável pela melhora do 
nervosismo e distúrbios do sono. Porém, os fitoterápicos disponíveis no mercado 
comprovadamente exibem um efeito ansiolítico pronunciado no LCE após administração 
aguda confirmando os resultados obtidos no presente estudo quanto ao efeito ansiolítico 
do extrato utilizado. A interação do GABA com os receptores GABA tipo A permite a 
neurotransmissão inibitória rápida no cérebro dos mamíferos (SIGEL; STEINMANN, 
2012). 
  O ácido valerênico, presente em V. officinalis, modula seletivamente receptores do 
ácido γ -aminobutírico tipo A (GABA A). Khom et al. (2016) analisaram a modulação do 
receptor GABA A dependente da subunidade β das correntes de cloreto induzidas e os 
efeitos comportamentais de derivados do ácido valerênico em camundongos. 
Observaram que o ácido valerênico exibe efeitos ansiolítico e anticonvulsivo em 
camundongos. A experimentação indicou que os compostos seletivos do ácido 
valerênico induzem efeitos anticonvulsivantes em doses baixas quando comparados 
aos não-seletivos do composto em questão e que só existe comprometimento da 
locomoção apenas em altas doses (acima de 10 mg/kg), tornando V. officinalis, ou outra 
planta da família Valerianaceae, interessantes no tratamento de pacientes que possuem 
restrição ao tratamento com fármacos usados para convulsão e enquanto alternativa 
eficaz e segura no tratamento de ansiedade e insônia, considerando que possuem baixo 
potencial de provocar farmacodependência. 
 
Conclusão 

 
  

 
  
  
  
  O presente estudo teve como objetivo investigar a possível ação sedativa e ansiolítica 
de um extrato padronizado e comercialmente utilizado de V. officinalis (200 mg/kg), em 
ratos, a fim de validar o descrito na literatura e confirmar a posologia e segurança na 
recomendação da terapêutica para humanos. Os resultados da análise estatística 
empregada demonstraram alterações no comportamento geral dos animais tratados 
com o extrato ou com etanol (controle positivo) em relação ao grupo controle negativo, 
quando analisados no campo aberto, sugerindo um possível efeito sedativo e ansiolítico 
do extrato. Considerando os dados obtidos, o maior tempo gasto e maior número de 
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entrada nos braços abertos do labirinto em cruz elevado, bem como a locomoção 
reduzida do grupo tratado com o extrato e do grupo controle positivo no campo aberto, 
em relação ao grupo controle negativo, sugerem possível ação ansiolítica e sedativa (ou 
hipnótica) ao fitoterápico. A provável ação sedativa é sugerida em virtude da diminuição 
da função motora observada nos animais tratados com o extrato seco padronizado 
empregado, na dose de 200 mg/kg. 
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Tabela 1–Parâmetros mensurados em ratos tratados durante sete dias com água, etanol 
ou um extrato seco padronizado de V. officinalis (200mg/kg), no teste do LCE. 
 

 
Tabela 2–Parâmetros mensurados em ratos tratados durante sete dias com água, etanol 
ou um extrato seco padronizado de V. officinalis (200 mg/kg),após teste no CA. 
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TÍTULO: Avaliação do programa de enfermagem saúde na escola: uma ação de 

promoção da saúde e prevenção de doenças na adolescência. 

Resumo 

 
Este estudo objetivou avaliar o estado nutricional dos adolescentes e realizar rodas de 
conversa com os estudantes adolescentes para abordar os resultados obtidos na 
classificação do estado nutricional. Trata-se de estudo descritivo e transversal, que teve 
como população de referência os adolescentes do ensino médio (rede pública estadual), 
de ambos os sexos, de 10 a 19 anos de idade, no município de Natal - RN, Nordeste do 
Brasil. No que tange ao estado nutricional, maior parte apresentou-se como eutrófico 
(64%). Entretanto, vale destacar que 24,7% apresentava sobrepeso ou obesidade, 
totalizando 37 alunos. Em relação à estatura, 52,7% dos participantes apresentavam 
estatura adequada, os outros 47,3% apresentavam estatura baixa ou muito baixa. Ao 
analisar o peso ósseo, 73,3 % dos adolescentes estavam acima do valor mínimo 
aceitável. Como forma de apresentar os dados coletados de cada aluno e identificar o 
nível prévio de conhecimento deles acerca dos temas abordados, foi realizado um jogo 
de perguntas e respostas. Os estudantes de Enfermagem conduziam a discussão 
apresentando a resposta certa e explicando os padrões de normalidade, e cada aluno 
pode comparar com seu resultado. Conclui-se a importância do projeto na detecção 
precoce de alterações nos parâmetros de crescimento e nutricionais dos adolescentes, 
pois a mudança de hábitos na adolescência pode acarretar em uma vida adulta mais 
saudável. 
 
 
Palavras-chave: Saúde do Adolescente; Educação em Saúde; Estado Nutricional 

TITLE: Evaluation of the Health at School Nursing program: an action to promote health 

and prevent diseases in adolescence 

Abstract 

 
This study aimed to assess the nutritional status of adolescents and conduct 
conversation with adolescent students to address the results obtained in the 
classification of nutritional status. This is a descriptive and cross-sectional study, with the 
reference population of high school adolescents (state public school), of both sexes, 
aged 10 to 19 years, in the city of Natal - RN, Northeast Brazil. Not as far as nutritional 
status is concerned, most are eutrophic (64%). However, it is worth noting that 24.7% 
were overweight or obese, totaling 37 students. Regarding height, 52.7% of the 
participants were of adequate height, the other 47.3% were of short or very short height. 
When analyzing bone weight, 73.3% of adolescents were above the minimum 
acceptable value. As a way of presenting the data collected from each student and 
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identifying the previous level of knowledge of the specific topics, a question and answer 
game was carried out. Nursing students conducted the discussion, arguing the right 
answer and explaining the standards of normality, and each student can compare with 
their result. It concludes the importance of the project in the early detection of changes 
in the growth and nutritional parameters of adolescents, since changing habits in 
adolescence can lead to a healthier adult life. 
 
 
Keywords: Saúde do Adolescente; Educação em Saúde; Estado Nutricional 

Introdução 

A adolescência, segundo Carneiro et al. (2015), trata-se de uma etapa de crescimento 
e desenvolvimento do ser humano, marcada por grandes transformações físicas, 
psíquicas e sociais, compreendida como a complexa transição e preparação da infância 
para a vida adulta. Esse período de transição, caracteriza-se pelos impulsos do 
desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social. Além disso, o ser passa por 
um processo de esforços individuais para alcançar os objetivos relacionados às 
expectativas culturais da sociedade em que vive (TANNER, 1962). 
Com isso, a adolescência é um período de potencialidades e vulnerabilidades, no qual 
de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) inicia-se aos 12 anos e 
encerra-se aos 18 anos (BRASIL, 2008). Entretanto, o Ministério da Saúde define 
adolescência como o período de 10 a 19 anos, como preconiza a Organização Mundial 
da Saúde (OMS). E isso caracteriza-se pelo fato que de é nesse período que começa a 
puberdade, com as mudanças corporais, terminam quando eles tornam-se 
independentes (BRASIL, 2010). 
O elo entre a assistência à saúde e os adolescente ocorre por meio da Atenção Primária 
em Saúde (APS), que por ser o primeiro nível do sistema de serviços de saúde no Brasil, 
funciona como porta de entrada aos demais serviços, em que destaca-se como 
Programa de Saúde a Estratégia Saúde da Família (ESF). (MOURA et al, 2010) Apesar 
de ter esse papel fundamental no sistema de saúde, os adolescentes são um público 
negligenciado na ESF no que refere-se a implementação de ações sistematizadas a 
esse grupo. Em razão disto, são atendidos somente na livre demanda sem levar em 
conta as particularidades da adolescência (HIGARASHI, BARATIEN, ROECKER, 
MARCON, 2011). 
Por essa razão, os Ministérios de Saúde e Educação, em 2008, desenvolveram o 
Programa Saúde na Escola (PSE), objetivando contribuir para a formação integral dos 
estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. Isso ocorre 
porque visa-se o enfrentamento das vulnerabilidades, uma vez que, parte-se do 
pressuposto de que, a interlocução entre os setores saúde e educação, favorece ao 
adolescente, já que há uma articulação fortificada, buscando proporcionar uma melhor 
qualidade de vida (GOMES, HORTA, 2010). 
Integrados ao PSE e presentes diretamente na Atenção Básica, os enfermeiros 
encontram a oportunidade de promover educação em saúde para adolescentes em 
ambiente escolar, visto que este público possui baixa adesão aos programas da Atenção 
Básica. Além disso, o PSE pode ser utilizado como ferramenta para o aprendizado dos 
estudantes, incluindo os de Enfermagem, por meio de projetos de extensão, o qual 
utiliza-se de metodologias ativas para propagação de conhecimento e informação aos 
adolescentes. 
Dessa forma, o elo saúde e educação inseridos no ambiente escolar, proporciona 
condições apropriadas para a realização dos processos educacionais que auxiliam na 
assistência à saúde desse público. Ademais, esse ambiente é o local propício para 
encontrar-se um número significativo de adolescentes, em oposição a realidade 
vivenciada dos serviços de saúde da ESF (GOMES, HORTA, 2010). 
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Uma das ações a ser realizadas pelo enfermeiro é a avaliação do estado nutricional, a 
fim de identificar alterações, estimular hábitos alimentares saudáveis, prática regular de 
atividade física, e os encaminhamentos que se fizerem necessários. Diante deste 
cenário, o presente estudo objetivou avaliar o estado nutricional dos adolescentes e 
realizar rodas de conversa com os estudantes adolescentes para abordar os resultados 
obtidos na classificação do estado nutricional. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de estudo descritivo e transversal, que teve como população de referência os 
adolescentes do ensino médio (rede pública estadual), de ambos os sexos, de 10 a 19 
anos de idade, no município de Natal - RN, região Nordeste do Brasil. Este estudo faz 
parte de uma pesquisa maior intitulada “Avaliação da implantação do Programa de 
Enfermagem Saúde na Escola”, a qual foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, via Plataforma Brasil, sob nº de 
parecer CAAE 73721217.8.0000.5537. 
Utilizou-se amostragem não probabilística intencional, uma vez que a escola 
participante desenvolverá por 10 meses em 2019 o Programa de Enfermagem Saúde 
da Escola (PESE), o qual contempla um conjunto de intervenções de enfermagem para 
promoção da saúde do adolescente, a serem realizadas de maneira contínua. Sendo o 
primeiro objetivo: avaliar o crescimento e desenvolvimento do adolescente e as 
implicações das alterações para vida adulta e idosa. Os resultados servirão de base 
para as etapas seguintes, uma vez que contribuirá para o diagnóstico situacional. 
A escola participante localiza-se no município de Natal, capital do Rio Grande do Norte. 
Em 2019, existiam 251 alunos matriculados, em turmas do 9º Ano do Ensino 
Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio. Os alunos do turno matutino da escola foram 
convidados a participar da pesquisa. Os adolescentes com falta no dia acordado para a 
coleta de dados foram excluídos do presente estudo. No total participaram 166 
estudantes, 16 foram considerados perdas por serem adultos, resultando em uma 
amostra de 150 adolescentes. A coleta de dados ocorreu em março de 2019, sendo 
realizada por seis graduandos de enfermagem previamente treinados. 
Para classificação do peso e altura foram mensurados os dados antropométricos. Para 
o peso, utilizou-se a balança digital tipo portátil com bioimpedância, da marca Beurer 
(com precisão de 100 gramas), com os adolescentes descalços, com roupas leves e 
posicionados no centro da plataforma. A estatura foi medida com o estadiômetro portátil 
(com precisão de 0,5 centímetro), com os adolescentes descalços, em posição 
ortostática, braços ao longo do corpo, pés unidos, joelhos esticados, cabeça orientada 
no plano horizontal de Frankfurt, após inspiração profunda (OMS, 1995). 
Classificou-se a estatura segundo os parâmetros do Escore Z da OMS, por meio da 
curva de crescimento de 5 a 19 anos, por idade e sexo. Sendo considerado: estatura 
adequada para idade (≥ Escore Z -2) e estatura alterada para idade (baixa estatura ≥ 
Escore Z -3 e < Escore Z -2 ou muito baixa estatura < Escore Z -3) (WHO, 2007). 
Classificou-se o estado nutricional segundo os parâmetros do Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), utilizou-se os percentis, por meio do IMC, por idade e 
sexo: magreza acentuada (< Percentil 0,1), magreza (≥ Percentil 0,1 e < Percentil 3), 
eutrofia (> Percentil 3 e < Percentil 85), sobrepeso (> Percentil 85 e ≤ Percentil 97), 
obesidade (> Percentil 97 e ≤ Percentil 99,9) e obesidade grave (> Percentil 99,9) 
(BRASIL, 2011). 
Realizou-se a análise estatística descritiva por meio do IBM SPSS Statistic versão 20.0 
for Windows. Calcularam-se as frequências relativas e absolutas das variáveis 
categóricas, as médias e teste do qui-quadrado. Os resultados foram apresentados em 
tabelas e discutidos com base na literatura. 
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Resultados e Discussões 

 
No presente estudo, analisou-se a classificação do estado nutricional, estatura e peso 
ósseo de 150 estudantes da escola em que foi realizada a pesquisa, em sua maioria do 
sexo masculinos e em idade de 15 a 19 anos, e cursando o primeiro ano do ensino 
médio. 
No que tange ao estado nutricional, maior parte apresentou-se como eutrófico (64%). 
Entretanto, vale destacar que 24,7% apresentava sobrepeso ou obesidade, totalizando 
37 alunos. Em relação à estatura, 52,7% dos participantes apresentavam estatura 
adequada, os outros 47,3% apresentavam estatura baixa ou muito baixa. Ao analisar o 
peso ósseo, 73,3 % dos adolescentes estavam acima do valor mínimo aceitável (Tabela 
1). 
Ao analisar o tópico de classificação do estado nutricional, nota-se um número relevante 
de adolescentes com sobrepeso (14,7%) e obesidade (10%), ambos são considerados 
um problema de saúde pública mundial. Esses problemas devem ser tratados e 
revertidos o quanto antes, pois na vida adulta, terão mais propensão a desenvolver 
doenças cardiovasculares (DCV), doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como 
o diabetes mellitus (DM), além de vários tipos de câncer (WHO, 2018). 
No que se refere a estatura, observou-se que grande parte dos participantes possuem 
estatura baixa ou muito baixa (47,3%), segundo parâmetros de avaliação da OMS. O 
período da adolescência possui extrema importância nesse quesito, pois pode-se 
trabalhar nos fatores modificáveis para crescimento do indivíduo, como uma boa 
alimentação e prática frequente de atividade física (GALLO, 2018). Pode-se também 
contribuir nos fatores genéticos, hormonais e metabólicos, se forem detectados de forma 
precoce, através de acompanhamento multiprofissional e tratamentos que contribuam 
na fase de estirão de crescimento vivida na adolescência (POTTER, et al., 2013). 
Em relação ao peso ósseo, observou-se que parte dos estudantes avaliados 
apresentaram baixo peso (26,7%). Esse resultado é preocupante, pois a baixa 
densidade óssea está diretamente relacionado com doenças que podem se manifestar 
posteriormente, como osteoporose e osteopenia (ANDRADE et al., 2010). Nesta fase 
da vida, é de extrema importância a detecção precoce desses parâmetros, pois nessa 
fase ocorre o estímulo gradual do tecido ósseo. Quando detectado precocemente na 
adolescência, há possibilidade de modificação dos baixos índices através de uma boa 
alimentação rica em cálcio, exposição ao sol para absorção de vitamina D e prática de 
atividade física (KRAHENBUHL et al. 2014). 
Como forma de apresentar os dados coletados de cada aluno e identificar o nível prévio 
de conhecimento deles acerca dos temas abordados, foi realizado um jogo de perguntas 
e respostas. O jogo se deu da seguinte maneira: foram elaboradas perguntas sobre 
IMC, peso e sobrepeso, osteoporose, entre outros. A medida em que as perguntas eram 
feitas, ocorria uma breve discussão onde os alunos expunham seu conhecimento prévio 
sobre determinado assunto. Feito isso, os estudantes de Enfermagem conduziam a 
discussão apresentando a resposta certa e explicando os padrões de normalidade de 
cada parâmetro coletado, para que cada aluno pudesse comparar com seu resultado. 
Por meio desse jogo, foi possível perceber a interação dos alunos e o maior interesse 
em aprender sobre cada parâmetro abordado, pois eles estavam inseridos no assunto 
e na dinâmica realizada. Além disso, foi dada uma devolutiva aos alunos acerca de cada 
parâmetro analisado e entregue de forma impressa a cada participante. 
  
 
Conclusão 
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Diante do exposto, através dessa pesquisa foi possível avaliar o estado nutricional de 
adolescentes no contexto escolar, detectar alterações nutricionais e fornecer 
orientações aos participantes que apresentaram alterações nos parâmetros avaliados 
de forma dinâmica e didática, incluindo os adolescentes no processo, por meio de um 
jogo de perguntas referentes aos temas abordados. 
A experiência vivenciada pelo discente de Enfermagem no projeto que ocorreu um 
âmbito escolar foi muitíssimo produtiva, pois conferiu autonomia na prática da educação 
em saúde e saúde escolar, favorecendo a formação de habilidades no âmbito do ensino 
e da pesquisa. 
Conclui-se a importância do projeto na detecção precoce de alterações nos parâmetros 
de crescimento e nutricionais dos adolescentes por meio de programas escolares, pois 
a mudança de hábitos na adolescência pode acarretar em uma vida adulta saudável e 
uma velhice sem doenças que podem ser evitadas através de uma boa alimentação e 
prática de atividades físicas. 
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TÍTULO: Determinação do potencial anti-inflamatório in vitro de produto tecnológico 

contendo óleo de copaíba 

Resumo 

O óleo de copaíba é usado pela medicina popular tradicional brasileira devido as suas 
atividades anti-inflamatória, antifúngica e cicatrizante. Essas atividades despertam o 
interesse para a produção de sistemas farmacêuticos capazes de contornar os 
problemas físico-químicos e organolépticos desse óleo, além de produzir sistemas que 
sejam seguros, eficazes e inovadores para o tratamento de doenças nos mais distintos 
órgãos. Dentre essas doenças, a asma destaca-se por ser uma doença pulmonar 
inflamatória que causa um elevado número de internamentos hospitalares e por possuir 
um tratamento de alto custo e com medicamentos que causam muitos efeitos adversos. 
Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi desenvolver, caracterizar e avaliar a 
citotoxicidade de nanocápsulas poliméricas contendo óleo de copaíba contra células de 
macrófagos murinos (Raw 264.7) visando a obtenção de um produto acessível à 
população como alternativa/adjuvante ao tratamento da asma. 
 
Palavras-chave: Nanocápsulas. Óleo de copaíba. Asma. Citotoxicidade. 

TITLE: NANOCAPSULAS DE ÓLEO DE COPAÍBA BIODEGRADÁVEIS PARA O 

TRATAMENTO ANTIASMÁTICO: DESENVOLVIMENTO, CARACTERIZAÇÃO E 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA. 

Abstract 

Copaiba oil is a natural oil used by the traditional Brazilian folk medicine due to its anti-
inflammatory, antifungal and healing activities. Based on this, the development of 
nanocarriers has draw attention in order to overcome the physicochemical and 
organoleptic drawbacks of this oil and also to obtain safe, effective and innovative 
delivery system intended for the treatment of several diseases. Concerning this issue, 
asthma highlight itself since is a pulmonary inflammatory disease responsible for high 
rate of hospitalization and also due its high treatment cost and the several side effects 
caused by the available anti-asthma medicines. Therefore, the aim of this work was to 
develop and characterize polymeric nanocapsules based on copaiba oil and also to 
evaluate its cytotoxicity against murine macrophage cells (Raw 264.7) aiming the 
obtaining of a accessible product to the population as alternative/complementary to 
asthma treatment. 
 
Keywords: Nanocapsules. Copaiba oil. Asthma. Cytotoxicity. 

Introdução 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 584 

 

A procura por sistemas farmacêuticos capazes de incorporar, transportar e liberar 
eficientemente fármacos e, principalmente, compostos bioativos como óleos naturais é 
um dos campos farmacêuticos que mais tem crescido nos últimos anos. Dentre essas 
inovações, a incorporação em nanocápsulas produzidas por meio de polímeros 
biodegradáveis é, atualmente, um dos mais promissores, devido sua estabilidade físico-
química em fluídos biológicos e seu maior tempo de armazenamento (1). 
 
Esse sistema é composto por uma matriz polimérica com um núcleo oleoso, sendo, 
portanto, apropriado para o carreamento de óleo naturais com propriedades 
farmacológicas, como o óleo de copaíba, cuja literatura descreve como sendo um 
produto com distintas atividades cicatrizante, anti-inflamatória, antimicrobiana, 
antifúngica, larvicida e antineoplásica (2-8). Contudo, devido ao fato do óleo de copaíba 
apresentar características físico-químicas e organolépticas desagradáveis em seu 
estado in natura, sua administração nesta forma compromete sua aceitação pelo 
paciente (9). 
 
Desta forma, a sua veiculação em nanocapsulas se torna ideal, uma vez que esse 
sistema pode mascarar o sabor e odor desagradável, além de ser sugestivo de possível 
aprimoramento das propriedades biofarmacêuticas e farmacológicas do óleo e, não 
obstante, uma possível liberação modificada (10). 
 
Dentre as inúmeras atividades biológicas do óleo de copaíba, a atividade anti-
inflamatória tem se destacado, permitindo o seu uso em inúmeras doenças (11), a qual 
é atribuída, segundo estudos científicos publicados, à presença de sesquiterpenos, 
como β-cariofileno, α-humuleno, γ-muuroleno, β-bisabolol e diterpenos como ácido 
caurenóico, kaurenol e ácido copálico (12). Assim, considerando esta característica, é 
possível hipotetizar o seu uso no tratamento da asma. 
 
A asma, segundo a OMS, é uma das doenças inflamatórias crônicas multifatoriais que 
mais afeta a população mundial e representa aproximadamente 12% dos casos de 
internação hospitalar relacionados a distúrbios respiratórios. Somado a isso, de acordo 
com estudos publicados, a asma é uma das doenças de alto custo de tratamento por 
pessoa, quando comparado com a soma dos custos de tratamento outros distúrbios, 
como doença pulmonar obstrutiva, diabetes tipo II e doença renal crônica (13). 
 
Não obstante, visto que a asma é uma doença de caráter inflamatório que compromete 
as vias aéreas, sendo conhecida pela intensa falta de ar e tosse, seu tratamento 
consiste na administração de medicamentos, como os beta agonistas, os quais 
apresentam, comprovadamente, alta incidência de efeitos adversos sistêmicos. 
Adicionalmente, visando a redução dos sintomas podem, ainda, serem adotadas 
medidas profiláticas para diminuição do processo inflamatório, conforme recomendado 
pelo Manual de estratégia para gestão e prevenção da asma do GINA (Global Initiative 
for Asthma) (14). 
 
Diante do exposto, visando contornar os problemas relacionados à gravidade da asma 
e aos efeitos adversos e elevado custo da terapia convencional disponível, bem como 
superar os problemas organolépticos e físico-químicos do óleo de copaíba, a produção 
de nanocápsulas para veiculação desse óleo para o tratamento da asma se torna ideal, 
uma vez que possui baixo custo e fácil produção. 
 
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi de desenvolver nanocápsulas à base de óleo 
de copaíba destinadas ao tratamento de asma. Adicionalmente, este sistema foi fisico-
quimicamente caracterizado e sua toxicidade foi avaliada frente a uma linhagem celular 
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de macrófagos murinos do tipo Raw 264.7, com intuito de avaliar sua biossegurança in 
vitro. 
 
 
Metodologia 

 
2.1. Produção das nanocápsulas contendo óleo de copaíba: 
 
As nanocápsulas foram produzidas a partir da técnica de nanoprecipitação, em que foi 
pesado 0,16 g de óleo copaíba, 0,1 g de policaprolactona e 0,038 g de Span® 60 para 
solubilização, sob agitação magnética (500 rpm) e aquecimento à 40 ºC, em 27 mL de 
acetona (fase orgânica). Após completa solubilização, a fase orgânica foi vertida em 
uma solução aquosa contendo 53 mL de água e 0,077 g de Tween® 80 solubilizado sob 
as mesmas condições, por no mínimo 10 minutos. Decorrido esse tempo a suspensão 
formada foi levada para o evaporador rotativo para eliminação do solvente orgânico e 
concentração da suspensão em um volume final de 10 mL. 
 
2.2. Caracterização físico-química e avaliação da estabilidade das nanocápsulas: 
 
A determinação das características físico-químicas (distribuição de tamanho de 
partícula) das nanocápsulas foi realizada com base na técnica de dispersão dinâmica 
de luz (DLS) por meio do equipamento ZetaSize NanoZS (Malvern Instruments, Malvern, 
UK) à 25 ± 2 °C com ângulo de leitura fixado a 173°. A estabilidade físico-química foi 
realizada através do monitoramento destas características por um período de 60 dias 
sob armazenamento à temperatura ambiente (25 ± 2 °C). 
 
2.3. Análise do potencial zeta: 
 
O potencial zeta foi medido pelo equipamento ZetaSize NanoZS (Malvern Instruments, 
Malvern, UK), durante um período de 60 dias, à temperatura ambiente (25 ± 2 °C). Uma 
solução salina (NaCl) a 1mM foi utilizada para manter a força iônica constante, dessa 
forma as amostras contendo as nanocápsulas foram diluídas (1: 100) nessa solução. 
Todos os resultados corresponderam à média de três determinações. 
 
2.4. Ensaio de citotoxicidade in vitro: Atividade mitocondrial (MTT): 
 
A citotoxicidade foi avaliada a partir da atividade mitocondrial de macrófagos murinos 
da linhagem RAW 264.7, consistindo em um ensaio colorimétrico in vitro contendo MTT 
(brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio) em triplicata. As células foram 
semeadas em uma placa de 96 poços (5 x 103 células por poço) e incubadas com as 
nanocápsulas de copaíba em diferentes concentrações teóricas de óleo (50, 100, 200 e 
250 µg/mL) por 24 horas e incubadas a 37ºC com atmosfera de CO2 controlada a 5%. 
Em seguida, foi adicionado 100 μL do MTT a 1 mg/mL nos poços e incubado por 4 horas 
adicionais e após esse período o meio de cultura foi retirado e os cristais de formazan 
formados solubilizados com 100 μL de etanol. A absorbância foi medida em um leitor de 
microplacas Elisa Multiskan (Thermo Labsystems, Franklin, MA, EUA) com 
comprimento de onda ajustado a 570 nm. A citotoxicidade foi determinada pelo valor 
relativo da absorbância entre os controles (células sem tratamento) e as amostras. O 
controle representou atividade mitocondrial de 100%. 
 
2.5. Analise estatística: 
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Os dados obtidos em triplicata foram expressos em média ± desvio padrão. A análise 
estatística foi realizada como analise de variância (ANOVA) seguida pelo pós-teste de 
Tukey para múltiplas comparações de médias. 
 
 
Resultados e Discussões 

 
A partir das análises físico-químicas realizadas logo após a produção foi possível 
observar que as nanocápsulas contendo óleo de copaíba (CopNc) apresentaram 
tamanho de partícula de 215,1 ± 10 nm, com PdI de 0,15 ± 0,01 e potencial zeta em 
torno de -18 ± 1,0, estando de acordo com o proposto pela técnica de nanopreciptação. 
Essa técnica possibilita a formulação de um sistema farmacêutico de forma direta e 
rápida, demandando baixa quantidade de energia, além de não precisar de altas 
temperaturas na produção, permitindo a formação de nanopartículas com tamanho 
diminuto na faixa de 200 nm e com alta capacidade de carreamento de fármacos (10). 
Somado a isso, os resultados do potencial zeta podem indicar uma provável estabilidade 
eletrostática, visto que as forças de repulsão entre as partículas são mais fortes que as 
forças de atração. 
 
Esses parâmetros físico-químicos são essenciais nos sistemas de administração 
farmacêuticos, uma vez que possibilitam uma provável melhorara nos estágios 
biofarmacêuticos, como a permeação nas células, já que quanto menor o valor de 
tamanho de partícula maior a probabilidade da permeação celular, visto que esses 
tecidos possuem macrófagos que rapidamente capturam as nanopartículas para o local 
inflamado (10, 15). 
 
Adicionalmente, foi possível observar na Figura 1 que a distribuição do tamanho de 
partícula não apresentou alterações significativas ao longo dos 60 dias (p > 0,05). Isso 
pode sugerir que as partículas possuem uma estabilidade físico-química adequada, 
podendo permanecer sem alterações durante longos períodos, além de indicar uma 
adequada homogeneidade do tamanho de partícula. 
 
[Figura 1. Determinação da distribuição do tamanho de partículas das nanocápsulas à 
base de óleo de copaíba à temperatura ambiente durante 60 dias.] 
 
A Tabela 1 apresenta o comportamento do potencial zeta ao longo dos 60 dias, na qual 
é possível observar que alterações significativas aconteceram apenas no último dia (p 
< 0,01) quando comparado ao primeiro dia. Entretanto, do ponto de vista farmacêutico 
esse resultado não demonstra relevância para causar instabilidade ao sistema, visto 
que esse comportamento repulsivo torna o sistema ideal para impedir a ocorrência de 
fenômenos de instabilidade como agregação de nanopartículas, uma vez que é sabido 
que sistemas que possuem carga em modulo maior ou igual a 20 são sistemas 
eletrostaticamente estáveis (10). Somado a isso, é possível sugerir, ainda, que o 
potencial zeta negativo se deve ao conteúdo do óleo de copaíba que apresenta 
compostos que interagem juntamente com grupos carboxil do polímero, promovendo 
uma carga de ionização negativa no polímero e assim diminui o valor do potencial zeta 
(16). 
  
[Tabela 1. Potencial zeta das nanocápsulas à base de óleo de copaíba durante 60 dias, 
armazenadas à temperatura ambiente. DP: desvio padrão. * (p < 0,01).] 
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Além disso, o ensaio MTT foi realizado para avaliar a citotoxicidade das nanocápsulas 
contendo o óleo de copaíba frente células de macrófagos murinos Raw 264.7 (Figura 
2). Os resultados demonstram que após 24 horas de tratamento com as nanocápsulas 
na concentração de 50 µg.mL-1 não há a ocorrência de efeito citotóxico, uma vez que a 
atividade mitocondrial permaneceu próxima de 100%. 
 
[Figura 2. Avaliação da atividade mitocondrial de células Raw 264.7 tratadas com 
nanocápsulas à base de óleo de copaíba em diferentes concentrações de óleo durante 
24 horas.] 
 
Não obstante, é possível observar que o CopNc na concentração de óleo entre 100 e 
250 µg.mL-1 apresentou alterações significativas (p > 0,001) quanto ao efeito 
proliferativo. Isso acontece devido a um aumento na atividade mitocondrial, sendo 
superior a 100%, estimulando a proliferação celular. Com base nesses resultados é 
possível sugerir uma possível relação de viabilidade celular com a atividade 
mitocondrial, demonstrando ser um sistema nanoestruturado seguro, que permite seu 
uso no tratamento de doenças inflamatórias como a asma. 
 
 
Conclusão 

 
Com base nesses resultados, é possível observar que as nanocápsulas foram 
desenvolvidas com sucesso e apresentaram tamanho de partícula semelhante, PdI e 
potencial zeta ao longo de 60 dias à temperatura ambiente. Além disso, este sistema 
nanoestruturado não apresentou atividade citotóxica contra células murinas do tipo Raw 
264,7, uma vez que não foi observada interferência no metabolismo mitocondrial. 
Portanto, considerando a potencial atividade anti-inflamatória do óleo de copaíba, os 
presentes dados nos permitem sugerir que as nanocápsulas contendo óleo de copaíba 
são sistemas promissores e que devem ser tecnologicamente e biologicamente 
explorados para comprovar sua efetividade e segurança como agente terapêutico 
antiasmático. 
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Anexos 

 

 
[Figura 1. Determinação da distribuição do tamanho de partículas das nanocápsulas à 
base de óleo de copaíba à temperatura ambiente durante 60 dias.] 
 

 
[Tabela 1. Potencial zeta das nanocápsulas à base de óleo de copaíba durante 60 dias, 
armazenadas à temperatura ambiente. DP: desvio padrão. * (p < 0,01).] 
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[Figura 2. Avaliação da atividade mitocondrial de células Raw 264.7 tratadas com 
nanocápsulas à base de óleo de copaíba em diferentes concentrações de óleo durante 
24 horas.] 
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TÍTULO: Qualidade da alimentação escolar: análise a partir da perspectiva da 

ferramenta IQ-COSAN. 

Resumo 

 
As práticas alimentares na escola podem constituir um fator fundamental para a 
promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, onde o cardápio ganha destaque como 
principal instrumento de planejamento no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE). Portanto, esse trabalho teve como objetivo avaliar qualitativamente os 
cardápios das Escolas Públicas Estaduais do Rio Grande do Norte – RN/BRASIL, 
utilizando a ferramenta denominada como Índice de Qualidade da Coordenação de 
Segurança Alimentar e Nutricional (IQ COSAN), assim como verificar se eles atendem 
às diretrizes do PNAE. Os cardápios foram coletados em 31 escolas, analisados por 
três avaliadoras treinadas de forma independente e tabulados em planilhas no EXCEL®. 
Verificou-se que entre os seis grupos alimentares encontrados, o grupo dos cereais e 
tubérculos é o que mais se destaca, entretanto o dos feijões quase não foi observado. 
Alimentos classificados como restritos e/ou preparações doces foram encontrados 
excedendo o limite semanal (>2x/semana). A variedade dos alimentos está aquém do 
esperado, assim como a inclusão de alimentos regionais e da sociobiodiversidade. 
Entretanto, não foram ofertadas bebidas com baixo valor nutricional. Não foram 
encontrados cardápios classificados como adequados. Constatou-se que os cardápios 
da alimentação escolar do Rio Grande do Norte, além de apresentarem falhas de 
elaboração e apresentação, também não estão atendendo às diretrizes do PNAE. 
 
 
Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional. Merenda Escolar. Cardápio. 

TITLE: Quality of school feeding: analysis from the perspective of the IQ-COSAN tool. 

Abstract 

School feeding practices can be a fundamental factor for the promotion of Food and 
Nutritional Security, where the menu is highlighted as the main planning tool within the 
scope of the National School Feeding Program (PNAE). Therefore, this work aimed to 
qualitatively evaluate the menus of the State Public Schools of Rio Grande do Norte - 
RN/Brazil, using the tool called the Quality Index of the Coordination of Food and 
Nutritional Security (IQ COSAN), as well as checking if they meet PNAE guidelines. The 
menus were collected in 31 schools, evaluated by three evaluators independently and 
tabulated in EXCEL spreadsheets. It was found that among the six food groups found, 
the group of cereals and tubers is the one that stands out the most, however that of 
beans was hardly observed. Foods classified as restricted and/or sweet preparations 
were found exceeding the weekly limit (>2x/week). The variety of foods is below 
expectations, as well as the inclusion of regional foods and socio-biodiversity. However, 
drinks with low nutritional value were not offered. No menus were found to be suitable. 
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It was found that the school meal menus in Rio Grande do Norte, in addition to presenting 
flaws in their design and presentation, are also not meeting the guidelines of the PNAE. 
 
Keywords: Food and Nutrition Security. School Feeding. Menu. 

Introdução 

No mundo atual, a insegurança alimentar, além de contribuir para a desnutrição, 
também contribui para o sobrepeso e obesidade. De 2000 a 2016, observou-se que a 
proporção de crianças e adolescentes com excesso de peso (5 a 19 anos) aumentou de 
1 em 10 para quase 1 em 5 (UNICEF, 2019). 
Nesse contexto, o ambiente escolar aparece como um importante promotor de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), contribuindo diretamente para o cumprimento 
do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) (SILVA et al., 2019). 
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), aplicado no Brasil há mais de 60 
anos, com atendimento diário de mais de 42 milhões de escolares, tem sido reconhecido 
como uma iniciativa de programa de alimentação de relevância internacional, 
proporcionando crescimento e desenvolvimento adequados, aprendizado, rendimento 
escolar e formação de hábitos alimentares saudáveis (BRASIL, 2009; FAO, 2019). 
No contexto da alimentação escolar, os cardápios, elaborados sob a responsabilidade 
técnica dos nutricionistas do programa, são os instrumentos capazes de assegurar a 
oferta de uma alimentação equilibrada (BRASIL, 2009). Para sua adequada elaboração, 
deve-se respeitar referências nutricionais, hábitos alimentares, cultura e tradição 
alimentar da localidade (BRASIL, 2010). 
Diante da importância do cardápio para uma boa execução do PNAE, a Coordenação 
de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN/FNDE/MEC/BRASIL), em 2018, passou 
a utilizar uma ferramenta desenvolvida e aperfeiçoada para a análise de cardápios, 
denominada como Índice de Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e 
Nutricional – IQ COSAN, cujo principal objetivo é padronizar as análises dos cardápios 
da alimentação escolar elaborados no âmbito do PNAE, reduzindo subjetividades e 
vieses de interpretação pessoal dos avaliadores (BRASIL, 2018). 
A ferramenta IQ COSAN é um instrumento de fácil acesso e utilização, elaborada no 
programa EXCEL®, que por meio da concessão de pontos analisa de uma a cinco 
semanas que compõem os cardápios da alimentação escolar. Ao finalizar a concessão 
de pontos, a ferramenta soma automaticamente a pontuação de cada semana 
integrante e realiza o cálculo da média final do cardápio, classificando-o como 
inadequado, precisa de melhoras ou adequado, o que a torna um instrumento simples, 
necessário e efetivo para o monitoramento dos cardápios ofertados aos escolares 
(BRASIL, 2018). 
Diante desse contexto, e partindo-se da premissa de que uma alimentação 
nutricionalmente balanceada contribui diretamente para o crescimento e 
desenvolvimento dos escolares, o presente estudo teve por objetivo realizar a análise 
qualitativa dos cardápios executados em Escolas Públicas Estaduais do Rio Grande do 
Norte – RN/BRASIL, a partir do uso da ferramenta IQ COSAN, visando avaliar se os 
mesmos atendem às diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
 
Metodologia 

 
Este estudo faz parte de um projeto maior: “O PNAE na perspectiva da Segurança 
Alimentar e Nutricional no ambiente escolar do Rio Grande do Norte” aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN) – 
nº CAAE 17151419.0.0000.5292, parecer nº 4142596/2020, disponível na Plataforma 
BRASIL. 
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Trata-se de um estudo de caso documental, cujos instrumentos de pesquisa foram os 
cardápios escolares ofertados aos alunos da Rede Estadual de Ensino no ano de 2019, 
nas diferentes modalidades de ensino. Os cardápios foram coletados pelos agentes do 
PNAE do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (CECANE/UFRN), em 31 Escolas Públicas Estaduais, 
selecionadas aleatoriamente, localizadas em 31 municípios distintos. 
Para avaliar qualitativamente os cardápios coletados, foi utilizada a ferramenta IQ 
COSAN, que atribui pontuação mediante a inserção de componentes de avaliação diária 
e semanal constituintes dos cardápios. Ao final das avaliações, é possível verificar a 
pontuação por semana inserida, assim como a média final do cardápio completo, que 
os classifica em inadequado (0 a 45,9 pontos), precisa de melhoras (46 a 75,9 pontos) 
ou adequado (76 a 95 pontos). 
Importante ressaltar que apenas foram incluídos no estudo os cardápios que 
apresentassem as informações referentes aos cinco dias da semana (segunda à sexta-
feira), com pelo menos 04 semanas completas. 
Cada cardápio coletado foi analisado por duas avaliadoras de forma independente. 
Todos os cardápios avaliados, bem como os resultados obtidos, foram entregues a uma 
terceira avaliadora, que os reavaliou com o objetivo de encontrar discordâncias e reduzir 
os possíveis erros de interpretação. Todas as avaliadoras foram submetidas a 
treinamento prévio para o uso da ferramenta IQ COSAN. Os dados coletados foram 
tabulados no programa EXCEL® (2013) e apresentados em forma de tabelas, estas 
expressas em frequência, média simples e/ou desvio padrão. 
 
Resultados e Discussões 

 
Das 31 escolas que integravam a amostra inicial, 01 foi excluída por apresentar 
inconsistências entre o cardápio e as análises entregues à terceira avaliadora. Das 30 
restantes, 05 escolas trabalhavam com dois cardápios diferentes (n=10), 01 escola 
trabalhava com três cardápios distintos (n=3) e 25 escolas trabalhavam com apenas um 
cardápio (n=25), totalizando 38 cardápios coletados. Desses cardápios, 01 foi excluído 
por não apresentar a semana completa. Portanto, a amostra final da pesquisa foi 
composta por 37 cardápios mensais, contemplando 04 semanas completas, 
equivalentes a 20 dias letivos do ano de 2019. 
Os cardápios analisados foram propostos para atender as seguintes modalidades de 
ensino: Fundamental, Médio Parcial e Educação de Jovens e Adultos (EJA), com a 
oferta de 1 refeição/dia; Programa Mais Educação e Médio Integral, com a oferta de 3 
refeições/dia. 
Sendo assim, organizou-se os cardápios em dois grupos: o primeiro composto por 
cardápios que contemplam apenas 01 refeição/dia (n=30), interpretada como “lanche”; 
e o segundo, por cardápios que contemplam 03 refeições/dia (n=7), interpretadas como 
“lanche da manhã, almoço e lanche da tarde”. Não foram encontrados cardápios com a 
oferta de duas refeições/dia. 
A ferramenta IQ COSAN utiliza como um dos critérios de avaliação de cardápios a 
ocorrência de alimentos por grupos (cereais e tubérculos; feijões; legumes e verduras; 
frutas in natura; leite e derivados; carnes e ovos), visto que este pode ser considerado 
um sensível indicador de qualidade dos cardápios(CAMARGO et al., 2016). 
Ao avaliar a presença dos seis grupos alimentares (Tabela 1), constatou-se que o grupo 
dos cereais e tubérculos apresentou maior frequência média mensal de oferta, sendo 
presente em quase 100% dos cardápios. Os alimentos representantes desse grupo 
foram: arroz, aveia, batata doce, batata inglesa, biscoitos sem recheio, farinha de 
mandioca, farinha de milho flocada/cuscuz, pão, macaxeira, macarrão/espaguete e 
mugunzá. Importante destacar que 94,6% das escolas (n=35) utilizam biscoitos doce 
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e/ou salgado na composição das refeições – que embora sejam permitidos pelas 
normas vigentes do programa, são ao mesmo tempo classificados como alimentos 
ultraprocessados pelo Guia Alimentar para a População Brasileira (2014). A 
preocupação com tais alimentos se deve ao fato de serem frequentemente ricos em 
gorduras, açúcares e/ou sódio e aditivos alimentares, sendo pobres em fibras e 
relacionados ao surgimento de doenças como diabetes e vários tipos de câncer 
(BRASIL, 2014). 
Os demais grupos alimentares apresentaram uma baixa frequência média mensal, 
principalmente nos cardápios que apresentaram apenas uma refeição/dia, sendo o 
grupo dos feijões o menos presente, fato que pode ser justificado pelo tipo de refeição 
que é ofertada nesse período, caracterizada como – “lanche”. Foram identificados nos 
cardápios os feijões preto, branco e macassar. 
Foi possível constatar que o grupo dos legumes e verduras, assim como o grupo das 
frutas in natura, não atingiu o limite mínimo de 3 porções/semana estabelecido pela 
Resolução nº 26/2013 nos cardápios que ofertam 1 refeição/dia. Importante destacar 
que em algumas semanas constituintes dos cardápios tais grupos não foram utilizados 
em nenhum dos 5 dias. Somente 42,9% dos cardápios que ofertam 3 refeições/dia 
atingiram os limites mínimos para os dois grupos. Vale ressaltar que alguns tipos de 
hortaliças e frutas utilizadas nas preparações não foram especificadas, sendo 
encontradas em mais de 60% do total de cardápios as seguintes expressões genéricas: 
frutas, legumes, salada, salada à nordestina, salada bicolor, salada crua, salada cozida, 
salada de frutas, salada de legumes e/ou verduras. 
Referente ao grupo do leite e derivados, foi observada a oferta de leite com 
achocolatado em muitos cardápios. Embora não seja considerado alimento pertencente 
a esse grupo, a bebida láctea foi amplamente utilizada. Este é um achado preocupante, 
visto que tanto o achocolatado como a bebida láctea são também considerados 
produtos ultraprocessados pelo Guia Alimentar (2014). O queijo foi encontrado em 
apenas um cardápio, mas sem especificação de tipo. 
Por fim o grupo das carnes e ovos foi frequentemente representado pela carne de 
frango, seguida da carne bovina e ovos. Ademais, também não houve detalhamento de 
alguns tipos de carnes utilizadas nas preparações e/ou utilizou-se produtos cárneos que 
não são considerados nesse grupo: carne de sol e charque. Não foram encontradas 
refeições contendo pescados em cardápio algum, o que corrobora com a Nota Técnica 
nº 004/2013 – CGPAE/DIRAE/FNDE, que contém o resultado do relatório do 
Mapeamento da Inclusão do Pescado na Alimentação Escolar (2012), realizada pelo 
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), evidenciando que 66% dos municípios 
brasileiros não incluem o pescado na alimentação escolar. A Nota Técnica permite a 
oferta de pescado em preparações para além das tradicionais (assadas, grelhadas e ao 
molho), desde que o pescado seja oferecido como principal ingrediente (pão de peixe, 
hambúrguer de peixe e almôndega de peixe) (BRASIL, 2013). 
No que tange à oferta de alimentos restritos, foram encontrados nos cardápios 03 
alimentos – achocolatado, bebida láctea e farinha de milho flocada/cuscuz. Destes, o 
achocolatado e a bebida láctea são ao mesmo tempo representantes do grupo de 
alimentos restritos e alimentos e preparações doces. É possível perceber, de acordo 
com a Tabela 2, que a oferta de alimentos dos dois grupos supracitados, embora 
apresente uma baixa variedade de itens, excede o limite semanal (>2x/semana) 
preconizado pelas diretrizes do programa e/ou pelos pontos de corte utilizados pela 
ferramenta. 
Os cardápios da alimentação escolar precisam respeitar os hábitos alimentares, a 
cultura e a tradição alimentar da localidade, portanto, uma forma de garantir uma 
alimentação saudável e diversificada é com a oferta de alimentos regionais e da 
sociobiodiversidade. As diretrizes do programa vinculam o percentual mínimo de 30% 
dos recursos financeiros repassados às Entidades Executoras à compra de alimentos 
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provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas 
organizações, que respondem por grande parte dos alimentos supracitados (BRASIL, 
2009). 
Referentes a alimentos regionais, em 20 cardápios planejados para atender a demanda 
das modalidades de ensino Fundamental, Médio Parcial e Educação de Jovens e 
Adultos verificou-se a oferta de 1 a 5 vezes na semana de produtos regionais como 
acerola, cajá, cajarana, caju, farinha de mandioca, feijão macassar, jerimum e 
macaxeira. Entretanto, 10 cardápios não ofertaram esses alimentos durante todo o mês 
avaliado. Todos os cardápios elaborados para atender as modalidades de ensino Mais 
Educação e Médio Integral ofertaram alimentos regionais de 3 a 5 vezes por semana 
(Tabela 3). 
Alimentos da Sociobiodiversidade Norte Riograndesse como abacaxi, cajá, caju e 
maracujá (Tabela 3) foram contemplados em somente 06 cardápios referente à 
frequência máxima de oferta (entre 3 a 5 vezes/semana) de maneira equitativa entre os 
dois grupos de modalidades de ensino. Vinte e dois cardápios não ofertaram esses 
alimentos na sua composição e 9 cardápios apresentaram frequência de oferta de 1 a 
2 vezes/semana entre as duas modalidades. 
Schwartzman et al. (2017) sinaliza que a destinação do percentual mínimo do recurso 
financeiro para a compra de alimentos da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural é complexo e permeado de desafios, visto a necessidade de articulação 
intersetorial e interinstitucional entre as três esferas de governo e a sociedade civil. Os 
desafios enfrentados para a aquisição de tais alimentos em outros estados também 
podem ser uma realidade no Estado do RN, visto não terem sido identificados em alguns 
cardápios e/ou terem baixo percentual de variedade frente ao universo de alimentos 
listados como regionais e/ou da sociobiodiversidade (21,6% e 18,2%, respectivamente). 
Ademais, vale ressaltar que outros alimentos não representativos do estado ou da 
Região Nordeste foram encontrados nos cardápios, a saber: banana, batata-doce, 
couve, goiaba, laranja, mamão, manga, melancia e melão. 
Quanto à diversidade semanal das refeições ofertadas, a ferramenta IQ COSAN 
classifica o total de diferentes alimentos em três categorias variáveis de acordo com o 
número de refeições servidas: variedade adequada, precisa de melhoras e baixa 
variedade. Todos os trinta cardápios que serviam 01 refeição/dia foram classificados 
como baixa variedade por apresentarem uma média semanal de 08 alimentos 
diferentes, enquanto que os sete cardápios que serviam 03 refeições/dia foram 
classificados como precisa de melhoras, pois não conseguiram ofertar 25 ou mais 
diferentes alimentos (Tabela 4). A variedade de alimentos encontrada pode estar 
subestimada, visto que algumas frutas e hortaliças não foram especificadas nos 
cardápios. 
Em consonância com o disposto na Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013, que 
preconiza a proibição da aquisição de bebidas com baixo valor nutricional tais como 
refrigerantes, refrescos artificiais e concentrados à base de xarope de guaraná ou 
groselha, em nenhum cardápio avaliado foi verificada a presença de tais tipos alimentos. 
Com relação às pontuações finais obtidas após as análises, pode-se dizer que os 
cardápios das 30 Escolas Públicas Estaduais do RN não se adequaram às diretrizes do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar de acordo com a classificação final da 
ferramenta IQ COSAN. Todos os cardápios que ofertam 1 refeição/dia (n=30) foram 
classificados como inadequados – representantes das modalidades de ensino 
Fundamental, Médio Parcial e EJA; assim como todos os cardápios que ofertam 3 
refeições/dia (n=7) foram classificados como “precisa de melhoras” – representantes 
das modalidades de ensino Mais Educação e Médio Integral. Todavia, as pontuações 
finais podem estar subestimadas em decorrência da apresentação inadequada dos 
cardápios, uma vez que os avaliadores precisam identificar corretamente os alimentos 
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que compõem cada refeição e assim pontuar seu aparecimento em campos específicos 
da ferramenta IQ COSAN. 
 
Conclusão 

 
Diante dos achados, é possível perceber que a alimentação escolar no Estado do Rio 
Grande do Norte, observada pelos cardápios analisados, precisa ser objeto de atenção 
dos nutricionistas do PNAE. A formação de hábitos alimentares saudáveis não se 
consolida em meio à oferta de alimentos ultraprocessados, bem como na ausência de 
alimentos regionais e da sociobiodiversidade (incluídos nesses grupos principalmente 
as frutas in natura, legumes e verduras). 
Ademais, os Nutricionistas atuantes no programa precisam desenvolver suas atividades 
em consonância com as diretrizes do PNAE. A forma de apresentação dos cardápios, 
com a utilização de linguagem inespecífica, como “arroz colorido, frutas, legumes, 
salada cozida, sopa de carne e vitamina” inviabiliza uma avaliação adequada e justa, o 
que reflete diretamente na pontuação final concedida pela ferramenta. 
É importante salientar que a adequação do quantitativo de nutricionistas atuantes no 
programa, prevista em parâmetros numéricos mínimos na resolução CFN 465/2010, não 
foi considerado na pesquisa. Uma possível inadequação no quadro comprometeria 
diretamente as atribuições do nutricionista no PNAE constantes na resolução 
supracitada, interferindo diretamente no cumprimento das atribuições do programa. 
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Anexos 

 

 
Valores expressos como média e desvio padrão. (*) Modalidade de ensino Fundamental, 
Médio Parcial e Educação de Jovens e Adultos (n=30). (**) Modalidade de ensino Mais 
Educação e Médio Integral (n=7). Fonte: dados da pesquisa. 
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(*) Modalidade de ensino Fundamental, Médio Parcial e Educação de Jovens e Adultos 
(n=30). (**) Modalidade de ensino Mais Educação e Médio Integral (n=7). Fonte: dados 
da pesquisa. 
 

 
(*) Modalidade de ensino Fundamental, Médio Parcial e Educação de Jovens e Adultos 
(n=30). (**) Modalidade de ensino Mais Educação e Médio Integral (n=7). Fonte: dados 
da pesquisa. 
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(*) Modalidade de ensino Fundamental, Médio Parcial e Educação de Jovens e Adultos 
(n=30). (**) Modalidade de ensino Mais Educação e Médio Integral (n=7). Fonte: dados 
da pesquisa. 
 

 
Valores expressos como média e desvio padrão. (*) Modalidade de ensino Fundamental, 
Médio Parcial e Educação de Jovens e Adultos (n=30). (**) Modalidade de ensino Mais 
Educação e Médio Integral (n=7). Fonte: dados da pesquisa. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES MAIS PREVALENTES DE 

TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EM PROFISSIONAIS QUE 

ATUAM EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Resumo 

O objetivo deste estudo é caracterizar as manifestações mais prevalentes do Transtorno 
de Estresse Pós-Traumático em meio ao público rastreado.O estudo é do tipo descritivo-
exploratório, transversal, com abordagem quantitativa e dados prospectivos. Foi 
realizado em cinco populações-alvo, formada pelos profissionais de saúde da equipe de 
enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem), equipe médica, 
condutores, bombeiros e policiais militares do Rio Grande do Norte. Inicialmente, a 
população era de 970 profissionais, porém, devido ao momento atual de pandemia pelo 
coronavírus, foi realizado um novo cálculo amostral, chegando ao número de 338 
participantes. Os sinais e sintomas mais frequentemente identificadas foram: ansiedade 
(54,44%), irritabilidade aumentada (54,14%), sonhos remetendo aos eventos (24,56%), 
confronto (24,56%), indiferença (24,26%), aumento de agressividade (22,19%), perda 
de prazer nas atividades de lazer pessoais (21,30%), dificuldade para realizar novas 
atividades (18,64%), isolamento (18,64%), afastamento (15,68%), melancolia (14,20%), 
diminuição da libido (6,80%) e redução do apetite (9,76%). Com a identificação dos 
sintomas mais prevalentes do Transtorno do Estresse Pós-Traumático é possível 
direcionar a assistência em saúde para estes profissionais com base nestes sintomas 
e, assim, amenizá-los para promover uma melhor qualidade de vida a estes profissionais 
acometidos do Transtorno do Estresse Pós-Traumático. 
 
Palavras-chave: Transtorno do Estresse Pós-Traumático. Sintomatologia. Saúde 

Mental. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE MOST PREVALENT EXPRESSIONS OF 

POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER IN PROFESSIONALS ACTING IN 

EMERGENCY SITUATIONS IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

The aim of this study is to characterize the most prevalent manifestations of 
Posttraumatic Stress Disorder among the screened public. The study is descriptive-
exploratory, cross-sectional, with a quantitative approach and prospective data. It was 
carried out in five target populations, formed by the health professionals of the nursing 
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team (nurses, nursing assistants and technicians), medical staff, drivers, firefighters and 
military police in Rio Grande do Norte. Initially, the population was 970 professionals, 
however, due to the current moment of the coronavirus pandemic, a new sample 
calculation was carried out, reaching the number of 338 participants. The most frequently 
identified signs and symptoms were: anxiety (54.44%), increased irritability (54.14%), 
dreams referring to events (24.56%), confrontation (24.56%), indifference (24.26 %), 
increased aggression (22.19%), loss of pleasure in personal leisure activities (21.30%), 
difficulty in carrying out new activities (18.64%), isolation (18.64%), withdrawal ( 
15.68%), melancholy (14.20%), decreased libido (6.80%) and reduced appetite (9.76%). 
With the identification of the most prevalent symptoms of Post Traumatic Stress 
Disorder, it is possible to target health care for these professionals based on these 
symptoms and, thus, alleviate them to promote a better quality of life for these 
professionals affected by Post Traumatic Stress Disorder. 
 
Keywords: Posttraumatic Stress Disorder. Symptomatology. Mental health. 

Introdução 

Atualmente, situações estressantes estão em evidência e o mercado de trabalho sofre 
com o curto tempo de serviço de profissionais ocasionado por transtornos mentais, o 
Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) entra em discussão como uma das 
causas do curto tempo de prestação de serviços entre profissionais de empregos com 
alta periculosidade (CORREIA; DUNNINGHAM, 2016). 
Com o fim da guerra do Vietnã, muitos soldados referiam queixas relacionadas às 
memórias da guerra e alterações de humor e comportamento. Necessitando criar uma 
categoria para diagnosticar essas alterações, resultando na adição do diagnóstico do 
TEPT na terceira edição do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM), que foi evoluindo em aspectos característicos até o diagnóstico atual da quinta 
edição (VIOLA, 2017). 
O TEPT tem sintomatologia tardia (após 6 meses do ocorrido), resultante da exposição 
a um fator estressor traumático ou ameaça dele, por exposição direta a situações que 
incluam ameaças, violência ou acidentes graves ou por testemunhar essas situações 
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; YOO et al., 2013). 
A carga psicológica decorrente da exposição a um evento traumático/estressante é 
variável, e não é necessário vários episódios traumáticos para ocorrer o TEPT, mas sim 
como a vítima o enfrentou. Porém, indivíduos que foram expostos a estes eventos e 
apresentam o TEPT, exibem como características clínicas sintomas anedônicos e 
disfóricos, episódios de raiva, agressividade, ansiedade ou sintomas dissociativos, bem 
como reviver o episódio traumático (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 
Dados do Ministério da Saúde apontam que a prevalência do TEPT na população gira 
em torno de 3%, já nos profissionais que estão expostos a situações de 
risco/emergência, essa porcentagem aumenta para 5 a 75%, com a ressalva de que o 
sexo feminino tem o dobro de chances de desenvolver o transtorno (BRASIL, 2001; 
MICHELS, 2008). 
O TEPT é relacionado ao trabalho quando o trauma ocorre no ambiente laboral ou no 
exercício da profissão (ALMEIDA; WNC et al., 2012). Essa relação ocorre 
principalmente em profissões de risco, que cuidam da vida humana, como bombeiros, 
policiais e profissionais da saúde em urgência e emergência, que lidam com ameaça à 
própria vida ou à vida de terceiros, tornando-se mais suscetíveis a transtornos de 
ansiedade e ao TEPT repercutindo no mercado de trabalho por terem carreiras mais 
curtas (BRASIL, 2001; LIMA et al., 2015; YOO et al., 2013). 
Dados apontam que o desenvolvimento do TEPT em profissionais têm maior 
prevalência na faixa etária dos 30 aos 40 anos, e naqueles que estão em cargos de alta 
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exigência, ocasionando prejuízos a saúde física e mental (LIMA et al., 2015; CORREIA; 
DUNNINGHAM, 2016). 
A realização deste estudo se justifica pela falta de estudos nacionais voltados ao 
rastreamento e caracterização dos casos de TEPT entre profissionais que se expõem a 
situações de alto nível de estresse, pelo respaldo científico que profissionais que atuam 
em situações de emergências são o público que tem maior incidência internacional no 
desenvolvimento do TEPT (MOURA et al., 2014), pelo aumento da criminalidade e dos 
homicídios no Brasil aumentando a exposição desses profissionais a situações 
desencadeadoras do TEPT (CERQUEIRA, 2017), pela possibilidade de ofertar dados 
científicos que contribuam com a assistência prestada àquele que desenvolveu o TEPT, 
pela oportunidade de popularizar o uso de instrumento de coleta de dados (PCL-C) 
capaz de rastrear o TEPT e, de forma precoce ser encaminhado ao serviço médico para 
confirmar diagnóstico e iniciar tratamento, pela possibilidade de oferecer dados 
científicos que impulsionam a procura de ajuda e que possa melhorar a qualidade de 
vida de profissionais com TEPT. 
Assim, o objetivo deste estudo é caracterizar as manifestações mais prevalentes do 
Transtorno de Estresse Pós-Traumático em meio ao público rastreado. 
 
Metodologia 

 
O estudo é do tipo descritivo-exploratório, transversal, com abordagem quantitativa e 
dados prospectivos. Foi realizado nas dependências do Pronto-Socorro Clóvis Sarinho 
(PSCS) alocado no Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), nas 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA) alocadas em Natal/RN, na sede do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 RN e SAMU Natal), no Comando Geral do 
Corpo de Bombeiros Militares (CBM) do Rio Grande do Norte (RN), e nos batalhões da 
Polícia Militar (PM) da cidade de Natal/RN. O PSCS é referência no atendimento de 
urgência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no RN, sendo o único hospital público da 
região metropolitana de Natal que conta com serviço de urgência e emergência em 
trauma de alta complexidade, queimados, ortopedia, neurologia, neurocirurgia e 
urgências clínicas (RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 
As UPAs funcionam 24 horas por dia e atendem grande parte das urgências e 
emergências da cidade de Natal e grande Natal, ajudando a diminuir as filas nos 
prontos-socorros hospitalares. Estão inseridas na Política Nacional de Urgência e 
Emergência, lançada pelo Ministério da Saúde no ano de 2003 (BRASIL, 2017). São 
elas: UPA Cidade da Esperança, alocada no bairro de mesmo nome, classificada como 
porte III, com capacidade aproximada de 350 atendimentos/dia (PREFEITURA 
MUNICIPAL DO NATAL, 2014); UPA Cidade Satélite ou UPA Dr. Leônidas Ferreira, 
alocada no bairro Pitimbú, é de porte III, com capacidade média para 500 
atendimentos/dia (NOVO, 2017); UPA Pajuçara se localiza na zona norte, foi a primeira 
instalada no município, é de porte II, com em média 300 atendimentos/dia 
(PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2015a); e a UPA Potengi, suporta 700 
atendimentos/dia, é de porte III, localizada no bairro Potengi (PREFEITURA 
MUNICIPAL DO NATAL, 2015b). 
A equipe do SAMU 192 RN, segundo dados da Secretaria de Saúde Pública, tem 24 
bases descentralizadas, atendendo 52 cidades e cerca de dois milhões de habitantes 
residentes no RN. É um serviço gratuito, 24 horas que tem como objetivo, oferecer 
atendimento pré-hospitalar especializado à vítimas de urgência e emergência de 
traumas, violência ou sintomas clínicos com maior brevidade possível (RIO GRANDE 
DO NORTE, 2014). 
O SAMU Natal, constitui uma das bases descentralizadas do SAMU que atende o 
município natalense, realizou mais de 40 mil atendimentos em 2017, conta com serviços 
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de motolância (motocicleta utilizada para prestar os primeiros socorros), agilizando a 
chegada ao local de atendimento (TRIBUNA DO NORTE, 2017). 
O CBM do RN atua na proteção da vida, realizando combate a incêndios, salvamentos 
e resgates em meio terrestre, aquático ou aéreo. O CBM possui cinco unidades físicas 
na grande Natal e duas em Natal, essas últimas são responsáveis pelo suporte 
operacional da capital, região metropolitana e agreste, bem como por toda a parte 
administrativa do estado (RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 
A PM do RN age no combate à criminalidade, promovendo a segurança civil e tem como 
objetivo a garantia da ordem social, jurídica e de bem-estar coletivo por meio de 
intervenção direta na sociedade. Possui quatro batalhões em Natal, e outras unidades 
operacionais, como Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e Batalhão de 
Polícia de Choque, adicionadas de unidades administrativas, unidades de saúde e uma 
unidade de assistência religiosa sob sua coordenação (RIO GRANDE DO NORTE, 
2017). 
O nosso estudo foi realizado em cinco populações-alvo, formada pelos profissionais de 
saúde da equipe de enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem), 
equipe médica, condutores, bombeiros e policiais militares do RN. Todos esses 
trabalham em regime de escala de plantão, distribuídos nos turnos matutino, vespertino 
e noturno. Para o cálculo da amostragem dos profissionais utilizamos as seguintes 
fórmulas (BARBETTA, 2007, p.58): N = tamanho da população E0 = erro amostral 
tolerável (10%) n0 = primeira aproximação do tamanho da amostra n = tamanho da 
amostra. Inicialmente, a população era de 970 profissionais, porém, devido ao momento 
atual de pandemia pelo coronavírus, foi realizado um novo cálculo amostral, chegando 
ao número de 338 participantes. Para a definição da amostragem, utilizamos uma 
amostra aleatória simples do tipo probabilística, que é baseada na escolha aleatória dos 
pesquisados (LAKATOS; MARCONI, 1995). 
Para coleta de dados desta pesquisa, utilizamos dois instrumentos já validados. Os 
dados foram organizados em planilha de dados eletrônica do Microsoft Excel (Office 
2007), em seguida houve a correção e verificação de erros de digitação por processo 
de validação por dupla digitação. 
Posteriormente, os dados foram exportados para um software SPSS 20.0. Após 
codificação e tabulação, os dados foram analisados por meio de estatística descritiva 
(cálculo de frequência absoluta e relativa, média, desvio padrão, mediana) e inferencial. 
Foram utilizados ainda procedimentos de estatística descritiva para os dados 
demográficos e escores da escala IES-R; testes de qui-quadrado para as variáveis 
categóricas; t-student, MannWhitney, ANOVA e Kruskal-Wallis e a correlação de 
Sperman para as variáveis numéricas. Por fim, foi realizado uma análise de regressão 
linear multivariada para verificar se o número de dias exposto a eventos traumáticos e 
o número de experiências prévias em situações estressoras podem predizer o escore 
total da IES. 
Esta pesquisa foi efetuada conforme as exigências da Resolução 196/96, que foi 
revogada pela 466/12, do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que trata sobre as 
exigências necessárias para conduzir uma pesquisa com seres humanos, logo, o estudo 
foi previamente submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN e 
adicionado à isso, os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), a fim de que compreendam os procedimentos, 
riscos, desconfortos, benefícios e direitos envolvidos na pesquisa (BRASIL, 2012). 
 
Resultados e Discussões 

 
Quanto aos sinais e sintomas ao se depararem com as situações potencialmente 
traumáticas/estressantes, as maiores frequências identificadas foram: ansiedade 
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(54,44%), irritabilidade aumentada (54,14%), sonhos remetendo aos eventos (24,56%), 
confronto (24,56%), indiferença (24,26%), aumento de agressividade (22,19%), perda 
de prazer nas atividades de lazer pessoais (21,30%), dificuldade para realizar novas 
atividades (18,64%), isolamento (18,64%), afastamento (15,68%), melancolia (14,20%), 
diminuição da libido (6,80%) e redução do apetite (9,76%). O detalhamento se encontra 
na tabela 1. 
DISCUSSÃO 
Para o diagnóstico de TEPT é necessário levar em consideração alguns critérios, como, 
o indivíduo ter sido exposto a situação de ameaça a vida, lesão grave ou violência, 
apresentar sintomas intrusivos relacionados ao evento que causou o trauma, evitar 
estímulos que remetem ao evento traumático, mudanças negativas na cognição e no 
humor do indivíduo relacionado ao evento traumático e alterações acentuadas na 
excitabilidade e reação associada ao evento desencadeador do TEPT (BRASIL, 2019). 
E ainda, essas alterações duram mais de um mês e não pode estar associado ao uso 
de alguma substância ou outra condição de saúde. Além disso, essas mudanças trazem 
incapacidades sociais, profissionais e físicas causando prejuízos às relações pessoais 
e familiares, como também afetam o ambiente do trabalho e menor sucesso acadêmico 
dos indivíduos acometidos pelo TEPT (BRASIL, 2019). 
O TEPT é de difícil diagnóstico pois sua sintomatologia pode se confundir com outros 
transtornos que apresentem os mesmos sintomas ou por ocorrer de forma simultânea 
com outros transtornos (SOUZA; MENDES, 2016). 
Os principais sinais e sintomas para o TEPT são: apresentar sonhos, imagens ou 
pensamentos, alucinações e ilusões que remetem ao episódio traumático; evitar 
pensamentos, lembranças e até conversar sobre o evento; incapacidade de lembrar de 
algo que tenha ocorrido durante o evento, distanciamento, diminuição do interesse e 
afeto restrito; e distúrbios do sono, irritabilidade aumentada, dificuldades de se 
concentrar e resposta exagerada ao medo (FAROOQUI et al., 2017). Corroborando com 
este estudo que identificou em sua amostra que, 54,14% dos participantes 
apresentaram irritabilidade aumentada, 24,56% apresentaram sonhos remetendo aos 
eventos, 24,26% apresentaram indiferença, 18,64% tiveram dificuldade para realizar 
novas atividades, 22,19% tiveram aumento de agressividade, 18,64% - isolamento e 
15,68% - afastamento. 
Este estudo identificou que 54,44% de sua amostra apresentou o sintoma de ansiedade, 
um número bastante significativo. Porém, os estudos que abordam a sintomatologia do 
TEPT não tratam da ansiedade como uma sintomatologia do TEPT, mas como 
diagnóstico da ansiedade patológica ou sintoma em separado, relacionado aos eventos 
traumáticos que podem desencadear o TEPT (FAROOQUI et al., 2017; BRUNNET, 
2016). 
O indivíduo que apresenta TEPT pode perder o prazer em atividades que antes lhe eram 
prazerosas, como também, dificuldade para demonstrar algumas emoções e diminuição 
da atração sexual (OLIVEIRA, 2016). Corroborando com este estudo que identificou em 
sua amostra que 21,30% dos profissionais entrevistados apresentaram perda de prazer 
nas atividades de lazer pessoais e 6,80% dos profissionais informaram que houve uma 
diminuição da libido. 
A perda de apetite pode estar relacionada ao evento estressante, assim como, outras 
sintomatologias (BRASIL, 2019). Este estudo evidenciou que entre os participantes, 
9,76% dos profissionais relataram a diminuição do apetite após a exposição a eventos 
estressores. 
A melancolia que foi identificada em 14,20% da amostra coletada é uma alteração do 
humor que faz parte dos critérios para o diagnóstico do TEPT com base na 
sintomatologia que o indivíduo apresenta (BRASIL, 2019). 
Este estudo apresentou como limitação a impossibilidade de realizar a coleta da amostra 
inicial de 970 profissionais, devido ao momento atual de pandemia pelo coronavírus. 
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Conclusão 

 
As manifestações clínicas mais prevalentes do TEPT nos profissionais que atuam em 
situações que podem desencadeá-lo identificadas neste estudo foram: ansiedade, 
irritabilidade aumentada, sonhos remetendo aos eventos, confronto, indiferença, 
aumento da agressividade, perda de prazer nas atividades de lazer pessoais, dificuldade 
para iniciar novas atividades, isolamento, afastamento, melancolia, diminuição da libido 
e redução do apetite. 
Com a identificação dos sintomas mais prevalentes do TEPT é possível direcionar a 
assistência em saúde para estes profissionais com base nestes sintomas e, assim, 
amenizá-los para promover uma melhor qualidade de vida a estes profissionais 
acometidos do TEPT. 
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TÍTULO: Monitoramento de condições de saúde e funcionalidade em idosos no 

município de Parnamirim 

Resumo 

 
Objetivo: Avaliar os riscos de vulnerabilidade e fragilidade, através do protocolo de 
identificação do idoso vulnerável (VES-13) e do Índice de Vulnerabilidade Clínico 
Funcional (IVCF-20), da população idosa cadastrada na Estratégia de Saúde da Família 
do município de Parnamirim. Métodos: Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal 
realizada com 786 idosos a partir de 60 anos, de ambos os sexos. O estudo foi realizado 
em 6 Unidades Básicas de Saúde do município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte 
(RN). Foram analisados dados socioeconômicos, antropométricos, o VES-13 e o IVCF-
20. Resultados: A média de idade da amostra foi de 70,1 (± 7,1) anos, sendo a maioria 
composta por mulheres (61,1%). Verificou-se uma prevalência de 19,8% de pessoas 
idosas em risco de fragilização e de 9% considerados frágeis, de acordo com o VES-
13. Na avaliação do IVCF-20, as situações de moderado (31,6%) e alto risco (14%) de 
vulnerabilidade representaram 45,6% da amostra, ou seja, quase a metade dos idosos 
participantes do estudo. Conclusão: A partir deste estudo, verificou-se a importância de 
uma visão mais ampla para a saúde da pessoa idosa residente na comunidade visto 
que os indivíduos dessa população podem estar expostos a diversos fatores que elevam 
o risco de fragilidade e vulnerabilidade. O conhecimento desses fatores e de seus 
determinantes auxilia na formulação de ações de prevenção e intervenção precoce, o 
que permite um envelhecer com maior qualidade de vida e mais dignidade. 
 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Monitoramento. Atenção Primária a Saúde. 

TITLE: Monitoring health conditions and functionality in the older adults in the 

municipality of Parnamirim 

Abstract 

 
Objective: To assess the risks of vulnerability and fragility, through the identification 
protocol for vulnerable older adult(VES-13) and the Clinical-Functional Vulnerability 
Index-20 (IVCF-20), of the older adult population registered in the Family Health Strategy 
of the municipality of Parnamirim. Methods: This is a cross-sectional study carried out 
with 786 older adults aged 60 or over, of both sexes. The study was carried out in 6 Basic 
Health Units in the municipality of Parnamirim, in Rio Grande do Norte (RN). 
Socioeconomic, anthropometric data, VES-13 and IVCF-20 were analyzed. Results: The 
average age was 70.1 (± 7.1) years, with the majority being women (61.1%). There was 
a prevalence of 19.8% of older adults at risk of frailty and 9% considered fragile, 
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according to VES-13. In the assessment of the IVCF-20, the situations of moderate 
(31.6%) and high risk (14%) of vulnerability represented 45.6% of the sample, that is, 
almost half of the older adults participants in the study. Conclusion: A broad look at the 
health of the community-dwelling older adults is important since these individuals may 
be exposed to several factors that increase the risk of fragility and vulnerability. The 
knowledge of these factors and their determinants helps in the formulation of prevention 
and early intervention actions, which allows aging with a higher quality of life and more 
dignity. 
 
 
Keywords: Aging. Monitoring. Primary Health Care. 

Introdução 

O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje, faz parte da realidade da 
maioria das sociedades. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a população idosa brasileira é composta por 29.374 milhões de pessoas, 
totalizando 14,3% da população total (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Esse 
crescimento representa uma conquista social, porém, tal processo impactou e trouxe 
mudanças no perfil demográfico e epidemiológico em todo o país, levando a um forte 
predomínio das condições crônicas, alta prevalência de mortalidade e morbidade, que 
podem vir a comprometer a funcionalidade do indivíduo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2017). 
Pesquisas apontam que o aumento da prevalência das doenças crônicas exerce 
influência no estado funcional dos idosos, reduzindo a autonomia e independência 
(PORCIÚNCULA et al., 2015 e MELO et al., 2013), portanto, a funcionalidade é hoje o 
grande paradigma da geriatria, pois é necessário entender como o comprometimento 
da saúde física, o suporte familiar e a independência econômica podem afetar a 
capacidade funcional do idoso (MELO et al., 2013). 
Fica evidente que o comprometimento da funcionalidade contribui de maneira 
significativa para a qualidade de vida da pessoa idosa, seus familiares e cuidadores 
(FREIRE E MOREIRA, 2013). É nesse contexto que a avaliação funcional se torna 
essencial para o estabelecimento de um diagnóstico, prognóstico clínico adequado, que 
servirão de base para as decisões sobre tratamentos e cuidados necessários às 
pessoas idosas (Ministério da Saúde. 2006). 
Sendo assim, são necessários o uso de instrumentos de avaliação rápida onde, quando 
detectadas as alterações, o profissional será remetido a outros instrumentos que 
permitirão uma avaliação complementar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Foi nesse 
intuito que o Ministério da Saúde desenvolveu a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa 
(CSPI), tendo como objetivos principais identificar as particularidades e vulnerabilidades 
da pessoa idosa. 
Visando uma avaliação de baixo custo e de rápida aplicação (MAIA et al., 2012), outros 
instrumentos de avaliação podem ser usados para o rastreio rápido do idoso frágil no 
ambiente da atenção básica, como: o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional 
(IVCF-20) (MORAES et al., 2016) e o Protocolo de Identificação do Idoso Vulnerável 
(VES-13) (SALIBA et al., 2001), ambas voltadas para a vertente da vulnerabilidade da 
pessoa idosa. Tornou-se evidente na literatura que a medida que os anos passam, há 
um aumento de riscos para o desenvolvimento de vulnerabilidade de natureza biológica 
e individual, socioeconômica e psicossocial, logo, tais condições poderão causar 
significativo impacto na vida do idoso (BARBOSA et al., 2017). 
No Brasil, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), estabelece a 
importância de estratégias voltadas para a saúde, principalmente em relação à 
preservação da capacidade funcional. Conforme essa política, qualquer ação de saúde 
requer previamente a avaliação e o monitoramento do indivíduo, como forma de garantir 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 611 

 

que o mesmo seja compreendido de forma integral (BRASIL, 2006). 
Diante disso, faz-se necessário para o sistema de saúde, o monitoramento em saúde a 
fim de que haja compreensão dos problemas e mobilização dos profissionais da saúde 
na busca de soluções. Neste contexto, foi criado o projeto “Pro-Eva” (Promoção ao 
Envelhecimento e Vida Ativa), na qual faz parte o presente trabalho, que surgiu com o 
intuito de fortalecer o uso da CSPI para melhorar a assistência à pessoa idosa em um 
município do Nordeste brasileiro. 
Neste sentido, a partir da implementação de um sistema de avaliação geriátrica global 
de saúde e funcionalidade, baseado em uma plataforma digital para tomada de 
decisões, monitoramento e promoção do envelhecimento ativo, o objetivo do presente 
trabalho foi de avaliar, por meio do VES-13 e do IVCF-20, os riscos de vulnerabilidade 
e fragilidade da população idosa cadastrada na Estratégia de Saúde da Família do 
Município de Parnamirim/RN. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo transversal e parte de um projeto maior intitulado 
“Implementação de um sistema de avaliação geriátrica global (saúde e funcionalidade) 
baseado em uma plataforma digital para tomada de decisões, monitoramento e 
promoção do envelhecimento ativo” realizado na cidade de Parnamirim, no estado do 
Rio Grande do Norte (RN). 
A amostra foi formada por conveniência, após divulgação do projeto e as coletas foram 
realizadas em 6 Unidades Básicas de Saúde (UBS) (Jockey Club, Liberdade, Monte 
Castelo, Primavera, Coophab e Parque das Orquídeas) do município, entre novembro 
de 2018 e janeiro de 2020. 
Quanto a elegibilidade, foram incluídos idosos a partir de 60 anos, de ambos os sexos, 
com cadastro em uma das UBS’s participantes do estudo. Foram excluídos aqueles que 
apresentaram: alterações cognitivas identificadas por pontuações menores que 22 na 
Prova Cognitiva de Leganés - PCL), (DE YEBENES et al., 2003), condição neurológica 
ou ortopédica que comprometesse as mensurações dos dados e foram excluídos os 
que não completaram os procedimentos da pesquisa. 
Antes de iniciar as avaliações, foram realizadas capacitações com profissionais de 
saúde, buscando organização e maior adesão ao uso da CSPI. Ao longo disso, foi 
elaborada uma sistematização do preenchimento da CSPI, que resultou na criação de 
um fluxograma com a definição das competências de cada profissional. 
FLUXO DE PREENCHIMENTO DA CSPI: 
Inicia-se com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que convidam os idosos a 
deslocar-se até a UBS em dia agendado e preenchem os dados socioeconômicos e 
sociodemográficos, avaliação ambiental, rastreio cognitivo e de humor e o protocolo de 
Identificação do Idoso Vulnerável (VES-13). 
O fluxo segue com o técnico de enfermagem que colhe dados vitais, antropometria e 
realiza o exame de HGT. O enfermeiro avalia dor crônica, diagnósticos, cirurgias e 
hábitos de vida. O dentista avalia a saúde bucal e o médico analisa medicamentos e 
investiga todos os dados preenchidos, com o intuito de realizar uma consulta de acordo 
com os achados. Durante a avaliação de cada profissional, caso seja identificado algum 
achado importante, é feito o direcionamento do idoso para uma consulta mais detalhada. 
Além disso, o idoso é encaminhado a uma avaliação com instrumentos adicionais, 
envolvendo saúde e funcionalidade pela equipe do Pro-Eva. 
Em relação aos dados sociodemográficos, foram coletadas as informações sobre idade, 
estado civil, escolaridade, gênero, raça/cor, a partir do autorrelato do indivíduo. 
Para os dados antropométricos, foi mensurada a altura em metros (m), com 
estadiômetro, o peso em quilogramas (kg) por meio de uma balança digital, e a partir 
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disso, foi realizado o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) em (Kg/m²), segundo a 
fórmula: IMC = peso/altura². 
A medida da Circunferência da Panturrilha (CP) se deu em centímetros (cm), por meio 
de uma fita métrica, como sugerido pelo “Anthropometrics standartization reference 
manual”. O participante foi colocado na posição de pé, fazendo descarga de peso em 
ambos os membros inferiores, distanciando os pés em 20 cm, na máxima circunferência 
no plano perpendicular à linha longitudinal da panturrilha esquerda (LOHMAN et al, 
1998). Na CSPI, a categoria sugere que estratégia deve ser seguida de acordo com o 
valor: >35 cm (acompanhamento de rotina), 31-34 cm (atenção) e <31 cm (ação). 
O VES-13 é um instrumento simples, que identifica o idoso vulnerável residente na 
comunidade, com ênfase nos componentes como idade, auto-percepção da saúde, 
presença de limitações físicas e incapacidades. Os autores definiram vulnerabilidade 
como: idade a partir de 65 anos e alto risco de declínio funcional ou morte em dois anos 
(SALIBA et al., 2001). O questionário baseia-se na avaliação das habilidades 
necessárias para a realização das tarefas diárias, onde cada item recebe uma 
pontuação e o somatório final pode variar de 0 a 10 pontos (MAIA et al., 2012). Para a 
análise de dados, o VES-13 foi categorizado em: VES-13 ≤2 - Idoso Robusto; VES-13 
de 3 a 6 – Idoso em Risco de Fragilização; VES-13 ≥7 – Idoso frágil (CRUZ et al., 2019). 
O IVCF-20 é um instrumento simples e multidimensional e avalia 8 dimensões preditoras 
de declínio funcional e/óbito em idosos: idade, auto-percepção da saúde, atividades de 
vida diária, cognição, humor/comportamento, mobilidade, comunicação e presença de 
comorbidades múltiplas. Além de medidas como peso, altura, IMC, CP e velocidade da 
marcha. Quanto mais alta a pontuação, maior a vulnerabilidade (0 a 6 = baixo risco); (7 
a 14 = risco moderado); e (15 a 40 = alto risco) (CARMO et al,. 2016). 
ASPECTOS ÉTICOS: 
Esse estudo faz parte de uma pesquisa maior, na qual foi previamente submetida ao 
Comité de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 
aprovada com o parecer de número 2.996.329. 
Os indivíduos que aceitaram participar do estudo foram informados previamente a 
respeito dos questionários a serem aplicados e quanto aos instrumentos utilizados, 
enfatizando os procedimentos e objetivos desse estudo, bem como seu anonimato e 
confidencialidade de suas respostas e dados, além de formas de contato com 
avaliadores ao surgirem possíveis dúvidas. 
Todos os participantes foram convidados a ler e, se estivessem de acordo, a assinar um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme a resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde. 
ANÁLISE DOS DADOS: 
Os dados foram analisados pelo software Statistical Package for the Social Science 
(SPSS) versão 20.0. Inicialmente, a normalidade dos dados foi verificada por meio do 
teste de Kolmogorov-Smirnov, o qual apontou uma distribuição normal da amostra. Para 
a estatística descritiva, foram utilizadas medidas de tendência central (média) e 
dispersão (desvio padrão) para as variáveis quantitativas, e frequências absolutas e 
relativas para as variáveis categóricas. 
  
  
 
Resultados e Discussões 

 
Para esse estudo foram avaliados 786 idosos das 6 UBS, a média de idade da amostra 
foi de 70,1 (± 7,1), sendo a maioria composta por mulheres (61,1%), com um percentual 
considerável de sujeitos que tiveram de 1 a 3 anos de estudo (27,5%), que se 
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autodeclaravam pardos (54,2%), que eram casados ou em união estável (54,9%) e com 
uma parcela razoável de viúvos (19,9%). 
Inicialmente, pode-se observar que há uma predominância do sexo feminino (61,1%). 
Esta diferença condiz com o fato de que o corpo feminino por sua característica 
ginecológica e relacionada a maternidade, torna o cuidado como uma rotina para as 
mulheres, até como forma de garantia da sua saúde reprodutiva (COSTA-JÚNIOR et 
al., 2016). Além disso, já é considerada a cultura do país, o sexo feminino ser 
predominante na procura por assistência médica na APS (SOUSA et al., 2011). 
Outro ponto importante é a raça/cor (maioria se autodeclaram pardos) e a baixa 
escolaridade dos participantes do estudo, tal achado está de acordo com o fato de que 
a utilização do SUS tem maior probabilidade de ser utilizado por indivíduos pretos e 
pardos, com menor escolaridade, e que fazem parte dos grupos com inserção social 
mais precária (RIBEIRO et al., 2006). Ainda em relação à baixa escolaridade, este dado 
pode estar relacionado ao fato de que na época em que esses idosos nasceram, as 
crianças e os jovens eram motivados a dedicar-se ao trabalho rural para ajudar a família 
devido a fatores econômicos, bem como ao difícil acesso à educação devido à falta de 
incentivo, o que desfavorecia a alfabetização e a permanência destes na escola 
(ETMAN et al., 2012). No que diz respeito ao estado civil, a maioria dos idosos são 
casados (54,9%), seguido por uma quantidade significante de viúvos (19,9%), o que se 
encontra semelhante a outros estudos feitos anteriormente (MONTEIRO et al., 2013). 
Em relação aos dados antropométricos, a média de peso (kg) e altura (m) foram de 66,3 
(± 13,0) e 1,54 (± 0,08) respectivamente, e o Índice de Massa Corpórea (IMC) (kg/m²) 
apresentou média de 27,8 (± 4,8). Um fator marcante na população idosa é o aumento 
do tecido adiposo no organismo, que parece ser constante, causando o sobrepeso e a 
obesidade (FLEGAL et al., 2016). Os resultados do presente estudo, mostraram que a 
média do IMC dos participantes representa a categoria de sobrepeso, de acordo com a 
classificação recomendada pela World Health Organization (WHO) (WHO, 2000). Este 
sobrepeso pode ser explicado pelo desequilíbrio nos componentes no gasto de energia 
total que está associado ao envelhecimento, favorecendo no aumento da gordura 
corporal (CANNON et al., 2011). 
Além disso, podemos estimar se a massa muscular está baixa ou não através de outra 
medida antropométrica, o perímetro da panturrilha. De acordo com a WHO (WHO, 
1995), valores menores do que 31 cm de perímetro de panturrilha indicam redução na 
massa muscular, o que pode resultar no risco de sarcopenia, além de ser associado à 
fragilidade (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). A média do perímetro de panturrilha no 
presente estudo se mostrou um pouco maior (32,9 (± 3,6)) do que o ponto de corte para 
baixa massa muscular. 
Para a o protocolo de identificação do idoso vulnerável (VES-13) encontrou-se uma 
prevalência de 19,8% de pessoas idosas em risco de fragilização e de 9% considerados 
frágeis, nos quais ambos estariam em situação de atenção/ação para o manejo de 
situação de vulnerabilidade. 
Na detecção da vulnerabilidade avaliada pelo VES-13, aproximadamente 28,8% dos 
idosos obtiveram mais de três pontos, o que aponta situação de atenção/ação. Tal 
prevalência é mais baixa do que algumas prevalências encontradas em estudos 
anteriores que avaliaram a vulnerabilidade pelo mesmo instrumento, tais como o estudo 
de Cabral et al (49%) e o estudo de Barbosa et al (52,2%). Esse resultado indica que 
estes idosos se encontram em situação de vulnerabilidade individual e que mesmo 
estando abaixo de outros estudos, esse valor representa aproximadamente quase um 
terço dos avaliados, representando um importante sinal de atenção e cuidado para os 
gestores da saúde do município. 
Esse sinal de alerta é necessário, visto que, o aumento na pontuação no VES-13 é 
diretamente proporcional ao risco de declínio funcional e óbito. Pontuação igual ou 
superior a 3 pontos indica um risco de aproximadamente 4 vezes maior de declínio 
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funcional ou morte em dois anos, quando comparado com idosos com pontuação menor 
ou igual a 2 pontos, independentemente do sexo e do número ou tipo de comorbidades 
presentes. Um estudo mostrou que a probabilidade de morte e de sobrevivência sem 
declínio funcional em 5 anos é de 5% e 66%, respectivamente, para o idoso com escore 
de 1 ponto. Por outro lado, o escore de 10 pontos representa uma probabilidade de 64% 
de morte e somente de 10% de sobrevivência sem declínio funcional em 5 anos (MIN et 
al., 2009). Esses resultados foram obtidos a partir do monitoramento feito pelo VES-13, 
e através desses achados, medidas de prevenção podem ser tomadas para evitar o 
declínio funcional e óbitos dos idosos vulneráveis, bem como priorizá-los nos serviços 
de saúde. 
Há também uma avaliação através do Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional 
(IVCF-20), que é um instrumento brasileiro para identificação do idoso frágil (MORAES 
et al., 2016). Apesar dos idosos com baixo risco de vulnerabilidade prevalecerem em 
torno de 54,5%, cabe destacar que as situações desfavoráveis (moderado e alto risco) 
quando agregadas passam a representar 45,6% da amostra, ou seja, quase a metade 
dos idosos se classificaram como moderado (31,6%) e alto (14%) risco de 
vulnerabilidade. 
Um achado importante é que os indivíduos identificados com o IVCF-20 menor que 7 
pontos ou seja, os classificados com baixo e moderado risco, apresentam-se mais 
saudáveis e ativos, e é recomendado que se mantenha o acompanhamento habitual 
com o foco nas medidas de prevenção e promoção da saúde na atenção primária 
(FALLER et al., 2019). De acordo com os dados do presente estudo, em média 14% dos 
idosos estariam menos saudáveis e menos ativos, precisando de uma atenção e ações 
de intervenção maior que o restante da amostra classificados como moderado e baixo 
risco de vulnerabilidade. 
Outro ponto que merece uma abordagem é que apesar de a categorização para as 
faixas etárias ser diferente entre os estudos, assim como as metodologias utilizadas, a 
literatura mostra que estudos que categorizaram os idosos por faixa etária, puderam 
demonstrar que idosos com idade menos avançadas apresentaram menor risco de 
vulnerabilidade (CURCIO et al., 2018; CANÊDO et al., 2018). Uma possível limitação do 
presente estudo se daria por não ter categorizado os idosos por idade, não sendo 
possível confirmar as informações encontradas na literatura. Outra possível limitação é 
o delineamento transversal do estudo, o que limita inferências de causalidade sobre o 
tema. 
Por outro lado, esse delineamento transversal, traz como ponto forte não ser necessário 
esperar pela ocorrência do desfecho e não ser preciso acompanhamento, tornando-o 
mais rápido e sem perdas. Outro ponto forte do estudo foi a utilização de instrumentos 
que podem ser aplicados na prática clínica e em cenários de atenção primária por 
diferentes profissionais da saúde, sendo necessário apenas treinamento para a 
avaliação, podendo ser inserida na avaliação de rotina dos idosos, acelerando o rastreio 
e prevenindo desfechos adversos por meio da intervenção prévia. 
Diante do exposto, torna-se valiosa a inserção dos bolsistas de iniciação científica 
dentro das várias etapas da pesquisa bem como a estimulação dele para produção de 
trabalhos científicos, contribuindo na ciência ao mesmo tempo em que no aprendizado 
do aluno, que através disso pode adquirir diversas habilidades como: ser capaz de 
realizar a avaliação global da pessoa idosa e entender o papel que cada profissional 
desempenha nela, ganhar competências para lidar com o público em questão dentro da 
atenção primária. Além disso, participar do momento da avaliação, e ser qualificado para 
a construção de banco de dados, sua sistematização e análise, para que assim o 
mesmo tenha autonomia durante a construção de trabalhos científicos seguindo os 
preceitos éticos. E por fim, com tudo isso, desenvolver habilidades para realizar 
questionários e avaliações físicas e saber interpretar os dados e resultados dos estudos. 
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Conclusão 

 
A partir da realização desse estudo, conclui-se que é importante um olhar amplo para a 
saúde do idoso residente da comunidade visto que ele pode estar exposto a diversos 
fatores com potencial de colocá-lo em risco de fragilidade e vulnerabilidade. O 
conhecimento desses fatores e de seus determinantes auxilia na formulação de ações 
de prevenção e intervenção precoce, o que permite um envelhecer com maior qualidade 
de vida e mais dignidade. 
Com isso torna-se de grande valor a inserção dos bolsistas de iniciação científica dentro 
das várias etapas da pesquisa bem como a estimulação dele para produção de 
trabalhos científicos, contribuindo na ciência ao mesmo tempo em que no aprendizado 
do aluno, que através disso pode ser qualificado de diversas maneiras, desde a 
avaliação dos idosos até o desenvolvimento de estudos e a interpretação dos seus 
resultados. 
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TÍTULO: Efeito da reflexoterapia no alívio da dor em neonato durante punção arterial 

Resumo 

Objetivo: analisar o efeito da reflexoterapia no alívio da dor em neonato, durante punção 
arterial. Método: trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo ensaio clínico 
randomizado controlado com três grupos que se encontra em andamento, por conta 
disso foi realizada uma revisão de escopo como primeira etapa do projeto. Para tanto, 
foi executada uma busca nas seguintes fontes de dados: Cummulative Index to Nursing 
and Allied Health Literature, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 
Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde e National Library of Medicine, 
utilizando o operador booleano AND. Dentre as 326 publicações disponíveis foram 
selecionados 6 estudos para realização dessa revisão. Resultados: foi identificado que 
os neonatos que receberam massagem obtiveram dor moderada, mínima ou ausência 
de dor. Quando comparados antes e depois do estímulo quem recebeu a massagem 
antes da realização do procedimento doloroso apresentou uma pontuação menor do 
que aqueles que receberam estimulo após o procedimento. Considerações finais: as 
práticas indicaram efeitos positivos a curto prazo, como: redução dos níveis de estresse, 
da frequência cardíaca e menor pontuação na escala de dor PIPP e efeitos benéficos a 
longo prazo, como: ganho de peso, aumento da função imunológica e desenvolvimento 
cerebral quando realizadas antes ou após procedimentos invasivos por meio da 
aplicação de pressão leve e moderada. 
 
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Dor. Reflexoterapia. 

TITLE: EFFECT OF REFLEXOTHERAPY ON NEONATE PAIN RELIEF DURING 

ARTERIAL PUNCTURE 

Abstract 

 
Objective: to analyze the current state of knowledge about the use of reflexotherapy to 
relieve pain in neonates during invasive procedures. Method: this is a study with a 
quantitative approach, of the type randomized controlled clinical trial with three groups 
that is in progress, because of this a scope review was carried out as the first stage of 
the project. Therefore, a search was performed on the following data sources: 
Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature, Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online, Latin American Literature in Health Sciences and National 
Library of Medicine, using the Boolean operator AND. Among the 326 publications 
available, 6 studies were selected to carry out this review. Results: it was identified that 
the newborns who received massage had moderate, minimal or no pain. When 
compared before and after the stimulus, those who received the massage before 
performing the painful procedure had a lower score than those who received stimuli after 
the procedure. Final considerations: the practices indicated positive short-term effects, 
such as: reduction of stress levels, heart rate and lower pain scale score PIPP and long-
term beneficial effects, such as: weight gain, increased immune function and brain 
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development when performed before or after invasive procedures using light and 
moderate pressure. 
 
 
Keywords: Intensive Care Units, Neonatal. Pain. Reflexotherapy. 

Introdução 

Os recém-nascidos (RN) que apresentam alguma complicação grave são levados para 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) em busca de atendimento de alta 
complexidade, o que pode reduzir substancialmente os índices de mortalidade desse 
neonato e, sobretudo melhora sua sobrevivência. As internações em UTIN decorrem, 
em sua maioria, devido à prematuridade, baixo peso e malformações congênitas ou 
disfunções que afetam outros sistemas, tais como: sistema cardiovascular, respiratório, 
neurológico e digestório. Estima-se que ao longo do período de internação na UTIN os 
neonatos prematuros são submetidos diariamente a uma média de 14 procedimentos 
que causam dor (FERREIRA, 2016; PRESTES et al., 2016). 
Diante de estímulos dolorosos, os RN esboçam alterações nas reações fisiológicas 
(elevação da frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial) e comportamentais 
(mudanças na mímica facial, choro e padrão de sono irregular). Dentre os 
procedimentos invasivos que causam dor, tem-se a coleta de sangue com destaque a 
punção arterial, exame realizado rotineiramente para avaliar desordens respiratórias, 
hematológicas e metabólicas (COSTA et al., 2016; SPOSITO et al., 2017). 
Tendo isso em vista, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) 
foram inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS) como um novo tipo de estratégia não 
farmacológica de baixo custo e fácil aplicação que abordam o usuário de forma integral 
considerando estimular mecanismos de prevenção de agravos e recuperação da saúde 
por meio de tecnologias eficazes e seguras, diminuindo efeitos colaterais, criando e 
fortalecendo vínculos terapêuticos para atender aos pacientes de forma integral 
(BRASIL, 2006). 
Desse modo, dentre as diversas PICs oferecidas pelos SUS, a prática escolhida para o 
estudo foi a reflexoterapia que é uma massagem terapêutica utilizada como método não 
farmacológico para o alívio da dor em RNs submetidos a procedimentos dolorosos nas 
UTINs. Para aplicação dessa técnica parte-se do princípio que o corpo humano possui 
pontos reflexos localizados nas mãos, pés e orelhas, e quando estimulados através do 
calor do toque podem provocar sensação de conforto, bem-estar e sedação, além de 
auxiliar na eliminação de toxinas (BRASIL, 2018). 
Com o aumento no desenvolvimento tecnológico associado aos cuidados prestados em 
UTIN, intervenções com o uso da reflexoterapia surge como alternativa para a melhora 
dos processos neurofisiológicos e no desenvolvimento das funções vitais dos RN 
internados, reduzindo os níveis de dor e estresse provocando a sensação de 
relaxamento e bem-estar naqueles neonatos que se encontram em uma situação de 
vulnerabilidade. 
Ante o exposto, este estudo busca contribuir para inserção dessa prática na UTIN pela 
necessidade da elaboração de pesquisas científicas que corroborem a melhor técnica 
não farmacológica, baseada em evidências, que deve ser usada para o alívio dor e que 
levam em consideração princípios como segurança, relação custo-benefício e a 
qualidade da assistência neonatal, bem como, acredita-se que seus resultados possam 
vir a contribuir de forma significativa para o aprimoramento dos procedimentos 
realizados nas UTIN, evoluindo assim o processo de cuidar. Além disso, tendo em vista 
a disposição do acervo literário limitado e a vasta capacidade de expansão dessas 
manobras utilizadas para o auxílio no manejo dor, estima-se que esse estudo possa vir 
a fomentar pesquisas futuras na área. 
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Desse modo, o objetivo desse estudo é analisar o efeito da reflexoterapia no alívio da 
dor em neonato, durante punção arterial. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo ensaio clínico randomizado 
controlado com três grupos, em que sua continuidade foi interrompida em decorrência 
da pandemia causada pela Coronavirus disease (COVID-19). Para tanto, foi elaborada 
uma revisão de escopo como primeira etapa para execução do projeto, objetivando fazer 
um levantamento acerca dos dados existentes na literatura a fim de promover uma 
aproximação com a temática proposta. 
A busca foi realizada nos acervos das seguintes fontes de dados: Cummulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde 
(LILACS) e National Library of Medicine (PUBMED). 
Considerou-se os cruzamentos obtidos através do descritores listados no Descritores 
em Ciências da Saúde (DeCS): Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Terapia 
Complementar; Dor; Reflexoterapia; massagem; Recém-nascido, e no Medical Subject 
Headings (MeSH): Intensive Care Units, Neonatal; Complementary Therapies; Pain; 
reflexotherapy; massage e newborn, utilizando o operador booleano AND. Dentre as 
326 publicações disponíveis nas bases de buscas, foram selecionadas 6 publicações 
científicas para realização dessa revisão. 
 
Resultados e Discussões 

 
Com a finalidade de analisar o estado atual do conhecimento sobre o uso da 
reflexoterapia no alívio da dor de neonatos durante procedimentos invasivos, foram 
selecionados 6 estudos para compor os resultados. A extração dos dados se deu a partir 
da identificação da quantidade de participantes por amostra, características variáveis 
dos procedimentos realizados nos neonatos, intervenções diferenciadas pelo tipo de 
estimulação exercida nos integrantes dos estudos e os principais desfechos. À vista 
disso, os artigos selecionados encontram-se dispostos no Quadro 1. 
As técnicas não farmacológicas têm a capacidade de proporcionar o alívio da dor em 
RNs.. Os estudos escolhidos para essa revisão apontaram que o toque terapêutico tem 
o potencial de reduzir os sinais de dor nos neonatos, como: diminuição da frequência 
cardíaca e expressões faciais características de desconforto, tempo de choro e agitação 
(MANGAT et al., 2018). 
É possível observar também que parte dos estudos utilizaram a escala de Perfil de Dor 
do Prematuro (PIPP) nas suas pesquisas para mensurar o nível da dor nos recém-
nascidos após o estímulo da massagem. Isso significa que os neonatos obtiveram dor 
moderada, mínima ou ausência de dor quando comparados antes e depois do estímulo. 
Foi apontado que os baixos escores indicados pela escala de dor PIPP influenciaram 
diretamente no nível de dor sentida pelos recém-nascidos e também no tempo de 
recuperação e alta hospitalar dos mesmos (BADR et al., 2015; CHIK et al.,2017; 
JUNEAU et al., 2015). 
Foi identificado que neonatos que receberam massagem antes da punção do calcanhar 
obtiveram uma pontuação menor (p<001) na escala de dor (PIPP) do que o grupo que 
não recebeu nenhuma massagem (p. 05) e quem recebeu a massagem após a 
realização do procedimento doloroso apresentou uma pontuação menor (p<0,0410) do 
que aqueles que ficaram sem receber qualquer tipo de massagem (JUNEAU et al., 
2015). 
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No que se refere ao tempo de duração da massagem, grande parte das pesquisas 
relataram que 10 a 20 minutos de massagem mostrou-se eficaz. Em relação ao tipo de 
intervenção houve predominância dos estímulos tátil-cinestésicos que variaram de 
região entre os membros superiores e inferiores seguidos pelo estímulo das 
extremidades (CHIK et al.,2017). 
Os tipos de massagem escolhidas sofreram grandes variações entre os estudos, sendo 
as mais usadas a massagem de pressão leve ou moderada. 
Uma parcela dos estudos não deixou claro informações específicas como: idade do 
recém-nascido, tipo de procedimento invasivo no qual o participante foi submetido após 
a massagem ou os pontos precisos de estimulação, além disso, diversas publicações 
não utilizam o termo reflexoterapia referindo-se regularmente a técnica como massagem 
terapêutica. 
Nota-se que as alterações fisiológicas mais comumente observadas entre os artigos 
analisados dar-se quando se trata da frequência cardíaca, alteração de peso, e resposta 
ao estresse e sinais de dor (choro, irritabilidade); seguido por mudanças na função 
imunológica e neurológica dos participantes. 
 
Conclusão 

 
Como o estudo se encontra na primeira etapa, ou seja, na fase de execução conclui-se 
que o esperado seja que a utilização da reflexoterapia como técnica não farmacológica 
para alivio da dor em neonatos possa proporcionar redução dos níveis de dor. 
Uma vez que, através da busca na literatura identificou-se que práticas indicaram efeitos 
positivos a curto prazo, como: redução dos níveis de estresse, da frequência cardíaca 
e menor pontuação na escala de dor (PIPP) e efeitos benéficos a longo prazo, como: 
ganho de peso, aumento da função imunológica e desenvolvimento cerebral quando 
realizadas antes ou após procedimentos invasivos por meio da aplicação de pressão 
leve e moderada. 
Entretanto, não foi possível identificar precisamente o tipo adequado de técnica e sua 
duração. Por conta disso, faz-se necessário o fomento de mais pesquisas na área da 
neonatologia para determinar com precisão quais são as intervenções adequadas para 
cada tipo de procedimento invasivo realizado e como os profissionais da saúde podem 
inseri-lo no seu cotidiano. 
Vale salientar, que após a reabertura do campo de pesquisa pós pandemia, causada 
pela Coronavirus disease (COVID-19), a coleta de dados, bem como, as demais etapas 
dos projetos serão realizadas. 
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TÍTULO: Reações biomiméticas com extrato bruto obtidos de folhas de Passiflora edulis 

var. flavicarpa Degener utilizando [Fe(3MeOSalen)Cl] com catalisador. 

Resumo 

 
Os derivados de Salen são moléculas que são usadas como catalisadores onde uma de 
suas aplicações é simular o citocromo P450. Assim podem complementar estudos in 
vivo diminuindo a quantidade de animais usados em pesquisas inclusive com plantas 
como as espécies do gênero Passiflora sp. as quais possuem a capacidade de produzir 
vários flavonoides neuroativos e antioxidantes que podem prevenir danos cerebrais. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de um derivado de Salen, o catalisador 
Jacobsen, em reações de oxidação do extrato bruto de Passiflora edulis var. flavicarpa 
degener para posterior comparação com um novo catalisador sintetizado, 
[Fe(3MeOSalen)Cl]. Os agentes oxidantes utilizados foram o iodosilbenzeno e o ácido 
m-cloroperbenzoico. O consumo de isoorientina, marcador químico, foi monitorado 
durante todo o período da reação (24h). Para determinar o consumo desse marcador e 
formação de novos produtos foi usado CLUE-DAD, analisados três razões molares para 
cada um dos agentes oxidantes: 1:10:10, 1:20:20, 1:30:30. Os resultados sugerem que 
a condição reacional 1:20:20 com m-CPBA apresentou maior consumo de isoorientina 
e formação de um produto visível nos cromatógrafos, seu perfil cinético se mostrou de 
ordem um. Assim, as próximas etapas do projeto e que poderão ser executados a partir 
deste são a caracterização dos produtos, através da análise por outras técnicas 
espectrométricas, além da realização de reações com o catalisador [Fe(3MeOSalen)Cl]. 
 
 
Palavras-chave: Isoorientina. catalisador Jacobsen. Reação Biomimética. Passiflora 

TITLE: Biomimetic reactions with crude extract obtained from leaves of Passiflora edulis 

var. flavicarpa Degener using [Fe (3MeOSalen) Cl] as a catalyst. 

Abstract 

Salen derivatives are molecules that are used as catalysts where one of its applications 
is to simulate cytochrome P450. Thus, they can complement in vivo studies by reducing 
the amount of animals used in research including plants such as species of the genus 
Passiflora sp. which have the ability to produce various neuroactive flavonoids and 
antioxidants that can prevent brain damage. The objective of this work was to evaluate 
the effectiveness of a Salen derivative, the Jacobsen catalyst, in oxidation reactions of 
the crude extract of Passiflora edulis var. flavicarpa degener for later comparison with 
a new synthesized catalyst, [Fe(3MeOSalen)Cl]. The oxidizing agents used were 
iodosylbenzene and m-chloroperbenzoic acid. The consumption of isoorientin, a 
chemical marker, was monitored throughout the reaction period (24h). To determine the 
consumption of this marker and the formation of new products, UPLC-DAD was used, 
analyzing three molar ratios for each of the oxidizing agents: 1:10:10, 1:20:20, 1:30:30. 
The results suggest that the 1:20:20 reaction condition with m-CPBA showed higher 
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consumption of isoorientin and formation of a visible product in chromatographs, its 
kinetic profile was shown to be of order one. Thus, the next stages of the project, which 
can be carried out from this point on, are the characterization of the products, through 
the analysis by other spectrometric techniques, in addition to carrying out reactions with 
the catalyst [Fe(3MeOSalen)Cl] 
 
Keywords: Isoorientin. Jacobsen catalyst. Biomimetic reaction. Passiflora. 

Introdução 

A biotransformação de um medicamento é uma fase, de importância para determinar 
um perfil farmacocinético de um fármaco, no qual é um conjunto de reações catalisadas 
por enzimas com o objetivo de aumentar a hidrossolubilidade e auxiliar na eliminação 
de xenobiótico. Contudo, em alguns casos pode-se haver a produção de metabolitos 
ativos que podem ser responsáveis pela ação farmacológica parcial ou total. Os 
processos de biotransformação são divididos em reações de fase 1, que são reações 
de oxidação, redução, hidrolise, epoxidação e de fase 2, reações de conjugação, como 
glucuronil transferase, sulfotransferase, metiltransferase, N-acetiltransferase, gutationa-
S-transferase. O principal sistema catalítico de reações de fase 1 é o citocromo P450 
(CYP450) o qual é uma família de monoxigenases com grupos heme, esses são 
protoporfirinas de ferro capazes de se ligar a diversos substratos. (Araujo, 2014) 
Como forma de evitar o uso excessivo de animais para testes farmacológicos, os testes 
in vitro são alternativas, sendo que as reações biomiméticas químicas permitem a 
produção de metabólitos putativos geralmente em maiores concentrações. Desta forma, 
para reproduzir as reações biológicas, os meios catalíticos químicos devem reproduzir 
uma ou mais propriedades significativas do sítio ativo de uma enzima. As moléculas 
inicialmente produzidas para esses sistemas inorgânicos são as metaloporfirinas sendo 
que o modelo mais fiel é representado pela ferroprotoporfirina IX (Mac Leod, 2008). 
Entretanto, estes catalisadores possuem algumas desvantagens, como sua difícil 
síntese e purificação, o que as torna consideravelmente caras para serem produzidas. 
Como forma de contornar os problemas supracitados de custo e síntese, se tem usado 
nas últimas décadas os complexos de Salen, devido a suas atividades catalíticas 
semelhantes às metaloporfirinas e diferentes em relação a estrutura além da 
estabilidade desses complexos serem maiores (Souza, 2014). Um dos complexos mais 
estudados é o catalisador de Jacobsen (figura 1), por ser altamente comercializado 
devido a sua simples preparação, ser de baixo custo e baixo consumo de reagentes, 
(Mac Leod, 2008). O catalisador de Jacobsen já foi utilizado em reações biomiméticas 
inclusive com produtos de origem natural (Guaratini, 2014; Bolzon, 2017; Chagas, 
2018;). 
No uso terapêutico de plantas medicinais, tem-se observado ao longo das eras em 
diversas civilizações. Com isso é possível que esses povos já conheciam o valor 
terapêutico delas. O Brasil é destaque em potencial para o desenvolvimento de 
fitoterápicos por possuir um terço da flora mundial. Dados da IMS Health mostram um 
potencial econômico crescente no mercado brasileiro, além de já fazer parte da lista de 
medicamentos disponíveis pelo SUS desde 2006. (Anvisa, 2016) 
Neste mercado farmacêutico, há estudos para a produção de um medicamento 
alternativo a base de Passiflora edulis var. flavicarpa Degener, por um grupo de 
pesquisadores do departamento de Farmácia da UFRN, visto que ainda não existem 
medicamentos fitoterápicos com alguma preparação farmacêutica desta espécie como 
um dos princípios ativos. Etnofarmacologicamente, o maracujá amarelo, nome popular, 
é principalmente usado como sedativo e tranquilizante, além de anti-inflamatório e 
diurético. (Arruda, 2015). Dentro do perfil fitoquímico desta planta encontram-se 
flavonoides C-glicosídicos como marcadores químicos da espécie, isoorientina (figura 
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2), orientina, vixetina e isovixetina. cujos estudos apontam atividade no sistema nervoso 
central sendo usados no tratamento de insônia e ansiedade. (Alves, 2019) 
Como forma de garantir a segurança e eficácia deste medicamento em 
desenvolvimento, faz-se necessário estudos que descrevam os parâmetros 
farmacocinéticos. Assim, este trabalho possui como objetivo avaliar o metabolismo in 
vitro do extrato bruto padronizado das folhas de Passiflora edulis var. flavicarpa 
Degener, utilizando as biotransformações mimetizadas com catalizador de Jacobsen. 
 
Metodologia 

 
Os solventes utilizados foram acetonitrila (ACN), metanol (MeOH), água deionizada 
(obtido em sistema MilliQ, Millipore), ácido fórmico, n-hexano. Como catalisador da 
reação utilizou-se o catalisador Jacobsen. Para promover a oxidação foram utilizados 
dois agentes de oxidação, o iodosilbenzeno (PhIO, pureza de 87%) e o Ácido m-
cloroperbenzóico (m-CPBA, pureza de 77%). Como substrato a ser analisado, usou-se 
o extrato bruto padronizado de Passiflora edulis var. flavicarpa degener produzido no 
PNBio do Departamento de Farmácia da UFRN. (Alves, 2019). Padrão de isoorientina 
em solução 0,33mg/mL (dissolvido em ACN/H2O (9:1)) preparado no LCQMed do 
Departamento de Farmácia da UFRN. (Chagas, 2018) 
As reações cinéticas com extrato bruto de P. edulis foram realizadas em frascos de 5 
mL sob agitação magnética por 24 horas. Os catalisadores foram pesados e 
homogeneizados em balões de 10 mL com acetonitrila, os agentes oxidantes foram 
pesados e preparados em balões de 10 mL com acetonitrila/Água 9:1 (v/v) e o extrato 
bruto foi preparado em um balão de 10 mL com acetonitrila/Água 8:2 (v/v) com a solução 
filtrada previamente à reação. Para melhor homogeneização as soluções foram 
colocadas no sonicador por 10 minutos. O solvente reacional utilizado foi 
acetonitrila/água 8:2 (v/v) com intuito de completar para o volume total reacional de 3 
mL. As reações foram feitas em 3 razões molares diferentes em duplicata cada uma 
além de uma reação controle. As reações utilizavam a razão milimolar (mmol) 1:10:10, 
1:20:20 e 1:30:30 quando utilizado o PhIO ou o m-CPBA como agente oxidante. A 
reação controle foi realizada com extrato e oxidante em razão mmol de 1:1. Para 
analisar as reações foram retiradas alíquotas de 150 μL em 6 períodos da reação (30 
minutos, 1 hora, 3 horas, 5 horas, 8 horas, 24 horas). Para a remoção do catalisador e 
interrupção da reação, as alíquotas retiradas foram submetidas à uma partição com 150 
μL de n-hexano 
Para analisar as alíquotas, foi utilizado um Cromatógrafo Líquido de Ultra Eficiência com 
Detecção de Arranjo Diodo (CLUE-DAD) da marca Shimadzu. As fases móveis usadas 
foram ácido fórmico 0,5% (A) e ACN:MeOH 6:4 v/v pH3 (B). A eluição foi feita em 
gradiente: 0-3min 5% da fase B; 3-8min 15% da fase B; 8-33min 30% da fase B; 33-
38min 100% da fase B. O fluxo de eluente foi 0,25 mL/min, a temperatura do forno 30ºC 
e volume de injeção de amostra 1µl. Para separação dos compostos foi usada a coluna 
Shimpack XR-0DS (75mm x 4,2mm x 2,2µm), a detecção dos picos ocorreu no 
comprimento de onda de 340 nm. 
Para determinar a concentração do marcador isoorientina foi obtida uma curva de 
calibração com um padrão deste flavonoide nas concentrações de 0,033mg/ml; 
0,099mg/mL; 0,231mg/mL; 0,291 mg/mL; 0,66mg/mL com o mesmo sistema e método 
de análise de CLUE-DAD anteriormente citado. 
 
Resultados e Discussões 

 
As reações de oxidação foram analisadas por CLUE-DAD para avaliação da condição 
reacional que possui maior velocidade no consumo do substrato. O comprimento de 
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onda foi monitorado em 340 nm, e a concentração foi definida pela equação da reta: Y 
= 294288,02x + 9109,16 obtida para o padrão de isoorientina em cinco concentrações 
distintas obtendo um R2 de 0,99. Os resultados foram comparados entre as condições 
reacionais previamente estabelecidas para o biomarcador isoorientina no extrato bruto 
(tabelas 1 e 2). A condição reacional com o oxidante m-CPBA na proporção 1:20:20 
apresentou a maior taxa no consumo do substrato para o catalisador Jacobsen. Em 3 
horas de reação, houve consumo de 69% do flavonoide e aproximadamente 85 % após 
24h. Ao serem comparadas em mesma proporção de razões molares, as reações com 
o oxidante m-CPBA apresentaram um maior consumo do flavonoide durante o período 
reacional do que o PhIO. Para as reações utilizando este último oxidante a taxa de 
consumo do substrato após as 24 horas se apresentou semelhante entre as razões 
molares 1:10:10; 1:20:20; 1:30:30 (61%, 58% e 63%, respectivamente), porém na razão 
molar 1:10:10 a taxa de consumo do flavonoide após 8 horas de reação chegou a 50%, 
diferentemente das outras proporções que chegaram a 25% e 39% apenas após 8 horas 
de reação (figuras 3 e 4). 
Pela ordem cinética das reações, aquelas obtidas a partir do uso do agente oxidante m-
CPBA, têm-se que as razões molares 1:10:10 e 1:20:20 apresentaram-se de primeira 
ordem enquanto a razão 1:30:30 mostrou-se de ordem zero. Já as reações com PhIO, 
todas as razões molares se apresentaram de primeira ordem. Importante lembrar que 
as reações de primeira ordem apresentaram um comportamento indicativo da influência 
da concentração de um dos reagentes na velocidade de reação, ou seja, na taxa de 
diminuição da concentração de isoorientina no meio. Enquanto que a reação de ordem 
zero apresenta um comportamento em que a concentração dos reagentes não 
influenciou na velocidade de reação. 
No relato feito por Chagas (2018), nos resultados obtidos nas reações com m-CPBA, a 
proporção 1:20:20 apresentou maior velocidade de consumo do substrato, chegando a 
mais de 60% da isoorientina consumida em 3 horas. Para o oxidante PhIO, este trabalho 
também mostrou que a proporção 1:10:10 se apresentou entre as três proporções a que 
tinha a maior velocidade de consumo do substrato com 60% de isoorientina consumida 
em 3 horas. Com isso é possível afirmar que as reações com o flavonoide isolado e as 
reações com extrato possuem uma similaridade em taxa de consumo do marcador. 
Todos os perfis cromatográficos foram analisados e comparados ao controle (extrato + 
agente oxidante) em busca de formação de novos produtos e diminuição do 
biomarcador. Escolheu-se a razão molar 1:20:20 das reações utilizando m-CPBA e 
PhIO para comparação, já que para um dos oxidantes foi o que teve maior taxa de 
consumo, assim podendo analisar os cromatogramas os quais indicaram a formação de 
um pico conforme observado no cromatograma da figura 5, identificado como 1 com 
tempo de retenção em torno de 12 minutos. Este pico foi observado somente para as 
reações com o agente oxidante m-CPBA, a partir de 5 horas de reação, sendo que sua 
área vai decrescendo com o tempo reacional. Este composto também foi observado 
para as demais razões molares (1:10:10 e 1:30:30) nas reações com este oxidante, 
porém com menor valor de área. 
A ausência de sinais que pudessem ser correlacionados a produtos nos cromatogramas 
das reações que utilizaram o PhIO (figura 6) pode ser um indício de que sua formação 
envolve um intermediário de reação de baixa valência ou radicalar devido a uma quebra 
homolítica da ligação O-O do m-CPBA. É possível inferir sobre o intermediário reacional 
uma vez que este agente oxidante é um perácido e possui dois mecanismos para 
oxidação, clivagem homolítica ou heterolítica da ligação O-O, já o PhIO tem suas 
ligações rompidas de forma heterolíticas da ligação O-O sendo consideradas de alta 
reatividade ou alta valência.(Bolzon, 2017). Logo, o presente estudo servirá como base 
para futuros trabalhos que caracterizem os intermediários e o mecanismo de oxidação 
promovido pelo PhIO e m-CPBA através do catalisador de Jacobsen. 
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Um dos motivos para que tenha sido observado apenas um único produto sendo que o 
extrato possui mais de 15 metabólitos secundários pode ser a limitação da análise que 
utiliza a detecção por espectrometria no ultravioleta-visível (UV-vis), ou seja, é possível 
a formação de produtos que não absorvam a radiação eletromagnética na faixa do UV-
vis. Desta forma, é altamente recomendado que outras técnicas espectrométricas sejam 
utilizadas para a caracterização dos produtos formados, como por exemplo, 
espectrometria de massas. 
Além disso, há a possibilidade de formação de produtos que possuam baixa massa 
molecular e sejam voláteis. Logo, poderiam ter sido produzidos e volatilizados antes de 
serem analisados, o que demandaria a análise das alíquotas por cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas (GC-MS), por exemplo. A utilização de outras 
técnicas para caracterização dos produtos reacionais estava prevista no plano de 
trabalho, bem como as reações com o catalisador [Fe(3MeOSalen)Cl], sintetizado na 
UFRN e gentilmente cedido pelo Prof. Daniel Pontes do Instituto de química. Entretanto, 
devido à pandemia estas etapas não puderam ser concluídas e integram um novo plano 
de trabalho o qual já foi aprovado. 
 
Conclusão 

 
Diante de todo trabalho feito é possível concluir que as reações envolvendo o catalisador 
Jacobsen e o agente oxidante m-CPBA tiveram a maior taxa de consumo do marcador 
Isoorientina, entre as razões molares a que se destacou foi 1:20:20, quando 
comparados as reações com o outro agente oxidante PhIO, entre suas razões molares 
a que se destacou na taxa de consumo foi a razão 1:10:10. Essas razões de destaque 
tiveram sua cinética de reação de ordem 1, concluindo que de fato os reagentes 
presentes estão interferindo diretamente na velocidade de reação. Quando comparadas 
as reações biomiméticas realizadas por Chagas (2018) com apenas o flavonoide isolado 
e as reações realizadas neste trabalho com extrato, tem-se diferença dos interferentes 
de reação, mas conclui-se que a taxa de consumo em ambos os trabalhos é similar. 
Diante dos perfis apresentados no trabalho é possível perceber que as análises tiveram 
limitações as quais podem ser devido a diversos fatores, formação de novas moléculas 
ou produtos fora do comprimento de onda utilizado nas análises, limitação da técnica de 
detecção (ultravioleta-visível). Para tudo, é imprescindível que seja utilizado outra 
técnica para melhor analisar os resultados, como também fazer a identificação dos 
produtos formados. 
Devido a contratempos não foram possíveis realizar as análises com o outro catalisador 
previamente citado no título do trabalho, tendo os dados apenas do catalisador 
Jacobsen, com as comparações apenas entre as combinações desse catalisador e os 
dois diferentes agentes oxidantes, PhIO e m-CPBA. Por fim a pesquisa pode continuar 
a partir das reações que envolva o catalisador [Fe(3MeOSalen)Cl] nas mesmas 
condições ou proporções para comparar com as produzidas neste e em outros 
trabalhos. 
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TÍTULO: Complicações durante punção arterial em neonatos 

Resumo 

Objetivo: estudo busca elencar as possíveis complicações durante a punção arterial em 
neonatos. Método: trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo ensaio 
clínico randomizado controlado com três grupos em fase de andamento. No entanto, 
para compor a primeira etapa do projeto, foi realizado uma revisão de escopo a fim de 
realizar um levantamento da literatura acerca da temática. A partir disso, realizou-se 
uma busca nas bases de dados Cummulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE), National Library of Medicine (PUBMED) e Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO). Por fim, ao final, foram encontrados 2.443 artigos científicos, sendo 
selecionadas 8 estudos para a presente revisão. Resultados e discussões: observou-se 
que a dor foi relatada durante e após a punção arterial, bem como outros procedimentos 
envolvendo a punção em vasos. Além disso, constatou-se complicações voltadas para 
flebites, infecções, sangramentos, hemorragias e hematomas. Considerações finais: em 
suma, é possíveis destacar através da presente revisão de literatura que as principais 
complicações envolvendo punção arterial e demais vasos envolvem dor, principalmente 
em neonatos, inchaços, infecções, sangramentos, hemorragias e hematomas, sendo 
necessário toda intervenção da equipe para amenização dessas consequências. 
 
Palavras-chave: Recém-nascido. Procedimentos Endovasculares. Vasos Sanguíneos. 

TITLE: COMPLICATIONS DURING ARTERIAL PUNISHMENT IN NEONATES 

Abstract 

Objective: a study seeks to list possible complications during arterial puncture in 
neonates. Method: this is a study with a quantitative approach, of the type randomized 
controlled clinical trial with three groups in progress. However, to compose the first stage 
of the project, a scope review was carried out in order to conduct a survey of the literature 
on the subject. From that, a search was performed in the databases Cummulative Index 
to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online (MEDLINE), National Library of Medicine (PUBMED) and 
Scientific Electronic Library Online (SCIELO ). Finally, at the end, 2,443 scientific articles 
were found, with 8 studies selected for the present review. Results and discussions: it 
was observed that pain was reported during and after arterial puncture, as well as other 
procedures involving puncture in vessels. In addition, there were complications related 
to phlebitis, infections, bleeding, bleeding and bruising. Final considerations: in short, it 
is possible to highlight through this literature review that the main complications involving 
arterial puncture and other vessels involve pain, especially in neonates, swelling, 
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infections, bleeding, hemorrhages and bruising, requiring all intervention by the team to 
alleviate of these consequences. 
 
Keywords: Newborn. Endovascular procedures. Blood vessels. 

Introdução 

O recém-nascido (RN) que apresenta alguma complicação grave deve ser levado a 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), em busca de atendimento de alta 
complexidade, o que pode reduzir substancialmente os índices de mortalidade desse 
neonato e, sobretudo melhora sua sobrevivência. As internações em UTIN decorrem, 
em sua maioria, devido à prematuridade, baixo peso e malformações congênitas ou 
disfunções que afetam outros sistemas, tais como: sistema cardiovascular, respiratório, 
neurológico e digestório (FERREIRA, 2016). 
 
Apesar da UTIN ser um fator importante para o desenvolvimento do RN, tal ambiente 
conta com diversas condições que geram um certo grau de estresse como ruídos, luzes 
intensas e constantes, mudanças de temperatura e interrupções do ciclo do sono devido 
a avaliações e procedimentos realizados periodicamente pela equipe profissional, sejam 
eles dolorosos ou não e dependendo da gravidade do RN, como intubação, aspiração 
da cânula orotraqueal, coleta de exames através da punção arterial, acesso venoso, 
drenagem de tórax, mudanças de decúbito, monitorização e higienização. Para tanto, a 
UTIN conta com uma equipe multiprofissional envolvida na assistência, e responsáveis 
por promover a segurança e garantir a avaliação e tratamento da dor e estresse durante 
os procedimentos (JORDÃO et al., 2016; LOPES et al., 2017). 
 
Embora haja todo aparato tecnológico na área de terapia intensiva neonatal e a 
qualificação das equipes de saúde para suporte diagnóstico e terapêutico de qualidade, 
ainda expõe esses indivíduos a uma gama de procedimentos dolorosos e fatores 
estressantes. Estudos estimam que, ao longo do período de internação na UTIN, os 
neonatos prematuros são submetidos em cerca 12 a 14 procedimentos dolorosos por 
dia (JORDÃO et al., 2016; PRESTES et al., 2016). 
 
A dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, aliada a 
situação de lesão do tecido, sendo caracterizada por complexidade e 
multidimensionalidade. É considerada como o quinto sinal vital, e o seu alívio e 
promoção de conforto são condutas indispensáveis à avaliação e tratamento. 
Anteriormente, a dor nos neonatos não recebiam a devida atenção, uma vez que era 
disseminado a concepção que o sistema nervoso desses se apresentava imaturo, com 
mielinização incompleta e, por conta disso, não sentiam dores. Entretanto, estudos 
apontam que a partir da vigésima semana gestacional os fetos já possuem toda 
superfície cutânea e mucosa extremamente inervadas, chegando a ser igual ou maior a 
de um adulto. Destarte, após o nascimento, os neonatos detém de um sistema nervoso 
funcional, respondendo a estímulos dolorosos e sendo responsivos a estratégias que 
permitam o alívio da dor (MONFRIM et al., 2015; SOARES et al., 2016). 
  
Ante o exposto, este estudo busca contribuir para inserção dessa prática na UTIN pela 
necessidade da elaboração de pesquisas científicas que corroborem a melhor técnica 
não farmacológica, baseada em evidências, que deve ser usada para o alívio dor e que 
levam em consideração princípios como segurança, relação custo-benefício e a 
qualidade da assistência neonatal, bem como se acredita que seus resultados possam 
vir a contribuir de forma significativa para o aprimoramento dos procedimentos 
realizados nas UTIN, evoluindo assim o processo de cuidar. Além disso, tendo em vista 
a disposição do acervo literário limitado e a vasta capacidade de expansão dessas 
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manobras utilizadas para o auxílio no manejo dor, estima-se que esse estudo possa vir 
a fomentar pesquisas futuras na área. 
Com isso, o objetivo desse estudo busca elencar as possíveis complicações durante a 
punção arterial em neonatos. 
  
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo ensaio clínico randomizado 
controlado com três grupos. No entanto, devido ao atual contexto pandêmico causada 
pela Coronavirus disease (COVID-19), as atividades tiveram de ser interrompidas. 
Devido a isso, para compor a primeira etapa do projeto, foi realizado uma revisão de 
escopo (scoping review), a fim de realizar um levantamento da literatura a cerca da 
temática, objetivando a aproximação com o estudo. 
 
Para isso, realizou-se uma busca nas bases de dados Cummulative Index to Nursing 
and Allied Health Literature (CINAHL), Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MEDLINE), National Library of Medicine (PUBMED) e Scientific 
Electronic Library Online (SCIELO). 
 
Por fim, foram consultados os descritores através do Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS): Procedimentos Endovasculares; Gasometria; Vasos Sanguíneos; Recém-
nascido; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Complicações, e no Medical Subject 
Headings (MeSH): Endovascular Procedures; Blood Gas Analysis; Blood Vessels; 
Infant, newborn; Intensive Care Units, neonatal; Complications, utilizando o operador 
booleano AND. Com isso, foram encontrados 2.443 artigos científicos, sendo 
selecionadas 8 estudos para a presente revisão. 
  
 
Resultados e Discussões 

 
Após seleção e análise dos artigos, observou-se que todo o total dos 8 (100%) estudos 
referem-se a estudos de coorte, sendo os países Brasil, Estados Unidos da América e 
Japão representando com 2 (25%) artigos cada, seguidos da Áustria e Grécia, cada um 
com 1 (12,5%) dos estudos. Ainda assim, quanto aos anos de publicação, têm-se os 
anos de 2019, 2017 e 2016, representando, respectivamente, com 2 (25%) das 
publicações, seguidos dos anos de 2015 e 2014, cada um com 1 (12,5%) artigo 
publicado. Por fim, o quadro com os principais resultados estão descrito no quadro 1, 
organizados por autor/ano, objetivos e resultados. 
Posterior às análises dos estudos, observa-se que, do total 8 (100%), a dor durante e 
após a punção arterial, bem como outros procedimentos envolvendo a punção em 
vasos, é relatada em 2 (25%) estudos. Quanto a complicações voltadas para flebites, 
infecções, obstruções, e consequências graves, apenas 2 (25%) estudos contemplam 
a temática. Por fim, 2 (25%), abordam sangramentos, hemorragias e hematomas e, os 
últimos 2 (25%) retratam a cerca das variáveis idade, sexo e condições de saúde como 
fatores implicativos para as punções endovasculares. 
Sobretudo, sabe-se que os neonatos são submetidos a diversos fatores dolorosos e 
estressantes no ambiente intensivo, consoante a isso, Moraes e Freire (2019) reiteram 
que a punção arterial está dentro dos procedimentos mais dolorosos realizados durante 
a internação dos recém-nascidos em UTIN. Além disso, abordando a punção venosa 
durante o Cateter Central de Inserção Periférica (PICC), o estudo de Li et al (2019) 
referem esse procedimento como um dos mais realizados em UTIN, abordando em seu 
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estudo 11% dos casos com ocorrência de complicações após a inserção do dispositivo, 
sendo elas: obstrução, flebite, prolapso do cateter, mau posicionamento do cateter, 
derrame pleural, cultura da ponta do cateter positiva e infecção da corrente sanguínea 
relacionada ao cateter. 
Outrossim, Hilário et al (2017), com um estudo envolvendo 345 pacientes, retratam que 
116 desses indivíduos exprimiram dor após procedimento de punção endovascular, com 
cerca de 50% relatando dor moderada. O autor ainda destaca que desses clientes, 60% 
receberam medidas farmacológicas para alivio da dor e, apenas 4%, foram tratados com 
medidas não farmacológicas. Dessa forma, é possível observar a pouca adesão de 
terapias não medicamentosas para manejo da dor em ambientes hospitalares. 
Ademais, Sato et al (2013), em um estudo envolvendo 31.836 pacientes, expõe em seu 
pesquisa que 195 desses indivíduos obtiveram complicações hemorrágicas durante 
uma punção para implante de stent na artéria carótida, correlacionando essas 
implicações com as doses de drogas antiplaquetárias e heparinização administradas. 
Ainda assim, Spiliopoulos et al (2016) aborda que as principais complicações em 
pacientes obesos também está relacionado com o sangramentos, como 
pseudoaneurismas e hematomas, devido à falta de estrutura óssea subjacente e suporte 
pela bainha femoral. 
Pertinente a isso, Hackl et al (2015) corroboram ainda que a idade, duração do 
procedimento, bem como a hipertensão não controlada e a coagulação prejudicada são 
grandes fatores de risco consequentes às punções. De mesmo modo, Kret et al (2016) 
observou em seu estudo que o sexo feminino está mais propenso a ter complicações 
após procedimentos de punção, representando11,5%, frente aos homens com apenas 
2,7% das taxas. 
Segundo Kumar et al (2017), embora o acesso à artéria radial seja frequentemente 
evitada devido a eventos adversos graves como Acidente Vascular Cerebral (AVC), 
isquemia e amputação das mãos, de 76 pacientes em seu estudo, apenas 3 casos foram 
acometidos a complicações, no entanto não eram relacionados ao acesso à artéria 
radial. Concomitantemente, 3 casos envolvendo a punção na artéria radial, 
apresentaram hematomas. 
 
Conclusão 

 
Em suma, é possíveis destacar através da presente revisão de literatura que as 
principais complicações envolvendo punção arterial e demais vasos envolvem dor, 
principalmente em neonatos, inchaços, infecções, sangramentos, hemorragias e 
hematomas, sendo necessário toda intervenção da equipe para amenização dessas 
consequências. 
Como o estudo se encontra na primeira etapa, ou seja, na fase de execução, conclui-se 
que o esperado seja que as medidas não farmacológicas tenham sua aplicabilidade 
eficaz contra o alívio da dor e demais complicações durante a punção arterial em 
neonatos. 
É importante destacar que, durante as buscas, notou-se uma escassez de estudos 
voltados para o público alvo da temática abordada na presente revisão, sendo apenas 
2 (25%) pesquisas abordando as possíveis complicações durante punção arterial em 
neonatos. Com isso, a busca estendeu-se para as demais faixas etárias, como adultos 
e idosos, a fim de retratar, de forma geral, as complicações relacionadas a 
procedimentos vasculares invasivos. 
Sendo assim, essa revisão espera fomentar pesquisas futuras nessa área, a fim de 
disseminar conhecimento técnico-científico aos profissionais acerca da temática, bem 
como promover o conforto e amenização de implicações durantes procedimentos 
invasivos como punções endovasculares, principalmente a punção arterial. 
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Por fim, é importante ressaltar que as atividades em campo de pesquisa como coleta de 
dados e demais etapas do projeto, irão voltar após o fim da pandemia causada pela 
Coronavirus disease (COVID-19). 
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TÍTULO: Apoio ao planejamento de ações em pesquisa aplicada a pessoa idosa no 

município de Parnamirim 

Resumo 

Introdução: No contexto do rápido crescimento da população idosa no Brasil, foi criada 
a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa (CSPI) que aborda diferentes variáveis, as 
quais implicam na saúde do idoso. Assim, esse estudo objetiva auxiliar no fluxo de 
preenchimento da CSPI junto às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e apurar dados 
importantes para prevenção e promoção da saúde da pessoa idosa. Métodos: Estudo 
observacional, do tipo transversal, em parceria com seis UBS’s de Parnamirim-RN, 
foram avaliados idosos de ambos os sexos, por meio do preenchimento da CSPI e de 
testes específicos. O Short Physical Performance Battery (SPPB) foi utilizado para 
avaliação do desempenho físico. Os dados foram armazenados em um sistema digital. 
A análise estatística descritiva dos dados foi feita pelo Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS). Resultados: Foram avaliados 786 idosos, com média etária de 70,1 
(± 7,1) anos. A média obtida nas medidas antropométricas avaliadas foram peso de 66,3 
kg (± 13,0), altura de 1,54 m (± 0,08), IMC de 27,8 kg/m² (± 4,8) e o perímetro de 
panturrilha de 32,9 cm (± 3,6). No SPPB, constatou-se que 74,7% da amostra possuía 
bom desempenho físico. A porcentagem de idosos caidores corresponde a 31,9% da 
amostra. Conclusão: Com esse estudo, conclui-se que a avaliação multidimensional da 
pessoa idosa e a união desses dados em um sistema único, é de extrema importância 
para garantir a resolutividade das demandas e objetivos na assistência primária. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento; Atenção Primária à Saúde; Desempenho Físico 

Funcional. 

TITLE: Support for action planning in research applied to elderly person in the 

municipality of Parnamirim 

Abstract 

Introduction: The Health Book of the Elderly Person addresses different variables, which 
imply the health of the older adults. Thus, this study aims to assist in the flow of filling 
the with the Basic Health Units and to determine important data for the prevention and 
promotion of the older adults health. Methods: Observational, cross-sectional study, in 
partnership with six Basic Health Units in Parnamirim-RN, older adults of both genders 
were evaluated, by completing the health book and specific tests. The Short Physical 
Performance Battery (SPPB) was used to assess physical performance. The data was 
stored in a digital system. The descriptive statistical analysis of the data was performed 
by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Results: 786 older adults were 
evaluated, with a mean age of 70.1 (± 7.1) years. The average obtained in the 
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anthropometric measurements evaluated were weight of 66.3 kg (± 13.0), height of 1.54 
m (± 0.08), BMI of 27.8 kg / m² (± 4.8) and the calf perimeter of 32.9 cm (± 3.6). In the 
SPPB, it was found that 74.7% of the sample had good physical performance. The 
percentage of older adults fallers corresponds to 31.9% of the sample. Conclusion: With 
this study, it is concluded that the multidimensional evaluation of the elderly person and 
the union of these data in a system, is of extreme importance to guarantee the resolution 
of the demands and objectives in primary care. 
 
Keywords: Aging; Primary Health Care; Physical Functional Performance. 

Introdução 

O Brasil atualmente passa por um processo de transição em sua pirâmide etária, na 
qual a população idosa cresce exponencialmente, seguindo o padrão dos países 
desenvolvidos (VERAS, OLIVEIRA, 2018). De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia Estatística (IBGE), a população idosa teve um crescimento de 18% entre os 
anos de 2012 e 2017, superando 30,2 milhões de indivíduos com mais de 60 anos 
(IBGE, 2018). 
Diante desse panorama, a atenção aos cuidados e às necessidades dos idosos deve 
ser prioritária (SILVESTRE, NETO, 2003), tendo em vista o crescimento acentuado. O 
Estatuto do Idoso afirma que os efeitos desse aumento já são percebidos nas demandas 
sociais, na área da saúde e na previdência (BRASIL, 2013). A partir disso, o 
envelhecimento deve ser visto com novas perspectivas e fundamentado no incentivo ao 
processo de senescência ativa, evitando a fragilidade (OMS, 2005). 
No Brasil, o envelhecimento populacional é heterogêneo, uma vez que há influência de 
fatores como gênero, etnia, condições sociais e econômicas, região geográfica e 
localização de moradia (BRASIL, 2006). Tais aspectos, assim como a nível de 
funcionalidade e doenças associadas, devem ser considerados para o bom manejo da 
saúde (BRASIL, 2018). Nesse processo, as políticas de saúde têm protagonismo, sendo 
a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) 2006 o guia principal para ações 
que envolvam essa população (BRASIL, 2006). A PNSPI traz uma nova perspectiva 
sobre o manejo e apoio na assistência à saúde do idoso, baseado nas diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Sua finalidade principal é recuperar, manter e promover 
a autonomia e independência dos indivíduos idosos por meio do direcionamento de 
medidas de saúde coletivas e individuais (BRASIL, 2006). 
Baseando-se nos objetivos de PNSPI, o Ministério da Saúde desenvolveu a Caderneta 
de Saúde da Pessoa Idosa (CSPI), que incorpora informações, as quais ajudarão a 
equipe de saúde a formular um plano de cuidado que atenda de forma qualificada às 
necessidades daquele indivíduo (BRASIL, 2018). Essa ferramenta inclui dados e 
questionários abrangentes, tais como, medicamentos, avaliação ambiental e 
socioeconômica, além de dados complementares como quedas, internações, dados 
antropométricos, controle de pressão arterial e glicemia, garantindo o acompanhamento 
multidisciplinar dos profissionais de saúde (DANTAS, 2015). Por meio desses dados é 
possível identificar os marcadores e agravos em saúde e monitorar os resultados, 
possibilitando ter uma visão longitudinal do processo saúde-doença (RAMOS, 2019). 
Mediante a relevância da CSPI para a promoção à saúde e visto a necessidade de um 
compromisso ético, social e político de envolver o idoso, almejando seu bem-estar e 
ampliando a sua participação social (ARAÚJO, BRITO, BARBOSA, 2008), foi 
desenvolvido o programa Pro-Eva (Promoção ao Envelhecimento e Vida Ativa), no qual 
é um projeto de ampla avaliação do idoso no âmbito da atenção básica. O presente 
projeto objetiva implementar um sistema digital de avaliação geriátrica global baseado 
nos dados da caderneta, preenchidos pela equipe da atenção primária em saúde (APS). 
Através desse sistema será possível o desenvolvimento de algoritmos, os quais 
contribuirão na tomada de decisão e monitoramento da saúde da pessoa idosa, 
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possibilitando ações específicas pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família 
(ESF). 
Com isso, justifica-se a necessidade da realização de estudos como este, que auxiliará 
no fluxo de preenchimento da CSPI junto à equipe das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) vinculadas, incentivando e orientando a importância do uso dessa ferramenta. 
Ademais, o desenvolvimento do sistema digital permitirá uma maior organização de 
todas as informações na plataforma, objetivando apurar dados sociodemográficos e 
econômicos do idoso, assim como avaliar a performance física, a fragilidade e 
vulnerabilidade, cognição e riscos de queda, importantes dados para prevenção e 
promoção da saúde da pessoa idosa. 
 
Metodologia 

 
TIPO E LOCAL DO ESTUDO: 
 
Trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal, proveniente de um estudo 
longitudinal ainda em andamento denominado “Implementação de um sistema de 
avaliação geriátrica global (saúde e funcionalidade) baseado em uma plataforma digital 
para tomada de decisões, monitoramento e promoção do envelhecimento ativo”, 
realizado no município de Parnamirim, região metropolitana de Natal (RN). 
 
A amostra se deu por conveniência, após a divulgação do projeto nas UBS’s do 
município. A aplicação prática do projeto foi feita em consonância com 6 UBS’s, sendo 
elas: Monte Castelo, Jockey Club, Primavera, Liberdade, Parque das Orquídeas e 
Coophab. 
 
Foram incluídos indivíduos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, que possuíam 
cadastro em uma das UBS’s associadas ao projeto e que consentiram a aplicação de 
todas as etapas da avaliação. Os indivíduos que apresentaram déficits cognitivos 
(pontuações menores que 22 na Prova Cognitiva de Leganés - PCL), (DE YEBENES et 
al., 2003), condições neurológicas ou ortopédicas que comprometessem as 
mensurações durante a avaliação e aqueles que não completaram todos os 
procedimentos da pesquisa foram excluídos do estudo. Idosos que foram a óbito durante 
o avanço das pesquisas tiveram seu perfil sinalizado na plataforma digital. 
 
FLUXO DE PREENCHIMENTO: 
 
Para garantir o preenchimento da caderneta, os profissionais de saúde das UBS’s 
passaram por uma capacitação, na qual foram orientados quanto à importância da 
implementação e acompanhamento dessa ferramenta. Além disso, para assegurar o 
preenchimento completo da caderneta foi desenvolvido um fluxo ordenado do usuário 
pelos serviços. 
 
Com o auxílio dos agentes comunitários de saúde (ACS), os idosos são convidados a 
comparecer na unidade para a realização do acompanhamento, dando início ao 
preenchimento. O fluxo conta com o acolhimento do idoso na UBS, o qual é 
encaminhado para o seu ACS, responsável pelos dados pessoais, informações sociais 
e familiares, protocolo de identificação do idoso vulnerável (Vulnerable Elders Survey-
13), informações complementares e avaliação ambiental. Em seguida, o idoso é 
encaminhado para o técnico de enfermagem, para a mensuração dos dados 
antropométricos, pressão arterial, glicemia e controle da vacinação. Posteriormente, o 
enfermeiro trabalha nos tópicos de quedas, identificação de dor crônica, hábitos de vida, 
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diagnósticos, internações e cirurgias. Por fim, o dentista aborda a avaliação bucal e o 
médico analisa o uso de medicamentos e polifarmácia. 
 
Sucessivamente ao contato com os profissionais da UBS, o idoso é avaliado 
globalmente por meio de instrumentos adicionais (questionários, testes físicos e 
cognitivos), os quais resultam em dados sociodemográficos e econômicos, dados de 
desempenho físico, fragilidade, vulnerabilidade, riscos de queda e de cognição. 
 
PLATAFORMA DIGITAL: 
 
Após o preenchimento da caderneta, todas as informações são adicionadas em uma 
plataforma digital de cadastramento que foi feita em forma de sistema e encontra-se 
vinculada ao site do PRO-EVA (endereço eletrônico:http://proeva.ccs.ufrn.br/). Esta 
plataforma foi estruturada com base nos itens de preenchimento da CSPI e na avaliação 
adicional feita por meio de testes específicos. 
 
VARIÁVEIS: 
 
Foram coletados dados sociodemográficos, abrangendo sexo, idade, escolaridade, 
raça/cor e situação conjugal. Tais dados, que são solicitados na CSPI e colhidos por 
meio do autorrelato do idoso, são importantes para estabelecer um contato 
personalizado com o usuário, como também para conhecer suas vulnerabilidades, que 
podem envolver o âmbito social, econômico ou familiar (BRASIL, 2018). 
 
A mensuração dos dados antropométricos é realizada para acompanhar o estado 
nutricional dos idosos, servindo também como monitoramento de doenças. São 
mensurados o peso, a altura e o Índice de Massa Corporal (IMC). Além desses, o 
perímetro de panturrilha é mensurado na região de circunferência máxima da panturrilha 
esquerda. Essa medida pode fornecer um indicativo de qualidade da massa muscular, 
que está relacionada com redução da força e aumento do risco de desenvolvimento de 
sarcopenia (BRASIL, 2018). 
 
O quesito queda foi avaliado mediante o autorrelato dos idosos, com um tópico incluído 
na CSPI. Considerando que esse fator é recorrente nas pessoas idosas, mas pode ser 
evitado com investigação (BRASIL, 2014), a caderneta dispõe de um questionário onde 
é possível construir um histórico de quedas do indivíduo e investigar as possíveis 
causas. 
 
Para avaliar a performance física da pessoa idosa foi usado o Short Physical 
Performance Battery (SPPB), no qual trata-se de um instrumento prático e eficaz para 
a avaliação do desempenho físico e o rastreamento de idosos com riscos futuros de 
incapacidades (NAKANO, 2007). Ele é composto por três testes que avaliam o equilíbrio 
estático em pé, a velocidade de marcha em passo habitual, medida em dois tempos e, 
indiretamente, a força muscular dos membros inferiores através do movimento de 
levantar e sentar na cadeira. A pontuação total varia de 0 a 12 (0 a 4 pontos em cada 
teste), no qual pontuações maiores representam um melhor desempenho físico. 
Pontuações menores do que 8 representam um baixo desempenho físico (GURALNIK 
et al., 1995). 
 
ASPECTOS ÉTICOS: 
 
O presente estudo foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN), sob parecer número 2.996.329. Os 
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participantes aceitaram fazer parte da pesquisa com a leitura e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
 
ANÁLISE DE DADOS: 
 
Foi feita uma análise estatística descritiva por meio do Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS), versão 20.0. A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste 
de Kolmogorov-Smirnov, o qual apontou uma distribuição normal da amostra. As 
variáveis quantitativas consideraram média e desvio padrão, enquanto as categóricas 
são abordadas em forma de frequências absolutas e relativas. 
 
Resultados e Discussões 

 
O presente estudo denota uma amostra de 786 idosos, dos quais 480 (61,1%) são do 
sexo feminino e 306 (38,9%) do sexo masculino, com média etária de 70,1 (± 7,1) anos. 
Entre os avaliados há um predomínio dos que se autodeclararam de cor parda (54,2%). 
Além disso, a maioria dos entrevistados (54,9%) são casados ou vivem com seu 
companheiro. 
No que diz respeito à escolaridade, a referida amostra apresenta 25,3% sem nenhum 
grau de escolaridade, 27,5% tiveram até no máximo três anos de estudo, 27,4% 
apresentaram de quatro à sete anos de estudo e 19,7% estudaram por oito anos ou 
mais. Nesse aspecto, há um expressivo número de pessoas que não concluíram o 
processo de alfabetização. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
educação escolar, somada a oportunidades de aprendizado permanente, podem ajudar 
as pessoas no processo de senescência a desenvolverem as habilidades necessárias 
para se adaptar e permanecer independente à medida que envelhecem (OMS, 2005). 
Tal fato reforça a necessidade da investigação dessa característica social por parte da 
equipe de saúde, já que a mesma pode estar em consonância com possíveis 
dificuldades cognitivas que interfiram no objetivo de manter os indivíduos envolvidos em 
atividades físicas relevantes e produtivas enquanto envelhecem (AVILA, 2009). 
A mensuração dos dados antropométricos é uma ferramenta útil e acessível para 
diagnóstico nutricional dos idosos, tendo boa predição para doenças futuras, 
mortalidade e incapacidade funcional, podendo ser usada como triagem inicial, tanto 
para diagnóstico quanto para o monitoramento de doenças (BRASIL, 2006). Para as 
variáveis antropométricas, obteve-se o peso médio de 66,3 kg (± 13,0), a altura de 1,54 
m (± 0,08), o Índice de Massa Corporal (IMC) de 27,8 kg/m² (± 4,8) e o perímetro de 
panturrilha de 32,9 cm (± 3,6). 
Diante dos dados apresentados, tomando como parâmetro os pontos de corte definidos 
pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) (BRASIL, 2011), a média 
do IMC obtida na amostra retrata uma margem de sobrepeso, podendo representar o 
processo de mudança na quantidade e distribuição do tecido adiposo subcutâneo e uma 
possível redução da massa muscular, com sua transformação em gordura 
intramuscular. Ademais, tal perspectiva circunda a possível falta de atividade física e 
sedentarismo da pessoa idosa, além da carência de orientações nutricionais devidas 
para suprir as demandas próprias do envelhecimento (BRASIL, 2018). 
Em continuidade aos fatores importantes para o acompanhamento do idoso, uma boa 
funcionalidade é considerada pioneira para a manutenção da independência, 
principalmente relacionada a realização das atividades de vida diária (AVD’s), (CIOSAK 
et al, 2011). Neste estudo, foi utilizado o SPPB, uma ferramenta capaz de identificar a 
presença de fatores influentes na funcionalidade. Ao avaliar a capacidade física do 
idoso, essa ferramenta permite inferir o risco de quedas e possíveis dificuldades nas 
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AVD´s, sendo de grande importância para intervenção precoce e trabalho de prevenção 
às incapacidades (SILVA et al., 2010). 
Na referente pesquisa, os dados de desempenho físico obtidos a partir da aplicação do 
SPPB mostram uma parcela de 74,7% com um bom desempenho físico, enquanto 
25,3% apresentavam um baixo desempenho físico, ficando abaixo do ponto de corte 
oito no escore total do teste. Sabe-se que o teste citado pode identificar alteração de 
força muscular nos idosos, a qual acomete principalmente a musculatura dos membros 
inferiores, interferindo na realização das atividades de vida diária e também no equilíbrio 
(NAKANO, 2007). 
Mediante as alterações supracitadas, a probabilidade de quedas associada à diminuição 
da capacidade funcional também cresce. De acordo com KIRKWOOD, ARAÚJO e DIAS 
(2006), 55% da etiologia das quedas está relacionada com alterações da marcha, 32% 
com alterações de equilíbrio e o excedente com fatores extrínsecos relacionados ao 
ambiente. Os dados obtidos pelo estudo mostram que, entre os idosos avaliados, a 
porcentagem de daqueles que são caidores corresponde a 31,9%. 
As quedas consistem um marcador importante na assistência à saúde dessa população, 
são decorrentes de alterações significativas que afetam a condição física do indivíduo, 
além de resultarem em consequências de lesões mais graves em pessoas idosas do 
que em pessoas mais jovens (OMS, 2005). Nos idosos, esses eventos podem acarretar 
maior incapacidade, período de internação mais longo, extensos períodos de 
reabilitação, maior risco de dependência posterior e de morte (DOS SANTOS; DE 
ANDRADE, 2005). 
Fundamentando-se nos resultados especificados, fica claro o conceito amplo que 
compreende a saúde da pessoa idosa e os múltiplos fatores influentes que devem ser 
considerados (físicos, psicológicos, sociais e culturais), fomentando uma concepção 
ampliada de envelhecimento saudável (BRASIL, 2018). Assim, a eficácia da avaliação 
e promoção da saúde do idoso significa considerar e relacionar variáveis de distintos 
campos do saber, atuando de maneira interdisciplinar e multidimensional (CIOSAK et 
al., 2011). 
Perante o exposto, o campo da atenção básica, ao qual esse projeto está vinculado, 
possui ligação direta com a avaliação integral e acompanhamento longitudinal das 
variáveis de saúde que envolvem o envelhecimento. Em vista disso, deve contribuir com 
ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, exercidos pelas 
equipes multiprofissionais. Nesse contexto, o uso adequado da Caderneta de Saúde da 
Pessoa Idosa possibilita o rastreio de eventos e condições importantes para a 
identificação das reais necessidades de saúde, bem como do potencial de risco e graus 
de comprometimento da autonomia e independência do indivíduo, permitindo o 
direcionamento de intervenções cabíveis (BRASIL, 2018). 
O presente estudo, por meio de sua pesquisa e associação com a rede de atendimento 
primária, pretende promover a melhoria das condições de saúde e da rede de atenção 
ao idoso, em sintonia com o proposto pela PNSPI. Portanto, a busca por um 
envelhecimento ativo, otimizando as oportunidades de saúde, participação e segurança, 
e garantindo a melhoria da qualidade de vida (OMS, 2005), assim como a busca por 
compreender os fenômenos que interferem nesse processo, é de extrema importância. 
Participando do projeto de pesquisa, o aluno de iniciação científica tem contato direto 
com a assistência primária e seu funcionamento; aprende a lidar com a pessoa idosa e 
conhece na prática suas principais demandas em saúde; compreende a aplicabilidade 
e interpretação de testes específicos e a funcionalidade deles no manejo à saúde do 
idoso. Além disso, por meio do contato com outros profissionais, desenvolve 
sensibilidade no apoio ao trabalho multidisciplinar, de grande valia para os profissionais 
de saúde. Ademais, o aluno participa de todas as etapas da pesquisa, atestando 
esclarecimento desde a organização do projeto até a construção de artigos científicos 
baseados nos resultados das coletas. 
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Conclusão 

 
Observa-se que a atenção básica tem papel fundamental no manejo da saúde 
relacionada ao envelhecimento, por isso é significativo que seu sistema de trabalho e 
abordagem a essa população seja aprimorado cada vez mais, garantido a eficácia de 
seus objetivos. Ao final desse estudo, nota-se a importância do incentivo ao 
conhecimento e desenvolvimento das ferramentas de investigação e detecção 
disponíveis, como a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e os testes adicionais 
implementados nessa pesquisa.  
  
Esse esclarecimento, assim como a junção de todos esses fatores em um único sistema 
digital, o qual permite o desenvolvimento de algoritmos, é de grande valia para os 
profissionais das Unidades Básicas de Saúde basearem suas ações preventivas e de 
tratamento. Dessa forma, as estratégias de intervenção tornam-se mais eficientes e sua 
fundamentação em dados reais, provenientes da própria comunidade, gera uma 
resolutividade mais assertiva. 
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TÍTULO: Correlação do escore da Escala de Avaliação de Risco para o 

Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) com o 

surgimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico. 

Resumo 

Introdução: A Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões 
Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) é um instrumento que traz os 
principais fatores relacionados ao risco dessas lesões; Objetivo: verificar a correlação 
do escore da Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de lesões 
decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) com o surgimento de lesões 
decorrentes do posicionamento cirúrgico; Método: estudo observacional, analítico com 
abordagem quantitativa, a ser realizado em um Hospital Universitário de Natal/RN. 
Ocorrerá no período pós-operatório na clínica cirúrgica, a partir da aplicação de um 
questionário para coleta de dados sociodemográficos e clínicos do paciente, além de 
um roteiro para a realização do exame físico para avaliar se houve ou não presença de 
lesão; Resultados: com o desenvolvimento desta pesquisa, espera-se identificar a 
presença de lesões decorrente do posicionamento cirúrgico, correlacionando com o 
escore da ELPO e os fatores que interferem no surgimento dessas lesões. Nesse 
sentido, a pesquisa tende a contribuir positivamente na prestação da assistência da 
equipe do centro cirúrgico, com relação à prevenção de complicações relacionadas a 
esta atividade, resultando no aumento da segurança do paciente cirúrgico; Conclusão: 
devido a pandemia pela COVID-19, a coleta de dados do projeto não pôde ser iniciada, 
ocasionando na sua paralização temporária e no aguardo de condições sanitárias para 
dar seguimento a pesquisa. 
 
Palavras-chave: Posicionamento do paciente. Ferimentos e Lesões. Segurança do 

Paciente 

TITLE: Correlation of the risk assessment scale score for the development of lesions 

resulting from surgical positioning (ELPO) with the appearance of lesions resulting from 

surgical positioning. 

Abstract 

 
Introduction: The Risk Assessment Scale for The Development of Injuries Resulting from 
Surgical Positioning (ELPO) is an instrument that brings the main factors related to the 
risk of these injuries; Objective: To verify the correlation of the score of The Risk 
Assessment Scale for the Development of injuries resulting from Surgical Positioning 
(ELPO) with the appearance of lesions resulting from surgical positioning; Method: 
observational, analytical study with a quantitative approach. It will occur in the 
postoperative period in the surgical clinic, from the application of a questionnaire to 
collect sociodemographic and clinical data of the patient, in addition to a script for 
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performing the physical examination to assess whether or not there was the presence of 
injury; Results: With the development of this research, it is expected to identify the 
presence of lesions resulting from surgical positioning, correlating with the ELPO score 
and the factors that interfere in the appearance of these lesions. In this sense, the 
research tends to contribute positively to the provision of the care of the staff of the 
operating room, about the prevention of complications related to this activity, resulting in 
increased safety of the surgical patient; Conclusion: Due to the pandemic by COVID-19, 
the collection of project data could not be initiated, causing its temporary paralyzation 
and waiting for sanitary conditions to continue the research. 
 
 
Keywords: Patient positioning. Wounds and Injuries. Patient Safety 

Introdução 

O posicionamento cirúrgico consiste na forma como o paciente está posicionado na 
mesa de cirurgia, e caracteriza-se como um procedimento fundamental no período 
intraoperatório, tendo em vista que confere a segurança do paciente, de modo a 
minimizar danos. Desse modo, a falha no posicionamento e a proteção inadequada de 
pontos de pressão, podem ocasionar dor musculoesquelética, lesões de pele e em 
nervos periféricos e a síndrome compartimental (OLIVEIRA et al., 2016). Em linhas 
gerais, pode originar complicações no sistema circulatório, tegumentar, respiratório e 
neurológico. Sendo assim, devido a singularidade de cada indivíduo, tornar-se 
necessário considerar um plano de cuidado individualizado a estes, com o objetivo de 
diminuir a ocorrência desse tipo de evento adverso. 
Nessa perspectiva, foi desenvolvida a Escala de Avaliação de Risco para o 
Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO), um 
instrumento que avalia o risco de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico 
indevido, desenvolvida e validada por Lopes (2013). A escala tem sete itens, sendo o 
tipo de posição cirúrgica, tipo de anestesia, tempo de cirurgia, superfície de suporte, 
posição dos membros, comorbidades e idade do paciente, e cada item possui cinco 
subitens, com a finalidade de auxiliar os profissionais no planejamento e implementação 
de medidas para prevenir o aparecimento dessas lesões. 
O instrumento supracitado é aplicado ao posicionar o paciente na mesa operatória, onde 
os escores são verificados, e assim, caso for identificado valores acima de 20 pontos, é 
considerado que o indivíduo possui um maior risco para o desenvolvimento de lesões 
decorrentes do posicionamento cirúrgico. 
Nesse contexto, surgiu a necessidade de verificar a correlação do escore da Escala de 
Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de lesões decorrentes do Posicionamento 
Cirúrgico (ELPO) com o surgimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional, analítico com abordagem quantitativa, dar-se-á 
no período pós-operatório, quando o paciente for admitido no setor da enfermaria de 
clínica cirúrgica do HUOL, para verificar por meio do exame físico do paciente, se houve 
ou não presença de lesão por posicionamento cirúrgico, de acordo com o apresentado 
pela escala, na primeira etapa. 
A pesquisa será desenvolvida no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), hospital 
escola rede pública que atende pacientes de todo estado e é referência em 
procedimentos de alta complexidade, realizando neurocirurgias, cirurgias 
cardiovasculares, procedimentos endovasculares e extracardíacos, videocirurgias, 
cirurgias bariátricas, transplantes renal e de córnea. 
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A amostra será composta pelos pacientes admitidos na enfermaria de clínica cirúrgica 
em pós-operatório e que foram submetidos à aplicação da ELPO durante o 
posicionamento cirúrgico no Hospital Universitário Onofre Lopes. No período de 
setembro a novembro de 2020 de acordo com as possibilidades sanitárias no atual 
contexto de pandemia pelo COVID-19. 
- Critérios de inclusão: ter idade mínima de 18 anos; estar orientado e em condições de 
ser submetido ao exame físico. 
- Critérios de exclusão: pacientes que não foram submetidos à aplicação da ELPO 
durante o posicionamento cirúrgico e que não foram encaminhados ao setor de 
enfermaria de clínica cirúrgica no período pós-operatório. 
Utilizar-se-á um instrumento composto por um questionário para coleta de dados 
sociodemográficos, clínicos e de tratamento do paciente, além de um roteiro para a 
realização do exame físico para a detecção de possíveis lesões decorrente do 
posicionamento cirúrgico. 
Para a coleta de dados os pesquisadores irão acessar o mapa dos procedimentos 
cirúrgicos eletivos e verificar os participantes que integram a amostra. No período pós-
operatório imediato e mediato, o pesquisador aplicará o roteiro de exame físico à 
procura de sinais ou presença de lesões. Na enfermaria de clínica cirúrgica o paciente 
será avaliado, pelo pesquisador, uma vez ao dia por meio do roteiro de exame físico 
para identificar alguma lesão, até o limite de 4 dias de pós-operatório ou até encontrar 
algum tipo de lesão. 
Esta pesquisa está autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, respeitando a resolução nº 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde, sob parecer de número 4.138.113 e CAAAE 
30098220.2.0000.5537. 
 
Resultados e Discussões 

 
Com o desenvolvimento desta pesquisa, espera-se identificar se houve ou não a 
presença de lesões decorrente do posicionamento cirúrgico, correlacionando com o 
escore da ELPO, e os fatores que interferem no surgimento dessas lesões. 
Desse modo, a pesquisa contribui com a prestação da assistência da equipe de saúde, 
com relação à prevenção de complicações relacionadas a esta atividade, 
desencadeando no aumento da segurança do paciente cirúrgico. Além de impactar 
positivamente os discentes e docentes da graduação, pois irá favorecer na 
disseminação do conhecimento construído e com a formação profissional, 
principalmente ao que diz respeito à pesquisa e à assistência. 
Em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, a coleta de dados não foi efetuada, 
no entanto, foi realizada uma revisão de literatura para compreender as principais 
características das lesões de posicionamento cirúrgico, possibilitando a aproximação do 
discente com a metodologia científica proposta pelo estudo, como também a pesquisa 
em base de dados. Além de proporcionar o desenvolvimento da escrita científica, a partir 
da revisão do projeto. 
 
Conclusão 

 
Consoante ao contexto pandêmico originado pelo novo Coronavírus, a coleta de dados 
do projeto de pesquisa não pôde ser iniciada, acarretando na sua paralização 
temporária. Desse modo, segue em análise uma nova data para coletar os dados, e 
assim, dar seguimento a pesquisa. 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM FORMULADOS SEGUNDO A CIPE® 

VERSUS DIAGNÓSTICOS DA NANDA INTERNACIONAL PARA CRIANÇAS COM 

DOENÇAS RENAIS: MAPEAMENTO CRUZADO 

Resumo 

O presente estudo trata-se de uma abordagem metodológica quantitativa que objetivou 
realizar o mapeamento cruzado dos diagnósticos elaborados segundo a Classificação 
Internacional para a Pratica de Enfermagem (CIPE) com os diagnósticos da NANDA 
Internacional (NANDA-I) para crianças com doenças renais, bem como classificá-los de 
acordo com os níveis da teoria das necessidades humanas básicas e realizar a 
validação de conteúdo do produto do mapeamento cruzado. A metodologia se deu pelas 
etapas de construção do banco de termos para crianças com doenças renais, 
elaboração dos títulos de diagnósticos para crianças com doenças renais e validação 
de conteúdo. Foi realizada a comparação entre os diagnósticos dos referidos sistemas 
de classificação, a partir da listagem dos diagnósticos e classificação de acordo com as 
necessidades humanas básicas, e posteriormente foram classificados em títulos 
constantes e não constantes. O produto do mapeamento foi submetido ao processo de 
validação por especialistas. O estudo concluiu que há diferenças numéricas na 
identificação dos diagnósticos de enfermagem para doenças renais com a utilização dos 
referidos sistemas de classificação, contudo compreende a importância da utilização 
dos mesmos para o desenvolvimento da enfermagem, por promoverem resultados 
efetivos no cuidado, incorporando a identificação do diagnóstico de enfermagem à 
padronização da linguagem, pois ambos são a base para as intervenções de 
enfermagem e fortalecem a profissão. 
 
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem. Terminologia. Crianças. Nefropatias. 

TITLE: Cross mapping of nursing diagnostic titles for children with kidney diseases: 

NANDA International versus CIPE diagnostics. 

Abstract 

The present study is a quantitative methodological approach that aimed to cross-
mapping the diagnoses prepared according to the International Classification for Nursing 
Practice (ICNP) with the diagnosis of NANDA International (NANDA-I) for children with 
kidney disease, as well as classify them according to the levels of basic human needs 
theory and perform the content validation of the cross-mapping product. The 
methodology took place through the stages of building the term bank for children with 
kidney disease, developing the titles of diagnoses for children with kidney disease and 
content validation. A comparison was made between the diagnosis of these classification 
systems, based on the listing of diagnosis and classification according to basic human 
needs, and then they were classified into constant and not constant titles. The product 
of the mapping was submitted to the validation process by experts. The study concluded 
that there are numerical differences in the identification of nursing diagnosis for kidney 
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diseases with use of the referred classification systems, however it understands the 
importance of their use for the development of nursing, because they promote effective 
results in care, incorporating the identification of nursing diagnosis to language 
standardization, because both are the basis for nursing interventions and strengthen the 
profession. 
 
Keywords: Nursing diagnosis. Terminology. Children. Nephropathies. 

Introdução 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um método que contribui para 
o conhecimento amplo do enfermeiro e seu aperfeiçoamento profissional, e é necessário 
durante todo o cuidado de enfermagem. O Processo de Enfermagem (PE) é um 
instrumento contido na SAE que contribui para um cuidado qualificado e é organizado 
em etapas didáticas para a realização do cuidado e documentação da prática do 
enfermeiro. O modelo mais conhecido no Brasil, é o proposto por Wanda Horta em 1979, 
e este é composto por seis fases: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 
plano assistencial, prescrição de enfermagem, evolução de enfermagem e prognóstico 
de enfermagem. A Resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem tornou 
obrigatória a implementação da SAE para a prática de enfermagem no Brasil, 
considerando o PE como um instrumento orientador do cuidado profissional e da 
documentação da prática de enfermagem, organizando-se em: histórico de 
enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. 
Desse modo, o PE é uma peça fundamental, pois proporciona a adequação das 
intervenções de forma a atender as demandas e necessidades individuais de cada 
paciente sob os cuidados da enfermagem. Durante o processo de trabalho do 
enfermeiro são utilizadas terminologias de enfermagem, estas são um conjunto de 
termos que descrevem de maneira padronizada os conceitos relevantes da profissão. 
Estes termos são formulados por sistemas de classificação que são fundamentais na 
documentação do PE. A CIPE é uma terminologia padronizada que tem o objetivo de 
representar os elementos da prática de enfermagem de forma precisa e confiável e tem 
como órgão responsável por seu desenvolvimento o Conselho Internacional de 
Enfermeiros (CIE). A CIPE, possui sete eixos para a construção dos diagnósticos, 
intervenções e resultados, listados em: Foco: área de atenção relevante para a 
Enfermagem; Julgamento: opinião clínica; Meios: método para desenvolver uma 
intervenção; Ação: um processo intencional aplicado a um cliente; Tempo: o momento 
de uma ocorrência; Localização: orientação anatômica e espacial de um diagnóstico ou 
intervenções; Cliente: sujeito ao qual o diagnóstico se refere. Este é um sistema de 
linguagem padronizada que ordena os termos aceitos por enfermeiros para descrever o 
processo de enfermagem em todas as suas etapas, além de estimular o registro de 
enfermagem em prontuários eletrônicos ou manuais. A utilização da CIPE é uma das 
maneiras de formular e nominar os Diagnósticos de Enfermagem (DE) na pratica clínica. 
O PE é considerado uma ferramenta indispensável na assistência de enfermagem, pois 
é por meio da utilização de todas as suas etapas que o enfermeiro pode estabelecer o 
DE e identificar as intervenções mais apropriadas a fim de alcançar os resultados 
esperados durante o processo de cuidar. Além disso, a obtenção dos DE na pesquisa e 
no ensino são considerados facilitadores no processo de cuidar. No cuidado a pacientes 
com doenças renais os DE tornam-se essenciais, uma vez que as necessidades e as 
características desse grupo de indivíduos são evidenciadas por meio desses 
diagnósticos. O perfil desses pacientes é traçado, de modo a otimizar o cuidado e 
minimizar a utilização de diagnósticos imprecisos, resultados inadequados e 
intervenções ineficazes. A incidência de Doença Renal Crônica (DRC) tem aumentado 
em crianças, embora a maior parte das informações relatem apenas a incidência em 
estágios finais da doença, limitando as informações sobre os estágios iniciais da DRC. 
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O conhecimento dos DE nesse cenário auxilia o cuidado em saúde contribuindo na 
reabilitação desses indivíduos, uma vez que os DE elencados levam em consideração 
as características individuais dos pacientes. Assim, tem-se a contribuição da 
enfermagem enquanto ciência no processo do cuidado (DEBONE et al., 2017). 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo metodológico com abordagem quantitativa que visa a 
organização de dados, como: validação, avaliação de ferramentas e métodos de 
pesquisa. A primeira fase da pesquisa ocorreu na Unidade de Atenção à Saúde da 
Criança e Adolescente (UASCA) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) na 
cidade do Natal no Rio Grande do Norte. A referida unidade foi escolhida para estudo 
em razão de ser uma unidade de referência ao acompanhamento de crianças e 
adolescentes com afecções renais. As demais etapas da pesquisa ocorreram no 
Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. A primeira etapa da pesquisa, teve como participantes crianças portadoras de 
doenças renais que estavam internadas na UASCA. Participando da atual fase da 
pesquisa estavam especialistas de um grupo de pesquisa de uma Universidade pública 
do Nordeste do Brasil que trabalham com pesquisas voltadas para os sistemas de 
classificação. O grupo foi convidado a participar com a colaboração nas etapas de 
elaboração do banco de termos, na construção de título de diagnósticos de enfermagem 
utilizando a CIPE e na validação do cruzamento dos DE com as necessidades humanas 
básicas. A presente pesquisa foi desenvolvida a partir de um projeto guarda-chuva 
intitulado: “Sistematização da assistência de enfermagem em crianças e adolescentes 
com doenças renais”, submetido ao comitê de ética de CAAE nº 42666815.0.0000.5292. 
A coleta de dados ocorreu entre maio e outubro de 2015 e a pesquisa foi realizada nas 
seguintes etapas: 1ª etapa: Identificação dos diagnósticos de enfermagem, 
características definidoras, fatores relacionados e de risco, em crianças com doenças 
renais, por meio da NANDA-I. Nessa etapa os dados foram coletados por meio de 
instrumentos de coleta de dados embasados nos domínios da Taxonomia II da NANDA-
I, e o instrumento de coleta de dados foi adaptado pelos pesquisadores de estudos 
sobre perfil de pacientes renais, SAE e DE na área de Nefrologia (LEITE et al., 2013; 
FRAZÃO; ARAÚJO; LIRA, 2013). A inferência diagnóstica foi realizada pelo 
pesquisador, bolsistas de Iniciação Cientifica e o orientador por meio da categorização 
dos sinais e sintomas levantados na entrevista e exame físico. 2ª etapa: Elaboração de 
banco de termos para crianças com doenças renais. Esta etapa foi realizada utilizando 
os preceitos metodológicos de Pavel e Nolet (2003), são eles: identificação e avaliação 
da documentação especializada; delimitação do campo temático da analise 
terminológica; confirmação e utilização dos termos na prática profissional com 
enfermeiros/pesquisadores e colaboradores; mapeamento cruzado de termos 
identificados com os termos da CIPE; distribuição dos termos de acordo com o modelo 
dos sete eixos da CIPE. 3ª etapa: Construção de título de diagnósticos de enfermagem 
a partir de banco de termos, utilizando a CIPE. Para a elaboração dos títulos de DE, 
foram seguidas as recomendações da Norma ISO 18.104/14 da Organização 
Internacional de Normalização (ISO) e as diretrizes adotadas pelo CIE (2011), em que 
se deve utilizar um termo do eixo “Foco” e “Julgamento”. Esta etapa foi realizada 
utilizando o banco de termos criado na segunda etapa da pesquisa. Após esta, foi 
realizada a validação por especialistas do grupo de pesquisa. 4ª etapa: Categorização 
dos títulos diagnósticos da CIPE e da NANDA-I com a teoria das necessidades humanas 
básica de Horta. Nesta etapa os títulos diagnósticos foram categorizados conforme a 
teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Aguiar Horta. Essa teoria envolve 
três leis gerais que regem os fenômenos universais: a lei do equilíbrio, a lei da 
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adaptação, e a lei do holismo (HORTA, 1979). 5º etapa: mapeamento cruzados dos 
títulos de diagnósticos da CIPE com a NANDA-I. Após a construção dos títulos de 
diagnósticos para crianças com doenças renais nos sistemas de classificação da 
NANDA-l e CIPE, foi realizado o mapeamento cruzado. Foram criadas duas listas, em 
que os títulos de diagnósticos de enfermagem foram comparados entre os sistemas de 
classificação da CIPE e NANDA-I. 6ª etapa: validação de conteúdo do produto do 
mapeamento cruzado. O produto do mapeamento cruzado foi enviado para o grupo de 
pesquisa descrito anteriormente. Foi encaminhado um instrumento constando os títulos 
de diagnósticos da CIPE e NANDA-I e o mapeamento cruzado informando os títulos 
diagnósticos constantes e não constantes na CIPE e os considerados não constantes, 
classificados segundo Leal (2006). A validação de conteúdo foi contemplada através da 
concordância entre as respostas dos especialistas, com o IVC. O IVC foi utilizado para 
avaliar o conteúdo dos itens em relação as respostas referentes ao mapeamento 
cruzado entre os DE e as Necessidades Humanas Básicas. Para calcular o IVC do 
mapeamento cruzado, foi dividido o número total de avaliadores que atribuiu uma 
pontuação de 3 ou 4 em uma escala ordinal de quatro pontos com significância de 
"concordo" a "não-concordo", pelo total de avaliadores que avaliaram o mapeamento 
cruzado. Para se calcular o Índice de Fidedignidade foi dividido o número de itens que 
obtiveram um valor acima 0,8 de concordância entre os avaliadores, pelo total de itens 
de cada dimensão do mapeamento. A pesquisa foi conduzida de acordo com a 
Resolução nº466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que aborda as diretrizes e normas 
regulamentadora de pesquisas envolvendo seres humanos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os Diagnósticos de Enfermagem CIPE e NANDA-I foram apresentados e descritos de 
forma quantitativa, sendo realizada a identificação dos DE da CIPE constantes e não-
constantes na NANDA-I, estes diagnósticos foram classificados segundo as NHB e os 
não-constantes foram classificados segundo a Leal (2006). Após a eliminação dos DE 
com sinonímias, foram elaborados os diagnósticos de enfermagem para crianças com 
doenças renais em ambas as classificações. Desse modo, foram encontrados 147 
diagnósticos de enfermagem, onde 99 pertenciam ao sistema de classificação CIPE e 
48 pertencentes à NANDA-I. Após a identificação, os DE foram submetidos ao 
mapeamento cruzado dos títulos de diagnósticos CIPE versão 2019 com a NANDA-I 
2018-2020. Com isso, observou-se que 85,8% dos diagnósticos de enfermagem da 
CIPE foram não constantes na NANDA-I, sendo 14,2% constantes. Os DE não 
constantes que possuíam correspondentes nas duas classificações foram classificados 
segundo Leal (2006) em: similar (2,3%),mais restrito (34,1%),mais abrangente (8,2%), 
não existe concordância (1,1%) e 54,3% dos DE da CIPE não-constantes, não foi 
encontrado DE da NANDA-I correspondente. Os títulos diagnósticos constantes ou não-
constantes de ambas as classificações foram classificados segundo as Necessidades 
Humanas Básicas. Desse modo, identificou-se para as classificações CIPE e NANDA-
I, respectivamente: NHB Psicobiológicas 68,5% (83) e 31,5% (38); Psicossociais 61,5% 
(16) e 38,5% (10); não foram identificados DE na NHB Psicoespirituais. Após realizar 
associação estatística entre os DE da CIPE e NANDA-I que possuíam DE 
correspondente em ambas as classificações de enfermagem, evidenciou-se que 53 DE 
foram estatisticamente significantes (14 DE constantes e 39 DE não constantes que 
puderam ser classificados segundo Leal). Desses, decidiu-se por discutir os DE que 
possuíam padrões semelhantes de significado. Assim, foram discutidos os 14 DE 
constantes, os dois DE não constantes classificados em similares e os dois DE da 
NANDA-I correspondentes. A pesquisa identificou que mesmo com a utilização de 
sistemas de classificação como a CIPE e a NANDA-I, ainda existem muitas divergências 
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na identificação dos diagnósticos de enfermagem, havendo um número muito superior 
de DE classificados pela CIPE em relação aos DE classificados pela NANDA-I, sendo 
este último um sistema que exige do profissional uma busca maior pelas informações 
do paciente para a construção do diagnóstico (com exceção dos DE de risco), de modo 
contrário à CIPE que permite a formulação dos DE utilizando termos frequentemente 
presentes em sinais e sintomas apresentados pelo paciente, proporcionando ao 
profissional de enfermagem uma maior liberdade para elaborar seus diagnósticos. 
Assim, do total de 99 DE identificados através da CIPE, 85 não foram constantes na 
NANDA-I e desses apenas 39 puderam ser classificados segundo Leal (2006). 
Concluindo que foi possível construir mais Diagnósticos de Enfermagem através da 
CIPE. No entanto, vale destacar que mesmo diante das diferenças quantitativas na 
identificação dos DE, ambos os sistemas apresentam resultados semelhantes de modo 
a contribuir para a melhoria do desenvolvimento da enfermagem e dos serviços em 
saúde. As necessidades psicobiológicas foram predominantes no quadro das NHB de 
crianças com doenças renais de ambas as classificações (CIPE e NANDA-I). A pesquisa 
não identificou diagnósticos de enfermagem voltados para as NHB psicoespirituais, 
esse fato pode ser justificado pela dificuldade dos participantes em expressar ou 
responder questionamentos sobre espiritualidade, em virtude até mesmo da faixa etária 
em que se encontram. Contudo, embora as NHB psicobiológicas tenham tido 
predomínio no presente estudo, as demais necessidades dos pacientes renais precisam 
ser atendidas independentemente de sua classificação, ressaltando o dever do 
profissional de enfermagem de assumir uma visão que reafirme a integralidade do 
paciente, identificando todas as NHB do paciente e elaborando um plano de ação que 
atenda às suas demandas. As NHB psicobiológicas dos pacientes com doenças renais 
foram listadas conforme a seguir, em: 1. Hidratação. Identificados nessa 
subclassificação das necessidades psicobiológicas os Diagnósticos de Enfermagem: 
Constipação, Diarreia e Retenção Urinária constantes na CIPE e na NANDA-I; 2. Sono 
e Repouso. Na subclassificação das NHB “Sono e Repouso” foram identificados os DE 
Insônia e Fadiga em ambas as classificações; 3. Mecânica Corporal. Os DE Intolerância 
à atividade, Risco de Intolerância à atividade e Risco de Quedas foram constantes na 
CIPE e na NANDA-I; 4. Percepção. Nessa subclassificação foram identificados os DE 
Dor Aguda e Dor Crônica. O DE Dor Aguda é definida na CIPE como "Percepção, 
Prejudicada: Aumento de sensação desagradável no corpo; relato subjetivo de 
sofrimento, expressão facial de dor, alteração no tônus muscular, comportamento auto 
protetor, foco de atenção reduzido, alteração do tempo de percepção, afastamento de 
contato social, processo de pensamento prejudicado, comportamento distraído, 
inquietação e perda do apetite.” e na NANDA-I como "Experiência sensorial e emocional 
desagradável associada a lesão tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal 
lesão (International Association for the Study of Pain); início súbito ou lento, de 
intensidade leve a intensa, com término antecipado ou previsível e com duração menor 
que 3 meses." Já o DE Dor Crônica é definido na CIPE como “Percepção, Prejudicada: 
Aumento de sensação desagradável no corpo; relato subjetivo de sofrimento, expressão 
facial de dor, alteração no tônus muscular, comportamento auto protetor, foco de 
atenção reduzido, alteração do tempo de percepção, afastamento de contato social, 
processo de pensamento prejudicado, comportamento distraído, inquietação e perda do 
apetite.” e na NANDA-I como “Experiência sensorial e emocional desagradável 
associada a lesão tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão 
(International Association for the Study of Pain); início súbito ou lento, de intensidade 
leve a intensa, constante ou recorrente, sem término antecipado ou previsível e com 
duração maior que 3 meses." 5. Regulação. Nessa subseção das NHB psicobiológicas 
foram identificados os DE: Risco de Infecção, Hipertermia, Edema e Volume de Líquidos 
Excessivo. As definições para os DE da CIPE são Risco de Infecção como a 
“possibilidade de invasão do corpo por microrganismos patogênicos que se reproduzem 
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e se multiplicam, originando doenças por lesão celular local, secreção de toxina ou 
reação antígeno-anticorpo”, Hipertermia como uma “termorregulação, prejudicada: 
diminuição da capacidade de mudar o termostato interno, acompanhada por um 
aumento da temperatura corporal, pele quente e seca, sonolência e cefaleia, associada 
a disfunção do sistema nervoso central ou sistema endócrino, colapso por calor, 
introdução artificial de elevada temperatura corporal por razões terapêuticas” e Edema 
como “retenção de Líquidos”. Já na NANDA-I os DE de Risco de Infecção, Hipertermia 
e Volume de Líquidos Excessivo são definidos respectivamente em: “Suscetibilidade a 
invasão e multiplicação de organismos patogênicos que pode comprometer a saúde”; 
“Temperatura corporal central acima dos parâmetros diurnos normais devido a falha na 
termorregulação”; e “Entrada excessiva e/ou retenção de líquidos”. As NHB 
psicossociais foram listadas em: 1. Segurança. O DE Ansiedade é conceituado pela 
CIPE como: “Emoção, Negativa: Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia” e 
NANDA-I como: “Sentimento vago e incômodo de desconforto ou temor, acompanhado 
por resposta autonômica (a fonte é frequentemente não específica ou desconhecida 
para o indivíduo); sentimento de apreensão causado pela antecipação de perigo. É um 
sinal de alerta que chama a atenção para um perigo iminente e permite ao indivíduo 
tomar medidas para lidar com a ameaça”. O DE Medo é definido na CIPE e na NANDA-
I, respectivamente como: “Emoção, Negativa: Sentimentos de ameaça, perigo ou 
angústia, devido a causa conhecida ou desconhecida, acompanhado às vezes de luta 
psicológica ou resposta de fuga” e “Resposta a uma ameaça percebida que é 
conscientemente reconhecida como um perigo”. Na infância a doença renal crônica 
causa alterações sociais, emocionais e psicológicas. Essas alterações normalmente 
propiciam estresse e mudança em sua percepção da vida, provocando o medo (VALLE; 
SOUZA; RIBEIRO, 2013; CAMPOS et al., 2015). 2. Aceitação. Foram identificados 
nessa subclassificação das NHB os DE Estresse por Mudança do Ambiente e Síndrome 
do estresse por mudança na CIPE definido como “Resposta Psicológica, Prejudicada: 
Disposição para gerenciar os distúrbios fisiológicos e psicológicos, como resultado de 
mudança de um ambiente para outro” e na NANDA-I definido como “Distúrbio fisiológico 
e/ou psicossocial decorrente de transferência de um ambiente para outro”. O processo 
da hospitalização pode proporcionar o desenvolvimento de sentimentos diversos como 
a ansiedade e o medo. Diante disso, a assistência à criança hospitalizada deve prover 
cuidados além do físico, como os que permeiam o emocional e o social, uma oferta de 
assistência humanizada. 
 
Conclusão 

 
O estudo possibilitou a identificação de 147 diagnósticos de enfermagem formulados 
pelos sistemas de classificação CIPE e NANDA-I. A classificação dos títulos 
diagnósticos nos níveis da teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta 
evidenciou a predominância das necessidades psicobiológicas. Foi realizado o 
mapeamento cruzado entre os títulos diagnósticos dos dois sistemas de classificação 
citados com as Necessidades Humanas Básicas. Como resultado deste feito, o 
mapeamento cruzado entre os diagnósticos de enfermagem com correspondentes 
obteve IVC ≥ 0,8 pelos especialistas. A utilização dos sistemas de classificação 
possibilita a identificação de DE específicos pelo enfermeiro, além de colaborar com o 
estabelecimento da enfermagem como ciência. Também possibilita um cuidado mais 
direcionado a crianças com doenças renais por identificar DE específicos e assim 
permitindo a aplicação de cuidados direcionados para as reais necessidades dessas 
crianças e também promove a padronização da linguagem que é necessária 
principalmente para o cuidado com pessoas portadoras de doenças crônicas que 
demandam cuidados mais intensos e prolongados. Diante dos resultados, ressalta-se a 
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importância do desenvolvimento de estudos futuros a fim de realizar a validação dos DE 
não constantes na NANDA-I, de modo a contribuir com o desenvolvimento da 
terminologia em questão. Por fim, o estudo destaca como limitação o processo de 
inferência diagnostica, que mesmo sendo realizado por profissionais experientes na 
área, trata-se de um processo subjetivo. Todavia, o estudo apresenta fortes 
contribuições para o fortalecimento da enfermagem como ciência. 
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TÍTULO: Indicadores antropométricos como preditores de alterações de biomarcadores 

hepáticos em adolescentes com excesso de peso 

Resumo 

Introdução: A alanina aminotransferase (ALT) é uma enzima que em situações de injúria 
hepática tem suas concentrações séricas elevadas. Objetivo: avaliar a relação entre as 
concentrações séricas de ALT e parâmetros antropométricos em adolescentes com 
excesso de peso. Metodologia: Estudo transversal com 120 adolescentes (10-19 anos) 
com sobrepeso e obesidade. Foram coletados dados antropométricos (estatura, peso e 
circunferência da cintura) e índice de conicidade e bioquímicos (glicemia, insulina e 
concentrações de ALT e AST). Os dados foram avaliados por testes de coeficiente de 
correlação de Pearson e teste Exato de Fisher. Foi considerada estatisticamente 
significantes aqueles resultados com p-valor < 0,05. Resultados: Dos 120 adolescentes 
avaliados, 63 (42,5%) eram meninos e (89%) das meninas estavam no estágio púbere. 
Os meninos apresentaram valores significativamente mais elevados de ALT (p<0,050), 
AST (p<0,010) e índice de conicidade (p<0,010) e as meninas de insulina em jejum 
(p<0,010). Nos meninos, ALT correlacionou-se positivamente com insulina em jejum 
(p<0,050) e nas meninas com circunferência da cintura (p<0,050), índice de conicidade 
(p<0,050), IMC (p<0,010), insulina em jejum (p<0,010) e HOMA-IR (p<0,010). 
Conclusão: Marcadores antropométricos correlacionaram-se com as concentrações de 
ALT em meninos e meninas, sugerindo que alterações nessas variáveis são bons 
preditores de elevação dessa enzima e podem ser utilizados como medidas de rastreio. 
 
Palavras-chave: adolescentes. alanina aminotransferase. antropometria. insulina. 

TITLE: Anthropometric parameters as predictors of changes in liver biomarkers in 

overweight and obese adolescentes 

Abstract 

Introduction: Alanine aminotransferase (ALT) is an enzyme that in situations of liver injury 
has high serum concentrations. Objective: to evaluate the relationship between serum 
ALT concentrations and anthropometric parameters in overweight adolescents. 
Methodology: Cross-sectional study with 120 adolescents (10-19 years old) with 
overweight and obesity. Anthropometric data (height, weight and waist circumference) 
and taper and biochemical indexes (glycemia, insulin and ALT and AST concentrations) 
were collected. Data were assessed by Pearson's correlation coefficient tests and 
Fisher's exact test. Results with p-value <0.05 were considered statistically significant. 
Results: Of the 120 adolescents evaluated, 63 (42.5%) were boys and (89%) girls were 
in the pubescent stage. Boys showed significantly higher values of ALT (p <0.050), AST 
(p <0.010) and taper index (p <0.010) and girls on fasting insulin (p <0.010). In boys, 
ALT correlated positively with fasting insulin (p <0.050) and in girls with waist 
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circumference (p <0.050), taper index (p <0.050), BMI (p <0.010), fasting insulin ( p 
<0.010) and HOMA-IR (p <0.010). Conclusion: Anthropometric markers correlated with 
ALT concentrations in boys and girls, suggesting that changes in these variables are 
good predictors of elevation of this enzyme and can be used as screening measures. 
 
Keywords: adolescents. alanine aminotransferase. anthropometry. Insulin. 

Introdução 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é na atualidade uma das principais 
causas de injúria hepática no mundo (ÜSTYOL et al., 2018). A esteatose é seu espectro 
inicial, assinalada pelo acúmulo excessivo de gordura no fígado, estando esse acima de 
5% do seu peso total, com possível progressão para dano e inflamação, esteato-hepatite 
não alcóolica (EHA), cirrose e carcinoma hepatocelular (WGO, 2012). A DHGNA 
pediátrica acomete crianças e adolescentes e está relacionada à resistência à insulina 
(RI), obesidade - em especial, a visceral - e dislipidemia, com aumento nas 
concentrações de triglicerídeos e redução de lipoproteína de alta densidade (HDL). Pela 
associação desses fatores com os critérios diagnósticos da síndrome metabólica (SM), 
é denominada como a manifestação hepática da SM (VOS et al., 2018) (SOUSA et al., 
2015). A prevalência de DHGNA vem crescendo exponencialmente, e até 2012, em 
média um terço da população americana, europeia e ocidental era atingida, sobretudo 
no público com obesidade (40-90%) (WGO, 2012). No Brasil, em torno de 20% da 
população é afetada, e dados recentes citam a América do Sul como a segunda região 
com mais casos diagnosticados (SBH, 2014) (YOUNOSSI et al., 2016). Em crianças 
americanas, até 2012, a prevalência era de 13-14%, em especial, em adolescentes com 
obesidade (WGO, 2012) (BENETOLO et al., 2019). Evidências apontam a obesidade e 
consequente quadro de RI, como fatores determinantes na fisiopatologia da DHGNA. O 
acúmulo de tecido adiposo – particularmente o visceral – proporciona o desenvolvimento 
de um processo inflamatório crônico de baixa intensidade e decréscimo na produção de 
adiponectina, fatores esses que em conjunto, levam a uma menor sensibilidade do 
indivíduo à insulina (SOUSA et al., 2015; SILVA; BEZERRA, 2016). Em síntese, o 
depósito excessivo de gordura no fígado é mediado por um desequilíbrio entre a entrada 
e saída no tecido hepático, suscitado pela RI (SIMÕES, 2018). A RI atua aumentando a 
oferta de ácidos graxos livres no tecido hepático e a lipogênese hepática, pela inibição 
da lipólise no adipócito e diminuição da captação de glicose pelo músculo. Esse 
acúmulo, em companhia do decremento de adiponectina, impedem a saída e consumo 
de triglicerídeos, a partir do prejuízo à β-oxidação e menor produção de lipoproteínas 
de muito baixa densidade (VLDL). Com isso, desencadeando o acúmulo intra-hepático 
de gordura e provável progressão da doença (SOUSA et al., 2015) (WGO, 2012) (FAN 
et al., 2019). Uma das linhas para rastreio da DHGNA é a determinação das 
concentrações séricas dos biomarcadores de função hepática (WGO 2012). 
Atualmente, a alanina amino-transferase (ALT) é considerada o de maior especificidade 
e sensibilidade e em idade pediátrica, considerada o melhor meio de rastreio, de baixo 
custo e não invasivo (VOS et al., 2018). Para dinamização do rastreio da DHGNA, 
alguns parâmetros têm sido avaliados pela sua intimidade com a obesidade visceral, 
sendo a circunferência da cintura (CC) e o índice de conicidade – valor obtido pela CC, 
peso e estatura –, alguns desses (CLEMENTE et al., 2016) (MOTTA et al., 2018) 
(MOURA et al., 2018). A circunferência da cintura (CC) vem sendo considerada uma 
potencial ferramenta de triagem, em que foram encontradas correlações significativas 
entre maiores valores de CC e prevalência de DHGNA na população adolescente com 
obesidade (CLEMENTE et al., 2016) (MOTTA et al., 2018). Ademais, o IC também foi 
relacionado à SM, onde a RI e a obesidade estão presentes (NOBRE et al., 2018) Desse 
modo, devido à inexistência de dados na população brasileira infantil, ao aumento 
substancial de casos e comorbidades associadas e à acessibilidade dessas medidas na 
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prática clínica, o presente estudo objetivou avaliar a relação entre marcadores 
antropométricos e as concentrações de ALT, em população adolescente brasileira, 
como predição de alterações hepáticas. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de estudo transversal, realizado entre outubro de 2016 a agosto de 2019, 
recorte de um projeto maior intitulado ‘‘Estudo da associação entre polimorfismos de 
nucleotídeo único (SNPs) dos genes CYP2R1 e VDR com as concentrações séricas de 
cálcio e vitamina D e sobrepeso/obesidade em adolescentes’’. O projeto foi submetido 
e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL) da UFRN (CAAE 56763716.7.0000.5292) (Anexo 1), com respectivos Termos 
de Consentimentos (TCLE) adequados a linguagem regional, faixa etária e objeto de 
estudo. O Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e o Termo de 
Assentimento Livre Esclarecido (TALE) (Anexo 2) foram devidamente preenchidos pelos 
pais e/ou responsáveis dos adolescentes, e pelos participantes, após esclarecimentos 
dos objetivos, riscos e benefícios da pesquisa em duas vias impressas (uma via para o 
participante e outra via para os pesquisadores). Trata-se de uma amostra não-
probabilística, a qual foi constituída por meio de demanda espontânea, com 
adolescentes, de 10 a 19 anos, de ambos os sexos, que procuravam atendimento pela 
primeira vez no ambulatório de endocrinologia pediátrica do Hospital Universitário 
Onofre Lopes, Natal/RN, diagnosticados com sobrepeso ou obesidade, segundo 
classificação determinada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e preconizada 
pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN, 2008) por meio das curvas 
de adequação do Índice de Massa Corporal (IMC) para idade. Os critérios de inclusão: 
(1) adolescentes entre 10 e 19 anos com diagnóstico de sobrepeso ou obesidade. Os 
critérios de exclusão: (1) não ter as funções físicas e cognitivas preservadas; (2) 
gestantes e lactantes; (3) uso de vitaminas e minerais; (4) ter diagnóstico de diabetes; 
(5) uso de medicamentos para o tratamento da resistência à insulina ou diabetes mellitus 
tipo 2; (6) apresentar síndromes genéticas associadas à obesidade ou outras doenças; 
(7) adolescentes que apresentem alguma patologia aguda ou crônica (Insuficiência 
Cardíaca, Insuficiência Renal Crônica, câncer). A avaliação antropométrica foi realizada 
a partir do peso e a estatura, os quais foram coletados de acordo com procedimentos 
descritos no Anthropometric Standardization Reference Manual (LOHMAN, 1992) e 
recomendações da Organização Mundial da Saúde (WHO, 1995). A aferição dessas 
medidas, bem como o perímetro da cintura foram realizados por examinadores 
capacitados durante a coleta de dados. A partir do cálculo do Índice da Massa Corporal 
(IMC) foi possível a classificação dos valores de IMC e consequente diagnóstico do 
sobrepeso e obesidade dos adolescentes. O diagnóstico ocorreu com base nas curvas 
de índice de massa corporal (IMC) da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
específicas para idade e sexo, sendo classificado como sobrepeso e obesidade, 
respectivamente, quando o escore Z de IMC for maior ou igual a +1 e +2. O índice de 
conicidade (IC), foi obtido a partir da seguinte fórmula: IC = circunferência da cintura 
(m)/0,019 x √peso corporal (kg)/estatura (m). Para a avaliação bioquímica foram 
coletadas amostras de sangue após jejum de 10 a 14 horas. O sangue foi fracionado 
em tubo sem anticoagulante (volume de 10 ml) para obtenção do soro e, em seguida, 
destinado às análises de glicemia de jejum, teste oral de tolerância à glicose (TOTG), 
insulina no jejum e aos 120 minutos após TTGO para a avaliação da resistência à 
insulina (RI) por meio do índice: HOMA- IR (homeostasis model assessment – insulin 
resistance) calculado pela seguinte fórmula: (glicemia de jejum em mg/dLx0,05551) x 
insulina de jejum em μU/mL]/22,5. As análises foram realizadas pelo Laboratório de 
Análises Clínicas do HUOL / UFRN. Assim como também, os dados referentes ao 
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estadiamento puberal registrados pelo Endocrinologista Pediátrico no prontuário neste 
mesmo dia. Os dados foram analisados pelo software SPSS, versão 17.0. Para as 
variáveis contínuas foram utilizadas medidas de tendência central e de dispersão 
(média, mediana e desvio-padrão); e proporção para variáveis categóricas. Diferenças 
entre médias foram testadas por meio do teste t bilateral e entre prevalências pelo teste 
do Qui-quadrado. As correlações foram estimadas utilizando-se coeficiente de 
correlação de Pearson e as associações pelo teste Exato de Fisher. Foram realizadas 
regressões lineares simples tendo as concentrações de ALT como variável dependente. 
Todas as análises estatísticas serão consideradas significantes quando o p-valor for 
menor que 5%. 
 
Resultados e Discussões 

 
O estudo incluiu 120 adolescentes diagnosticados com sobrepeso e obesidade, com 63 
(52,5%) meninos e um maior percentual (89%) das meninas no estágio púbere. Os 
meninos apresentaram valores mais elevados de ALT (p<0,050), AST (p<0,010) e índice 
de conicidade (p<0,010). As meninas apresentaram maior valor de insulina em jejum 
(p<0,010). O percentual de meninos com ALT acima do limite máximo foi de 20,6% e de 
meninas 29,8%. Os dados bioquímicos e antropométricos dos indivíduos estão 
apresentados na tabela 1. Os testes de correlações entre as concentrações de ALT e 
os parâmetros antropométricos, categorizados por sexo, estão na tabela 2. Nos 
meninos, as concentrações de ALT correlacionaram-se positivamente com insulina em 
jejum (p<0,050). As meninas apresentaram correlações positivas entre ALT e as 
variáveis circunferência da cintura e índice de conicidade (p<0,050) e IMC, insulina em 
jejum e HOMA-IR (p<0,010). Os testes de regressão linear mostraram a influência das 
concentrações de ALT nas variáveis bioquímicas e antropométricas analisadas, por 
sexo. Nos meninos, a cada 1 unidade correspondente da variável insulina em jejum, 
estima-se em média o aumento de 1,26U/L na ALT. Enquanto nas meninas, a cada 1 
unidade correlata das variáveis IMC, circunferência da cintura, índice de conicidade, 
insulina de jejum e HOMA-IR estima-se em média o aumento de 0,74U/L, 0,40U/L, 
41,63U/L, 0,58U/L e 2,23U/L na ALT, respectivamente. Este estudo foi o pioneiro em 
analisar a associação entre as concentrações de ALT e parâmetros antropométricos e 
bioquímicos em meninos e meninas com excesso de peso na população do nordeste do 
Brasil. Nos meninos, ALT apresentou correlação com insulina em jejum e nas meninas 
com IMC, CC, índice de conicidade e insulina em jejum. Desse modo, é comprovada a 
estreita relação entre as concentrações da ALT com os critérios diagnósticos da 
síndrome metabólica (VOS et. Al, 2018) (SOUSA et al., 2015). Os meninos 
apresentaram valores mais elevados de índice de conicidade, ALT e AST. Essas 
diferenças podem ser atribuídas especialmente, à especificidade do sexo, no qual o 
masculino apresenta resultados superiores, concordando com outros achados (VOS et. 
Al, 2018) (PELEGRINI et al., 2015). No presente estudo, as meninas apresentaram 
maior estágio de maturação sexual e maior concentração de insulina em jejum 
comparados aos meninos. Estudos prévios avaliando parâmetros de risco 
cardiometabólicos em adolescentes com excesso de peso corroboram com os dados 
apresentados acerca da maior frequência de estágio púbere nas meninas 24 25 (IWANI 
et al., 2017) (CHEN et al., 2017). Nesse contexto, é consenso que os valores mais 
elevados de insulina estão relacionados à distribuição de gordura corporal, e quando 
ocorre maior acúmulo na área central do corpo, denominada de gordura visceral, 
desencadeia uma diminuição da ação da insulina e consequente, hiperinsulinemia. 
Desse modo, além do excesso de peso, o estágio da maturação puberal também pode 
influenciar no surgimento de alterações metabólicas (CARDENAS-VARGAS et al., 
2018) (SILVA; BEZERRA, 2016). O percentual de meninos com ALT acima do limite 
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máximo foi de 20,6% e de meninas 29,8%. Os dados da literatura diferem acerca da 
proporção de indivíduos com essa alteração e tais diferenças podem ser atribuídas aos 
diferentes pontos de corte utilizados para essa faixa etária (ENGELMANN et al; 2014) 
(BONITO et al., 2009). Ressalta-se que os pontos utilizados no presente estudo têm 
sido recomendados por sua melhor acurácia e à especificidade de cada sexo, tendo 
sido determinados e validados em amostra representativa e diversificada (VOS et al., 
2018). Pesquisadores ao avaliarem as enzimas hepáticas de adolescentes japoneses 
com obesidade, encontraram alterações em 16,3% nos meninos e 5,3% nas meninas 
(LEE et al., 2018). É sabido que o acúmulo gorduroso no fígado está intimamente ligado 
aos critérios estabelecidos para a SM, juntamente, com à elevação das transaminases, 
com destaque à ALT (VOS et al., 2018) (HAMPE; SHAFFER; ROTH, 2017). 
Confirmando essa hipótese, foi observado em nosso estudo, nos meninos, a elevação 
das concentrações dessa enzima relacionada ao aumento da insulina em jejum. Em 
consonância com nossos achados, Ahn et al. (2015) também encontraram correlação 
positiva entre maiores quartis de ALT e variáveis bioquímicas e antropométricas no sexo 
masculino. A elevação na insulina, tal qual o acúmulo intra-hepático de gordura, podem 
ser explicados por um mesmo mecanismo compensador: a RI, mediada, especialmente, 
pelo acúmulo adiposo na área central do corpo. Esse tecido em excesso, acarreta o 
desenvolvimento de um processo inflamatório crônico de baixa intensidade, pela maior 
infiltração de macrófagos, os quais produzem citocinas pró-inflamatórias, como a TNF-
α, que diminuem a ação insulínica nos tecidos (SILVA; BEZERRA, 2016). Em nossos 
achados, em ambos os sexos, a insulina em jejum foi correlacionada com ALT, e ainda, 
nas meninas encontrou-se correlação entre HOMA-IR e ALT, fundamentando a estreita 
relação entre RI e DHGNA. Sabe-se que o aumento da gordura visceral, diminui a 
produção de adiponectina (não avaliado no presente estudo), adipocina com 
propriedades anti-inflamatórias e fundamental no controle da homeostase energética. 
Concentrações baixas dessa adipocina e altas de TNF-α diminuem a sensibilidade do 
indivíduo à insulina, causando um estado de hiperinsulinemia e RI. A RI, conjuntamente, 
à redução de adiponectina atuam no desenvolvimento da DHGNA, em que o acúmulo 
adiposo hepático provoca elevação nas concentrações de ALT séricas (SILVA; 
BEZERRA, 2016). Nas meninas, foi registrado correlação entre todos os parâmetros 
antropométricos estudados e as concentrações de ALT, sendo o de melhor resposta, o 
IMC. Como já mencionado, é evidente a intimidade entre o acúmulo e a distribuição de 
gordura corporal – com ênfase na área central – com a DHGNA. A CC tem sido utilizada 
como marcador para triagem de DHGNA e relatado que o aumento dessa medida prediz 
com segurança o risco da doença em adolescentes com obesidade, especialmente, com 
valores acima de 99cm (CLEMENTE et al., 2015). Foi verificado no presente estudo, 
que a cada 1cm na CC estima-se em média o aumento de 0,40U/L na ALT. Em 
consonância com Dâmaso et al. (2008) que encontraram elevação a cada 1cm na CC 
associada com duas vezes maior risco de DHGNA em adolescentes com obesidade. 
Encontramos ainda correlação entre ALT e o índice de conicidade, obtido pela CC, peso 
e estatura, em que maiores valores estão relacionados à maior circunferência visceral. 
Estudos ainda encontraram relação entre índice de conicidade, RI e obesidade, 
fundamentando a eficácia desse instrumento como medida preditora de DHGNA 
(MOTTA et al., 2018) (MOURA et al., 2018). Essas medidas antropométricas 
apresentam baixo custo e fácil aplicação ambulatorial. Desse modo, sua implantação 
pode ser inserida na avaliação clínica de populações de risco para surgimento de 
doenças cardiovasculares, sobretudo, com obesidade. 
 
Conclusão 
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O presente estudo apresenta algumas limitações as quais merecem ser relatadas, como 
o fato de o desenho transversal não possibilitar a identificação de uma relação de causa 
e efeito entre ALT e as variáveis antropométricas e metabólicas. Ainda, para rastreio da 
DHGNA não foram utilizados exames de imagem, considerados os de melhor acurácia 
e identificação. Entretanto ressalta-se, a utilização das dosagens da enzima ALT como 
métodos de rastreio, que mesmo sendo uma medida indireta de injúria hepática, são de 
maior acessibilidade e utilização na prática clínica e um dos métodos mais utilizados em 
ambulatório na investigação da doença. Por conseguinte, o nosso estudo apresentou o 
perfil da população e identificou que a verificação e a utilização de medidas como IMC, 
circunferência da cintura e índice de conicidade podem ser técnicas confiáveis para 
estimar elevações na ALT como risco para desenvolvimento de esteatose hepática em 
adolescentes com sobrepeso e obesidade, especialmente, em meninas. Em resumo, 
nossos resultados fornecem evidências da utilização de medidas convenientes no 
acompanhamento e triagem de DHGNA em adolescentes com excesso de peso. Devido 
à precariedade de dados acerca do tema na população estudada e ao incremento no 
número de casos da doença e alterações cardiometabólicas, foi primordial a 
identificação de outras medidas de rastreio a serem utilizadas e com isso, prevenção e 
melhora do quadro. Por fim, sugere-se a necessidade de mais estudos longitudinais, 
com maior tamanho amostral e em diferentes populações, para corroborar com os 
resultados aqui encontrados. 
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TÍTULO: Avaliação de liberação de formulações cosméticas contendo ácido ferúlico e 

ciclodextrina utilizando células de Franz e membrana biomimética 

Resumo 

Compostos fenólicos são amplamente utilizados em produtos cosméticos para proteção 
contra a radiação ultravioleta (UV), que pode trazer prejuízos à saúde e causar o 
fotoenvelhecimento da pele. O ácido ferúlico (AF) possui grande potencial em reduzir 
estes danos, destacando-se por possuir atividade neutralizante sobre os radicais livres 
que podem causar danos oxidativos às membranas celulares e DNA. Este estudo tem 
como objetivo avaliar a liberação de formulações cosméticas gel e gel creme acrescidas 
de 0,5% de AF utilizando células de difusão de Franz com membrana sintética e 
membrana impregnada com solução lipóide. A liberação do AF foi quantificada 
diretamente por CLUE através da análise do fluido receptor coletado da célula de Franz. 
Nas condições experimentais avaliadas, a formulação gel liberou uma maior quantidade 
de ativo em menor intervalo de tempo, enquanto que a formulação gel-creme 
apresentou uma liberação menor e mais lenta. Possivelmente esse comportamento 
ocorreu devido à característica lipofílica do AF, que favorece uma liberação mais rápida 
quando em meio predominantemente aquoso como a formulação gel. Ao final do estudo, 
foi possível observar que a membrana biomimética (impregnada) conferiu maior 
resistência à difusão da AF, provocando comportamentos de liberação distintos entre 
as formulações. 
 
Palavras-chave: Ácido Ferúlico. Liberação cutânea. Célula de Franz. 

TITLE: Evaluation of the release of cosmetic formulations containing ferulic acid and 

cyclodextrin using Franz cells and biomimetic membrane 

Abstract 

Phenolic compounds are widely used in cosmetic products to protect against ultraviolet 
(UV) radiation, which can harm health and cause skin photoaging. Ferulic acid (AF) has 
great potential to reduce these damages, standing out for having neutralizing activity on 
free radicals that can cause oxidative damage to cell membranes and DNA. This study 
aims to evaluate the release of cosmetic gel and cream gel formulations plus 0.5% PA 
using Franz diffusion cells with synthetic membrane and membrane impregnated with 
lipid solution. The AF release was directly quantified by CLUE through the analysis of 
the receptor fluid collected from the Franz cell. In the experimental conditions evaluated, 
the gel formulation released a greater amount of active in a shorter time interval, while 
the gel-cream formulation showed a smaller and slower release. This behavior was 
possibly due to the lipophilic characteristic of the AF, which favors a faster release when 
in a predominantly aqueous medium such as the gel formulation. At the end of the study, 
it was observed that the biomimetic membrane (impregnated) conferred greater 
resistance to the diffusion of PA, causing different release behaviors between the 
formulations. 
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Introdução 

        O envelhecimento da pele é um processo complexo e multifatorial do qual resultam 
alterações severas em termos estéticos e funcionais. Com o tempo, estas alterações 
levam ao declínio das funções biológicas da pele que deixa de ter capacidade para se 
adaptar às constantes agressões de que vai sendo alvo. (RABE et al., 2006). Dentre os 
fatores que envolvem o envelhecimento da pele, o estresse oxidativo é apontado como 
influência direta. A exposição aos raios UV causa uma produção excessiva de radicais 
livres que aumentam os níveis celulares de espécies reativas de oxigênio (ERO’s). 
Dessa maneira, a radiação contribui para queimadura solar, fotocarcinogênese e 
fotoenvelhecimento. (ZHANG et al., 2010; LEPHART, 2016).  
        Diversas pesquisas têm sido realizadas para o desenvolvimento de novos produtos 
cosméticos utilizando diferentes ativos para combater os efeitos prejudiciais da radiação 
UV e consequentemente, reduzir a ocorrência de câncer de pele e retardar o processo 
de fotoenvelhecimento (KORAC; KHAMBHOLJA, 2011; CHEN et al., 2012). Os 
compostos fenólicos tem grande destaque, pois podem inibir a peroxidação lipídica e 
lipoxigenase, reações importantes para a neutralização de radicais livres, impedindo a 
propagação do processo de oxidação (DUTRA et al., 2008). O ácido ferúlico (AF) é um 
composto fenólico abundantemente encontrado em plantas, principalmente em cereais 
(SVOBODOVA et al., 2003; MANCUSO, SANTANGELO, 2014). Possui elevado 
potencial antioxidante devido ao seu núcleo fenólico e à sua cadeia insaturada formarem 
uma ressonância estabilizada (AGUILAR-HERNÁNDEZ et al., 2017 ; SRINIVASAN et 
al., 2007). Estudos apontam que a sua aplicação tópica inibe a formação de eritema 
provocado pela exposição da pele aos raios ultravioletas B (UVB) (KUMAR; PRUTHI, 
2014; SAIJA et al., 2000).  
        No desenvolvimento de formulações cosméticas, os testes clínicos, que 
demonstram a eficácia do produto, são indispensáveis no entanto podem ser onerosos 
e demorados. Estudos in vitro são abordagens imprescindíveis para o desenvolvimento 
de medicamentos e produtos cosméticos, pois costumam ser efetivos na predição da 
resposta biológica e apresentam maior reprodutibilidade (CORTI et al., 2005; HAQ et 
al., 2018). São realizados, muitas vezes, utilizando células de difusão. As membranas 
podem ser de origem natural, proveniente de tecidos humanos e de animais, ou ainda, 
células e sistemas artificiais, utilizando membranas sintéticas, que possuem poros onde 
a substância ativa pode se difundir facilmente até o meio receptor. A avaliação destas 
membranas permite a determinação da estrutura e caracterização de suas 
propriedades, sendo comumente usadas membranas com base em derivados de 
celulose (ARELLANO et al., 1998; CSÓKA et al., 2005; DJORDJEVIC et al., 2005; 
EDGAR et al., 2001; NG et al., 2010; ÖZER et al., 2007).  
        O sistema que utiliza células de Franz é uma abordagem experimental eficaz que 
avalia a cinética de liberação e permeação, estimando a liberação in vitro do ativo 
através da pele. Além disso, ao ser comparado a outras técnicas, possui vantagens por 
possuir baixo custo, boa reprodutibilidade dos resultados e realização em pequeno 
período de tempo (SIMON et al., 2016; LEVEQUE, et al., 2004; ENGESLAND et al., 
2013).  
        Dessa forma, foi utilizada a membrana biomimética obtida por meio de impregnação 
da membrana sintética com substâncias lipídicas, com o objetivo de mimetizar a barreira 
cutânea, simulando a composição lipídica in vivo do estrato córneo, favorecendo assim, 
um estudo preditivo da liberação e permeabilidade da substância ativa na pele 
(LEVEQUE et al., 2004; SIMON et al., 2016).  
        Diante desse contexto, o presente estudo propõe avaliar a liberação in vitro do 
ácido ferúlico em sistema de células de difusão de Franz, utilizando membranas sintética 
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e biomimética em um estudo comparativo quantificando o ativo por CLUE-DAD 
(Cromatografia Líquida de Ultra-Eficiência). 
 
Metodologia 

 
PREPARAÇÃO DE FORMULAÇÕES COSMÉTICAS  
  
        A composição das formulações gel e creme-gel estão listadas na Tabela 1. Os 
componentes foram determinados com base no estudo de compatibilidade entre o AF e 
os excipientes utilizados em formulações semi-sólidas realizadas por Bezerra et al, 
2016. A formulação gel-creme foi obtida pelo método de emulsificação a frio, na qual 
uma solução com conservante e a quantidade total de água da formulação foram 
vertidas sobre os outros componentes sob agitação mecânica à 600 rpm durante 30 
minutos.  
        A formulação gel foi obtida através da solubilização dos componentes hidrofílicos 
na quantidade total de água da respectiva formulação com agitação da fase aquosa em 
uma chapa aquecedora até 70ºC. Após atingir essa temperatura, houve a pulverização 
e dispersão do polímero gelificante, e em seguida a formulação foi submetida a agitação 
mecânica por 30 minutos à 300 rpm no banho maria com circulação (modelo SOLAB 
SL-155). Todas as formulações foram deixadas em repouso por 24 horas antes de 
serem submetidas a testes subsequentes. Foram manipulados três lotes de cada 
formulação para em seguida serem submetidos aos estudos de liberação in vitro.  
  
ESTUDO DE LIBERAÇÃO CUTÂNEA IN VITRO  
 
   Impregnação da membrana sintética  
        A membrana filtrante de acetato de celulose com tamanho de poro 0,1 μm, 
porosidade de 75% e espessura de 150 μm (modelo VCWP04700, Milipore®) foi 
utilizada nesse estudo. A impregnação da membrana foi realizada utilizando uma 
solução lipídica constituída por colesterol (Sigma®) 2,10%, lipoid E80® 1,70% e 1-
octanol (Synth®) 96,2% segundo o estudo experimental de Corti et al., (2005). Após 
homogeneização, a solução foi armazenada em frasco de vidro âmbar e refrigerada a 4 
± 2 º C.  
        As membranas de acetato de celulose foram cortadas com um diâmetro de 1 cm. 
As membranas foram lavadas antes da impregnação submersas em tampão fosfato pH 
7,4 durante 120 minutos. Em seguida as membranas foram retiradas da solução e o 
excesso de tampão foi removido com papel absorvente. Após a lavagem, as membranas 
foram submersas na solução lipídica por 120 minutos, secas a temperatura ambiente e 
armazenadas em tubos Falcon, resfriadas a 4 ±2 ºC. Esta lavagem foi realizada para 
remoção de possíveis sujidades das membranas que poderiam interferir na 
impregnação homogênea.  
   
 Teste de liberação in vitro das formulações cosméticas  
        O teste de liberação cutânea foi realizado em células de difusão de Franz, com 
área de difusão de 1,77 cm2 e capacidade de 12 mL do compartimento receptor. As 
células de Franz foram preparadas inserindo a membrana entre os compartimentos 
doador e receptor. Em seguida, foram adicionados 0,3 g da formulação com 0,5% (p/p) 
de AF no compartimento doador. O compartimento receptor foi preenchido com 12 mL 
de solução de PBS + 2,5% de Tween 80 pH 7,4. O fluido receptor foi mantido a 32 ± 1 ° 
C sob agitação constante a 300 rpm. Alíquotas de 1ml foram removidas em intervalos 
de tempo 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 horas. Após a retirada de cada amostra, a 
mesma quantidade foi reposta no compartimento receptor para manter a condição sink. 
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Os ensaios foram realizados em quadruplicata e expressos em valores médios ± desvio 
padrão (DP) para a membrana sintética (MS) e a membrana biomimética (MB).  
        A quantidade de AF no meio coletado foi determinada por CLUE. A quantidade 
acumulada de AF foi calculada usando a área de superfície (μg/cm2) e plotada em 
função do tempo. O percentual de liberação do fármaco foi determinado pela equação 
1 (CAVALCANTI et al., 2016; POPA et al., 2009): Liberação do ativo (%) = Rt / Q x 100 
(1)              Onde Rt representa a quantidade cumulativa de AF liberada no tempo t; Q 
representa a quantidade inicial de AF na formulação.  
  
   Avaliação do teor de AF por Cromatografia Líquida de Ultra-Eficiência (CLUE-DAD)  
        O método cromatográfico foi previamente validado, sendo executado pelo 
cromatográfo de modelo Shimadzu® UFLC-XR (Japão). Zorbax eclipse plus® C18 (50 
x 2,1 mm, 1,8 µm) foi usado como coluna cromatográfica. A Fase móvel utilizada 
constituía-se por acetonitrila PA (ACN): Água acidificada com ácido acético a 2% (12:88 
v/v) em modo isocrático. As análises foram realizadas em temperatura a 30 ° C, com 
fluxo de fase móvel 0,25 mL/min e volume de injeção de 1 μL.  
        As soluções de trabalho foram filtradas em filtro Millipore® 0,45 µm antes de serem 
injetadas no equipamento.  
  
   Estudo de modelos de cinética de liberação  
        Para avaliar o modelo cinético de liberação mais adequado, os dados foram 
analisados em modelos de ordem zero (µg/cm2 versus tempo), primeira ordem (log 
µg/cm2 versus tempo) e Higuchi (µg/cm2 versus raiz quadrada do tempo). O modelo 
cinético mais adequado foi selecionado com base no valor de r mais próximo do valor 
de 1 obtido por regressão linear.  
        O fluxo de AF através das membranas (J) foi calculado por regressão linear e 
correspondeu à inclinação na porção linear dos pontos experimentais onde o equilíbrio 
de difusão já seria alcançado, obtendo-se assim o fluxo no estado estacionário 
(PREMARATHNE et al., 2016). O lag time corresponde ao intercepto obtido quando a 
linha de estado estacionário foi estendida ao eixo do tempo, sendo definida com o tempo 
necessário para a passagem de uma substância para atravessar a membrana e atingir 
o equilíbrio (AULTON, 2005).  
        O coeficiente de permeabilidade (P) foi calculado dividindo-se o fluxo (J) pela 
quantidade inicial do fármaco no veículo de acordo com a Equação 2 (DI CAGNO et al., 
2015):P = J / Co (2)  
        Onde P é o coeficiente de permeabilidade, J é o fluxo em estado estacionário e Co 
é a concentração inicial do ativo na formulação.  
  
   Análise estatística  
        Os resultados foram analisados estatisticamente utilizando análise de variância 
(ANOVA) com nível de confiança de 95% e teste t. 
 
Resultados e Discussões 

 
       Os ensaios com células de Franz foram realizados para analisar o perfil de liberação 
do ativo AF em diferentes veículos, bem como a influência da membrana biomimética, 
através da determinação dos parâmetros cinéticos que caracterizam o processo de 
liberação. Características e propriedades físico-químicas do veículo e do ativo podem 
influenciar diretamente na liberação das formulações tópicas.  
        A liberação do AF das formulações foi aumentando ao longo do período de tempo 
analisado. Na membrana sintética, as formulações gel-creme e gel apresentaram 
quantidade liberada do ativo em 0 a 479,28 ± 37,2 μg/cm2 e 0 a 470,74 μg/cm2 ± 23,3, 
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respectivamente. Na membrana biomimética, a liberação de AF da formulação gel-
creme e gel no mesmo intervalo de tempo, ocorreu de 0 a 413,59 ± 32,2 μg/cm2 e de 0 
a 453,54 ± 33,3 μg/cm2 como observado na Figura 1.  
        A concentração (%) de substância ativa liberada das formulações ao final do 
experimento utilizando membrana sintética foi de 52,40% ± 0,2 para o gel-creme e de 
52,36% ± 0,15 para o gel. Com a membrana biomimética houve liberação do gel-creme 
de 46,04% ± 0,34 e para o gel de 49,55% ± 0,30. Não houve diferença significativa (p > 
0,05) na quantidade de AF liberada das formulações no ensaio realizado com a 
membrana sintética, pois apresentaram perfis de liberação semelhantes. Na membrana 
biomimética, houve diferença significativa (p < 0,05). A formulação gel, em todas as 
condições avaliadas, liberou o AF mais rapidamente.  
        A análise de regressão linear foi realizada para determinar o modelo cinético que 
se ajusta ao perfil de liberação do AF nos veículos usados. Três modelos diferentes 
foram avaliados: ordem zero (µg/cm2 versus tempo); Higuchi (µg/cm2 versus raiz 
quadrada do tempo); Primeira ordem (log de µg/cm² versus tempo). Os valores de 
correlação estão descritos na Tabela 2. 
        Após avaliar os valores de correlação dos coeficientes obtidos a partir dos modelos 
matemáticos propostos, observou-se que as formulações avaliadas com a membrana 
sintética se enquadram no modelo cinético de Higuchi. Na biomimética, o gel-creme 
apresentou cinética de ordem zero e o gel apresentou cinética de Higuchi.  
        A velocidade de liberação do ativo (fluxo – J), TL (lag time) e o coeficiente de 
permeabilidade (P) foram determinados com base no modelo cinético de cada 
formulação e membrana, conforme demonstrado na Tabela 3.  
        O modelo cinético de Higuchi relaciona a concentração de acordo com a raiz 
quadrada do tempo, indicando que a liberação ocorreu por mecanismo de difusão. 
Assim, a liberação do ativo depende de sua concentração disponível, ou seja, quanto 
maior a concentração, mais ativo será liberado. Além disso, este modelo também infere 
que a concentração ativa na formulação é maior que a solubilidade desta na matriz 
(HIGUCHI, 1962; MILLUCCI et al., 2012; PREMARATHNE et al., 2016). O modelo 
cinético de ordem zero na membrana biomimética indicou que a substância ativa é 
liberada lentamente, independente da concentração do ativo (DJEKIC et al., 2012).  
      Formulações com características hidrofílicas podem promover maior liberação de 
compostos fenólicos quando estes são hidrofóbicos, devido a baixa afinidade da 
substância ativa com o veículo (CASAGRANDE et al., 2007; KITAGAWA et al., 2011; 
ZILLICH et al., 2013), o que corrobora com os resultados obtidos no presente estudo.  
       O AF tem um caráter hidrofóbico, log P = 1,67, (ROLEIRA et al., 2010), portanto, 
quando presente na formulação gel predominantemente hidrofílica, uma maior liberação 
e maior fluxo de AF foi observado em um intervalo de tempo menor. O comportamento 
oposto foi observado no ensaio de liberação do AF em gel-creme, uma vez que a 
formulação possui conteúdo lipofílico, podendo assim reter o ativo por possuir maior 
afinidade com o mesmo, resultando em menor liberação e menor fluxo da substância 
analisada (SAIJA et al., 2000).  
        No estudo da liberação do AF utilizando a membrana biomimética na formulação 
gel-creme, observou-se um aumento significativo no intervalo de tempo necessário para 
atingir o equilíbrio (TL), bem como a redução do fluxo e coeficiente de permeabilidade 
(p < 0,05). Esses dados corroboram com a cinética de ordem zero definida para o gel-
creme na membrana biomimética, uma vez que houve uma liberação mais lenta, 
possivelmente também devido à afinidade do ativo pelos compostos lipofílicos 
impregnados na membrana.  
         O AF foi liberado mais rapidamente e em maiores quantidades da formulação em 
gel quando comparada a formulação gel creme, pois, permitiu sua difusão mais rápida 
ao meio receptor, conforme observado nos parâmetros cinéticos. Contudo, é possível 
observar que a membrana biomimética conferiu ao teste de liberação maior resistência 
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à difusão do AF, provocando comportamentos de liberação distintos entre as 
formulações, de maneira diferente ocorreu na membrana sintética, onde as formulações 
praticamente apresentaram o mesmo perfil de liberação.  
        Estudos realizados por Corti et al., 2005, utilizando membrana biomimética similar 
indicaram capacidade preditiva e correlação in vivo. Entretanto, o autor não avaliou a 
influência do veículo na liberação das substâncias ativas utilizando a respectiva 
membrana. Assim, estudos de correlação in vitro/in vivo são almejados para que se 
avalie a influência do veículo na liberação do AF, assegurando maior confiabilidade e 
predição da resposta biológica. 
 
Conclusão 

 
        Devido ao seu caráter hidrofóbico o Ácido Ferúlico apresentou maior liberação da 
formulação gel em todas as condições avaliadas. As formulações apresentaram perfis 
de liberação diferentes quando avaliadas na membrana biomimética, porém essa 
diferença comportamental não invalida seu uso, onde a escolha da formulação ocorre 
de acordo com as finalidades pretendidas. 
 
Referências 

 
AGUILAR-HERNÁNDEZ, I.; AFSETH, N. K.; LÓPEZ-LUKE, T.; CONTRERAS-
TORRES, F. F.; WOLD, J. P.; ORNELAS-SOTO, N.. Surface enhanced Raman 
spectroscopy of phenolic antioxidants: a systematic evaluation of ferulic acid, p -
coumaric acid, caffeic acid and sinapic acid. Vibrational Spectroscopy, [S.L.], v. 89, p. 
113-122, mar. 2017. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.vibspec.2017.02.002. 
ARELLANO, A.; SANTOYO, S.; MARTN, C.; YGARTUA, P.. Surfactant effects on the in 
vitro percutaneous absorption of diclofenac sodium. European Journal Of Drug 
Metabolism And Pharmacokinetics, [S.L.], v. 23, n. 2, p. 307-312, jun. 1998. Springer 
Science and Business Media LLC. http://dx.doi.org/10.1007/bf03189356. AULTON, M. 
E. Delineamento de formas farmacêuticas. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
BEZERRA, G. S. N.; PEREIRA, M. A. V.; OSTROSKY, E. A.; BARBOSA, E. G.; MOURA, 
M. F. V.; FERRARI, M.; ARAGÃO, C. F. S.; GOMES, A. P. B.. Compatibility study 
between ferulic acid and excipients used in cosmetic formulations by TG/DTG, DSC and 
FTIR. Journal Of Thermal Analysis And Calorimetry, [S.L.], v. 127, n. 2, p. 1683-1691, 2 
jul. 2016. Springer Science and Business Media LLC. http://dx.doi.org/10.1007/s10973-
016-5654-9. CASAGRANDE, R.; GEORGETTI, S. R.; VERRI, W. A.; BORIN, M. F.; 
LOPEZ, R. F. V.; FONSECA, M. J. V.. In vitro evaluation of quercetin cutaneous 
absorption from topical formulations and its functional stability by antioxidant activity. 
International Journal Of Pharmaceutics, [S.L.], v. 328, n. 2, p. 183-190, jan. 2007. 
Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2006.08.006. CAVALCANTI, A. L.M.; 
REIS, M. Y. F. A.; SILVA, G. C. L.; RAMALHO, Í. M. M.; GUIMARÃES, G. P.; SILVA, J. 
A.; SARAIVA, K. L.A.; DAMASCENO, B. P. G. L.. Microemulsion for topical application 
of pentoxifylline: in vitro release and in vivo evaluation. International Journal Of 
Pharmaceutics, [S.L.], v. 506, n. 1-2, p. 351-360, jun. 2016. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.04.065. CHEN, J.; ZHANG, T.; JIANG, B.; MU, 
W.; MIAO, M. Characterization and antioxidant activity of Ginkgo biloba exocarp 
polysaccharides. Carbohydrate Polymers, [S.L.], v. 87, p. 40-45, 2012. Elsevier BV. 
https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2011.06.083 CORTI, G.; MAESTRELLI, F.; CIRRI, M.; 
ZERROUK, N.; MURA, P.. Development and evaluation of an in vitro method for 
prediction of human drug absorption. European Journal Of Pharmaceutical Sciences, 
[S.L.], v. 27, n. 4, p. 354-362, mar. 2005. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejps.2005.11.005. CSÓKA, I.; CSÁNYI, E.; ZAPANTIS, G.; 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 677 

 

NAGY, E.; FEHÉR-KISS, A.; HORVÁTH, G.; BLAZSÓ, G.; ERőS, I.. In vitro and in vivo 
percutaneous absorption of topical dosage forms: case studies. International Journal Of 
Pharmaceutics, [S.L.], v. 291, n. 1-2, p. 11-19, mar. 2005. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2004.07.038. DI CAGNO, M.; BIBI, H. A.; BAUER-
BRANDL, A.. New biomimetic barrier Permeapad™ for efficient investigation of passive 
permeability of drugs. European Journal Of Pharmaceutical Sciences, [S.L.], v. 73, p. 
29-34, jun. 2015. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejps.2015.03.019. DJEKIC, L.; 
PRIMORAC, M.; FILIPIC, S.; AGBABA, D.. Investigation of surfactant/cosurfactant 
synergism impact on ibuprofen solubilization capacity and drug release characteristics 
of nonionic microemulsions. International Journal Of Pharmaceutics, [S.L.], v. 433, n. 1-
2, p. 25-33, ago. 2012. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2012.04.070. 
DJORDJEVIC, L; PRIMORAC, M.; STUPAR, M. In vitro release of diclofenac 
diethylamine from caprylocaproyl macrogolglycerides based microemulsions. 
International Journal Of Pharmaceutics, [S.L.], v. 296, n. 1-2, p. 73-79, 30 maio 2005. 
Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2005.02.014. DUTRA, R.; LEITE, M.; 
BARBOSA, N.. Quantification of Phenolic Constituents and Antioxidant Activity of 
Pterodon emarginatus Vogel Seeds. International Journal Of Molecular Sciences, [S.L.], 
v. 9, n. 4, p. 606-614, 18 abr. 2008. MDPI AG. http://dx.doi.org/10.3390/ijms9040606. 
EDGAR, K. J.; BUCHANAN, C. M.; DEBENHAM, J. S.; RUNDQUIST, P. A.; SEILER, B. 
D.; SHELTON, M. C.; TINDALL, D.. Advances in cellulose ester performance and 
application. Progress In Polymer Science, [S.L.], v. 26, n. 9, p. 1605-1688, nov. 2001. 
Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/s0079-6700(01)00027-2. ENGESLAND, A.; 
SKAR, M.; HANSEN, T.; ŀKALKO-BASNET, N.; FLATEN, G. E. New Applications of 
Phospholipid Vesicle-Based Permeation Assay: Permeation model mimicking skin 
barrier. Journal Of Pharmaceutical Sciences, [s.l.], v. 102, n. 5, p. 1588-1600, maio 2013. 
Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1002/jps.23509. HAQ, A.; DORRANI, M.; GOODYEAR, 
B.; JOSHI, V.; MICHNIAK-KOHN, B.. Membrane properties for permeability testing: Skin 
versus synthetic membranes. International Journal Of Pharmaceutics, [S.L.], v. 539, n. 
1-2, p. 58-64, mar. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2018.01.029. 
HIGUCHI, W.I.. Analysis of Data on the Medicament Release from Ointments. Journal 
Of Pharmaceutical Sciences, [S.L.], v. 51, n. 8, p. 802-804, ago. 1962. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1002/jps.2600510825. KITAGAWA, S.; YOSHII, K.; MORITA, S.; 
TERAOKA, R. Efficient Topical Delivery of Chlorogenic Acid by an Oil-in-Water 
Microemulsion to Protect Skin against UV-Induced Damage. Chemical & Pharmaceutical 
Bulletin, [S.L.], v. 59, n. 6, p. 793-796, 2011. Pharmaceutical Society of Japan. 
http://dx.doi.org/10.1248/cpb.59.793. KORAć, R.; KHAMBHOLJA, K.. Potential of herbs 
in skin protection from ultraviolet radiation. Pharmacognosy Reviews, [S.L.], v. 5, n. 10, 
p. 164-173, 2011. Medknow. http://dx.doi.org/10.4103/0973-7847.91114. KUMAR, N.; 
PRUTHI, V.. Potential applications of ferulic acid from natural sources. Biotechnology 
Reports, [S.L.], v. 4, p. 86-93, dez. 2014. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.btre.2014.09.002. LEPHART, E. D.. Skin aging and oxidative 

stress: equol⠹s anti-aging effects via biochemical and molecular mechanisms. Ageing 

Research Reviews, [S.L.], v. 31, p. 36-54, nov. 2016. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.arr.2016.08.001. LEVEQUE, N.; MAKKI, S.; HADGRAFT, J.; 
HUMBERT, Ph.. Comparison of Franz cells and microdialysis for assessing salicylic acid 
penetration through human skin. International Journal Of Pharmaceutics, [S.L.], v. 269, 
n. 2, p. 323-328, jan. 2004. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2003.09.012. 
MANCUSO, C.; SANTANGELO, R.. Ferulic acid: pharmacological and toxicological 
aspects. Food And Chemical Toxicology, [S.L.], v. 65, p. 185-195, mar. 2014. Elsevier 
BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2013.12.024. MILLUCCI, V.; CRISTINA, M.; MEMOLI, 
A.; PETRALITO, S.; TRAVAGLI, V.; ZANARDI, I.. Apparent Solubility and Dissolution 
Profile at Non-Sink Conditions as Quality Improvement Tools. Promising 
Pharmaceuticals, [S.L.], p. 83-100, 23 maio 2012. InTech. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 678 

 

http://dx.doi.org/10.5772/37656. NG, S.-F.; ROUSE, J. J.; SANDERSON, F. D.; 
MEIDAN, V.; ECCLESTON, G. M.. Validation of a Static Franz Diffusion Cell System for 
In Vitro Permeation Studies. Aaps Pharmscitech, [S.L.], v. 11, n. 3, p. 1432-1441, set. 
2010. Springer Science and Business Media LLC. http://dx.doi.org/10.1208/s12249-010-
9522-9. ÖZER, Ö.; KIVÇAK, B.; MUTLU, B.; AKAY, S.; SAGLAM, H.; TÖMEK, S.. In 
Vitro Release Studies on Multiple and Simple Emulsions of α-Tocopherol with Pistacia 
Leaves. Scientia Pharmaceutica, [S.L.], v. 75, n. 3, p. 97-109, 2007. MDPI AG. 
http://dx.doi.org/10.3797/scipharm.2007.75.97. POPA, N.; NOVAC, O.; PROFIRE, L.; 
LUPUSORU, C. E.; POPA, M. I.. Hydrogels based on chitosan–xanthan for controlled 
release of theophylline. Journal Of Materials Science: Materials in Medicine, [S.L.], v. 21, 
n. 4, p. 1241-1248, 19 nov. 2009. Springer Science and Business Media LLC. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10856-009-3937-4. 
 
Anexos 

 

 
Tabela 1. Composição (% p/p) das formulações cosméticas 
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Tabela 2. Determinação de ordem de liberação do AF através do coeficiente de 
correlação (r) 
 

 
Tabela 3. Parâmetros cinéticos obtidos a partir da liberação in vitro do AF. 
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Figura 1. Perfis in vitro de liberação de AF das formulações: (a) gel-creme e gel em 
membrana sintética (b) gel-creme e gel em membrana biomimética (c) gel-creme em 
membrana sintética e biomimética (d) gel em membrana sintética e biomimética. 
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TÍTULO: ANALISE DAS MEDIDAS DE CONTROLE DO MYCROBACTERIUM 

TUBERCULOSIS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE 

Resumo 

Introdução: a tuberculose é uma doença que é bastante negligenciada e por isso ainda 
é considerada um grave problema de saúde pública. Em 2017 houve cerca de, 10,4 
milhões de novos casos de TB no mundo e 1,3 milhões de pessoas morreram em 
decorrência da doença. Dessa forma, as medidas de controle funcionam com o objetivo 
de diminuir a transmissibilidade do mycobacterium tuberculosis. Metodologia: Trata-se 
de um estudo avaliativo de caráter normativo. A pesquisa foi realizada no Município de 
Natal, nos serviços de APS. A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de 
2019 e o questionário contou com 53 questões. O processo de amostragem foi realizado 
por meio da estratificação proporcional entre a quantidade de unidades de saúde e por 
categoria profissional em cada distrito sanitário com o objetivo de garantir a 
representatividade de cada categoria profissional e estabelecimento de saúde. 
Resultados : Participaram do estudo 184 profissionais. A partir dos dados analisados foi 
possível avaliar a adoção das medidas de controle de infecção do Mycobacterium 
tuberculosis na Atenção Primária à Saúde como incipiente (49,5%). As dimensões 
relacionadas à estrutura e processo foram avaliadas como parcialmente implantada 
(38,36%) e incipiente (10,88%), respectivamente. Conclusão : Faz-se necessária 
reflexão dos gestores e profissionais para a tomada de decisão que busquem 
aprimoramento das ações, uma vez que ficam perceptíveis fragilidades no 
desenvolvimento de ações. 
 
Palavras-chave: Tuberculose. Atenção Primária à Saúde. Controle de Infecção. 

Avaliação 

TITLE: EVALUATION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS INFECTION 

CONTROL MEASURES IN PRIMARY CARE 

Abstract 

Introduction: tuberculosis is a disease that is quite neglected and is therefore still 
considered a serious public health problem. In 2017, there were about 10.4 million new 
tb cases worldwide and 1.3 million people died from the disease. Thus, the control 
measures work with the objective of reducing the transmissibility of mycobacterium 
tuberculosis. Methodology: This is an evaluative study of normative character. The 
research was conducted in the municipality of Natal, in phc services. Data collection was 
performed in the first half of 2019 and the questionnaire had 53 questions. The sampling 
process was carried out through proportional stratification between the number of health 
units and by professional category in each health district in order to ensure the 
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representativeness of each professional category and health establishment. Results : 
184 professionals participated in the study. From the analyzed data, it was possible to 
evaluate the adoption of mycobacterium tuberculosis infection control measures in 
Primary Health Care as incipient (49.5%). The dimensions related to the structure and 
process were evaluated as partially implanted (38.36%) (10.88%), respectively. 
Conclusion : It is necessary to reflect on managers and professionals for decision making 
that seeks to improve actions, since weaknesses in the development of actions are 
noticeable. 
 
Keywords: Tuberculosis. Primary Health Care. Infection Control. Health Services 

Introdução 

A Tuberculose (TB), embora conhecida há séculos, ainda é negligenciada em países de 
baixa e média renda sendo considerada um grave problema de saúde pública mundial. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é a doença infecciosa e 
transmissível com agente etiológico único que mais mata e que a maioria dessas mortes 
pode ser evitada com o diagnóstico oportuno e tratamento conforme recomendações 
(PERREIRA et al., 2015; LACERDA et al., 2017; OMS, 2018). O Mycobacterium 
tuberculosis, também conhecido como Bacilo de Koch (BK), é o responsável pela 
infecção. A transmissão ocorre pela via respiratória através da inalação de partículas de 
aerossóis lançadas ao ar por meio da tosse, fala ou espirro de indivíduos doentes 
(SOARES et al., 2017; SOUSA et al., 2010). Em 2017 houve cerca de,10,4 milhões de 
novos casos de TB no mundo e 1,3 milhões de pessoas morreram em decorrência da 
doença. No Brasil, no mesmo ano, houve 4.426 óbitos e 1.077 pessoas apresentaram 
resistências a alguma droga da primeira linha de tratamento. Segundo o Boletim 
Epidemiológico, no Brasil, em 2017, foram notificados 69.569 casos de TB e o 
coeficiente de incidência foi igual a 33,5 casos para cada 100 mil habitantes (BRASIL, 
2017; OMS, 2018). Por isso, para o controle eficaz da TB e melhora dos resultados em 
seu enfrentamento, é necessário que a APS utilize estratégias que facilite o acesso ao 
usuário e promova assistência integral e de qualidade, através da busca ativa dos 
sintomáticos respiratórios ou que o indivíduo que procurar o atendimento seja 
investigado, diagnosticado e tratado em tempo oportuno tendo em vista à promoção, 
proteção e recuperação da saúde (ANTUNES et al., 2016; MARQUIEVIZ et al., 2013; 
SASAKI et al., 2015). Em relação às instituições de saúde, orienta-se que sejam 
realizadas medidas de controle com o objetivo de diminuir o risco de transmissibilidade 
do Mycobacterium tuberculosis. Essas medidas são divididas em administrativas 
(gerenciais), ambientais (ou de engenharia) e proteção individual (BRASIL, 2018). As 
medidas administrativas (gerenciais) são aquelas que apresentam maior impacto e que 
demandam pouco ônus para os serviços de saúde uma vez que objetivam a 
identificação dos indivíduos acometidos por TB, o treinamento de profissionais e a 
organização do atendimento (BRASIL, 2018). Já as medidas de Controle ambiental 
dizem respeito a adaptação dos ambientes e espaços comuns, uma vez que se torna 
primordial a definição de espaços externos para a espera do atendimento desse usuário, 
bem como reformas que priorizem a circulação de ar. Enquanto as medidas de proteção 
individual são voltadas para o uso de máscaras pelos profissionais que fazem 
atendimento aos indivíduos que estão com suspeita ou diagnóstico de tuberculose 
(BRASIL, 2018). Diante disso, objetivou-se Avaliar a adoção das medidas de controle 
de infecção do Mycobacterium tuberculosis na Atenção Primária à Saúde, Identificar o 
perfil dos profissionais de saúde que atendem sintomáticos respiratórios (SR) e 
pacientes com tuberculose, Identificar como se dá às medidas de controle de infecção 
por Mycobacterium tuberculosis e Descrever as medidas de controle de infecção de TB 
adotadas pelos profissionais de saúde. Este estudo se justifica diante da necessidade 
de ampliar a produção de pesquisas operacionais sobre a temática a fim de gerar 
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conhecimento que apresente subsídios para o aperfeiçoamento das políticas públicas 
locais em resposta ao agravo e do próprio funcionamento dos serviços quanto à 
realização das medidas de controle para a doença. Nesse sentido, alguns 
questionamentos orientam o presente estudo, são eles: Qual o perfil dos profissionais 
de saúde da atenção primária a saúde que atendem os portadores de TB? O perfil 
desses profissionais tem relação com a adoção das medidas de controle de infecção da 
doença? Que medidas de controle de infecção estão sendo realizadas para eliminar a 
tuberculose como problema de saúde pública? 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo avaliativo de caráter normativo. Este tipo de estudo caracteriza-
se pela aplicação de critérios e normas (CONTANDRIOPOULOS, 2006) para obtenção 
do contexto e dos resultados das ações desenvolvidas. Realiza um julgamento de valor 
sobre a estrutura, processo e resultado de uma intervenção em comparação com aquilo 
que é preconizado (CONTRADRIOPOULO, 2006; CHAMPAGNE et al., 2011c, 
BROUSSELLE et al., 2011). A pesquisa foi realizada no Município de Natal, nos serviços 
de APS. O município é a capital do Estado do RN. O município de Natal é constituído 
por 36 bairros, do quais se encontram dividido em cinco distritos sanitários (DS) de 
saúde (Norte I, Norte II, Sul, Leste e Oeste). Segundo o Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), o município possui 56 estabelecimentos de 
atenção primária à saúde; destes, 45 são Unidades de Saúde da Família (USF) e 11 
são Unidades Básicas de Saúde (UBS) (BRASIL, 2017b), das quais são caracterizados 
como Unidade Básicas de Saúde (UBS) e ESF, dos quais as UBS caracterizam-se como 
a não existência de adscrição da população a ser atendida pelo estabelecimento de 
saúde e atende demanda espontânea, enquanto, as USF apresentam adscrição da 
clientela com demanda organizada, respectivamente. Tendo em vista que cada UBS 
deve possuir, no mínimo, um médico, um enfermeiro e um técnico ou auxiliar de 
enfermagem( BRASIL, 2017) Optou-se por realizar a coleta de dados com estas três 
categorias profissionais presentes nos estabelecimentos de saúde, pelo fato da 
magnitude do risco de aquisição da infecção que varia de acordo com a configuração 
trabalhista, prevalência de TB entre as categorias profissionais, e a eficácia das medidas 
de controle nos serviços (BRASIL, 2018). Com isso, o processo de amostragem foi 
realizado por meio da estratificação proporcional entre a quantidade de unidades de 
saúde e por categoria profissional em cada distrito sanitário com o objetivo de garantir 
a representatividade de cada categoria profissional e estabelecimento de saúde. Como 
critério de inclusão foi considerado o profissional efetivo ou com contrato de trabalho 
temporário por cooperativa, que desenvolvem suas funções em algum estabelecimento 
de saúde de APS no município de Natal e como critério de exclusão, aquele profissional 
em licença médica ou de férias. Em relação às perdas, caracterizadas como aqueles 
profissionais que se recusam a participar da entrevista, assim como aqueles que não 
estão presente no momento da visita dos pesquisadores. Será realizada a reposição 
proporcional. A população do estudo corresponde a 603 profissionais (CNES, 2018). 
Para cálculo da amostra do estudo será considerado o referencial de Barbetta (2015): 
N = tamanho (número de elementos) da população; n = tamanho (número de elementos) 
da amostra; nº= uma primeira aproximação para o tamanho da amostra e; Eº = erro 
amostral tolerável. Além disso, seguindo esse mesmo raciocínio de proporcionalidade, 
calculou-se a razão entre o quantitativo total de profissionais presentes em cada DS e 
profissionais por categoria para formação de índices, cujos valores foram multiplicados 
pelo quantitativo de cada categorias profissionais presente na amostra para obter o valor 
de profissionais por categoria. A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de 
2019. O questionário contou com 53 questões. Em relação às questões objetivas serão 
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dicotômicas ou de múltipla escolha com resposta única e com a utilização da escala de 
Likert. Para a utilização dessa escala será atribuído um valor entre “um” e “cinco”, sendo 
a resposta mais favorável a que receberá o valor mais alto da escala e a mais 
desfavorável receberá o valor mais baixo. Na perspectiva da avaliação, neste 
questionário foram considerada “Estrutura” as ações relacionadas às medidas de 
controle administrativas, e individuais e “Processo” as ações relacionadas às medidas 
administrativas. Neste estudo para a análise da implantação das ações relacionadas às 
medidas de controle de infecção foram consideradas as dimensões, subdimensões e 
critérios para identificar o grau de implantação. O grau de implantação foi fundamentado 
na seguinte classificação: Não implantado (de 0% a 25%), incipiente (de 26% a 50%), 
parcialmente implantado (de 51% a 75%) e implantado (de 76% a 100%) (FERREIRA; 
SILVA, 2014). Para a obtenção do grau de implantação de cada dimensão, 
subdimensão e variáveis foi utilizada a estatística descritiva e inferencial. A análise dos 
dados foi realizada através do programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS), versão 22.0 IBM. Neste estudo foram respeitadas as disposições da Resolução 
466/2012 (BRASIL, 2013), definidora das diretrizes e das normas regulamentadoras da 
pesquisa envolvendo seres humanos. A pesquisa foi autorizada pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Natal e foi analisada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte o qual emitiu sua aprovação através do 
parecer 3.250.817 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 
08005818.6.0000.5537. 
 
Resultados e Discussões 

 
Participaram do estudo 184 profissionais. Os motivos para a não inclusão do quantitativo 
remanescente de profissionais na pesquisa foram: (31) recusa profissional; e (20) estava 
afastado durante o período da coleta de dados. Dessas perdas, (23) foram médicos, 
(15) foram enfermeiros e (13) de técnicos de enfermagem. Quanto à caracterização dos 
profissionais participantes do estudo, verificou-se que 78% (n= 143) era do sexo 
feminino, seguido de 45 % (n=83) dos técnicos de enfermagem, 30% (n= 55) dos 
enfermeiros e 23% (n=43) dos médicos (23,37%) respectivamente. Em relação ao 
atendimento e /ou acompanhamento das pessoas com TB foi referido pelos profissionais 
de saúde que este atendimento se dá uma vez na semana, manhã ou tarde, a partir de 
agendamento prévio. No que tange a inserção dos profissionais de saúde na APS 91% 
(n =166) estavam inseridos nas USF e 9 % (n=18) nas Unidades Básicas de Saúde. 
Ressalta-se ainda que 29 % (n =53) dos profissionais trabalhavam em unidades de 
saúde localizadas no DS Oeste, 18% (34) no DS SUL, 18% (34) no DS Norte I, 16 % (n 
= 34) no DS Norte 2, e 18% (33) no DS Leste, respectivamente. Quanto às orientações 
recebidas sobre as medidas de biossegurança relacionadas à TB 68% (n =125) dos 
profissionais informaram ter recebido estas orientações. Foi informado ainda que mais 
de 95% do acompanhamento dos casos de TB são realizados por enfermeiros e 
médicos. A partir dos dados analisados foi possível avaliar a adoção das medidas de 
controle de infecção do Mycobacterium tuberculosis na Atenção Primária à Saúde como 
incipiente (49,5%). As dimensões relacionadas à estrutura e processo foram avaliadas 
como parcialmente implantada (38,36%) e incipiente (10,88%), respectivamente. Na 
dimensão Estrutura, foram avaliadas três subdimensões: medidas ambientais, avaliadas 
como não implantada (7,07%); medidas gerenciais (63,70%) e medidas de proteção 
ambas classificadas como parcialmente implantada (54,47%). Em relação à dimensão 
Processo, a subdimensão avaliada foi a de medidas gerenciais, classificada com 
implantação incipiente (40,27%). Em relação à Estrutura, a primeira subdimensão 
avaliada diz respeito às medidas ambientais relacionadas aos aspectos estruturais dos 
serviços os quais todos se encontram não implantados (100%), onde se tem às ações 
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ambientais sobre a existência de ambulatório/triagem de SR; a existência de local 
específico para realização da ação anterior; local específico para coleta de amostra de 
escarro e, por último, a presença de exautores e/ ou purificadores de ar e/ ou filtros de 
alta eficiência para ar particulado (HEPA). A subdimensão em conformidade com as 
medidas gerenciais do estudo contabilizam 14 itens, dos quais 10 (53,33%) se 
encontram implantados, a saber: existência de laboratório para análise do escarro, 
disponibilidade deste em coletar as amostras para diagnóstico; presença de potes para 
exame de escarro; presença de esquema básico para o tratamento; oferta de testagem 
para HIV aos casos recém-diagnósticados; utilização do livro de SR; preenchimento do 
livro de SR; presença de livro de registro e acompanhamento de casos; notificação de 
casos; atualização dos dados de acompanhamento do tratamento e o uso Gerenciador 
de ambiente Laboratorial (GAL), e, 03 itens se encontram não implantados (20%), a 
saber: esquema terapêutico especial, horário diferenciado de atendimento e existência 
de serviço de radiologia. Em relação à subdimensão relacionada às medidas de 
proteção individuais foram avaliados 08 itens dos quais 02 (25%) encontram não 
implantados, onde se observam as ações decorrentes da disponibilidade de máscara 
para visitantes ou acompanhantes e o próprio fornecimento de máscara para o SR; por 
seguinte, 02 itens avaliados foram classificados como totalmente implantados (25%), a 
saber: notificação de casos e risco de aquisição da doença. No tocante à dimensão 
processo, na subdimensão sobre as medidas gerenciais foram avaliados 13 itens 
(100%) dos quais foram classificados como não implantados e 01(7,6%) totalmente 
implantado. Os itens não implantados na subdimensão medidas gerenciais foram: A 
presença de um Plano elaborado para monitoramento e controle da infecção de TB; Se 
existe dia ou horário de agendamento de consulta/atendimento ambulatorial para os 
casos suspeitos de TB; o tempo decorrido entre o diagnóstico do caso e o início do 
tratamento em horas e em semanas também e a existência de restrição do acesso de 
funcionários aos ambientes onde são atendidos/realizados procedimentos que possam 
formar aerossóis; o item totalmente implantado foi à existência de profissional 
responsável pela coordenação das ações de controle da TB no serviço de saúde. As 
ações de controle do Mycobacterium tuberculosis fazem parte do Programa Nacional de 
Controle da Tuberculose (PNCT). Este programa, a partir dos princípios e diretrizes do 
SUS, busca incentivar esforços nacionais na formulação de políticas públicas 
necessárias para o controle da doença nos diversos cenários do país. Segundo o MS a 
descentralização das ações de controle da doença para a APS e incentivos intra e 
intersetoriais de esforços são importantes para o desenvolvimento de ações 
estratégicas de vigilância, promoção e equidade em resposta a TB (BRASIL, 2019). A 
adoção das medidas de controle de infecção da TB foi avaliada como incipiente, e suas 
dimensões Estrutura e Processo como parcialmente implantado e implantação 
incipiente, respectivamente. Dessa forma, tanto a Estrutura como o Processo são 
importante para a avaliação da adoção das medidas de controle do Mycobaterium 
tuberculosis, uma vez podem auxiliar na tomada de decisão pelos atores envolvidos no 
contexto (COELHO, 2014). A subdimensão medidas ambientais, presente na dimensão 
Estrutura, foi avaliada como não implantada. Estudos realizados em países africanos, 
chineses e americanos apontaram que desafios e dificuldades são encontrados nos 
serviços de saúde, relacionados principalmente a construção de serviços de saúde 
adequados para atenderem os SR (CHEN et al., 2019; AYLALEW et al., 2018; MARME, 
2018; ENGELBRECHT et al., 2018; HEUFEMAN; GONÇALVES; GARNELLO, 2013). 
Este fato corrobora com as mesmas condições encontradas nos serviços de saúde do 
município de Natal/RN, dada a não implantação dos itens relacionados à existência de 
ambulatório/triagem de SR e de local específico para realização da ação. Neste aspecto, 
as medidas ambientais dependem de uma gestão participativa para o desenvolvimento 
de um planejamento estratégico que vise a construções de futuras unidades de saúde 
conforme recomendações para o atendimento ao SR e reformulação das unidades 
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existentes, tanto em relação à infraestrutura como em 53 alocação dos mobiliários 
presentes, em consonância com a clientela. No tocante à subdimensão medidas 
gerenciais, presente na dimensão Estrutura, esta se encontra parcialmente implantada 
no município de Natal/RN. Os itens pertencentes a esta subdimensão são 
imprescindíveis para o desenvolvimento das ações de controle da TB, entretanto é 
importante destacar que a disponibilidade dos insumos nos serviços de saúde não 
garante seu uso na rotina dos profissionais de saúde. Dados corroboram com estudos 
realizados por Silva (2018), e que se torna necessário sensibilizar esses profissionais 
em relação à responsabilidade na implementação do processo de trabalho. A presença 
de potes para exame de escarro, existência de laboratório para a análise do escarro e 
a disponibilidade deste em coletar as amostras para diagnóstico foram itens avaliados 
como implantados, o que pode favorecer o diagnóstico precoce da doença no município 
de Natal. Em relação à subdimensão relacionada às medidas de proteção individuais, 
ainda na perspectiva da Estrutura, foram avaliadas como não implantados a presença 
de máscara para visitantes e máscara para o SR. A não implantação da presença de 
máscara para visitantes e máscara para o SR tem impacto significativo na 
transmissibilidade da doença entre os indivíduos que circulam em locais com indivíduos 
SR (TSHITANGANO, 2013; AKSHAYA et al., 2017) . Faz-se necessário a reflexão tanto 
dos profissionais sobre a importância de disponibilidade dos insumos tanto para os SR, 
acompanhantes com objetivo de impedir a cadeia de transmissibilidade da doença nos 
serviços de saúde. Sobre a dimensão Processo, no que tange a subdimensão medidas 
gerenciais, apresentam maior impacto em relação às demais, uma vez que demandam 
pouco ônus para os serviços de saúde e o seu desenvolvimento têm como objetivo a 
rápida identificação dos casos e a organização do serviço, treinamento dos profissionais 
e reorganização do atendimento (BRASIL, 2018). Estudos trazem a importância do 
engajamento da equipe multiprofissional para o controle da TB. Entretanto, percebe-se 
o protagonismo do enfermeiro nas ações de vigilância da doença na APS, dos quais 
perpassam ações relacionadas à assistência ao paciente, capacitação das equipes de 
saúde e avaliação das ações de controle da TB (COSTA; RODRIGUES; SANTOS, 2013; 
OBLITAS et al., 2010; RÊGO et al., 2015; SOUZA; BALDOINO; SILVA, 2016). Em 
contrapartida, os itens relacionados à presença de um Plano elaborado para o 
monitoramento e controle da infecção de TB e ao tempo decorrido entre o diagnóstico 
do caso e o início do tratamento em horas e em semanas foram avaliados como não 
implantados, o que pode influenciar negativamente no diagnóstico precoce da doença, 
tratamento oportuno e a interrupção da cadeia de transmissão. 
 
Conclusão 

 
A adoção das medidas de controle de infecção do Mycobacterium tuberculosis na 
Atenção Primária à Saúde foi avaliada como incipiente, e suas dimensões Estrutura e 
Processo como parcialmente implantado e implantação incipiente, respectivamente. 
Ademais, faz-se necessária reflexão dos gestores e profissionais para a tomada de 
decisão que busquem aprimoramento das ações, uma vez que ficam perceptíveis 
fragilidades em relação ao desenvolvimento das ações de controle da doença no 
município. O conhecimento dos resultados permite que os profissionais e gestores 
possam utilizá-los como ferramenta de orientação e planejamento das ações de modo 
a qualificar o processo de trabalho nos serviços de saúde. Como limitações do estudo, 
têm-se a perda da amostra em média de 15% e ao fato de apenas três categorias 
profissionais que compõe APS do município em questão terem participado da pesquisa. 
Sugere-se o desenvolvimento de outras pesquisas que possam abordar mais 
categoriais profissionais, gestores e usuários. 
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Grau de implantação das ações relacionadas às medidas de controle de infecção do 
Mycobacterium tuberculosis nos nos serviços de APS do município de Natal/RN, 2019. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 690 

 

CÓDIGO: SB0216 

AUTOR: JAIANA XAVIER SANTOS 

ORIENTADOR: SILVANA ALVES PEREIRA 

 

 

TÍTULO: Comparação do padrão respiratório de prematuros e atermos por meio do uso 

de sensores inerciais de movimento 

Resumo 

Introdução: Com o controle respiratório pouco eficiente, os recém-nascidos tornam-se 
mais propensos a apresentar movimentos toracoabdominais (TA) assincrônicos com 
diferença no tempo de expansão e retração entre a caixa torácica e o abdome ou até 
mesmo com movimentos opostos. O objetivo do presente estudo é estimar 
quantitativamente a sincronia TA em recém-nscido prematuro (RNPT) e termo (RN) por 
meio da acelerometria. Métodos: Estudo piloto conduzido com 20 RN e duas unidades 
de medidas inerciais (acelerômetros) alocadas nas regiões do processo xifoide e do 
umbigo. Os movimentos TA foram registrados simultaneamente em vídeo por 2 minutos. 
Os ciclos respiratórios regulares foram utilizados para a construção das figuras de 
Lissajous e para o cálculo do ângulo de mudança de fase (φ) e a análise estatística foi 
conduzida por meio do teste t de Student com nível de significância α= 0,05. Resultados: 
O valor médio de φ foi de 111,80º±62,26 para os RNPT e 86,10º±69,17 para os RN. Não 
houve diferença estatística significativa entre eles (p=0,51). Conclusão: RNPT e RN 
avaliados em seus primeiros dias de vida mostram um padrão respiratório 
predominantemente assincrônico. O uso da acelerometria mostrou-se eficiente na 
avaliação da mobilidade toracoabdominal neonatal. 
 
Palavras-chave: recém-nascido, padrão respiratório, sincronia toracoabdominal 

TITLE: Comparison of the breathing pattern of preterm infants and full term using inertial 

motion sensors 

Abstract 

Introduction: With inefficient respiratory control, newborns become more probable to 
have asynchronous thoracoabdominal movements (TA), with a difference in the time of 
expansion and retraction between the rib cage and the abdomen or even with opposite 
movements. The aim of the present study is to quantitatively estimate the TA synchrony 
in premature newborns (PTNB) and term newborns (NB) using accelerometry. Methods: 
Pilot study conducted with 20 newborns and two units of inertial measurements 
(accelerometers) allocated in the regions of the xiphoid process and the umbilicus. TA 
movements were recorded simultaneously on video for 2 minutes. Regular breathing 
cycles were used to construct Lissajous figures and to calculate the phase change angle 
(φ), and statistical analysis was conducted using Student's T-test with significance level 
α = 0.05. Results: The mean value of φ was 111.80º ± 62.26 for PTNB and 86.10º ± 
69.17 for NB. There was no statistically significant difference between them (p = 0.51). 
Conclusion: PTNB and newborns assessed in the first days of life show a predominantly 
asynchronous breathing pattern. The use of accelerometry proved to be efficient in 
assessing neonatal thoracoabdominal mobility. 
 
Keywords: newborn, breathing pattern, thoracoabdominal synchrony 
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Introdução 

O padrão respiratório dos neonatos tem um controle respiratório imaturo, apresenta-se 
irregular e está comumente associado a apneias, sobretudo em recém-nascidos pré-
termo (RNPT)1. Quando comparados a outras crianças e adultos, seus pulmões 
dispõem de baixa complacência, número de alvéolos reduzido, capacidade residual 
funcional menor e deficiência de surfactante e comunicações colaterais2-6. Além disso, 
o diafragma retificado com menor área de aposição, os músculos intercostais pouco 
eficientes, o alinhamento das costelas horizontalmente e os arcos intercostais pouco 
mineralizados resultam em uma menor capacidade de estabilizar a parede torácica7,8. 
Com o controle respiratório pouco eficiente os RNPT tornam-se mais propensos a 
apresentar movimentos toracoabdominais (TA) assincrônicos, com diferença no tempo 
de expansão e retração entre a caixa torácica e o abdome, de forma que estes 
compartimentos não se movimentam em harmonia durante a inspiração e a 
expiração9,10, ou até mesmo paradoxais, quando se movimentam de forma oposta ao 
outro11. Em ambos os casos é comum o aparecimento de retrações intercostais, 
esternais ou supraclaviculares12. A avaliação dessas alterações é feita de forma 
observacional e subjetiva nas unidades de terapia intensiva (UTI) e cuidados 
intermediários (UCI) neonatais, utilizando-se de escalas como o Boletim de Silverman e 
Andersen13. Um estudo multicêntrico que avaliou a confiabilidade inter-examinador do 
exame físico respiratório em RNPT evidenciou que parte da equipe frequentemente 
discorda entre si sobre os sinais de esforço respiratório, sincronia TA e asculta 
respiratória nesta população14. Entretanto, o uso de métodos quantitativos e não 
invasivos para a avaliação da mobilidade TA como a cirtometria37 a biofotogrametria 
tridimensional36 e a pletismografia optoeletrônica38 mostra-se limitado a pacientes 
colaborativos e dependem de expertise profissional ou apresentam difícil 
implementação na rotina hospitalar ao demandar maior tempo para coleta e análise dos 
dados39. Em contrapartida, o uso de acelerômetros (ACC), capazes de mensurar a 
inclinação e aceleração linear dos compartimentos torácico e abdominal15, tem sido 
crescente em adultos15,16-20 e em crianças21,22 por tratar-se de uma tecnologia 
prática, eficiente, portátil e de baixo custo23,24. Ao conhecimento dos autores, a 
sincronia TA neonatal ainda não foi avaliada por meio desta tecnologia. Diante disto, e 
partindo da premissa que os RNPT apresentariam maior grau de assincronia do que 
recém-nascidos termo (RNT), o objetivo do presente estudo é estimar a sincronia TA 
em RNPT e RNT por meio da acelerometria no ambiente hospitalar. 
 
Metodologia 

 
Este é um estudo quantitativo, observacional e transversal aprovado pelo comitê de 
Ética (sob o parecer nº 89798218.6.0000.5132), conduzido em três etapas, duas 
realizadas na unidade de internação neonatal e uma terceira em laboratório. As famílias 
foram convidadas a participar da pesquisa com assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Foram avaliados 32 recém-nascidos (RN) com idade gestacional ao 
nascimento entre 25 e 41 semanas, estáveis do ponto de vista hemodinâmico e 
respiratório e em ganho ponderal adequado e excluídos 12, seis que fizeram parte da 
primeira etapa, e outros seis por registro inadequado de dados por um dos ACC. Um 
total de 20 RN foi dividido em dois grupos: Grupo Prematuro (GPT) e Grupo Termo (GT). 
A figura 1 apresenta o fluxograma da amostra Etapas do estudo A primeira etapa 
compreendeu testes preliminares realizados em seis RNs não incluídos na análise final 
dos dados. O objetivo desta etapa foi ajustar os ACC aos compartimentos TA e 
padronizar os procedimentos de coleta. Foi adicionado uma base leve confeccionada 
por aço inoxidável revestido com material emborrachado (3x3mm e 2g cada) em cada 
ACC para reduzir os artefatos provocados pelo deslizamento excessivo com a pele e 
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para garantir a leitura do padrão respiratório sem a interferência de movimentações 
ativas de membros, espirros, bocejos, entre outros. A coleta foi padronizada com uma 
duração de 120 segundos. A segunda etapa abrangeu a coleta dos dados com os 20 
RNs. Cada RN utilizou duas unidades de medidas inerciais (UMI) com dimensões 
3x3x1mm e peso de 2g cada. Cada UMI continha um ACC triaxial (modelo MPU 6050, 
TDK InvenSense, Califórnia, USA) com a sensibilidade configurada para 16G e 
frequência de aquisição de 120hz. Os neonatos foram posicionados apenas de fraldas 
em decúbito dorsal no próprio leito e em estado comportamental tranquilo, 30 minutos 
pós-prandial. As UMI foram fixadas com fita micropore nas regiões do processo xifóide 
e acima do umbigo para captação dos movimentos torácico e abdominal, 
respectivamente (Figura 2). Em seguida, foram pareadas entre si previamente a cada 
coleta, utilizando-se o aplicativo SmoveResearch para assegurar a concordância e 
sincronização em tempo real dos dados, relativos às mudanças na aceleração dos 
compartimentos. A atividade respiratória foi gravada em vídeo, gerenciado e 
sincronizado pelo SmoveResearch durante 120 segundos pela câmera de um celular 
MotoG5S (16Mp, Motorola Inc., Illinois, USA). Para assegurar qualidade durante a 
coleta, os sinais vitais (frequência cardíaca e saturação de oxigênio) foram avaliados 
por um monitor multiparamétrico (DixtalOxypleth, DX-A022L-0, Manaus, Brasil), a 
temperatura corporal foi mensurada por um termômetro infantil digital (ElanMedicare, 
Flórida, USA), a frequência respiratória foi contabilizada pelo número de incursões 
respiratórias em 60 segundos e o padrão respiratório (expansibilidade torácica e 
presença ou não de retrações) foi avaliado clinicamente pela pesquisadora principal e 
reavaliados pela análise dos vídeos. Ao final desta etapa, foram excluídos seis RN 
devido à dificuldade no registro adequado dos dados de aceleração por parte de um dos 
ACC. Na terceira etapa, os dados de aceleração linear (m/s²) obtidos em cada um dos 
três eixos de cada ACC foram exportados em formato txt para um banco de dados e 
importados no software MATLAB® 2018a (The Mathworks Inc., MA, USA) para o 
processamento. Nesta fase utilizou-se do processo de interpolação, normalização pela 
média das curvas, correção do offset e obtenção da resultante dos eixos x-y-z pelo 
cálculo da raiz quadrática média (RMS), a fim de encontrar o vetor resultante da 
aceleração linear do movimento. Os dados foram processados utilizando-se o filtro de 
suavização Savitzky-Golay, capaz de preservar os valores máximos (picos) e mínimos 
(vales) da série temporal dos dados de aceleração dos compartimentos torácico e 
abdominal25. Os picos e os vales, associados respectivamente ao máximo de expansão 
compartimental e término da fase de inspiração, e máximo de retração compartimental 
e término da expiração, foram selecionados em no mínimo três ciclos respiratórios 
regulares para cada participante (Figura 3). A média desses ciclos respiratórios por 
participante foi utilizada para o cálculo do ângulo de mudança de fase (φ), um indicativo 
de assincronia TA9,26 (Figura 4a, 4b, 4c). Os movimentos da caixa torácica e do 
abdome foram plotados em gráfico nos eixos y e x, respectivamente, conforme método 
de Mead and Konno27 e os plots formados, conhecidos como figuras de Lissajous, 
foram utilizados para quantificar φ a partir da razão entre a largura da figura no eixo 
abdome (partindo do ponto médio da excursão torácica) e a largura da figura nos pontos 
extremos da excursão abdominal. O ângulo de fase de 0º representa o movimento TA 
sincrônico e a figura de Lissajous mostra um loop fechado ou uma linha com inclinação 
positiva. À medida que o ângulo de fase aumenta, o movimento TA torna-se mais 
assincrônico e o loop da figura de Lissajous torna-se mais largo. Ao alcançar 180º, o 
loop estreita-se e a inclinação torna-se negativa, indicando movimento paradoxal11. No 
presente estudo considerou-se que φ entre 0º e 44º é indicativo de movimento TA 
sincrônico, φ entre 45º e 135º assincrônico e φ entre 136º e 180º paradoxal10. Para 
avaliar a presença ou não de diferença entre as médias dos ângulos de fase entre os 
grupos utilizou-se o teste t de Student para populações independentes no software 
SPSS (SPSS Inc., Chicago, EUA) e um cálculo post hoc foi realizado para avaliar o 
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poder da amostra. Considerando uma diferença entre os desvios padrão de 7, um erro 
α = 0,05 e 10 RNs em cada grupo, o poder da amostra é de 100%. 
 
Resultados e Discussões 

 
A Tabela 1 apresenta a análise descritiva dos 20 RNs incluídos no estudo. As médias 
(± desvio padrão) de ciclos respiratórios regulares utilizados para análise do GT foi de 
6,40±2,88rpm e para o GPT foi de 5,70±2,98rpm. A diferença das médias de φ entre os 
grupos não foi estatisticamente significativa (p=0,51). Para os RNPT foi de 
111,80º±62,26 com 30% apresentando PR sincrônico, 20% assincrônico e 50% 
paradoxal. Ao passo que o valor médio de φ para os RNT foi de 86,10º±69,17 com 50% 
apresentando PR sincrônico, 10% assincrônico e 40% paradoxal. A tabela 2 apresenta 
esses dados. A análise estatística não evidenciou diferença significativa entre os grupos. 
Este estudo avaliou o padrão de sincronia TA de RNPT e RNT nos seus primeiros dias 
de vida e constatou que ambos os grupos apresentaram o padrão respiratório 
predominantemente assincrônico. Apesar do controle respiratório ainda ser considerado 
irregular ao nascimento, de modo que seu desenvolvimento continua por semanas e 
meses28, esperava-se um grau maior de assincronia por parte dos prematuros devido 
a um controle respiratório mais imaturo e às mudanças de pressão intrapleural negativa 
transmitidas às suas paredes torácicas mais complacentes. Ulm et al. avaliaram o 
padrão de sincronia TA de 65 crianças prematuras extremas com 32 semanas de idade 
pós-concepcional, utilizando-se da análise de φ a partir da pletismografia respiratória 
por indutância. Os valores de φ encontrados entre os RNPT variaram de 5,8 a 162,9º. 
Esta variabilidade entre os compartimentos da caixa torácica e do abdome não foi 
associada à imprecisão do equipamento ou do observador, mas considerada um fator 
inerente à prematuridade29. A ausência de diferença estatística entre os grupos pode 
estar relacionada ao fato de que a grande maioria dos RNT foram avaliados em sono 
ativo ou REM (Rapid Eye Movement). É digno de nota que os neonatos passam até 18 
horas por dia dormindo e mais algumas horas em períodos de amamentação. Um 
estudo recente com 42 RNT, com duas semanas pós-natal, constatou por meio da 
polissonografia que estes bebês passam mais de 60% do seu tempo em sono ativo30. 
Já é bem estabelecido na literatura que recém-nascidos saudáveis comumente 
apresentam assincronia TA neste estado comportamental31,32 devido à inibição da 
musculatura intercostal e consequente menor estabilização da caixa torácica33. 
Adicionalmente, este trabalho vem corroborar a eficácia da acelerometria na análise da 
mobilidade dos compartimentos TA, incluindo diferentes padrões respiratórios como 
bradipnéia, taquipnéia, apnéia e Cheyne-Stokes33. Fekr et. al conduziram um estudo 
com 10 adultos saudáveis desempenhando de 12 a 20 respirações lentas, rápidas e 
paradoxais em diferentes posturas e concluíram que o uso de dois acelerômetros estima 
de forma confiável as mudanças nos movimentos da caixa torácica e do abdome25. 
Além disso, Raj A et al. validaram um dispositivo composto por acelerômetro para 
monitorização da frequência respiratória em RNPT e seus resultados foram promissores 
ao mostrar que o erro na medição da frequência respiratória é satisfatório na presença 
de movimentos mínimos34. Entretanto, o excesso de ruídos captados pelos 
acelerômetros foi uma limitação e é decorrente da elevada sensibilidade do instrumento 
associada à instabilidade da caixa torácica do neonato e sua movimentação. Assim, a 
sua interface demanda aperfeiçoamento em futuras pesquisas específicas para esta 
população. Os dados preliminares deste estudo avaliaram quantitativamente a 
mobilidade TA de neonatos internados em UTI e UCI neonatais e constataram que os 
RNPT e RNT apresentam um padrão respiratório predominantemente assincrônico. E 
evidencia o uso promissor da acelerometria na análise do padrão respiratório por tratar-
se de uma tecnologia eficiente e de fácil aplicabilidade no âmbito hospitalar. 
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Conclusão 

 
RNPT e RN avaliados em seus primeiros dias de vida mostram um padrão respiratório 
predominantemente assincrônico. O uso da acelerometria mostrou-se eficiente na 
avaliação da mobilidade toracoabdominal neonatal. 
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calibration of the respiratory inductance plethysmograph and its application in newborn 
infants. Physiol Meas. 2003;24(1):149-163. doi:10.1088/0967-3334/24/1/311 39. 
REINAUX CM, ALIVERTI A, DA SILVA LG, ET AL. Tidal volume measurements in 
infants: Opto-electronic plethysmography versus pneumotachograph. Pediatr Pulmonol. 
2016;51(8):850-857. doi:10.1002/ppul.23394 
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Figura 1 – Fluxograma com os RN incluídos e excluídos no estudo. Excluídos A: testes 
preliminares; Excluídos B: registro inadequado dos dados por um dos ACC. 
 

 
Figura 2 - Alocação das unidades de medidas inerciais fixadas com fita micropore nas 
regiões do processo xifóide (1) e acima do umbigo (2) para captação dos movimentos 
torácico e abdominal, respectivamente. 
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Figura 3 - Ciclos respiratórios de um RN 
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Figura 4a- Figura de Lissajous de um RNPT com o ângulo de fase (φ=20º), indicativo 
de padrão sincrônico. 
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Figura 4b - Figura de Lissajous de um RNPT com o ângulo de fase (φ=60º), indicativo 
de padrão assincrônico. 
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Figura 4c - Figura de Lissajous de um RNPT com o ângulo de fase (φ=157º), indicativo 
de padrão paradoxal. 
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Tabela 1 – Análise descritiva da amostra. 
 

 
Tabela 2 – Classificação do padrão respiratório da amostra. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 702 

 

CÓDIGO: SB0218 

AUTOR: THAIS DE OLIVEIRA SALES 

COAUTOR: JEFFERSON ROMÁRYO DUARTE DA LUZ 

COAUTOR: TIAGO FELIPE DE SENES LOPES 

ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON 

 

 

TÍTULO: POTENCIAL GENOTÓXICO E MUTAGÊNICO DA ENTRECASCA DE 

Pseudobombax marginatum (ST. HILL) ROB. EM CÉLULAS SOMÁTICAS DE 

Drosophila melanogaster 

Resumo 

Os produtos naturais são pilar de vários fármacos inseridos no mercado para tratar 
diversas doenças.O êxito destes é resultado da vasta diversidade química dos extratos 
vegetais. Isolam-se, destes extratos, as substâncias bioativas, que podem ser usadas 
com modificações estruturais ou como protótipos para o desenho de fármacos com 
atividade farmacológica semelhante às originais.Entretanto, para o uso de extratos ou 
moléculas, é essencial a realização de testes de toxicidade, por fornecerem informações 
cruciais sobre sua segurança e seu potencial nocivo.Portanto, este trabalho objetivou o 
estudo da atividade mutagênica do extrato hidroalcoólico da entrecasca (EHE) de 
Pseudobombax parvifolium por meio do Teste Para Detecção de Mutação e 
Recombinação (SMART) em Drosophila melanogaster. Para o objetivo proposto, foram 
usadas três concentrações do EHE; a doxorrubicina (DXR) como controle positivo e 
água destilada com sacarose a 5%,como controle negativo.Utilizaram-se três linhagens 
de Drosophila no experimento, flr3, ORR e mwh. As larvas obtidas dos cruzamentos 
padrão (ST) e de alta bioativação (HB) foram submetidas a tratamento crônico; após, 
analisou-se as células somáticas das asas dos adultos. Os resultados não revelaram 
atividade mutagênica de P. parvifolium nos descendentes dos dois cruzamentos 
realizados.Dessa forma, os resultados contribuem na compreensão da bioatividade de 
produtos naturais; especificamente em plantas como a Embiratanha, com uso amplo na 
medicina popular. 
 
Palavras-chave: Embiratanha. Drosophila melanogaster. SMART. Atividade 

mutagênica. 

TITLE: MUTAGENIC ACTIVITY ANALYSIS OF THE HYDROALCOOLIC EXTRACT OF 

THE Pseudobombax parvifolium IN SOMATIC CELLS FROM Drosophila melanogaster 

Abstract 

Natural products are the mainstay of various drugs placed on the market to treat various 
diseases. Their success is the result of the vast chemical diversity of plant extracts. 
Bioactive substances are isolated from these extracts, which can be used with structural 
modifications or as prototypes for the design of drugs with pharmacological activity 
similar to the original ones. However, for the use of extracts or molecules, it is essential 
to carry out toxicity, for providing crucial information about its safety and its harmful 
potential.Therefore, this study aimed to study the mutagenic activity of the hydroalcoholic 
extract of the bark (EHE) of Pseudobombax parvifolium using the Drosophila Mutation 
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and Recombination Detection Test (SMART) melanogaster. For the proposed objective, 
three concentrations of EHE were used; doxorubicin (DXR) as a positive control and 
distilled water with 5% sucrose as a negative control. Three lines of Drosophila were 
used in the experiment, flr3, ORR and mwh. Larvae obtained from standard (ST) and 
high bioactivation (HB) crosses were subjected to chronic treatment; then, the somatic 
cells of the adults' wings were analyzed. The results did not reveal mutagenic activity of 
P. parvifolium in the descendants of the two crossings performed. Thus, the results 
contribute to the understanding of the bioactivity of natural products; specifically in plants 
like Embiratanha, with widespread use in popular medicine. 
 
Keywords: Embiratanha. Drosophila melanogaster. SMART. Mutagenic activity. 

Introdução 

O uso de plantas medicinais para tratamento das mais variadas enfermidades que 
atingem o ser humano é uma prática milenar que demonstra o cuidado à saúde desde 
o princípio da humanidade; cujos conhecimentos são preservados e repassados de 
geração para geração. Principalmente devido à necessidade de seu uso, as plantas 
medicinais foram os primeiros recursos terapêuticos utilizados pelo Homem, no que se 
tem registro histórico (PHILLIPS & GENTRY, 1993). No Brasil, foram os povos indígenas 
que originalmente utilizaram das plantas para fins terapêuticos através de rituais 
realizados pelo pajé da tribo (BRAGA, 2011). Tais conhecimentos perduraram por 
séculos e, atualmente, se mostram bastante presentes no cotidiano dos brasileiros, 
mesmo que sutilmente. Apesar do uso bastante disseminado pelo mundo, ainda há 
poucas evidências a respeito do uso seguro e eficaz dessas plantas, dos seus 
constituintes e os riscos que acarretam à saúde humana. A planta descrita neste 
trabalho é conhecida popularmente como “Embiratanha”. Da espécie Pseudobombax 
parvifolium, trata-se de uma árvore característica da caatinga, pertencente à família das 
Malvaceae . Apresenta um tronco largo com casca verde lisa ou rugosa, como também, 
raízes comestíveis. Na região potiguar, a entrecasca da Pseudobombax parvifolium é 
usada principalmente no combate a dores na coluna vertebral e inflamações; como 
também para tratar insônia, úlceras e gastrite. Os medicamentos fitoterápicos, ao 
contrário do que a população pensa, não são isentos de efeitos adversos apenas por 
serem obtidos por fontes naturais. Seus metabólitos secundários podem sim apresentar 
efeitos benéficos, como também podem conter diversos agentes tóxicos. Portanto 
mostra-se imprescindível a realização de inúmeros ensaios para determinação da sua 
possível toxicidade nos organismos.Através deste estudo, objetivou-se a elucidação do 
potencial genotóxico do extrato hidroalcoólico da entrecasca (EHE) de P. parvifolium 
usando o Teste de Mutação e Recombinação Somática (SMART) em células das asas 
de Drosophila melanogaster; para, desta forma, comprovar a segurança de seu uso 
como fitoterápico. 
 
Metodologia 

 
Material botânico: O material vegetal foi coletado em setembro de 2008 na região do 
Vale do Açu, localizada nos municípios de Pendências e Alto do Rodrigues, interior do 
estado do Rio Grande do Norte. As coordenadas do local de coleta são 5°15'22.7"S 
36°43'00.3"W. Preparo do material vegetal: A obtenção do extrato da entrecasca da P. 
parvifolium se deu com o seguinte processo; o material foi pesado em balança não-
analítica; posteriormente foi submetido à secagem em estufa de ar circulante na 
temperatura de 40°C (± 2°C) durante um período de 7 dias; após esse processo, o 
material foi triturado com uso de liquidificador, obtendo-se a matéria prima para extração 
dos metabólitos secundários. Através do método de maceração extraiu-se, por 5 dias, 
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os metabólitos com uso de solventes hidroalcóolicos (nas proporções etanol:água de: 
70:30; 50:50 e 40:60 ). Após a maceração, o extrato foi filtrado e levado à 
rotaevaporação a 40°C sob pressão negativa até secagem completa, foi então, 
ressuspendido em água destilada e, por fim, levado para liofilização por 72h. Controles: 
O controle positivo utilizado foi o fármaco cloridrato de doxorrubicina (DXR) (número 
CAS 23214-92-8), conhecido comercialmente como Biorrub® (Biosintética Ltda., São 
Paulo/SP). A justificativa de seu uso se dá por ser um agente genotóxico de ação direta, 
com propriedades mutagênicas, aneugênicas, clastogênicas, bem como 
recombinogênico. Para os experimentos de mutagênese nas Drosophilas foi utilizado 
na concentração de 0,125 mg/mL. O controle negativo foi uma solução de água 
destilada e sacarose a 5%. Linhagens: Para realização do teste SMART, utilizou-se as 
linhagens de D. melanogaster com genes marcadores recessivos para número e forma 
das cerdas. Com esses marcadores, foi possível quantificar os danos causados ao DNA 
das células somáticas das asas desta mosca. As três linhagens mutantes utilizadas para 
o ensaio foram flr³, mwh e ORR;flr³. CruzamentosA partir destas três linhagens, realizou-
se dois tipos de cruzamentos para execução do ensaio. O cruzamento padrão (Standard 
cross -ST) entre fêmeas virgens da linhagem flr³ ( flare ) e machos mwh ( multiple wing 
hairs ); e o cruzamento de alta bioativação metabólica ( High Bioactivation cross - HB ), 
com fêmeas virgens ORR;flr³ e machos mwh.O período de cruzamento foi de três dias, 
realizado em garrafas contendo meio de cultura alternativo e uma população de fêmeas 
e machos na proporção de 400:200. Procedimento experimental: Após o período de 
cruzamento, as fêmeas depositam seus ovos por um período de 8h. Deste modo, os 
ovos dos cruzamentos realizados foram coletados em frasco com meio de ovoposição. 
Decorridas 72 h (± 4h), as larvas no terceiro estágio de desenvolvimento, oriundas dos 
dois tipos de cruzamentos realizados, ST e HB; foram coletadas por flotação em água 
corrente com uso de peneiras finas; e imediatamente transferidas para frascos de vidro 
com 1,5 g de meio de cultura alternativa, hidratados com 5 mL das três concentrações 
do EHE da P. parvifolium , como também pelos controles positivo e negativo, citados 
anteriormente. As larvas foram submetidas a tratamento crônico por 48h, a 25°C e 65% 
de umidade relativa durante todo o procedimento. Preparo das lâminas: As moscas 
tiveram suas asas extraídas com auxílio de pinças e microscópio estereoscópico, 
mergulhadas em uma solução de Faure (composta por 30g de goma arábica, 50g de 
hidrato de cloral, 50 mL de água e 20 mL de glicerol); distendidas e fixadas sobre 
lâminas de vidro secas. Após secagem por 24h, cobriu-se então com lamínulas (24 x 32 
mm), com uma gota da solução de Faure utilizada anteriormente, para promover melhor 
adesão da lamínula. A composição de asas em cada lâmina se deu por um total de 20 
asas, sendo 10 delas de moscas macho e 10 asas de moscas fêmeas. Para cada 
concentração de extrato, foram analisadas aproximadamente 80 asas. Análise das 
lâminas: As análises ocorreram em microscópio óptico de campo claro com 
magnificação; foram analisados cerca de 24.400 folículos pilosos, as células em 
questão, das sete regiões de cada asa. Para a avaliação da genotoxicidade, analisou-
se a presença de manchas mutantes nas asas dos adultos heterozigotos e trans-
heterozigotos, para o cromossomo TM3. Verificou-se através do registro da frequência, 
o tipo e tamanho das manchas, assim como a posição em que as manchas foram 
encontradas na asa. As manchas de cerdas mutantes podem ser classificadas como: 
manchas simples pequenas, indicando mutação das cerdas de 1 ou 2 células vizinhas, 
formadas durante o penúltimo e último ciclo da divisão mitótica na fase de pupa; 
manchas simples grandes, que compreendem a mutação de 3 ou mais células vizinhas, 
sendo resultante de alterações durante o desenvolvimento larval, no início das divisões 
mitóticas. Os dois tipos de mancha compõem apenas um tipo de mutação, na forma de 
pelos múltiplos ou pelo em forma de “chama de vela”. As manchas gêmeas, 
exclusivamente originadas por recombinação, são capazes de indicar o mecanismo 
mutagênico da substância experimentada. 
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Resultados e Discussões 

 
Em decorrência dos resultados obtidos na análise das asas e perfis de manchas; pôde 
ser inferido em gráficos a frequência de clones mutantes após a exposição crônica das 
larvas trans-heterozigotas nos cruzamentos padrão (ST) e aprimorado (HB), também 
chamado de cruzamento de alta bioativação metabólica; às diferentes concentrações 
(mg/mL) do EHE (extrato hidroalcoólico da entrecasca) de P. parvifolium. Para o 
cruzamento padrão (ST), observou-se na substância em estudo uma atividade 
mutagênica insignificante em comparação com o potencial de provocar mutações 
apontado pelo controle positivo (DXR). Os valores de manchas mutantes observadas 
se manteve abaixo de 50 em todas as concentrações utilizadas, compatíveis com a 
quantidade observada no controle negativo, de acordo com o que foi apontado no 
gráfico 1.Os resultados constatados no cruzamento de alta bioativação (HB), 
observados no gráfico 2, permaneceu com um valor inferior a 50 manchas mutantes, 
observadas em todas as concentrações do EHE, assemelhando-se mais ao controle 
negativo utilizado. Todavia, observou-se um leve aumento dos valores em todas as 
concentrações, devido à elevada metabolização dos descendentes deste 
cruzamento.De acordo com os achados de SANTOS, 2018, foi encontrado que os 
extratos da Pseudobombax marginatum, do mesmo gênero da Pseudobombax 
parvifolium, não apresentou citotoxicidade em células imortalizadas do tipo 3T3, que são 
células de fibroblastos de camundongos e em HEK 293, células de rim humano em 
estado embrionário. Referente aos estudos de FILHO, 2012; que, assim como SANTOS, 
2018, trabalhou com a P. marginatum, do mesmo gênero da nossa espécie em estudo; 
demonstrou-se, da mesma forma, que essa espécie não possuía uma atividade 
toxicológica em modelo experimental; constatado através do ensaio em Artemia salina. 
 
Conclusão 

 
Os dados obtidos no presente estudo sugerem que, nas condições experimentais 
descritas, o extrato hidroalcoólico da entrecasca (EHE) de Pseudobombax parvifolium 
não apresenta atividade genotóxica capaz de acarretar em uma mutação; indicando a 
natureza segura do extrato analisado mesmo em concentrações elevadas após 
metabolização. Não obstante, revela-se indispensável a realização de outros ensaios, 
com maior sensibilidade e especificidade, para produzir resultados mais concretos 
acerca da genotoxicidade dos extratos da P. parvifolium. 
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TÍTULO: Desempenho das Equipes de Atenção Básica do Brasil e atributos essenciais 

da Atenção Primária à Saúde : o cenário da Avaliação Externa do PMAQ- AB 

Resumo 

Este estudo resulta da necessidade de avaliação do desempenho da Atenção Primária 
em Saúde (APS) na oferta de cuidados às pessoas em sofrimento psíquico no Brasil, 
tendo em vista o aumento expressivo da prevalência de psicopatologias. Trata-se de 
um estudo de corte transversal, descritivo de natureza quantitativa que analisou 29.778 
equipes da APS a partir de dados coletados no banco de dados do Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) - segundo ciclo, 
disponibilizados pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde do Brasil. 
As variáveis foram categorizadas, a fim de análise, em 1. Atenção ao Usuário em 
Sofrimento Psíquico; 2. Estratégias específicas em Saúde Mental e 3. Controle e 
Acompanhamento do Usuário na Rede de Atenção à Saúde. Da análise das variáveis, 
destacam-se: a falta de capacitação prévia de 60,3% das equipes; pouca oferta de 
atendimento com profissionais em saúde mental - 62,0% das equipes; além disso, 
41,9% sequer possuem registro dos casos mais graves de sofrimento psíquico na 
atenção básica. Ressalta-se ainda o atendimento em sofrimento psíquico e 
agendamento livre das consultas por 88,2% e 65,0% das equipes, respectivamente, 
como pontos positivos; a APS e os cuidados em saúde mental ainda carecem de outros 
estudos a fim de aprofundar a discussão e suscitar melhorias efetivas na oferta da 
atenção à saúde, mas o PMAQ-AB – 2º ciclo teve papel essencial no presente estudo. 
 
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Saúde mental. Avaliação em saúde. 

TITLE: PERFORMANCE OF BRAZIL'S BASIC CARE TEAMS AND ESSENTIAL 

ATTRIBUTES OF PRIMARY HEALTH CARE: THE EXTERNAL EVALUATION 

SCENARIO OF PMAQ-AB 

Abstract 

This study results from the need to evaluate the performance of Primary Health Care 
(PHC) in the provision of care to people in psychological distress in Brazil, in view of the 
significant increase in the prevalence of psychopathologies. This is a cross-sectional, 
descriptive study of a quantitative nature that analyzed 29.778 teams in PHC from data 
collected in the database of the Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ -AB) - second cycle, made available by the Department of 
Primary Care of the Brazil’s Ministry of Health. The variables were categorized, in order 
to analyze, in 1. Attention to the User in Psychic Suffering; 2. Specific strategies in Mental 
Health and 3. User Control and Monitoring in the Health Care Network. From the analysis 
of variables, the following stand out: the lack of previous training of 60,3% of the teams; 
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little offer of care with mental health professionals - 62,0% of the teams; in addition, 
41,9% do not even have a record of the most serious cases of psychological distress in 
primary care. In summary, it is also worth mentioning the attendance in psychological 
distress and free scheduling appointments by 88,2% and 65,% of the teams, 
respectively, as positive points; PHC and mental health care still lack further studies in 
order to deepen the discussion and bring about effective improvements in the provision 
of care, but the PMAQ-AB - 2nd cycle had an essential role in this study. 
 
Keywords: Primary health care. Mental Health. Health Evaluation. 

Introdução 

 A saúde mental tem adquirido extrema relevância no contexto da saúde pública nos 
últimos anos. Em 2015 eram mais de 300 milhões de indivíduos acometidos com algum 
nível de depressão no mundo. Além deste, diversos tipos de sofrimentos psíquicos vêm 
se destacando no contexto de saúde mundial, como os transtornos de ansiedade, que 
afetam pelo menos, 3,6% da população do globo (OMS, 2017).  
 No Brasil esse contexto não é tão diferente, onde a depressão atinge 5,8% da 
população e os transtornos de ansiedade cerca de 9,3% (OMS, 2017). Uma transição 
demográfica e epidemiológica vem se instalando, na qual as doenças de cunho mental, 
neurológico e de abuso de substâncias estão se tornando algumas das principais 
causas de incapacitação em todo o globo, em substituição às doenças 
infectocontagiosas (Whiteford, HA; Farrari, AJ; et al, 2015).  
 Tem sido notado um extenso gap (lacunas) entre a demanda crescente do serviço de 
atenção psicossocial e a oferta dessa linha de cuidado. De acordo com o levantamento 
de dados do “Atlas de saúde mental 2017”, da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em 2016 apenas 63% (111) dos países que responderam ao questionário possuem 
alguma legislação que contemple essa seara (OMS, 2018). Na Atenção Primária em 
Saúde (APS), essa temática é ainda menos explorada: apenas 2% de médicos e 
enfermeiras da Atenção Básica (AB) nas regiões da OMS receberam algum tipo de 
treinamento no último ano voltado para o cuidado de pacientes com distúrbios mentais 
severos e comuns (OMS, 2018).  
A Atenção à Saúde Mental no Brasil também vem passando por mudanças com a 
transição do modelo hospitalocêntrico, da psiquiatria clássica para a abordagem 
multidisciplinar da APS. Este é um fenômeno iniciado em meados do século XX e vem 
se solidificando desde 2001 com a aprovação da Lei 10.216, que garantiu uma série de 
direitos aos pacientes acometidos por desordens mentais (SILVA, B. et al. 2017 & Brasil, 
2001).  
A APS surge então como uma potencializadora desse cuidado, uma vez que seus 
diversos princípios contemplam esse perfil de paciente de uma maneira mais eficiente 
que outros níveis de atenção. Desta forma é possível o acesso, a criação de vínculos, 
redução de desperdícios de recursos e a promoção de modelos alternativos, centrados 
na comunidade e dentro de suas redes sociais (Ministério da Saúde, 1990 & 
MEDEIROS, SM, 2002).  
Uma vez que a melhoria do acesso e eficácia do tratamento em saúde mental está 
intimamente relacionada com a qualificação da Atenção Básica, as iniciativas 
institucionais de avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ), instituído em 2011 pelo Ministério da Saúde, têm sua 
relevância. O programa ocorre a partir de ciclos de indução da qualidade e funciona por 
meio da adesão voluntária de gestores municipais, avaliações (avaliação externa e 
autoavaliação das equipes), planejamento e alcance de metas de indicadores 
contratualizadas e pagamento por desempenho (Ministério da Saúde, 2013). O 2º ciclo 
do programa ocorreu em 2013/2014 e seus resultados já são de domínio público no 
portal do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde.  
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 Embora hajam alguns estudos (REBOUÇAS, D., 2007 & GONÇALVES, DA, et al, 2014) 
que avaliam a atenção à saúde mental na APS no Brasil, ainda são incipientes as 
avaliações de abrangência nacional, com grande diversidade regional. Outro fator de 
destaque para avaliação promovida pelo PMAQ é sua inserção numa agenda política 
de qualificação da Atenção Básica e com coletas de dados de forma homogênea por 
diferentes centros de pesquisa, permitindo uma dimensão mais prática de 
aproveitamento dos resultados para os gestores e profissionais de saúde. O objetivo 
geral do estudo é avaliar o desempenho da Atenção Primária em Saúde na oferta de 
cuidados às pessoas em sofrimento psíquico no Brasil. Sob o ponto de vista acadêmico, 
esta avaliação possibilita um grau de generalização teórica sobre o modelo de atenção 
psicossocial adotado no Brasil. 
 
Metodologia 

 
 Trata-se de um estudo de coorte transversal, descritivo de natureza quantitativa. Os 
dados utilizados foram coletados a partir do banco de dados de domínio público 
“Microdados da Avaliação Externa do PMAQ – AB, Módulo I UBS” “Microdados da 
Avaliação Externa do PMAQ – AB, Módulo II Equipe”, disponibilizados pelo 
Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde do Brasil, no seguinte 
endereço eletrônico: , que foi acessado no período de 31 de julho de 2019 a 31 de julho 
de 2020 .  
 A população do estudo foi composta por 29.778 equipes da Atenção Primária em Saúde 
(APS) as quais foram submetidas ao questionário da Avaliação Externa do PMAQ-AB 
em seu 2º Ciclo no período de 2013 a 2014, distribuídas em 5.072 municípios brasileiros 
(91,2% da totalidade de municípios do território nacional) alocadas em 24.038 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) no Brasil. Cada equipe designou um profissional com ensino 
superior completo para ser o respondente do questionário aplicado.  
 As variáveis analisadas neste estudo foram agrupadas em diferentes dimensões. A 
primeira refere-se à identificação e qualificação do profissional respondente (Anexos - 
Quadro 01).  
 O Quadro 02 apresenta variáveis voltadas para a atenção ao indivíduo em sofrimento 
psíquico que podem ser divididas nas seguintes dimensões: Oferta e Demanda do 
cuidado; Apoio Matricial; Estratégias específicas em saúde Mental; Controle de dados 
e oferta de ações (Anexos - Quadro 02).  
 O Quadro 03 apresenta dados referentes ao módulo 1 - UBS, que trata sobre a 
dispensação de medicamentos controlados na unidade básica de saúde (Anexos - 
Quadro 03).  
 Para facilitar as discussões, as variáveis foram organizadas em categorias, sendo elas: 
(1) Atenção ao Usuário em Sofrimento Psíquico; (2) Estratégias específicas em Saúde 
Mental; e (3) Controle e Acompanhamento do Usuário na Rede de Atenção à Saúde.  
 Os dados nos quais esse estudo tem base foram analisados a partir do software SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0, sendo realizada uma análise 
descritiva das variáveis, com cálculo das frequências absolutas e relativas.  
 Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) de acordo com a Resolução de número 466/12 e a 
Resolução de número 510/16 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), tendo sido 
aprovado com CAAE: 03321218.8.0000.5292. 
 
Resultados e Discussões 
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 Os resultados obtidos partiram dos dados de 29.778 equipes de atenção primária em 
saúde (APS) que participaram do Segundo Ciclo do PMAQ AB no ano de 2013, com os 
dados disponibilizados, publicamente, em 2014.  
 A partir das variáveis do Quadro 01, Identificação e qualificação do profissional 
respondente, um total de 93,4% dos profissionais eram enfermeiros, 5,7% médicos e 
0,9% possuíam outra formação de nível superior. Quando questionados sobre o tempo 
de atuação na equipe de AB, 28,3% dos entrevistados atuavam há menos de um ano, 
19,2% há um ano, 10,4% há dois anos, 18,8% entre três e cinco anos, 11,8% entre seis 
e 10 anos, e apenas 3,7% atuavam na equipe há mais de 11 anos. Sobre o tipo de 
vínculo, a maioria dos entrevistados era servidor público estatutário (40,2%). Seguido 
de contrato temporário terceirizado (17,7%), contrato temporário pela administração 
pública (15,9%), contrato CLT (14,6%), empregado público CLT (7,0%) e cargo 
comissionado (2,5%). No que se refere à formação complementar, 83,6% dos 
respondentes possuem ou estão adquirindo algum nível desta. Ainda, quando 
perguntados se a equipe participa de ações de educação permanente, 88,9% afirmou 
que sim, 10,7% negou e 0,4% afirma não saber ou não respondeu (Anexos - Tabela 
01).  
 No tocante à Atenção ao Usuário em Sofrimento Psíquico, 88,2% (26.259) das equipes 
refere atender essas pessoas. Quando questionadas sobre a preparação para os 
atendimentos dessa população, apenas 39,7% (11.814) das equipes afirmam alguma 
capacitação prévia, enquanto 60,3% (17.964) negam. Cerca de metade, 49,8% (14.838) 
das equipes não possuíam protocolos com definição de diretrizes terapêuticas para 
acolhimento à demanda espontânea para problemas relacionados à saúde 
mental/sofrimento psíquico; 47,1% (14.028) das equipes possuem esses protocolos e 
as demais responderam que “não se aplica”. A maioria das equipes (65,0%) declara que 
o agendamento das consultas ocorre em qualquer dia da semana, em qualquer horário; 
nas demais equipes entrevistadas, esse agendamento ocorre com maior limitação de 
dias e/ou horários. Paralelo a isso, 62,3% dos entrevistados afirma que, na sua unidade 
de saúde, as pessoas em sofrimento psíquico são atendidas no mesmo dia; 25,9% 
afirmam que o tempo de espera é de dias (variando de um dia a semanas) e 11,8% 
optou por “não se aplica” (Anexos - Tabela 02).  
 Quando questionados se os profissionais que realizam o apoio matricial são do NASF 
(Núcleo de Apoio à Saúde da Família), 57,6% dos respondentes afirmaram que sim, 
enquanto 34,6% negaram. Do mesmo modo, para a pergunta “Os profissionais que 
realizam o apoio matricial são do CAPS” (Centro de Apoio Psicossocial) 60,3% dos 
entrevistados responderam que sim, 31,9% que não (Anexos - Tabela 02).  
 Nesse sentido, o mental health gap é uma questão importante de ser discutida, que é 
quando parte importante das pessoas com problemas mentais não são diagnosticadas 
com essas condições, ou se são, não recebem o tratamento adequado. Uma estratégia 
que pode reduzir consideravelmente esse gap é a integração da saúde mental na 
atenção primária em saúde. Sob um olhar mais amplo para a APS, ela é definida como 
um nível do sistema responsável por oferecer os cuidados à população para as suas 
demandas mais prevalentes, e deve ser resolutivas para 80% desses casos, incluindo 
as demandas de sofrimento psíquico (WENCESLAU, L. D.; ORTEGA, F. 2015).  
 Uma grande parcela (88,2%), 26.259 equipes atendem pessoas em sofrimento 
psíquico, mas isso não minimiza a ocorrência do chamado gap em saúde mental, uma 
vez que apenas 39,7% das equipes afirma ter alguma preparação para o atendimento 
desses usuários e menos da metade (47,1%) possui protocolos com definição de 
diretrizes terapêuticas para acolhimento à demanda espontânea. Isso implica dizer que 
não necessariamente os diagnósticos em saúde mental e as condutas tomadas serão 
as mais eficazes para esses pacientes, perpetuando uma precariedade na assistência 
em saúde mental.  



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 711 

 

 No que tange às Estratégias Específicas em Saúde Mental, foi questionado se são 
realizadas consultas específicas com tempo maior, e 14.080 equipes (47,3%) afirmam 
que sim, enquanto 12.179 (40,9%) não. Acerca do registro da história de vida, 45,2% 
das equipes alegam realizar, em contraste com 43,0% que negam. Quanto à oferta de 
algum tipo de atendimento em grupo, apenas 27,6% dos entrevistados (8.225) 
responderam positivamente, 60,6% não realiza. Sobre o atendimento com profissionais 
de saúde mental (NASF ou outro apoio matricial), a resposta foi positiva em 62% dos 
casos e negativa em 26,2%. Em relação a outras formas de estratégias específicas para 
pessoas em sofrimento psíquico, 7.072 equipes (23,7%) afirmaram ofertar e 19.187 
(64,4%) negaram. Em contrapartida, 2.331 equipes (7,8%) negaram realizar quaisquer 
estratégias específicas para cuidar desses casos, enquanto 23.928 equipes (80,4%) 
afirmam ter pelo menos uma estratégia. Para todos esses questionamentos 3.519 
(11,8%) respondentes optaram pela alternativa “Não se aplica” (Anexos - Tabela 03).  
 Dentro desse cenário de aumento significativo de cuidados contínuos em saúde mental, 
as equipes de atenção básica são essenciais no planejamento de estratégias 
específicas, sendo que 80,4% afirmaram possuir tais métodos. Mas, para começar a 
haver um remodelamento da atenção, deve-se haver um investimento tanto na mão de 
obra, quanto a forma a capacitar os profissionais, o financiamento e a ampliação da 
própria rede de saúde para receber essa demanda (TRAPE, T. L.; CAMPOS, R. O., 
2017).  
 Dentre as possibilidades de cuidado em saúde mental o grupo terapêutico é uma 
intervenção psicossocial que pode contribuir para o enfrentamento do estigma, ao 
propor discussões sobre a temática, acolher pessoas com diferentes singularidades 
como pertencentes a um território comum e possuir um viés terapêutico e educativo, 
contemplando diversos aspectos de trabalho em grupo (Ministério da Saúde, 2013). 
Contudo, 60,6% das equipes relatam não ofertarem algum tipo de atendimento em 
grupo, marginalizando tal terapêutica que permite o sentimento de pertencimento e 
estimula a autonomia dos participantes.  
 Em relação ao atendimento com profissionais de saúde mental (NASF ou outro apoio 
matricial), apenas 62,0% responderam positivamente. Pode-se inferir a falta de uma 
melhor assistência no cuidado dos usuários em sofrimento psíquico bem como a 
omissão de uma Educação Permanente em Saúde no serviço, que é uma das 
atribuições desses profissionais. A educação permanente promove consigo diversas 
melhorias, como capacitação dos profissionais, quebra dos estigmas e diagnósticos 
baseados em evidências ao invés de senso comum (BARROS, S. 2019). Assim, para 
que ocorra a efetiva implementação das práticas de saúde mental no âmbito da ESF 
faz-se substancial uma formação com esse enfoque.  
 Ao se falar sobre o Controle e Acompanhamento do Usuário na Rede de Atenção à 
Saúde (RAS), 17.292 equipes (58,1%) afirmam possuir registro do número de casos 
mais graves de usuários em sofrimento psíquico, diferentemente das outras 12.486 
(41,9%). Para o registro de usuários com necessidade decorrente do uso de crack, 
álcool e outras drogas, esse número caiu: 12.045 (40,4%) equipes responderam 
positivamente e as outras 17.733 (59,6%) negativamente; e sobre as ações que são 
realizadas para as pessoas com necessidade decorrente do uso dessas substâncias, 
uma parcela de 36,6% das equipes as realizava, enquanto 63,4% não. No que diz 
respeito ao registro de usuários em uso crônico de benzodiazepínicos, antipsicóticos, 
anticonvulsivantes, estabilizadores do humor e ansiolíticos, 18.225 equipes (61,3%) 
alegam manter esses dados em contraposição a 11.523 (38,7%); quando avaliadas 
perante as ações realizadas para as pessoas que fazem uso crônico desses 
medicamentos, o número de equipes que responderam positivamente caiu para 14.538 
(48,8%) equipes, ao passo que 15.240 equipes (51,2%) não realizam essas ações. A 
dispensação de medicamentos controlados é descentralizada em apenas 16,3% das 
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equipes entrevistadas; a maioria – 58,1% – nega essa descentralização (Anexos - 
Tabela 04).  
 Nesse contexto de lacunas da atuação das equipes de atenção primária, 38,7% dessas 
relataram não possuir registro de usuários em uso de psicofármacos para o tratamento 
de transtornos mentais. Considerando Donabedian, que afirma o quão fundamentais os 
registros médicos são para informar acerca do processo de trabalho, deve-se fazer a 
equivalência entre qualidade dos registros efetuados como um reflexo da qualidade da 
assistência prestada.  
 Outra perspectiva que também deve ser abordada é a realização de ações para 
pessoas com necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, que não 
ocorre em 63,4% dos casos, além de 59,6% das equipes não possuírem registros sobre 
esses usuários. A falta de controle e de ações voltadas para esses pacientes fragiliza o 
cuidado, além de contribuir para a estigmatização, perpetuando deméritos como 
“incapacidade” e “periculosidade”, títulos tão comumente recaídos sobre usuários de 
substâncias psicoativas. Isso, por sua vez, dificulta o estabelecimento de vínculos e viola 
o direito ao acesso e cuidado integral e de qualidade preconizado pelo SUS (Ministério 
da Saúde, 2013). 
 
Conclusão 

 
 A partir das análises dos resultados e das discussões levantadas, é possível concluir 
que, em uma escala nacional, o Brasil ainda enfrenta alguns déficits na oferta dos 
cuidados primários em saúde mental. Inicialmente, na Atenção ao Usuário em 
Sofrimento Psíquico foram discutidas as possíveis lacunas nesse nível de atenção 
devido à falta de capacitação prévia das equipes bem como de protocolos com definição 
de diretrizes terapêuticas para acolhimento à demanda espontânea.  
 Na perspectiva das Estratégias Específicas em Saúde Mental, uma das principais 
questões é a falta de intervenções em grupos terapêuticos dada a importância dessa 
modalidade de cuidado; tal qual a baixa oferta de atendimento com profissionais em 
saúde mental.  
 No que se refere ao Controle e Acompanhamento do Usuário RAS alguns pontos 
levantados foram as lacunas de atuação das ESF no que diz respeito aos registros e o 
que fazer com tais dados.  
 Ainda assim, alguns pontos positivos podem ser destacados, uma vez que a maioria 
das equipes refere atender pessoas em sofrimento psíquico, além de que na maioria 
das equipes o agendamento das consultas ocorre em qualquer dia da semana, em 
qualquer horário, o que indica uma oferta sem grandes dificuldades; e as principais 
dúvidas ou variáveis remanescentes - brevemente abordadas no presente trabalho - são 
voltadas à qualidade dessa oferta.  
 Portanto, outros estudos e avaliações ainda são necessárias para aprofundar a 
discussão e promover uma efetiva melhoria desse quadro, e o PMAQ-AB - 2º ciclo 
desenvolveu um papel fundamental na presente pesquisa. Além de avaliações externas, 
o programa serve também para uma autoavaliação das equipes, sendo um ponto de 
partida para novas práticas de cuidado em saúde mental. 
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Quadro 01 - identificação do profissional 
 

 
Quadro 02 - cuidado em sofrimento psíquico 
 

 
Quadro 03 - dispensação de medicamentos controlados 
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Tabela 01 - identificação do profissional 
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Tabela 02 - Atenção ao usuário em sofrimento psíquico 
 

 
Tabela 03 - Estratégias específicas para atendimento aos casos de saúde mental 
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Tabela 04 - Controle e acompanhamento do usuário na rede de atenção à saúde 
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TÍTULO: Estratégias de reparo presentes na fala de crianças em processo de aquisição 

fonológica típica 

Resumo 

A possibilidade de estudo dos Transtornos Fonológicos só se dá após entendimento do 
desenvolvimento fonológico típico. O padrão de aquisição fonológica é semelhante entre 
as crianças, e considerado não linear e gradual. Na tentativa de aproximação à fala 
adulta podem surgir alguns processos fonológicos. Há muitos estudos baseados no 
nível de produção de fala, que avaliam o processo de aquisição do Português Brasileiro, 
porém, eles são escassos na cidade de Natal. O objetivo dessa pesquisa foi identificar 
os processos fonológicos atuantes na fala de crianças em processo de aquisição 
fonológica típica nesse local. Esta pesquisa tem caráter qualitativo/quantitativo, de 
análise estatística descritiva. Foi realizada a coleta de fala de 8 crianças, entre 2 e 5:11 
anos, através de uma conversa espontânea individual, com o emprego de brinquedos 
visando maior interação. Todos os itens lexicais produzidos pela criança foram 
transcritos por meio de transcrição fonética restrita. Como resultado, observa-se que o 
apagamento de líquida final foi o processo mais recorrente. Assim, pode-se concluir que 
os processos fonológicos adotados por esses infantes diferem dos processos 
observados em outras regiões do país, e os dados obtidos nesse estudo podem auxiliar 
a terapia fonoaudiológica de transtornos dos sons da fala de crianças residentes de 
Natal. Porém, ainda é necessária a elaboração de pesquisas mais robustas para a 
confirmação dos dados obtidos no presente estudo. 
 
Palavras-chave: Crianças. Fala. Desenvolvimento da Linguagem. 

TITLE: Repair strategies present in the speech of children in the process of typical 

phonological acquisition 

Abstract 

The possibility of studying Phonological Disorders only occurs after understanding the 
typical phonological development. The phonological acquisition pattern is similar among 
children, and it’s considered non-linear and gradual. In an attempt to reach adult speech 
some phonological processes may arise. There are a lot of studies based on the level of 
speech production, which evaluate the process of acquiring Brazilian Portuguese, 
however, they are scarce in the city of Natal. The objective of this research was to identify 
phonological processes active in the speech of children in the process of typical 
phonological acquisition in that location. This research has a qualitative / quantitative 
feature of descriptive statistical analysis. A Speech collection was performed with 8 
children between 2 and 5:11 years old, through spontaneous individual conversation, 
with the use of toys aiming at greater interaction. All lexical items produced by the 
children were transcribed using restricted phonetic transcription. As a result, it is 
observed that the final liquid erasure was the most recurrent process. Thus, it can be 
concluded that the phonological processes adopted by these infants differ from the 
processes observed in other regions of the country, and the data obtained in that study 
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may assist the terapy of speech sound disorders of children living in Natal. However, 
more robust research is still needed to confirm the data obtained in the present study. 
 
Keywords: Children. Speech. Language development. 

Introdução 

Sabe-se que a possibilidade de tratamento de qualquer distúrbio só se dá após o 
entendimento da sua natureza. Assim, para estudar quaisquer Transtornos Fonológicos 
(TF), é necessário estudar, primeiramente, o desenvolvimento fonológico típico. 
A aquisição fonológica regular acontece quando a criança alcança um sistema similar 
ao alvo-adulto, sendo semelhante à fala da comunidade linguística em que está inserida. 
A linguagem expressiva surge durante os primeiros anos de vida da criança. A aquisição 
fonológica de falantes do Português Brasileiro (PB) é alcançada normalmente em um 
período comum para quase todos os infantes (entre o nascimento e os seis anos de 
idade). Nesse período os fonemas são adquiridos e estabelecidos nas diferentes 
posições das palavras, com uma cronologia similar. A aquisição do sistema fonológico 
de uma língua, incluindo seu inventário fonético e as regras fonológicas, ocorre de forma 
contínua e gradativa até os sete anos, podendo ser observado períodos de regressões 
do uso correto do segmento. (LAMPRECHT, 2004; MOUSINHO, 2008). 
Por volta dos seis anos de idade a criança deve atingir o domínio completo do sistema 
fonológico, espontaneamente. Essa sequência natural de desenvolvimento linguístico, 
intitula-se aquisição fonológica típica (AFT), e decorre da ausência de distúrbios 
ambientais, afetivos e biológicos. A cronologia da aquisição fonológica no PB segue 
padrões definidos de domínios segmentais (nasais, plosivas, fricativas e líquidas) e 
estruturas silábicas (CV, CVC, CCV). O desenvolvimento fonológico é influenciado pela 
plasticidade cerebral e influencia o desenvolvimento lexical. (LAMPRECHT, 2004; 
MOUSINHO, 2008; FERRANTE, 2008). 
Entretanto, durante a AFT a criança manifesta alguns Processos Fonológicos (PF), que 
são utilizados para superação das dificuldades enfrentadas na língua e para 
aproximação da fala adulta, ainda quando há incapacidade de articulação. Os PF podem 
ser divididos em duas categorias: de estrutura silábica e os de substituição. A supressão 
ou o desaparecimento de determinado PF ocorre gradualmente e com o passar da idade 
do infante. (YAVAS, HERNANDORENA, LAMPRECHT, 2001; LAMPRECHT, 2004; 
WERTZNER, 2007). 
Há muitos estudos baseados no nível de produção de fala populacional, que avaliam o 
processo de aquisição do PB, dedicados à análise da ordem, estruturas e PF 
observados na AFT. Apesar de existirem, esses estudos aconteceram, 
predominantemente, nas regiões sul e sudeste. Consequentemente, a literatura local 
que descreve o processo de aquisição fonológica na região Nordeste, principalmente 
em Natal, Rio Grande do Norte, é escassa. 
Enfatiza-se que os estudos existentes sobre os PF utilizadas pelos infantes durante o 
período de AFT são insuficientes no munícipio de Natal, enquanto as variações dialetais 
vistas entre as diferentes regiões do Brasil são inúmeras. 
Isso significa que alguns PF aplicados por crianças do Sul do país não necessariamente 
serão aplicados aqui, no Nordeste, ou seja, os processos contemplados por sulistas, 
provavelmente não serão aplicados em crianças falantes nordestinas. Bem como em 
casos contrários, infantes de Natal podem utilizar processos não vistos em outras 
regiões. Não obstante, uma vez que os domínios de segmentos e estruturas silábicas 
está relacionado aos componentes estruturais e à maturação das áreas cerebrais, 
presume-se que a ordem de domínio não apresentará alterações. 
A pesquisa justifica sua relevância, visto que objetiva estudar as condições de descrição 
dos principais PF atuantes na fala de crianças de 2 a 5 anos notados no período de 
aquisição de segmentos e estruturas silábicas por infantes moradores de Natal. Esse 
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estudo propicia o alcance de aprendizagens populacionais pouco analisadas, através 
de comparativos entre a mesma variação dialetal, facilitando a terapia fonoaudiológica, 
dado que ela poderá ser direcionada às características fonológicas dos residentes de 
Natal. 
 
Metodologia 

 
Esta pesquisa tem caráter qualitativo/quantitativo, analisada por meio de estatística 
descritiva. Trata-se de um estudo observacional, transversal, que objetivou acompanhar 
o desenvolvimento fonológico, descrevendo o processo da aquisição dos contrastes e 
dos fonemas em crianças típicas, de 1 ano a 5 anos moradoras da cidade de Natal. 
Para isso, este projeto de pesquisa foi registrado no Plataforma Brasil e posteriormente 
foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Onofre Lopes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob o número do parecer 
3.366.535, A pesquisa obedeceu às recomendações da resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde. 
A coleta de dados somente foi iniciada após a aprovação pelo CEP e mediante a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por parte dos 
responsáveis das crianças envolvidas. 
As informações presentes nos TCLE foram apresentadas aos pais das crianças e/ou 
responsável de forma objetiva e clara. Tais dados eram referentes aos procedimentos 
realizados, aos objetivos e a justificativa da pesquisa, bem como os riscos, custos e 
benefícios contidos caso a pessoa desejasse participar. Também foi esclarecido no 
TCLE que a interrupção em participar da pesquisa era assegurada em qualquer 
momento, sem que isso resultasse em qualquer prejuízo ao participante. 
A seleção dos indivíduos para compor a amostra e a coleta dos dados foi realizada no 
Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp-UFRN) da UFRN. Para isso foi solicitada a 
assinatura do Termo de Consentimento Institucional. 
Todos os dados coletados para esta pesquisa foram computados e armazenados para 
a criação de um banco de dados permanente no Laboratório de extensão e pesquisa do 
curso de Fonoaudiologia (LADELIN) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), após a assinatura do Termo de Doação dos Dados e Imagens pelo responsável 
pela criança. Esse armazenamento propiciou a utilização destes dados em outras 
pesquisas desenvolvidas pelo setor de linguagem do Curso de Fonoaudiologia da 
UFRN. 
Os responsáveis da instituição, onde foi realizada a pesquisa, foram informados 
previamente para esclarecimentos da pesquisa e lhes foi solicitado a indicação dos 
alunos que mais se enquadram nos critérios de inclusão da amostra. 
Após essa indicação, foi enviada carta convite aos pais das crianças explicando o 
projeto e se desejam que seu filho faça parte ou não. Aos pais que optarem que seus 
filhos façam parte do estudo foi solicitada a assinatura do TCLE e resposta a um 
questionário prévio sobre o desenvolvimento da criança. 
Os seguintes critérios de inclusão foram utilizados para seleção dos participantes nesse 
estudo: possuir aquisição de fala e linguagem dentro do esperado para faixa-etária; não 
ter recebido intervenção fonoaudiológica previa com enfoque na fala ou na linguagem; 
não apresentar alterações neurológicas, psicológicas e cognitivas observáveis; não 
possuir alterações nos aspectos miofuncionais. 
Além disso o participante deveria ser falante monolíngue do Português Brasileiro; ter 
idade entre 1:00 e 5:12; anos; responder aos estímulos sonoros de forma satisfatória; 
ter disponibilidade de participar das sessões de coleta de fala quinzenalmente e ter o 
TCLE assinado pelos pais/responsáveis autorizando a participação das crianças na 
pesquisa. 
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Foram excluídas da pesquisa aquelas crianças que não atenderam aos critérios de 
inclusão, não compareceram nos dias das coletas ou que não colaboraram durante a 
realização das atividades. 
A amostra totaliza 8 crianças, 4 meninos e 4 meninas, organizadas em diferente faixas-
etárias, entre 2:1 e 5:2. 
Os responsáveis das crianças que aceitaram fazer parte da pesquisa foram convidados 
a levar a criança para realizar avaliação da audição no setor de audiologia da Clínica 
Escola de Fonoaudiologia da UFRN. Nessa avaliação foi realizada inspeção visual do 
meato, audiometria, imitânciometria - tímpanometria e pesquisa do reflexo acústico. 
Para obtenção dos dados de fala foi conversado com os responsáveis pelo NEI/CAp-
UFRN e solicitado uma sala silenciosa na própria escola. A coleta foi realizada na escola 
por ser um ambiente familiar para a criança. 
As crianças foram convidadas individualmente para a realização das coletas de fala, 
que foram realizadas quinzenalmente, em interação de aproximadamente 30 minutos e 
gravadas em áudio. Posteriormente, todos os itens lexicais produzidos pela criança 
foram transcritos por meio de transcrição fonética restrita e analisados. 
A coleta buscou a elucidação dos itens lexicais através de uma conversa espontânea 
com cada criança, com o emprego de brinquedos que lhes foram fornecidos, para que 
reproduzissem a lista de alvos do instrumento Avaliação Fonológica da Criança (AFC) 
(YAVAS, HERNANDORENA e LAMPRECHT, 2001), de forma livre. 
Além dos brinquedos representativos da lista de palavras citadas, foram oferecidos 
outros, para uma maior estimulação de diálogo. A avaliação do inventário fonético da 
criança bem como das regras fonológicas usadas, foi realizada por meio da AFC 
(YAVAS, HERNANDORENA-MATZENAUER, LAMPRECHT, 2001). 
Para a análise, todas as produções de fala espontânea feitas pelas crianças durante a 
conversação foram consideradas, além das derivadas da lista, para que houvesse maior 
variedade de produção. Assim como os processos fonológicos, sendo esses 
observados tanto em nível segmental quanto prosódico. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os processos fonológicos encontrados em crianças com aquisição fonológica típica 
podem ser classificados em: processos de estruturação silábica e processos de 
substituição (YAVAS, HERNANDORENA-MATZENAUER, LAMPRECHT, 2001). 
Segundo os autores, os processos de estruturação silábica são: redução do encontro 
consonantal, apagamento de sílaba átona, apagamento de fricativa final, apagamento 
de líquida final, apagamento de líquida intervocálica, apagamento de líquida inicial, 
metátese e epêntese. E os processos de substituição: dessonorização da obstruinte, 
anteriorização, semivocalização de líquida, plosivização, substituição de líquida, 
posteriorização, assimilação e sonorização pré-vocálica. 
Nesse estudo foram encontradas 148 ocorrências de redução do encontro consonantal, 
estratégia que consiste na redução de um encontro consonantal dentro de uma mesma 
sílaba através do apagamento de uma das consoantes, sendo essa a segunda 
estratégia de reparo mais encontrada. 
Houve 21 ocorrências de apagamento de sílaba átona, e 23 ocorrências de apagamento 
de fricativa final. 
O apagamento de líquida final teve maior ocorrência dentre todas as ER, perfazendo 
um total de 419. Esse processo representa a realização do apagamento de uma 
consoante líquida – lateral ou não-lateral - em posição final de sílaba dentro de palavra 
ou em final de palavra. Todas as crianças apresentaram essa estratégia, a maioria em 
final de palavra. 
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Houve 23 ocorrências de apagamento de líquida intervocálica, e apenas sete de 
apagamento de líquida em posição inicial de sílaba. Também foram encontradas oito 
ocorrências de metátese e 31 de epêntese. 
Houve 31 ocorrências de dessonorização de obstruinte. Foram encontradas apenas 
cinco ocorrências de anteriorização, 18 ocorrências de semivocalização de líquida, e 27 
ocorrências de plosivização. Em contrapartida, houve 88 ocorrências de substituição de 
líquida. 
Foram encontradas, ainda, dez ocorrências de posteriorização e oito de assimilação. 
Houve apenas três casos de sonorização pré-vocálica, sendo essa a ER menos 
utilizadas pelos infantes pesquisados. 
Ao analisar os achados, percebeu-se que o apagamento da líquida final nas idades mais 
avançadas reflete o padrão linguístico da comunidade. O uso de processos fonológicos 
diminui conforme aumenta a idade e com o maior controle do sistema articulatório. 
Além disso, ao analisar os processos constatou-se que as estratégias mais recorrentes 
foram o apagamento de líquida final, seguido da redução de encontro consonantal, 
epêntese e dessonorização de obstruinte. Resultado que apresenta incompatibilidades 
sobre as estratégias mais frequentes quando comparado aos estudos que foram 
produzidos nas regiões Sul e Sudeste. 
A redução de encontro consonantal foi a estratégia de reparo mais recorrente em 
crianças do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte (VITOR; CARDOSO-MARTINS, 2007; 
FERRANTE; BORSEL; PEREIRA, 2009; SILVA; et al, 2012). 
Um estudo feito com crianças das cidades de Santa Maria e Guaíba, no estado do Rio 
Grande do Sul (RS), mostrou que os processos mais presentes em crianças com 
aquisição fonológica típica também foram redução do encontro consonantal, seguido do 
apagamento de líquida não lateral em coda. (CERON; et al, 2016). 
Posto isso, constata-se que as variações dialetais vistas em cada região representam 
as influências ambiental e cultural no desenvolvimento linguístico do infante nas 
diferentes regiões do país, e isso manifesta ainda mais a necessidade da realização de 
pesquisas na região nordeste do Brasil, mais precisamente, na cidade de Natal, Rio 
Grande do Norte (RN). 
É pertinente salientar que, mesmo com as predominâncias na ocorrência de estratégias 
de reparo, tanto desse quanto de outros estudos usados em comparativo, os infantes 
analisados realizaram mais de um processo na fala. Logo, conclui-se que muitas 
crianças ultrapassam a idade “esperada” de superação nas dificuldades em certos 
fonemas. 
Ademais, os resultados distintos entre os estudos executados podem ser em 
consequência das diferenças em faixa etária ou da metodologia utilizada em cada coleta 
e análise de dados. O espaço amostral estudado também exerce influência sobre esses 
resultados, visto que todos esses fatores são essenciais para a construção e resultados 
das pesquisas. (CERON; et al, 2016). 
 
Conclusão 

 
O objetivo desta pesquisa foi descrever os principais PF atuantes na fala de crianças de 
2 a 5 anos moradoras de Natal. Respondendo ao objetivo da pesquisa, com base nos 
resultados concluiu-se que o emprego da líquida não lateral em sílaba final de palavra 
é ausente no desenvolvimento fonológico típico de moradores de Natal. Contempla-se 
esse fato visto que todas as crianças do estudo apresentaram o processo fonológico de 
apagamento de líquida final, diversas vezes, sendo característico esse apagamento em 
codas do tipo lexical (como por exemplo em [‘mah]) não apenas em codas de 
características morfológica (por exemplo em [la’vah]). 
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Em comparativo à outras regiões, nota-se que esse processo, principalmente ao 
apagamento em codas lexicais, não é o usual das crianças com desenvolvimento típico 
em outras regiões do país. Por conseguinte, supõem-se que os PF adotados pelos 
infantes residentes em Natal se diferenciam das demais regiões. 
Além disso, clarificou-se que as crianças acompanhadas apresentaram um 
comportamento de fala adequado quando comparado aos pares de mesma idade. 
Posto isso, entende-se que esse estudo possibilitou a coleta de dados de fala das 
crianças residentes de Natal, RN, que podem, posteriormente, ser usados como 
norteadores do padrão de normalidade acústica e fonológica. A pesquisa obteve 
informações capazes de auxiliar em terapias fonoaudiológicas de crianças nessa 
população que manifestam transtornos fonológicos ou algum atraso. 
Ainda assim, é fundamental o desenvolvimento de mais pesquisas na área fonológica 
com maior número de indivíduos envolvendo os moradores de Natal, objetivando 
maiores informações sobre a aplicação dos PF, corroborando os resultados 
encontrados nesse estudo. 
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TÍTULO: INCORPORAÇÃO DE FÁRMACOS E BIOMOLÉCULAS DE INTERESSE 

FARMACÊUTICO E BIOTECNOLÓGICO EM NANOCARREADORES POLIMÉRICOS 

Resumo 

 
A Doença de Chagas, causada pelo contato humano com o parasita Trypanosoma cruzi, 
é considerada uma doença negligenciada que representa um problema de Saúde 
Pública devido à sua alta incidência e falta de tratamento eficaz. Na busca por novas 
alternativas para tratamento, o dietilditiocarbamato de Sódio (DTC) tem demonstrado 
boa atividade tripanocida. Sua incorporação em sistemas carreadores de fármacos, 
como nanopartículas poliméricas (NPs), torna-se uma ferramenta muito promissora 
devido a proteção que o sistema fornece ao fármaco contido em seu interior e por 
melhorar sua seletividade aos parasitas. No presente trabalho, nanopartículas a base 
de Ácido Polilático (PLA) contendo DTC foram obtidas pela técnica de nanoprecipitação 
com evaporação de solvente. As nanopartículas foram caracterizadas conforme seu 
diâmetro dinâmico, índice de polidispersão (PDI), potencial zeta (PZ) e viabilidade 
celular. As formulações testadas obtiveram tamanho médio inferior a 200 nm (PDI<0,2) 
e valores de PZ inferiores à -20mV. Para as nanopartículas brancas, não foi observado 
sinais de instabilidade durante 2 semanas e a sua viabilidade celular foi realizada em 
linhagens de células animais, como macrófagos (RAW 264) e fibroblastos (T3T), onde 
alcançaram resultados satisfatórios. Os resultados sugerem que o sistema obtido nesse 
trabalho é estável, homogêneo e possui potencial para atividade antichagásica. 
 
 
Palavras-chave: Doença de Chagas. Dietilditiocarbamato de Sódio. Nanopartículas. 

TITLE: INCORPORATION OF DRUGS AND BIOMOLECULES OF PHARMACEUTICAL 

AND BIOTECHNOLOGICAL INTEREST IN POLYMERIC NANOCARRECHERS. 

Abstract 

Chagas disease, caused by human contact with the parasite Trypanosoma cruzi, is 
considered a neglected disease that represents a public health problem due to its high 
incidence and lack of effective treatment. In research for new alternatives for treatment, 
sodium diethyldithiocarbamate (DTC) has demonstrated good trypanocidal activity. Its 
incorporation in drug-carrying systems, such as polymeric nanoparticles (NPs), becomes 
a very promising tool due to the protection that the system provides to the drug contained 
inside and for improving its selectivity to parasites. In this study, nanoparticles based on 
Polylactic Acid (PLA) containing DTC were obtained by the nanoprecipitation technique 
with solvent evaporation. The nanoparticles were characterized according to their 
dynamic diameter, polydispersity index (PDI), zeta potential (PZ) and cell viability. The 
tested formulations had an average size of less than 200 nm (PDI <0.2) and PZ values 
below -20mV. For white nanoparticles, no signs of instability were observed for 2 weeks 
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and their cell viability was carried out in animal cell lines, such as macrophages (RAW 
264) and fibroblasts (T3T), which they achieved satisfactory results. The results suggest 
that the system obtained in this study is stable, homogeneous and has the potential for 
antichagasic activity. 
 
Keywords: Chagas Disease. Sodium diethyldithiocarbamate. Nanoparticles. 

Introdução 

A Doença de Chagas (DC) foi documentada pelo epidemiologista e médico Carlos 
Chagas em 1909 (CHAGAS, 1909) sendo atualmente endêmica em 21 países. A DC 
ocorre através do contato humano com o parasita Trypanosoma cruzi e pode acontecer 
por diferentes vias de transmissão como vetorial, oral, transfusional e congênita, por 
exemplo (FILIGHEDDU; GÓRGOLAS; RAMOS, 2017). Na fase aguda da infecção, a 
maioria dos pacientes são assintomáticos ou apresentam sintomas não específicos, o 
que contribui para falta de diagnóstico e tratamento corretos. A infecção não tratada 
evolui para a fase crônica, onde 60 à 70% dos infectados são assintomáticos, enquanto 
30 à 40% poderão enfrentar sérias complicações, como problemas cardíacos e no trato 
gastrointestinal (COURA; BORGES-PEREIRA, 2010; TZIZIK; BORCHARDT, 2018). 
 
Os fármacos disponíveis para tratamento, Benznidazol e Nifurtimox, possuem elevada 
toxicidade e baixa efetividade na fase crônica da infecção, já sendo relatada resistência 
à essas drogas pelo T. cruzi (KRATZ et al., 2018). Por afetar populações mais sócio 
vulneráveis em países em desenvolvimento e possuir poucas opções de tratamento e 
pouco investimento, a DC é caracterizada como doença tropical negligenciada (WHO, 
2020). Assim, a procura por novos fármacos e moléculas para tratamento da Doença de 
Chagas ocorre a fim de se obter uma terapia mais segura e eficiente (MIRANDA; SAYE, 
2019). 
 
O DTC, pertencente à classe dos ditiocarbamatos, é um composto químico de alta 
versatilidade farmacológica por interagir com metais e induzir a produção das espécies 
reativas de oxigênio e nitrogênio, surgindo como uma molécula de interesse por produzir 
danos mitocondriais em T. cruzi, possuindo potencial atividade antichagásica 
(ESTRADA et al., 2018). 
 
Nesse cenário, o uso de nanocarreadores torna-se vantajoso pois é uma alternativa 
para aumentar a eficácia e a biodisponibilidade dos compostos ativos, prolongar sua 
liberação no sítio de ação específico e, assim, melhorar o índice terapêutico (QUEZADA 
et al., 2019). Entre esses carreadores, as nanopartículas são alvo de estudo devido à 
grande variedade de polímeros, facilidade de preparação e por possuir boa capacidade 
de encapsulação de fármacos, biomoléculas e ativos de interesse farmacêutico 
(HEMBRAM et al., 2014). 
 
Formadas a partir de interações entre a fase aquosa, solvente orgânico e polímero 
utilizado, as partículas obtidas podem ser do tipo nanoesferas ou nanocápsulas. As 
técnicas de produção podem ser realizadas por emulsificação com evaporação de 
solvente, emulsificação com difusão de solventes, emulsificação por salting out, 
gelificação e nanoprecipitação, sendo essa última a técnica utilizada neste trabalho 
(VAUTHIER; BOUCHEMAL, 2008). 
 
A nanoprecipitação com evaporação de solvente é uma técnica simples e reprodutível 
em que a produção de nanopartículas ocorre pelo deslocamento de solvente orgânico 
pela fase aquosa com posterior evaporação, promovendo a coprecipitação do polímero 
e produção de nanopartículas. Algumas vantagens da nanoprecipitação são a 
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distribuição uniforme de diâmetro das partículas, possibilidade de utilização de 
solventes menos tóxicos e uso de fontes de baixa energia para agitação (LEE et al., 
2016). 
 
O polímero é o responsável por conter o DTC no interior da nanopartícula protegendo-
o da degradação e promovendo uma liberação contínua (KUMARI et al. 2010). O Ácido 
Polilático (PLA) polímero utilizado nesse trabalho, é produzido a partir de matéria-prima 
renovável não-tóxica, o ácido lático, e foi aprovado pela Food and Drug Administration 
para ser utilizado em fluidos biológicos em 1970 devido às suas características de 
biocompatibilidade e biodegradabilidade (SINGHVI et al., 2019). 
 
Diante disso, o presente trabalho consiste na concepção, caracterização, avaliação de 
propriedades físico-químicas e estudo de viabilidade celular das nanopartículas 
poliméricas de PLA obtidas pelo método de nanoprecipitação com evaporação de 
solvente para incorporação de DTC 
 
Metodologia 

 
Materiais 
Dietilditiocarbamato de Sódio (Sigma), Água purificada (<1 µS cm-1) obtida pelo 
equipamento de Osmose Reversa (modelo OS50 LX, Gehaka, São Paulo, SP, Brasil), 
Álcool Polivinílico (PVA, Mowiol 10-98, 61000 g/mol, Sigma), D, L -poli (ácido lático) 
(PLA, viscosidade inerente 0.67 dl g -1 at 25◦C, LACTEL Absorbable Polymers® 
Birmingham, USA), Acetona (ACE, P.A., constante dielétrica (ε) 20,6), Etanol (EtOH, 
96%, ε 24,6) e membranas filtrantes de acetato de celulose com diâmetro de poros de 
0,45µm (Sartorius, Göttingen, Niedersachsen, Alemanha). 
 
Obtenção das nanopartículas 
As nanopartículas brancas (NPs Brancas) foram produzidas a partir da técnica de 
nanoprecipitação (FESSI et. al., 1989). A fase orgânica (FO) foi composta pelo polímero 
PLA em uma solução de 80% ACE e 20% EtOH. A fase aquosa (FA) foi constituída por 
água purificada e surfactante PVA, previamente dissolvido. Após filtragem das fases 
com a membrana, a FO foi injetada na FA sob agitação constante à 720 rpm, onde 
permaneceu durante 24h para evaporação total do solvente orgânico, originando 
nanopartículas com diâmetro médio inferior à 200 nm em suspensão. 
 
Preparação das nanopartículas contendo Dietilditiocarbamato de Sódio 
Após a obtenção de nanopartículas estáveis pela técnica descrita acima, o DTC foi 
incorporado. O DTC foi solubilizado em EtOH e, posteriormente, foi adicionado a 
acetona que contém o polímero, formando a FO. As razões 1:5, 1:10 e 1:20 (DTC: PLA), 
foram utilizadas no processo de otimização a fim de encontrar a que oferecesse 
melhores resultados e, assim, obter a formulação final das Nanopartículas contendo 
DTC (NPsDTC). 
 
Determinação do tamanho, potencial zeta, índice de polidispersão e potencial 
hidrogeniônico 
O analisador Zetasizer (Nano ZS Zetasizer, Malvern Instruments Corp., UK) do 
Laboratório de Sistemas Dispersos - LASID, do departamento de Farmácia da UFRN, 
foi utilizado para mensurar tamanho e PDI, pela técnica de espalhamento de luz 
dinâmico, e PZ, pela mobilidade eletroforética (BHATTACHARJEE, 2016). Para análise, 
as amostras foram previamente diluídas na proporção 1:100, evitando agregação das 
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partículas. Os experimentos foram realizados a uma temperatura de 25ºC e os valores 
de tamanho e PDI foram expressos em nm, já o PZ em mV. 
  
O pH, por sua influência no Potencial Zeta e na eficiência de encapsulação, também foi 
avaliado e seu valor foi mensurado pelo pHmetro (Gehaka, PG 1800) do Laboratório de 
Tecnologia e Biotecnologia Farmacêutica - Tecbiofar, do departamento de Farmácia da 
UFRN (BHATTACHARJEE, 2016). As amostras não sofreram diluição e foram 
analisadas a 25ºC. 
 
Estudo de viabilidade celular 
O ensaio de viabilidade das NPs Brancas foi realizado pela utilização de células das 
linhagens de fibroblastos (3T3) e macrófagos (RAW 264) cultivadas em meio DMEM, a 
37°C e 5% CO2, durante 5 dias. Posteriormente, as células foram descoladas e 
plaqueadas em placas de 96 poços na concentração de 5 x 103 células por poço e então 
expostas às NPs Brancas nas concentrações 1.98μM, 4.95μM, 9.9μM, 19.8μM e 39.6μM 
durante o período de 24 horas. 
  
Em seguida, para analisar a viabilidade celular, foi utilizado o ensaio de redução do MTT 
[3-(4,5- dimethylthiazol-2-yl) -2,5-diphenyltetrazolium bromide) tetrazolium], processo 
que consiste na transformação do tetrazolium [3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-
difeniltetrazol brometo] à cristais de formazan, caracterizando a mitocôndria celular 
como viável. Nesse método, a reação teve um período de 4 horas e em seguida foi 
mensurado a redução do MTT utilizando o leitor de microplacas (Epoch, BioTek 
Instruments, Winooski, VT, USA) no comprimento de onda de 570 nm. A partir daí então 
foi calculado a taxa de viabilidade celular através da seguinte fórmula: 
% de redução MTT= (Abs amostra/ Abs controle) *100 
 
Estudo de estabilidade 
O estudo da estabilidade das partículas brancas foi realizado à 25ºC avaliando o 
tamanho médio das partículas, PDI, potencial zeta e pH. As amostras foram mantidas 
em geladeira a 5ºC, contudo antes de cada análise esperava-se alcançarem 
temperatura ambiente. Inicialmente, objetivava-se realizar o acompanhamento a cada 7 
dias durante 6 semanas, porém, em decorrência da quarentena estabelecida por 
recomendação do Comitê Covid-19 da UFRN, que, seguindo normativas do Ministério 
da Saúde publicou a Portaria nº 452/2020-R, suspendendo as atividades presenciais na 
Universidade, apenas foi possível realizar por duas semanas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Caracterização das nanopartículas obtidas 
Foi avaliado o resultado da formulação e a sua relação com a variação da concentração 
do fármaco. Os valores obtidos para as nanopartículas podem ser observados na Tabela 
1, onde é considerado o tamanho médio da partícula, PDI, potencial zeta e pH das 
nanopartículas brancas e com DTC. A partir dos dados obtidos, pode-se observar que 
a composição e a técnica utilizada permitiram a formação de partículas inferiores a 
200nm, sugerindo que a escolha dos componentes da formulação, como uso do 
surfactante PVA, escolha e proporção dos solventes orgânicos, são etapas importantes 
e obtiveram sucesso em formar as NPs e evitar sua coalescência. Além disso, o PDI em 
torno de 0,1 sugere homogeneidade em cada formulação, incluindo as que contém o 
DTC, como colocado na Figura 1(COSTA et al., 2018). 
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Em comparação com as NPs obtidas pela formulação branca, as NPs contendo fármaco 
obtiveram tamanho maior, e o aumento de tamanho foi observado proporcionalmente 
de acordo com o acréscimo de DTC, sugerindo que o fármaco foi encapsulado no 
interior da nanopartícula e que há uma relação fármaco-polímero (VAUTHIER; 
BOUCHEMAL, 2008). 
  
Os valores da carga superficial da partícula expressos pelos potencial zeta das 
partículas contendo maiores concentrações de DTC (1:5 e 1:10) obtiveram PZ inferiores 
a -30mV, o que sugere que a formulação terá alta estabilidade por evitar agregação das 
partículas. Ademais, pode-se observar a relação existente entre o PZ e pH, onde quanto 
mais negativo o PZ mais básico torna-se o meio (BHATTACHARJEE, 2016). 
  
Por fim, pode-se observar uma variação de pH das partículas brancas comparada com 
as NpsDTC, passando do comportamento ácido para básico e apresentando um perfil 
dose dependente. Essa conduta ocorre pela ocorrência do tautômero denominado de 
tioureide (Figura 2) que está presente na maioria dos ditiocarbamatos, incluindo o DTC, 
e ocorre pela ressonância existente entre os grupos tiol e amina presente na estrutura 
do fármaco, onde esse passa a apresentar carga negativa (HOGARTH, 2005; 
HOGARTH, 2012). 
 
Avaliação da viabilidade das NPs brancas nas linhagens celulares 3T3 e RAW 
Os resultados obtidos do estudo de viabilidade da formulação branca a partir do ensaio 
de MTT são demonstrados na Figura 3. Pode-se observar que em ambas as linhagens 
foi apresentada uma redução em sua viabilidade nas diferentes concentrações 
estudadas, porém não obtendo valor inferior à 75%. A citotoxicidade do sistema entre 
as linhagens variou conforme concentração das NPs, alcançando uma viabilidade entre 
93% a 85% para linhagem RAW 264 e 84% a 71% para 3T3. Comparando os resultados 
obtidos entre as duas linhagens, a menor concentração das partículas obteve a maior 
variação (22,35%) diminuindo conforme o aumento da concentração, como em 39.6µM, 
onde obteve maior viabilidade para ambas linhagens e variação de apenas 8%. 
 
Estabilidade de armazenamento. 
A estabilidade das NPs Brancas foi avaliada com base na avaliação do tamanho, PDI, 
PZ e pH, onde alguns dos valores obtidos são demonstrados abaixo na Tabela 2. O 
diâmetro da partícula, expresso pelo tamanho na tabela, é um dos mais importantes 
fatores a serem analisados, pois influencia nas propriedades físico-químicas, 
performance funcional e estabilidade das partículas (MCCLEMENTS; MCCLEMENTS, 
2015). Com base nos dados, pode-se observar que as nanopartículas não sofreram 
alteração significativa em seu diâmetro, assim como manteve seu PDI em faixa estreita 
e contínua, indicando estabilidade. 
  
O pH e PZ são outros parâmetros importantes a serem avaliados no estudo da 
estabilidade pois podem sinalizar alteração pela modificação da carga das partículas 
que ocorre pela interação das NPs com componentes da dispersão. Essa alteração 
pode levar a fenômenos de instabilidade pois pode promover agregação das partículas. 
No decorrer das duas semanas, o pH não sofreu alteração e ficou em torno de 4,4 (±0,2), 
já o potencial zeta diminuiu ainda mais durante as duas semanas de estudo, o que indica 
que as partículas continuam se repelindo (MCCLEMENTS; MCCLEMENTS, 2015) 
 
Conclusão 
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O presente trabalho evidencia que é possível obter nanopartículas poliméricas a base 
de PLA e PVA pela técnica de nanoprecipitação com evaporação de solvente para 
incorporar DTC. A avaliação dos parâmetros exibe diferenças entre as partículas e uso 
de diferentes concentrações do fármaco, onde quanto maior a concentração de DTC 
utilizada, maior o tamanho da partícula e menor o PZ, assim, encapsulando uma maior 
quantidade de fármaco e contribuindo para sua estabilidade, respectivamente. Além 
disso, as NPs brancas da formulação demonstram boa viabilidade em células animais 
e não apresentam fenômenos de instabilidade durante o período observado, formando 
importantes dados para análise em experimentos futuros com NPs contendo DTC. 
  
Como planos futuros, objetiva-se continuar o acompanhamento das propriedades físico-
químicas das formulações NPs Brancas e NPs 1:5 (DTC:PLA) e realizar o estudo de 
estabilidade de ambas durante 6 semanas. Após isso, pretende-se incorporar fitol e 
realizar outros estudos, como microscopia eletrônica de varredura, liberação in vitro dos 
ativos e estudos in vitro de viabilidade celular e performance em cepas de T. cruzi. 
Assim, ao final do estudo, nanopartículas poliméricas de PLA contendo DTC e Fitol para 
avalição de potencial atividade antichagásica serão obtidas. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1: tamanho, PDI, PZ e pH das NPs Brancas e com fármaco. 
 

 
Figura 1: Gráfico de distribuição do tamanho das NPs Brancas e NPs com DTC. 
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Figura 3: Estudo de viabilidade celular das NPs Brancas nas linhagens celulares RAW 
e T3T pelo ensaio de MTT. 
 

 
Tabela 2: Estudo de estabilidade das NPs Brancas. 
 

 
Figura 2: Demonstração da ressonância que ocorre nos ditiocarbamatos, conferindo-lhe 
carga negativa (HOGARTH, 2012). 
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TÍTULO: Efeito da solução de glicose 25% versus reflexoterapia no alívio da dor em 

neonato durante punção arterial 

Resumo 

Objetivo: comparar os efeitos da solução de glicose a 25% e reflexoterapia no alívio da 
dor em neonatos durante a punção arterial. Método: Trata-se de um ensaio clínico 
randomizado controlado com três grupos, abordagem quantitativa, que se encontra em 
andamento. Nessa perspectiva, elaborou-se uma scoping review como primeira etapa 
do projeto. Busca nas bases PubMed, Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), utilizando os Descritores em 
Ciências da Saúde (DECS) “recém-nascido”, “dor”, “glucose” e “reflexoterapia”, e “infant, 
newborn”, “newborn”, “pain”, “glucose”, “massage” e “reflexotherapy” do Medical Subject 
Headings (MeSH), dentre os quais 10 publicações foram selecionadas. Resultados: Foi 
identificado que a administração de glicose a 25%, bem como a realização da 
reflexoterapia, possibilitou a prevenção e redução de dor. Na realização de ambas as 
técnicas, houve a avaliação da dor mediante a escala PIPP. A pontuação registrada 
apresentou um escore menor durante a utilização das duas medidas, quando 
comparado aos recém-nascidos que não utilizaram nenhuma técnica. Conclusão: A 
glicose a 25% e a reflexoterapia são medidas não farmacológicas eficazes no controle 
da dor de neonatos, apresentando benefícios a curto e longo prazo. 
 
Palavras-chave: Dor. Reflexoterapia. Glicose. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

TITLE: Effect of 25% glucose solution versus reflexotherapy on neonatal pain relief 

during arterial puncture 

Abstract 

 
Objective: to compare the effects of the 25% glucose solution and reflexotherapy on pain 
relief in neonates during arterial puncture. Method: This is a randomized controlled trial 
with three groups, a quantitative approach, which is in progress. In this perspective, a 
scoping review was developed as the first stage of the project. PubMed, Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online (MEDLINE) and Scientific Eletronic Library Online (SciELO) 
databases, using the Health Sciences Descriptors (DECS) “newborn "," Pain "," glucose 
"and" reflexotherapy ", and" infant, newborn "," newborn "," pain "," glucose "," massage 
"and" reflexotherapy "from Medical Subject Headings (MeSH), among the which 10 
publications were selected. Results: It was identified that the administration of glucose 
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at 25%, as well as the performance of reflexotherapy, enabled the prevention and 
reduction of pain. In performing both techniques, pain was assessed using the PIPP 
scale. The recorded score showed a lower score when using both measures, when 
compared to newborns who did not use any technique. Conclusion: Glucose 25% and 
reflexotherapy are effective non-pharmacological measures to control pain in neonates, 
with short and long term benefits. 
 
 
Keywords: Pain. Reflexotherapy. Glucose. Neonatal Intensive Care Unit. 

Introdução 

Os neonatos que manifestam complicações graves necessitam ser encaminhados para 
a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), a fim de receberem assistência 
adequada à complexidade de seu caso. A prematuridade consiste na principal causa de 
internação na UTIN, em virtude do baixo peso e disfunções associadas a problemas no 
desenvolvimento dos sistemas (FERREIRA, 2016). 
            Os recém-nascidos (RN) internados na UTIN necessitam ser manipulados e 
examinados constantemente, por meio de procedimentos, muitas vezes, dolorosos. 
Estimou-se que, ao longo de seu período de internação, os neonatos são submetidos a 
pelo menos 100 procedimentos dolorosos. (KEGLER et al, 2016). 
Os RN apresentam resposta generalizada frente a estímulos dolorosos, mais intensa 
que nos adultos e lactentes mais velhos, em consequência da imaturidade de seu 
sistema inibitório, responsável pela modulação da dor. Em razão disso, a dor nos 
neonatos é mais forte, causando grande desconforto e sofrimento (COSTA et al, 2016). 
 Dessa forma, o manejo da dor visando sua prevenção e redução é indispensável para 
assegurar a sobrevivência dos neonatos, garantindo qualidade de vida com 
minimização de danos. No Brasil, os Direitos da Criança e do Adolescente 
Hospitalizados, mediante a resolução 41/1995, assegura o direito do RN de não sentir 
dor. Para isso, utiliza-se de medidas farmacológicas, tais como analgésicos, e não 
farmacológicas, como a administração de glicose (KEGLER et al., 2016; COSTA et al., 
2016). 
            As medidas não farmacológicas consistem em métodos não invasivos que 
objetivam a redução e prevenção do processo doloroso. São de fácil execução e baixo 
custo, eficazes nos neonatos quando aplicadas de forma individual para atenuar dores 
leves, podendo necessitar de estratégias complementares em casos de dores mais 
intensas (COSTA et al., 2016). 
No Brasil, utiliza-se como terapias não farmacológicas de escolha, principalmente: a 
musicoterapia, a sucção não nutritiva e o uso da glicose (COSTA et al., 2016). 
O uso de substâncias adocicadas, como a glicose, é uma medida altamente 
recomendada por apresentar o melhor efeito analgésico. Consiste na principal técnica 
utilizada para acalmar os neonatos e promover a redução de dor antes e durante os 
procedimentos. Esta medida não farmacológica promove diminuição da duração do 
choro, reduz os escores de dor e atenua a mímica facial (COSTA et al., 2016). 
O efeito analgésico da glicose tem duração prolongada e ação rápida. Atualmente, a 
administração de glicose 25 % com a finalidade de reduzir a dor durante procedimentos 
nos neonatos é amplamente recomendada para uso de rotina, dado o fato de que essa 
solução consiste em um analgésico seguro e potente (MATAR; ARABIAT; FOSTER, 
2016; CARDOSO; MELO, 2016; TEKGUNDUZ et al., 2019). 
Além da administração da glicose a 25%, outras medidas não farmacológicas podem 
ser adotadas para alívio de dor nos neonatos, dentre elas, as Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (PICS) (KEGLER, 2016).  
As PICS são tratamentos que fazem uso de recursos terapêuticos fundamentados em 
conhecimentos tradicionais, voltados à prevenção de doenças e recuperação da saúde 
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(BRASIL, 2013). Dentre as práticas oferecidas pelo SUS, a escolhida foi a reflexoterapia. 
A reflexoterapia consiste em uma prática terapêutica, na qual utiliza-se de estímulos em 
pontos específicos dos pés, mãos e orelhas, com a finalidade de auxiliar no relaxamento 
e sedação da dor. Quando a pressão é aplicada nos pontos ideais, há a reativação da 
homeostase, gerando redução da tensão e aumento do bem-estar (BRASIL, 2013). 
Diante disso, este estudo tem a finalidade de colaborar para a inclusão dessas práticas 
na UTIN, devido a necessidade de novas medidas capazes de promover alívio da dor, 
levando em consideração principalmente, a qualidade da assistência neonatal. Assim, 
o objetivo deste estudo é comparar os efeitos da solução de glicose a 25% e 
reflexoterapia no alívio da dor em neonatos durante a punção arterial. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado com três grupos, abordagem 
quantitativa, realizado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da Maternidade Escola 
Januário Cicco (MEJC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O estudo está 
em andamento, tendo sido interrompido devido a pandemia provocada pela Coronavirus 
disease (COVID-19). Nessa perspectiva, elaborou-se uma scoping review, com a 
finalidade de obter arcabouço teórico acerca da temática proposta. 
Para localização de estudos relevantes, foram consultados, em agosto de 2020, as 
fontes de dados dos periódicos PubMed, Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). 
Considerou-se os descritores: recém-nascido, dor, glucose e reflexoterapia, a partir da 
consulta nos Descritores em ciências da saúde (DeCS), e “infant, newborn”, newborn, 
pain, glucose, massage e reflexotherapy no Medical Subject Headings (MeSH), , 
utilizando o operador booleano AND para a realização dos cruzamentos. Disponibilizou-
se mediante a pesquisa um total de 537 publicações. Desses, foram selecionados 10 
artigos para a construção do presente estudo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os estudos selecionados para contribuir com essa revisão foram publicados no período 
de 5 anos. Dentre eles, nove eram artigos científicos e uma dissertação de mestrado. 
As publicações sobre a temática abrangeram estudos de abordagem quantitativa e 
qualitativa, com objetos e objetivos semelhantes acerca das técnicas não 
farmacológicas para alívio de dor em neonatos, com ênfase no uso da glicose 25% e 
reflexoterapia. 
As medidas terapêuticas não farmacológicas objetivam atenuar estímulos ofensivos do 
ambiente, além de prevenir alterações fisiológicas e comportamentais, promovendo a 
redução de estresse dos RNs. Destaca-se como vantagens dessa técnica o baixo custo, 
o efeito analgésico imediato e a fácil administração (KEGLET et al., 2016). 
Frente a estímulos dolorosos, os neonatos apresentam algumas alterações fisiológicas, 
tais como elevação da frequência cardíaca e respiratória, diminuição da saturação de 
oxigênio e elevação pressão arterial sistólica, e comportamentais, como o mimetismo 
facial, choro e resposta motora à dor (MELO; CARDOSO, 2017). Dentre os 
procedimentos potencialmente dolorosos realizados na UTIN, destaca-se a punção 
arterial para coleta de sangue, intubação endotraqueal, inserção periférica de cateter 
central e a aspiração endotraqueal e de vias aéreas superiores (COSTA et al., 2016). 
Observou-se em um estudo realizado com 40 neonatos, que durante a punção venosa 
para coleta de sangue, os RNs do sexo masculino foram mais reativos à dor que os do 
sexo feminino. Tais informações foram obtidas a partir da análise de Perfil de dor de 
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Bebê Prematuro (PIPP), através das reações comportamentais e fisiológicas como o 
apertar dos olhos, franzir da testa e alterações nos sinais vitais (CARDOSO; MELO, 
2016). 
Tendo em vista a impossibilidade de descartar procedimentos dolorosos nos neonatos 
internados na UTIN, em virtude da necessidade de tratamento clínico, prevenir e reduzir 
efeitos adversos é indispensável para protegê-los (CARDOSO; MELO, 2016). 
A utilização da glicose a 25% promove a liberação de endorfinas endógenas que agem 
sobre as papilas gustativas localizadas na porção anterior da língua. Por isso, seu efeito 
não depende de sua ingestão e sim da percepção gustativa. O uso dessa solução tem 
sido referido na literatura como capaz de reduzir o PIPP, a duração e incidência do 
choro, quando comparada ao leite materno (KEGLER et al., 2016). 
A solução de glicose 25% deve ser administrada por via oral, dose de 1ml, cerca de 1 a 
2 minutos antes do procedimento doloroso. Em neonatos pré termos, a dose deve ser 
reduzida, administrando um volume de 0,3 a 0,4ml (KEGLER et al., 2016). 
Outros dois estudos disponíveis na literatura validam o uso da glicose a 25% como 
medida não farmacológica eficiente para controle de dor durante procedimentos 
agressivos, mediante análise dos escores avaliados na escala PIPP. Utilizou-se ainda 
a sucção não nutritiva e o enrolamento como técnicas terapêuticas para redução de dor. 
Observou-se em um estudo que a glicose 25%, quando acrescida da sucção não 
nutritiva, tem seu potencial intensificado, promovendo a prevenção da dor de forma 
eficaz e segura. Esse método foi considerado pelo estudo a intervenção não 
farmacológica mais utilizada (KEGLER et al., 2016). 
Um estudo comparou a glicose 25% e a música, considerando os benefícios de ambas, 
a partir da análise dos parâmetros utilizados para identificar a presença de dor nos RNs 
(resposta motora, choro e mímicas). Foi observado redução significativa nesses 
parâmetros, validando a eficácia dos dois métodos. Identificou-se ainda, que na 
utilização combinada dos dois métodos, há maior eficiência, comprovada pelo conforto 
e relaxamento dos neonatos (CARDOSO; MELO, 2016; MELO; CARDOSO, 2017). 
No que diz respeito a reflexoterapia para alívio de dor em neonatos, identificou-se 
mediante a literatura que a massagem é capaz de promover redução e prevenção da 
dor em RNs, a partir da análise dos parâmetros utilizados para identificar a presença de 
dor. Observou-se a diminuição do tempo de choro, menor agitação e resposta motora, 
além de diminuição da frequência cardíaca e respiratória. Notou-se ainda, maior sinal 
de conforto e relaxamento dos neonatos (MANGAT et al., 2018). 
De acordo com os estudos analisados, elencou-se os estímulos tátil-cinestésicos como 
intervenção de primeira escolha, devido a seu efeito homeostásico, permitindo maior 
organização e coordenação de estímulos externos. Esses estímulos devem ser 
realizados nas extremidades, nos membros inferiores e superiores. Referente ao tempo 
de massagem para alívio de dor, relatou-se que o toque terapêutico deve ser realizado 
em um tempo de, em média, 10 a 20 minutos, para obtenção de maior eficácia (CHIK et 
al.,2017). 
Um estudo verificou que os RNs que receberam massagem antes do procedimento de 
punção de calcanhar, alcançaram um menor escore na escala PIPP quando 
comparados aos que não receberam. O mesmo foi observado nos neonatos que 
receberam massagem após o procedimento, comparados aos que não receberam 
nenhuma massagem (JUNEAU et al., 2015). 
Em um estudo onde a massagem foi comparada ao método swaddling (enrolamento), 
os neonatos apresentaram maior alívio e menor duração do choro durante o 
procedimento de enrolamento, constatando que o método swaddling é mais eficaz para 
alívio de dor neonatal que a massagem (KEGLER et al., 2016). 
 
Conclusão 
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Nesse sentido, os resultados encontrados a partir da análise dos artigos contribuem 
para novas reflexões sobre esta temática. As técnicas não farmacológicas são eficazes, 
capazes de atenuar estímulos ofensivos e promover redução de estresse nos RNs, além 
de lhes proporcionar maior conforto e relaxamento. 
A utilização de glicose a 25% tem sido validada na literatura como medida eficiente no 
alívio de dor em RNs. O uso dessa solução mostrou-se capaz de reduzir o PIPP, a 
duração e incidência de choro, além de atenuar as mímicas faciais e resposta motora. 
No que diz respeito à aplicação de reflexoterapia para redução de dor em neonatos, a 
análise dos parâmetros utilizados para reconhecer a presença de dor, permitiu a 
constatação que o toque terapêutico é competente na prevenção e redução de dor em 
RNs. Observou-se, a partir da aplicação dessa técnica, maior conforto, diminuição do 
tempo de choro e da agitação, além da atenuação de alterações fisiológicas. 
Dessa forma, ambas as medidas mostraram-se eficazes no alívio de dor de formas 
semelhantes. O presente estudo encontra-se ainda em sua primeira etapa. Aguarda-se, 
portanto, a reabertura dos campos pós-pandemia para a retomada da coleta de dados 
e realização do estudo. 
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Quadro 1: Categorização de estudos selecionados 
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TÍTULO: SUPLEMENTAÇÃO DE ZINCO E COENZIMA Q10 EM CRIANÇAS COM 

SÍNDROME DE DOWN: Análise do Perfil Antioxidante 

Resumo 

A Síndrome de Down (SD), conhecida como trissomia do 21, é definida como uma 
desordem cromossômica no cromossomo 21, caracterizada por apresentar várias 
alterações nas condições de saúde. Na maioria dos casos os pacientes apresentam 
algumas complicações cardíacas, metabólicas ou cognitivas; a predisposição para o 
estresse oxidativo nas células é uma característica marcante. O desequilíbrio entre as 
enzimas antioxidantes e espécies reativas de oxigênio é o que caracteriza o estresse 
oxidativo resultando em danos celulares e por isso, envelhecimento prematuro de 
pacientes da trissomia 21. Com isso, os estudos procuram uma forma para amenizar 
esse processo, uma das vertentes são os compostos antioxidantes como o zinco e 
coenzima Q10. O estudo objetivou observar o efeito da suplementação com zinco e 
coenzima Q10 para combater a formação de radicais livres; os testes realizados para 
avaliar esse efeito foram peroxidação lipídica (concentrações de TBA), atividade 
enzimática (SOD e GPx), não-enzimática (GSH) e dosagem sérica de CoQ10 e Zn. Além 
disso, foram realizados exames laboratoriais bioquímicos e hematológicos. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Down; estresse oxidativo; antioxidantes; zinco. 

TITLE: Zinc and coenzyme Q10 supplementation in children with Down's syndrome 

Abstract 

The Down's syndrome, as known as chromosome 21 trisomy, is defined as a 
chromosomal disorder in the chromosome 21, characterized to show a lot of alterations 
in the health condition. In most of the cases the patients show some cardiac, metabolic 
or cognitive complications; the predisposition to oxidative stress in the cells is a striking 
feature. The imbalance among antioxidant enzymes and oxygen-reactive species is what 
characterizes the oxidative stress resulting in cells damage, and for this reason the 
premature aging in trysome 21 patients happen. With that, the studies look for a way to 
assuage this process, one of the strands are the oxidizing compound with zinc and 
coenzyme Q10. This study has as aim to watch the effects of the supplementation with 
zinc and coenzyme Q10 to help fight against the formation of free radicals; the tests 
which conducted this effect were lipid peroxidation (concentration of TBA), enzymatic 
activity (SOD and GPx), not enzymatic (GSH) and serum dosage of CoQ10 and Zn. In 
addition, biochemical and hematological laboratory tests were performed. 
 
Keywords: Down's syndrome; oxidative stress; antioxidants; zinc. 
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O distúrbio genético da síndrome de Down (SD) ocorre em 1: 600-700 nascidos vivos e 
é causada pela superexpressão do cromossomo 21, onde, em vez de dois, existem três 
cópias. Muitas condições estão associadas ao SD, como distúrbios metabólicos, 
dimorfismo do tecido, órgão interno anormalidades, deficiências intelectuais e 
características do fenótipo. Além disso, trissomia 21 também está associado a fenótipos 
variantes que afetam apenas algumas pessoas com SD, incluindo defeitos do septo 
atrioventricular no coração, leucemia megacarioblástica aguda e uma diminuição na 
incidência de alguns sólidos tumores (Mazurek, 2015). Recentes avanços no tratamento 
médico e inclusão social aumentaram significativamente a expectativa de vida das 
pessoas com SD. Nos países economicamente desenvolvidos, a vida útil média de 
pessoas que são trissômicas 21 agora é superior a 55 anos (Wiseman, 2009). Decifrar 
a genética nutricional na SD promove um conhecimento para produção de tratamentos 
e acompanhamentos que levam a diminuição ou supressão de riscos relacionados a 
esse distúrbio, com isso melhor a qualidade de vida e de saúde. Pessoas com SD são 
vulneráveis à alterações degenerativas no cérebro. Tais mudanças são devido a danos 
oxidativos nas células e tecidos. Distúrbios enzimáticos levam a atividade excessiva de 
peroxidases; que estão ligados à superexpressão do gene SOD-1 em cromossomo 21 
(Mazurek, 2015). A SOD1 catalisa a conversão do ânion superóxido em peróxido de 
hidrogênio, duas das principais espécies reativas de oxigênio continuamente gerado 
principalmente nas células aeróbicas das mitocôndrias. O peróxido de hidrogênio por 
sua vez, é degradado pela catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) em água e 
oxigênio molecular. O peróxido de hidrogênio produzido em excesso é resultado do 
aumento da SOD1 atividade sem o aumento concomitante de antioxidante 
complementar mecanismos de defesa, como a atividade CAT e GPx (Halliwell e 
Gutteridge, 2006). A quantidade de peróxido de hidrogênio endógeno acumulada é 
capaz de gerar outras espécies reativas de oxigênio (EROs) e com isso, danificar 
importantes componentes células, oxidando biomoléculas como resíduos de 
aminoácidos, proteínas, lipídios e DNA (Garlet, 2013). Pensando em compostos para 
ajudar na redução do estresse oxidativo das células dos indivíduos com Síndrome de 
Down o zinco foi escolhido por ser um elemento essencial da dieta com capacidade 
antioxidante, por ser estável como um cátion divalente (Zn 2+). Além disso, não pode 
receber elétrons, é redox inerte, além de participar em numerosos sistemas biológicos, 
atua como um agente anti-estresse oxidativo por inibição da oxidação de 
macromoléculas e como mediador inflamatório da saúde humana. Dentre outras 
funções o Zn participa ainda da estrutura tridimensional da enzima superóxido 
dismutase (SOD) que é super expressa em indivíduos com SD, com a presença do Zn 
ocorre à conversão de dois ânions superóxidos para peróxido de hidrogênio para que 
não cause dano celular reduzindo a toxicidade das ERO. (Oteiza, 2012; Apostolova; 
Victor, 2015; Prasad; Bao, 2019). Já coenzima Q10 (CoQ10) ou ubiquinona ou 2-metil-
5, 6-dimetoxi-l, 4- benzoquinona é uma pseudovitamina essencial da dieta com 
capacidade antioxidante, é um composto vitamínico amplamente distribuídos no corpo 
em duas formas: reduzida (ubiquinol) e oxidada (ubiquinona) (Desbats et al., 2015). A 
ubiquinona é um potente antioxidante, um estabilizador de membrana, um cofator na 
produção de ATP e um componente essencial para o transporte na fosforilação oxidativa 
nas mitocôndrias e inibição oxidativa de proteínas e DNA (Ayer; Macdonald; Stocker, 
2015). Por isso, o presente trabalho é necessário para que avanços sejam realizados 
na área e com isso uma melhor qualidade de vida desses pacientes uma vez que será 
possível conhecer e entender melhor como funciona esse estresse nas células e 
identificar se o zinco e a coenzima Q10 podem ajudar como antioxidante. 
 
Metodologia 
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O estudo foi realizado com indivíduos com Síndrome de Down com idades entre 5 a 9 
anos, pacientes do ambulatório de pediatria do Hospital Universitário Onofre 
Lopes/UFRN e no Centro de Reabilitação Infantil (CRI) da cidade do Natal/RN. Os 
participantes foram divididos em quatro grupos, sendo eles: os participantes 
suplementados com zinco; os suplementados a coenzima Q10; um terceiro grupo com 
Zn+CoQ10; e o quarto grupo com o controle onde estes receberam o placebo. Os 
responsáveis das crianças assinaram o termo de consentimento Livre e Esclarecido – 
TCLE. Em seguida, foram solicitados exames laboratoriais bioquímicos e hematológicos 
(Estes exames foram realizados no Laboratório de Análises clínicas do Huol/UFRN. Os 
exames laboratoriais e os experimentos foram realizados no tempo inicial e com 90 dias 
(tempo final). Em cada ocasião, foram coletados 20 mL de sangue, por punção venosa 
a vácuo, após jejum de 10 a 12 horas, para a realização das dosagens bioquímicas. A 
entrega da suplementação foi realizada no intervalo de cada 30 dias ( primeira dose: 
entregue no dia do primeiro exame, segundo dose: 30 dias depois do primeiro exame, 
e última dose 60 dias depois). Nos dias da dispensação eram realizados avaliações de 
possíveis efeitos colaterais. Testes para identificar a atividade de GSH, SOD, GPx, TBA, 
Zn e CoQ10 foram realizados. Para avaliação da peroxidação lipídica (concentrações 
de TBA) foi realizada a técnica descrita por Bird e Draper (1984), agitando os tubos em 
vórtex por 10 segundos, em seguida os tubos foram adicionados em banho de água à 
100ºC durante 30 minutos, após o aquecimento foram colocados imediatamente em 
banho de gelo por 20 minutos, logo em seguida centrifugou-se por 4 minutos à 8000 
rpm à 23ºC. O sobrenadante foi utilizado para a leitura de cor no Bio-100 (Bioclin, 
Quibasa Química Básica LTDA, Minas Gerais, Brasil), a absorbância de 535 nm em 
temperatura ambiente. O conteúdo de glutationa reduzida (GSH) nos eritrócitos foi 
analisado utilizando-se a metodologia proposta pelo Beutler, Durom, Kelly (1963). 
Adicionou-se 200 µL de amostra de sangue total em 800 µL de TCA a 15%. Após 
centrifugação (4000 rpm/4ºC/6 min), foi retirada uma alícota de 200 μL do sobrenadante 
e misturada em 1,8mL de tampão fosfato 0,2 M, pH 8,0. No momento da leitura, era 
acrescentado 200 μL de DTNB. Após homogeneização, a leitura era realizada, após um 
tempo máximo de 3 minutos, o método foi calculado a partir da absorbância de 412 nm 
a 37°C no Bio-100 (Bioclin, Quibasa Química Básica LTDA, Minas Gerais, Brasil). Para 
determinação das atividades das enzimas superóxido dismutase (SOD) e glutationa 
peroxidase (GPx), as amostras foram preparadas a partir de 50 µL de sangue total em 
1 mL do agente de diluição (R3), incubados por 5 minutos à temperatura ambiente e 
adicionado 1mL do reagente hemoglobina diluído e misturado bem. Em seguida pipetou-
se 20mL da amostra diluída diretamente na cubeta da amostra e 20 µL água destilada 
na cubeta do branco, foi colocado 1mL do reagente R1 na cubeta do branco e da 
amostra, adicionou-se 40 µL do reagente R2 (cumeno) na cubeta do branco. Em 
seguida, adicionou-se 40 µL do reagente R2 (cumeno) na cubeta da amostra, foi 
colocada a cubeta no aparelho e após 30 segundos feita a leitura no aparelho a 
absorbância de 340 nm a 37ºC, os valores foram tomados após 60 e 120 segundos. 
Todo o procedimento foi feito em tubos e cubetas em banho de gelo. A determinação 
da atividade da enzima SOD foi realizada pela oxidação do radical superóxido é um 
teste antioxidante de acordo com Woolliams (1983). atividade foi medida no Bio-100 
(Bioclin, Quibasa Química Básica LTDA, Minas Gerais, Brasil) a 505 nm e o resultado 
expresso em U/mg de Hb. Glutationa peroxidase (GPx): A atividade da enzima GPx nos 
eritrócitos foi determinada empregando-se o ensaio comercial Ransel® (RANDOX 
Laboratory,Country Antrim, UK), que se baseia na técnica de Paglia, Valentine (1967). 
A uma absorbância de 340 nm no Bio-100 (Bioclin, Quibasa Química Básica LTDA, 
Minas Gerais, Brasil), e a atividade foi expressa em U/mg de Hb. O Zn sérico foi 
determinado pelo método de Gibson et al. (2008) por espectofotometria de absorção 
atômica com forno de chama (SpectrAA-200, Varian, Victoria, Australia). Foram 
coletados 2 mL de sangue para análise do Zn sérico e foram utilizados os tubos 
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apropriados e pipetas da Bio-Rad (Hercules, CA, EUA). Em seguida, 500 μL de soro 
foram recolhidos com pipetas de plástico desmineralizadas e transferidas para tubos de 
plástico polipropileno, isentos de metais, contendo 2 mL de água ultrapura (Milli-Q mais, 
Millipore, Bedford, MA, EUA) para diluir o soro e posterior análise. As dosagens do 
elemento-traços foram realizadas pelo método de espectrofotometria de absorção 
atômica utilizando o forno de chama, o comprimento de onda foi de 213,9 nm, a corrente 
da lâmpada era de 10 mA, e a velocidade de aspiração foi de 6 mL/min. A solução-
padrão de Zn (1000 mg/dL) foi obtida por diluição de titrisol zinc standard (Merck, 
Darmstadt, Germany) em água ultra pura, também utilizamos a solução-padrão de 
calibração do aparelho, no qual utilizamos a de 5 ppm de Cu. A sensibilidade foi de 0,01 
µg/mL, o coeficiente de variação, intra-ensaio foi de 2,37%, e os valores de referências 
foram 70 – 110 µg/dL 24. As concentrações de CoQ10 serão testadas por Cromatografia 
Líquida de Alta Performance (HPLC) com detector UV-vísível da Shiseido Co Ltd. 
(Tóquio, Japão). As fases móveis serão como descrito por Sekine et al. (2005). O padrão 
de CoQ10 ubiquinona será preparada fresca diariamente como se segue e testada 
previamente.O padrão será mantido em banho de gelo durante a preparação do 
conjunto de calibração. 
 
Resultados e Discussões 

 
A pesquisa está em andamento, ainda existem pacientes sendo recrutados para a 
pesquisa. Até a presente data o ambulatório conta com uma lista de 407 crianças e 
adolescentes com SD atendidas no ambulatório do Hosped, com idades entre 0 a 18 
anos, dentre a faixa etária de 5 a 9 anos contabilizamos um total de aproximadamente 
122 crianças. Destas, 34 participantes foram considerados elegíveis para o estudo, dos 
quais 20 (58%) já concluíram o tratamento, 12 (35%) foram considerados como perda, 
porque desistiram ou foram excluídos do estudo, 2 (6%) tiveram sua participação 
interrompida no estudo e terão seu tratamento iniciado, os demais não se enquadraram 
nos critérios de inclusão da pesquisa. Dentre os resultados obtidos estão os parâmetros 
bioquímicos e hematológicos. Entre os resultados exames laboratoriais estão: 
hemoglobina (g/dL) em média apresentou um aumento entre as coletas iniciais 
(13.000g/dL) e finais (14.000g/dL), tendo como valores de referência 12.500g/dL; 
valores de hematócrito (%) apresentando diminuição da fase inicial (49,00%) para a fase 
final (45,00%) sendo a referência de 35,00%; já a glicemia jejum (mg/dL) do valor inicial 
(85,00mg/dL) e final (87,00mg/dL) observou-se um leve aumento; e a HbA1c (mg/dL) 
que inicialmente (5,10mg/dL) apresentou valor bem próximo do valor final (5,00mg/dL) 
permaneceu estável nas duas etapas. Além disso, o lipidograma das crianças tiveram 
algumas alterações, o colesterol total (mg/dL) inicial (180,00mg/dL) para o final 
(175,00mg/dL) apresentou uma leve queda nos valores; LDL (mg/dL) inicial 
(120,00mg/dL) e final (96,00mg/dL); HDL inicial (44,50mg/dL) e final (44,75mg/dL); 
triglicerídeos (mg/dL) inicial (101,00mg/dL) e final (102,00mg/dL); os valores de ácido 
úrico(mg/dL) permaneceram semelhantes durante a fase inicial (4,00mg/dL) e fase final 
(4,00mg/dL); os de creatinina (mg/dL) aumentaram do início (0,46mg/dL) e final 
(0,51mg/dL). Grande parte das crianças avaliadas apresentaram valores bioquímicos 
dentro do recomendado, contudo o lipidograma, mas especificamente, o “colesterol 
total”, o “LDL” e os “triglicerídeos”, apresentaram valores acima do recomendado, tanto 
no início do tratamento como no final, o que sugere ser um reflexo dos hábitos 
alimentares. Em relação à concentração de Zn sérico, a avaliação inicial mostrou que a 
maioria das crianças avaliadas (70%) apresentou uma concentração média abaixo 
(0,34) os valores de referência recomendado para a faixa etária (0,7 – 1,2 μg/mL), 70 % 
dos pacientes obtiveram abaixo do esperado, 15% valor normal e 15% com valores 
acima. Os valores de avaliação da Peroxidação lipídica; GSH, SOD, GPx estão sendo 
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dosadas para posterior análise comparativa referente a cada tipo de tratamento a qual 
os pacientes foram submetidos. As amostras para determinação da concentração de 
CoQ10 a nível sérica foram armazenadas no freezer a -80º para posterior análise. Só 
após a finalização dos testes com todos os pacientes, os valores deverão ser avaliados 
e comparados entre o tempo inicial e final, e com relação aos valores de referência e 
relacionados conforme os grupos de controle Discussão: O estudo apresentou valores 
dos exames laboratoriais que indicam alguns números fora das referências, como foi o 
caso dos valores de colesterol total, LDL e triglicerídeos. Esses resultados podem refletir 
de dietas mal elaboradas sem a presença de um profissional para realizar o devido 
acompanhamento e, ainda, uma possível problemática relacionada ao metabolismo 
desses pacientes. Outro ponto observado foi a falta de conhecimento dos responsáveis 
sobre a síndrome. 
 
Conclusão 

 
Os indivíduos com síndrome de down devem ser acompanhados por uma equipe 
multidisciplinar desde o seu nascimento para que possam desenvolver todas as suas 
habilidades físicas e biológicas. Com isso, é necessário estudar as alterações que a 
trissomia 21 pode acarretar. Além disso, entender como funciona esses organismos 
para que avanços sejam realizados na ciência a fim de garantir uma melhor qualidade 
de vida para essas pessoas. A conclusão do estudo precisa ser realizada para que 
possamos descrever melhor os possíveis efeitos causados nesta população em estudo. 
Uma vez que com o estudo será possível oferecer uma melhor orientação e qualidade 
de vida para esses pacientes e responsáveis. 
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TÍTULO: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA LITERATURA SOBRE EFEITO DO TREINO 

NO CONTROLE DE CABEÇA EM LACTENTES PREMATUROS 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi realizar uma análise bibliométrica da literatura, para mapear 
o estado da arte da produção científica sobre os efeitos do treino no controle de cabeça 
em lactentes prematuros. 801 artigos foram identificados, porém apenas 8 atenderam 
aos critérios de inclusão e foram selecionados. Os artigos foram encontrados nas bases 
de dados periódicos CAPES, LILACS, PeDRO, Cochranne, Scielo, Medline e Pubmed. 
Houve certa dificuldade para encontrar artigos que abrangessem o tema e os critérios 
de inclusão. Foram incluídos artigos experimentais ou observacionais, publicados em 
português, inglês e/ou espanhol sem restrição de ano de publicação: (a) cujos 
participantes fossem lactentes prematuros que receberam estímulos para o 
desenvolvimento do controle de cabeça no primeiro ano de vida; (b) que tivessem sido 
submetidos a fisioterapia motora. Não foram incluídos artigos de opinião, série de casos, 
comunicações e estudos com modelos animais; artigos que estavam em outras línguas 
que não português, inglês e espanhol. Foram excluídos artigos que não estavam 
disponíveis na íntegra nas bases de dados. As publicações encontradas foram no 
período de 1998 á 2016, com maior quantidade de produção nos anos de 2014 e 2015. 
A produção e publicação de artigos apresentou maior concentração no Brasil e Estados 
Unidos. Conclui-se que há escassez de estudos que avaliem o efeito do treino no 
desenvolvimento do controle de cabeça em lactentes pré-termo. 
 
 
 
Palavras-chave: Prematuro, desenvolvimento, atraso motor, lactente. 

TITLE: BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF LITERATURE ON THE EFFECT OF TRAINING 

ON HEAD CONTROL IN INFANTS PREMATURE 

Abstract 

The aim of this study was to carry out a bibliometric analysis of the literature, to map the 
state of the art of scientific production on the effects of training on head control in 
premature infants. 801 articles were identified, but only 8 met the inclusion criteria and 
were selected. The articles were found in the periodic databases CAPES, LILACS, 
PeDRO, Cochranne, Scielo, Medline and Pubmed. There was some difficulty in finding 
articles that covered the theme and the inclusion criteria. Experimental or observational 
articles, published in Portuguese, English and / or Spanish, without restriction of year of 
publication, were included: (a) whose participants were premature infants who received 
stimuli for the development of head control in the first year of life; (b) who had undergone 
motor physical therapy. Opinion articles, case series, communications and studies with 
animal models were not included; articles that were in languages other than Portuguese, 
English and Spanish. Articles that were not fully available in the databases were 
excluded. The publications found were from 1998 to 2016, with the largest amount of 
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production in the years 2014 and 2015. The production and publication of articles 
showed a greater concentration in Brazil and the United States. It is concluded that there 
are few studies that evaluate the effect of training on the development of head control in 
preterm infants. 
 
Keywords: Premature, development, motor delay, infant. 

Introdução 

Aproximadamente 10% dos recém-nascidos (RN) nascem prematuros¹. Apesar dos 
avanços tecnológicos na área, cerca de 1 milhão morrem devido a complicações do 
parto. Muitos dos sobreviventes enfrentam vários problemas como deficiência e 
dificuldade de aprendizagem, problemas visuais e auditivos². Ainda existem as 
comorbidades comuns na prematuridade que requerem cuidados intensivos por 
períodos prolongados e favorecem lesões neurológicas. 
A permanência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é essencial à manutenção da 
vida para muitos recém-nascidos prematuros. Porém, a exposição à estimulação 
excessiva (ruídos, luminosidade, procedimentos dolorosos, entre outros) pode 
desencadear alterações motoras e hemodinâmicas³. 
Quanto a aquisição do controle cervical, o bebê tem pouco controle da cabeça ao 
nascer, devido a fraqueza dos músculos cervicais. Com os meses consegue vencer a 
força da gravidade, mantendo o controle da cabeça por mais tempo em todas as 
posturas⁴. 
Os RNPT geralmente não apresentam o padrão flexor (normal nos RN à termo) devido 
à hipotonia global, que associada à fraqueza da musculatura cervical, à atuação da 
gravidade sobre o corpo e ao fato de que muitos são submetidos à intubação orotraqueal 
e ao uso de sondas naso e orogástricas, favorecem o desenvolvimento de extensão 
cervical.Além disso, esses lactentes são, muitas vezes, mantidos por longos períodos 
na posição supino quando em alerta, posição esta que não favorece o desenvolvimento 
da força da musculatura extensora cervical e de tronco⁵. Tais condições podem 
promover o atraso na aquisição do controle cervical e no desenvolvimento neuromotor⁶. 
Apesar das condições biológicas e ambientais relacionadas à prematuridade estarem 
associadas ao desenvolvimento de atraso neuromotor, estudos apontam que 
manipulações ambientais e treino direcionado de atividades podem favorecer o 
aprendizado, a aquisição de habilidades e o desenvolvimento neuromotor do lactente³. 
A adoção sistematizada da postura prona durante o período em que o lactente 
permanece acordado favoreceu a aquisição de novas habilidades motoras nas 
diferentes posturas (prona, sentado e supino) em lactentes de 4 meses de vida⁶. Lima-
Alvarez et al. (2014)⁷ demonstraram que a adoção de posturas que favorecem a flexão 
de pescoço em supino em lactentes típico permite a execução de movimentos mais 
fluentes, harmônicos e controlados, fazendo com que lactentes mais jovens (entre 0 e 
2 meses de vida) apresentem padrões de controle semelhante à de lactentes de 4 
meses de idade. 
O desenvolvimento motor no primeiro ano de vida é extremamente dinâmico e 
acelerado, sendo “moldado” por fatores ambientais e práticas direcionadas. Assim, a 
apresentação de estímulos e a intervenção precoce, otimizam as aquisições motoras de 
lactentes prematuros⁹.Os estudos que aplicaram treino das habilidades envolvendo o 
membro superior em lactentes prematuros apresentam resultados promissores: o treino 
favorece a exploração e frequência do movimento, o aumento do interesse do lactente 
e a habilidade de alcançar, ajustar as mãos, apreender e manipular o objeto ¹⁰ ¹¹ 
¹².Sendo assim, inferimos que o treino do controle de cabeça em lactentes prematuros 
pode facilitar o desenvolvimento do controle cefálico, favorecer o desenvolvimento 
neuromotor global. 
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Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise bibliométrica da 
literatura, para mapear o estado da arte da produção científica sobre os efeitos do treino 
no controle de cabeça em lactentes prematuros. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma revisão bibliométrica sobre o efeito do treino no controle de cabeça em 
lactentes prematuros. Entre agosto e outubro de 2019 foi realizada uma busca de artigos 
em periódicos nacionais e internacionais indexados nas bases de dados eletrônicas 
como periódicos CAPES, LILACS, PeDRO, Cochrane, Scielo, Medline e Pubmed. Após 
a realização das exclusões dos artigos duplicados por base de dados e da exclusão dos 
cruzamentos entre as bases foram realizadas a leitura dos resumos de todos os estudos 
restantes, sendo selecionados aqueles que atenderam aos critérios de inclusão. Em 
seguida, os estudos foram lidos na íntegra e mais uma vez foi aplicado os critérios de 
exclusão. Com os artigos remanescentes, foram realizadas buscas manuais nas 
referências dos estudos, utilizado o Google Acadêmico, a fim de identificar o maior 
número de artigos possível, e adicionado dois novos artigos não encontrados na busca 
inicial 
Durante a pesquisa, foram levantados 801 artigos, com base nos algoritmos nas bases 
de dados, excluídos 182 por estarem duplicados nas bases de dados; 110 após o 
cruzamento nas bases de dados, 476 após a leitura dos resumos. Foram selecionados 
7 artigos para leitura na íntegra, destes 1 foi excluído por não estar disponível na íntegra, 
restando 6, foi realizado uma busca nas referências dos artigos selecionados, e mais 
dois artigos foram incluídos, restando assim 8 artigos. 
Os descritores utilizados foram baseados nas plataformas MESH e DECS, em inglês e 
português, sendo os seguintes: “prematuro”, “preterm infants”, “fisioterapia”, 
“physiotherapy”, “desenvolvimento infantil”, “infant development”, “destreza motora”, 
“motor skills”, “treinamento”, “training”, “intervenção precoce”, “early intervention”, 
“movimentos da cabeça”, “head movements”, “cinemática” e “kinematics”. 
Critérios de elegibilidade 
Foram incluídos artigos experimentais ou observacionais, publicados em português, 
inglês e/ou espanhol sem restrição de ano de publicação: (a) cujos participantes fossem 
lactentes prematuros que receberam estímulos para o desenvolvimento do controle de 
cabeça no primeiro ano de vida; (b) que tivessem sido submetidos a fisioterapia motora. 
Não foram incluídos artigos de opinião, série de casos, comunicações e estudos com 
modelos animais; artigos que estavam em outras línguas que não português, inglês e 
espanhol. Foram excluídos artigos que não estavam disponíveis na íntegra nas bases 
de dados. 
Extração de dados 
Para a caracterização dos artigos, extraiu-se e tabulou-se os seguintes dados: base de 
indexação, país de publicação, delineamento da pesquisa, revista anexada, fator de 
impacto da revista, palavras chaves, autores, número de citações total, título do 
periódico e número de crianças avaliadas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Atenderam aos critérios de elegibilidade 08 artigos publicados entre 1998 e 2016. Cinco 
destes são estudo experimental e três são do tipo revisão de literatura. Artigos que não 
abordaram o tema ou população proposta ou duplicados em base de dados foram 
excluídos. Não houve exclusão por idioma ou por ano de pesquisa. Houve certa 
dificuldade para encontrar artigos que abrangessem o tema proposto e os critérios de 
inclusão. Ao longo dos anos houve um pequeno aumento no número das publicações, 
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visto que sete trabalhos foram publicados entre 2004 e 2016 e somente 1 estudo na 
década de 90. Vale ressaltar que o estudo de 1998 é uma revisão de literatura, publicado 
em uma revista de maior impacto e que obteve maior número citações. 
Nos anos de 2004 e 2015 ocorreram 4 publicações, sendo 2 em cada ano desenvolvidos 
no Brasil e nos Estados Unidos, sendo estes países responsáveis por 50% dos estudos 
realizados, enquanto os outros 50% correspondem à Austrália, Grã Bretanha, Holanda 
e Índia. Predominaram as publicações em inglês (6 artigos), e dois artigos foram 
publicados em português. 
  
Revistas Indexadas e Fator de Impacto 
  
As 08 revistas que publicaram sobre o tema têm como foco Fisioterapia, Reabilitação, 
Neurociências, Terapia Ocupacional, Comportamento e Desenvolvimento Infantil. Os 
três artigos de revisão apresentaram maiores fatores de impacto, sendo o publicado na 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews o de maior fator de impacto (8.002). 
  
Delineamento da Pesquisa 
  
A maior parte dos estudos adicionados são de abordagem quantitativa. Apenas 37,5% 
apresentaram abordagem qualitativa (revisões de literatura ou sistemática). 
Predominaram os artigos experimentais 68,5%, geralmente comparando recém-
nascidos à termo e pré-termo e aqueles que orientam intervenção domiciliar realizada 
pelos cuidadores. 
  
Palavras Chaves 
  
A extração dessas palavras foi realizada com base nas palavras chaves elencadas nos 
artigos selecionados. A palavra preterm foi a de maior ocorrência, seguida por 
desenvolvimento. Em relação ao desenvolvimento, desenvolvimento infantil e 
desenvolvimento motor apareceram três vezes cada, o primeiro não consta nas 
plataformas MESH e DECS, já o segundo não está presenta na plataforma MESH, que 
emprega palavras diferentes para caracterizar o desenvolvimento motor. Em seguida 
aparecem atraso motor, lactente e intervenção precoce com duas repetições cada, 
sendo que para o termo atraso motor não constam descritores nas MESH e DECS. As 
demais palavras-chave foram citadas somente uma única vez. 
  
Caracterização dos Autores 
  
Os autores que publicaram como primeiros autores, com predominância de brasileiros 
e americanos. 
  
Números de Citações dos Artigos e Títulos dos Periódicos 
  
O artigo Eye, Head and Trunk Control: The Foundation for Manual Development foi o 
mais citado de todos com 129 citações, trata-se de uma revisão bibliográfica. 
  
Números de Crianças Avaliadas 
  
Foram incluídos 8 artigos. Seis avaliaram crianças, totalizando 3.703 crianças avaliadas. 
 
 
Conclusão 
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Conclui-se principalmente que há escassez de estudos que avaliem o efeito do treino 
no desenvolvimento do controle de cabeça em lactentes pré-termo. 50% dos estudos 
publicados concentram-se em apenas dois países: Brasil e EUA. E, apesar da 
importância do desenvolvimento da habilidade do controle de cabeça em lactentes pré-
termo, especialmente pelas condições biológicas e ambientais que favorecem o atraso 
neste grupo, poucas publicações sobre o tema têm sido feitas ao longo dos anos. 
 
Referências 

 
Ministério da Saúde (Org.). BEBÊ PREMATURO. 2017. Disponível em: 
<http://www.saude.gov.br/noticias/823-assuntos/saude-para-voce/40775-bebes-
prematuros>. Acesso em: 25 nov. 2019. 
MAIA, Polyana Candeia; SILVA, Larissa Paiva; OLIVEIRA, Márcia Maria Coelho; 
CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão. Desenvolvimento motor de crianças 
prematuras e a termo: uso da alberta infant motor scale. : uso da Alberta Infant Motor 
Scale. Acta Paulista de Enfermagem, [s.l.], v. 24, n. 5, p. 670-675, 2011. FapUNIFESP 
(SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0103-21002011000500012. 
ARAÚJO, Alessandra Teixeira da Câmara; EICKMANN, Sophie Helena; COUTINHO, 
Sônia Bechara. Fatores associados ao atraso do desenvolvimento motor de crianças 
prematuras internadas em unidade de neonatologia. Revista Brasileira de Saúde 
Materno Infantil, [s.l.], v. 13, n. 2, p.119-128, jun. 2013. FapUNIFESP (SciELO). 
http://dx.doi.org/10.1590/s1519-38292013000200005. 
SHEPHERD, Roberta B. Fisioterapia em Pediatria. 3. ed. São Paulo: Santos, 1998. 421 
p. Hildegard Thilmann Buckup. 
MARTINELLO, Micheli. ANÁLISE CINEMÁTICA DO CONTROLE CERVICAL, DO 
TRONCO E DO MEMBRO SUPERIOR EM CRIANÇAS COM DESENVOLVIMENTO 
MOTOR TÍPICO COM IDADE DE UM A QUATRO MESES. 2011. 112 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Fisioterapia, Ciências do Movimento Humano, Universidade do 
Estado de Santa Catarina – Udesc, Florianópolis, 2011. Disponível em: 
http://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/00006d/00006d6a.pdf. Acesso em: 
12 jan. 2020. 
DEWEY, Claire; FLEMING, Peter; GOLDING, Jean. Does the Supine Sleeping Position 
Have Any Adverse Effects on the Child? II. Development in the First 18 Months. 
Pediatrics, [s.l.], v. 101, n. 1, p. 5-6, 1 jan. 1998. American Academy of Pediatrics (AAP). 
http://dx.doi.org/10.1542/peds.101.1.e5. 
LIMA-ALVAREZ, Carolina Daniel de; TUDELLA, Eloisa; KAMP, Jonh van Der; 
SAVELSBERGH, Geert Jp. Desenvolvimento precoce de movimentos da cabeça entre 
o nascimento e os 4 meses de idade: um estudo longitudinal. Jornal do Comportamento 
Motor. São Paulo, p. 415-422. 10 set. 2014. 
MEDEIROS, Juliana Karina Brugnolli et al. Perfil do desenvolvimento motor do 
prematuro atendido pela Fisioterapia. Rev. Soc. Bras. Clín. Méd, ParanÁ, n. 7, p.367-
372, 2009. 
GUIMARÃES, Elaine Leonezi; TUDELLA, Eloisa. Immediate Effect of Training at the 
Onset of Reaching in Preterm Infants: randomized clinical trial. : Randomized Clinical 
Trial. Journal Of Motor Behavior, [s.l.], v. 47, n. 6, p. 535-549, 20 abr. 2015. Informa UK 
Limited. http://dx.doi.org/10.1080/00222895.2015.1022247. 
MAIA, Michele Gonçalves; TUDELLA, Eloisa; LIMA-ALVAREZ, Carolina Daniel de. A 
INFLUÊNCIA DA ORIENTAÇÃO CORPORAL NOS MOVIMENTOS DE CABEÇA EM 
LACTENTES A TERMO E PRÉ-TERMO AOS 5-6 MESES DE IDADE. 2016. 68 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Fisioterapia, Universidade Federal de São Carlos, 
São Paulo, 2016. Disponível em: 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 752 

 

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/7495/DissMGM.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y. Acesso em: 09 maio 2020. 
HEATHCOCK, Jill C; LOBO, Michele; GALLOWAY, James C (cole). Movement Training 
Advances the Emergence of Reaching in Infants Born at Less Than 33 Weeks of 
Gestational Age: a randomized clinical trial. : A Randomized Clinical Trial. Physical 
Therapy, [s.l.], v. 88, n. 3, p. 310-322, 1 mar. 2008. Oxford University Press (OUP). 
http://dx.doi.org/10.2522/ptj.20070145. 
SOARES-MARANGONI, Daniele de Almeida; SAVELSBERGH, Geert J; KAMP, Jonh 
van Der; TUDELLA, Eloisa. O efeito de um curto período de prática no alcance do 
comportamento em prematuros tardios no início do alcance: um estudo controlado 
randomizado. Pubmed, São Paulo, v. 34, n. 12, p. 52-4546, 18 out. 2013. 
OLIVEIRA, Sheila Maria Silva de; ALMEIDA, Carla Skilhan de; VALENTINI, Nádia 
Cristina. Programa de Fisioterapia Aplicado no Desenvolvimento Motor de Bebês 
Saudáveis em Ambiente Familiar. Revista da Educação Física/uem, [s.l.], v. 23, n. 1, p. 
25-35, 1 abr. 2012. Universidade Estadual de Maringa. 
http://dx.doi.org/10.4025/reveducfis.v23i1.11551. 
DUDEK-SHRIBER, Linda; ZELAZNY, Susan. The Effects of Prone Positioning on the 
Quality and Acquisition of Developmental Milestones in Four-Month-Old Infants. 
Pediatric Physical Therapy, [s.l.], v. 19, n. 1, p. 48-55, 2007. Ovid Technologies (Wolters 
Kluwer Health). http://dx.doi.org/10.1097/01.pep.0000234963.72945.b1 
RIBEIRO, Alice Sá Carneiro. Desenvolvimento motor de prematuros participantes de um 
programa de intervenção precoce. Fisioterapia Brasil, [s.l.], v. 11, n. 4, p. 239-245, 9 dez. 
2017. Atlantica Editora. http://dx.doi.org/10.33233/fb.v11i4.1408. 
BONVICINE, Cristiane; QUIBÁO, Érica Fernanda; SILVA, Patrícia Nicoleit da; ASA, 
Sabrina Kyoko de Paula; GUAETÁN, Eliane Silva Mewes. Aquisição do controle de 
cabeça em lactentes nascidos pré-termo e a termo. Fisioterapia & Pesquisa, Londrina, 
v. 12, n. 2, p. 45-50, 31 ago. 2005. 
MANPREET, Mann; C, Janarthanan; KUSUM, Mahajan; JAGMOHAN, Singh. A 
Comparitive Study of Early Intervention Programme vs Home Intervention Programme 
in Preterm Infants. Indian Journal Of Physiotherapy And Occupational Therapy. Índia, p. 
167-171. 31 out. 2012. 
DUSING, Stacey C.; THACKER, Leroy R.; GALLOWAY, James C.. Infant born preterm 
have delayed development of adaptive postural control in the first 5 months of life. Infant 
Behavior And Development, [s.l.], v. 44, p. 49-58, ago. 2016. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.infbeh.2016.05.002. 
BENTZLEY, Jessica P.; COKER-BOLT, Patty; MOREAU, Noelle G.; HOPE, Kathryn; 
RAMAKRISHNAN, Viswanathan; BROWN, Truman; MULVIHILL, Denise; JENKINS, 
Dorothea. Kinematic measurement of 12-week head control correlates with 12-month 
neurodevelopment in preterm infants. Early Human Development, [s.l.], v. 91, n. 2, p. 
159-164, fev. 2015. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2015.01.001. 
BERTENTHAL, Bennett; VON HOFSTEN, Claes. Eye, Head and Trunk Control: the 
foundation for manual development1the responsibility was shared equally between the 
authors.1. : The Foundation for Manual Development1The responsibility was shared 
equally between the authors.1. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, [s.l.], v. 22, n. 4, 
p. 515-520, mar. 1998. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/s0149-7634(97)00038-9. 
SPITTLE, Alicia; ORTON, Jane; ANDERSON, Peter J; BOYD, Roslyn; DOYLE, Lex W. 
Early developmental intervention programmes provided post hospital discharge to 
prevent motor and cognitive impairment in preterm infants. Cochrane Database Of 
Systematic Reviews, [s.l.], p. 1-87, 24 nov. 2015. Wiley. 
http://dx.doi.org/10.1002/14651858.cd005495.pub4. 
HADDERS-ALGRA, Mijna. Development of Postural Control During the First 18 Months 
of Life. Neural Plasticity, [s.l.], v. 12, n. 2-3, p. 99-108, 2005. Hindawi Limited. 
http://dx.doi.org/10.1155/np.2005.99. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 753 

 

 
Anexos 

 

 
TABELA 1 
 

 
GRAFICO DE PUBLICACOES POR ANO 
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XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 755 

 

 
PALAVRAS CHAVE 
 

 
REVISTAS QUE PUBLICARAM SOBRE O TEMA 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 756 

 

 
TITULOS DOS PERIODICOS E NUMERO DE CITACOES 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 757 

 

CÓDIGO: SB0237 

AUTOR: VANESSA DE ARAUJO LIMA FREIRE 

COAUTOR: FERNANDA BELMIRO DE ANDRADE 

COAUTOR: FLÁVIA BARRETO TAVARES CHIAVONE 

ORIENTADOR: VIVIANE EUZEBIA PEREIRA SANTOS 

 

 

TÍTULO: APLICATIVOS UTILIZADOS PARA O ENSINO DA SEGURANÇA DO 

PACIENTE EM PLATAFORMAS DIGITAIS 

Resumo 

Analisar os aplicativos disponíveis nas plataformas digitais para utilização no ensino da 
Segurança do Paciente. Método: descritivo e exploratório. A coleta ocorreu em 
dezembro de 2019 nas lojas online de dispositivos móveis. Para busca utilizou-se os 
termos “Segurança do Paciente”, “Cuidado Seguro” e seus correspondentes em 
inglês/espanhol. Os aplicativos foram avaliados quanto a: ano, país, idioma, tipo, 
disponibilidade, conteúdos, protocolos de segurança do paciente, número de downloads 
e avaliação dos usuários. A análise se deu mediante estatística descritiva. Resultado: a 
amostra foi de 67 aplicativos, com 29,9% publicados no ano de 2018, 14,9% de origem 
brasileira, 60,0% disponibilizados em inglês e 94,0% gratuitos. Os quais foram 
classificados em: página de conteúdo, formulário avaliativo/notificações, informativos, 
Jogos, questionário, prontuário eletrônico, cálculo de medicamento e protocolos de 
saúde. Conclusão: os aplicativos encontrados constituem-se como ferramenta de apoio 
ao ensino da segurança do paciente para estudantes e profissionais de saúde. 
 
Palavras-chave: Aplicativos móveis, Segurança do Paciente, Tecnologia Educacional. 

TITLE: APPLICATIONS USED FOR TEACHING PATIENT SAFETY IN DIGITAL 

PLATFORMS 

Abstract 

To analyze the applications available on digital platforms for use in teaching Patient 
Safety. Method: descriptive and exploratory. The collection took place in December 2019 
at online mobile device stores. To search, the terms "Patient Safety", "Safe Care" and 
their correspondents in English/Spanish were used. The applications were evaluated 
according to: year, country, language, type, availability, content, patient safety protocols, 
number of downloads and user evaluation. The analysis was carried out using 
descriptive statistics. Result: the sample consisted of 67 applications, with 29.9% 
published in 2018, 14.9% of Brazilian origin, 60.0% available in English and 94.0% free. 
Which were classified into: content page, evaluation form/notifications, newsletters, 
games, questionnaire, electronic medical record, calculation of medication and health 
protocols. Conclusion: the applications found are a tool to support the teaching of patient 
safety for students and health professionals. 
 
Keywords: Mobile apps, Patient Safety, Educational Technology. 
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A geração atual de estudantes, constituídas por nativos digitais, ou seja, aqueles 
nascidos na era digital, demandam novas estratégias nos processos de ensino 
aprendizagem com o subsídio das tecnologias, cujo propósito é tornar o aprendiz mais 
ativo, crítico e reflexivo e, assim, favorecer a aprendizagem significativa1,2. Ademais, 
os discentes atuais caracterizam-se por desenvolverem suas relações interpessoais no 
meio digital, o que representa o fenômeno denominado, cibercultura, que ocorre no 
contexto do ciberespaço. Desse modo, infere-se que os alunos passaram a realizar suas 
atividades cotidianas mediadas por dispositivos tecnológicos o que modifica sua forma 
de pensar, além do processamento e gerenciamento mais rápido e dinâmico das 
informações1,3. Logo, estão mais adaptados a uma sociedade em que as tecnologias 
permeiam as diversas áreas de atuação humana, ao possibilitar a realização de 
múltiplas tarefas de um só lugar, além de contribuir para a construção de novos 
conhecimentos, ao ser utilizado como ferramenta educacional, por exemplo4. E dentre 
a pluralidade de recursos disponíveis no contexto educacional atual, evidencia-se os 
dispositivos mobile, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) cerca de 97% dos brasileiros acessam a internet por meio de 
smartphones, devido principalmente à praticidade e custo benefício dos aparelhos5,6. 
Isto posto, além de considerar o uso de dispositivos móbile no contexto social destaca-
se a utilização dessas ferramentas no processo de ensinar-aprender, no qual são 
descritas como Mobile Learning, entendidas como uma aprendizagem móvel que não 
está necessariamente ligada ao ambiente escolar, fundamenta-se em tecnologias 
digitais que permitem maior comunicação e interação entre educadores e alunos de 
forma assíncrona e atemporal, respeitam os limites e ritmos individuais, mas possibilita 
também a construção do conhecimento em grupo7. O uso do Mobile Learning torna-se 
pertinente ao considerar o fácil acesso a tais dispositivos, o que viabiliza a utilização de 
aplicativos (apps) disponíveis em diversas plataformas digitais, que se caracterizam 
pelo seu caráter dinâmico e interativo, os quais se conduzidos corretamente funcionam 
como excelentes recursos educacionais do nível técnico à pós graduação8,9. 
Outrossim, tais apps podem ser incorporados às diversas temáticas de ensino, inclusive 
ao ensino de saúde, mais especificamente assuntos transversais como a Segurança do 
Paciente (SP), conteúdo já disseminado mundialmente, porém estruturado para o 
ensino a partir do guia multiprofissional SP em 201110. Tema de importância e impacto 
para uma assistência segura e qualificada, uma vez que visa minimizar a ocorrência de 
danos desnecessários ao paciente11. Nessa conjuntura, sabe-se que, por serem 
consideradas ferramentas dinâmicas, os apps podem favorecer o aprimoramento de 
habilidades relacionadas à SP, pois, correspondem as necessidades formativas dos 
discentes nativos digitais, os quais demandam apoio de recursos tecnológicos em seu 
processo de aprendizagem2,12. O estímulo a utilização dessas novas metodologias 
ativas de ensino deve estar alicerçados nas estruturas curriculares em busca de 
promover uma educação qualificada, ao fornecer maiores possibilidades de acesso as 
informações de maneira prática e lúdica2,12. Diante disso, torna-se importante verificar 
quais os apps disponíveis nas plataformas digitais para download que buscam apoiar o 
ensino da SP e averiguar a qualidade desses recursos, que podem influenciar 
diretamente na formação do discente2. Logo, desenvolveu-se a seguinte questão 
norteadora: quais apps estão disponíveis nas plataformas digitais para apoio ao ensino 
da SP? E tem como objetivo analisar os apps disponíveis nas plataformas digitais para 
utilização no ensino da SP. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo descritivo e exploratório com busca de dados realizada em lojas 
online de apps de dispositivos móveis. Este tipo de estudo tem por finalidade descrever 
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um fenômeno de interesse e explorar o objeto selecionado, além de buscar 
compreender sua essência e os fatores relacionados13. A coleta de dados foi realizada 
nas lojas de apps para dispositivos IOS na app store e para Android na play store em 
Dezembro de 2019. Para busca dos apps utilizou-se como descritores e palavras chave 
os termos “Segurança do Paciente” e “Cuidado Seguro” assim como seus equivalentes 
em inglês e espanhol, “Patient Safety”, “Seguridad del Paciente” e “Safe care” 
respectivamente. Neste processo não se realizou combinação dos termos, os mesmos 
foram pesquisados individualmente em cada plataforma. A seleção dos softwares nos 
aparelhos móveis deu-se por meio de algumas etapas, a princípio inseriu-se o termo de 
busca na loja de apps e constatou-se o quantitativo inicial de apps disponíveis, no 
segundo momento foi efetuada a leitura dos títulos e descrições, e a terceira etapa 
culminou com a avaliação na íntegra dos apps escolhidos. Considerou-se para a 
pesquisa aqueles apps que atendessem aos critérios de inclusão: respondessem o 
objetivo do estudo ao abordarem a temática de segurança do paciente e estivessem 
disponíveis para downloads gratuitamente. Salienta-se que não foi estabelecido limite 
temporal ou empregado filtros. No que tange os apps duplicados, estes foram 
contabilizados apenas uma vez. Em relação à tabulação das informações referentes ao 
resultado da busca, foi definido previamente os indicadores de extração de dados, 
como: nome do apps, plataforma de busca, ano de publicação, país de origem, idioma, 
tipo (jogo ou conteúdo), disponibilidade, conteúdos ofertados, protocolos de SP 
abordados, categoria, número de downloads, avaliação dos usuários e faixa etária dos 
usuários. Após a seleção, os dados foram organizados em planilha eletrônica disponível 
no software Microsoft Excel 2010. A análise ocorreu mediante estatística descritiva com 
frequência relativa e absoluta dos dados. Salienta-se que as informações coletadas para 
realização dessa pesquisa são de domínio público, logo, não se fez necessário parecer 
ético. 
 
Resultados e Discussões 

 
Ao final da etapa de busca nas plataformas digitais, considerando-se os critérios de 
inclusão e exclusão, selecionou-se um total de 67 (100%) apps que abordavam o ensino 
da SP, conforme detalhado na figura 1. Os apps identificados nas plataformas digitais 
que abordavam a temática do ensino da SP, estão especificados no quadro 1. No que 
diz respeito à análise dos apps elegíveis para este estudo, percebeu-se predominância 
de publicações no ano de 2018 com 20 (29,9%) softwares, seguido do ano de 2019 com 
18 (26,9%) publicações e variações nos demais anos conforme exposto na figura 2. Em 
relação ao país de origem das publicações, destaca-se o Brasil com 10 (14,9 %), 
seguido dos Estados Unidos da América (EUA) com 6 (9%), Argentina 2 (3%), Índia 2 
(3%), Bangladesh 2 (3%), Espanha 2 (3%), China, Vietnã, Coreia, França, Paquistão, 
Arábia Saudita 1 (1,5%) cada, e 37 (55,2%) não disponibilizavam essa informação. 
Quanto à predominância dos idiomas padronizados no layout dos apps, evidencia-se a 
língua Inglesa com 40 (60%), o Português correspondente a 15 (22%) o espanhol com 
8 (12%), Indonésio, Vietnamita, Coreano, Francês com 1 (1%) cada, alguns desses 
disponibilizavam a função de tradução automática. No que concerne à classificação dos 
apps, foi possível estabelecer seis grupos distintos de acordo com as principais 
características e funções propostas. Com maior prevalência têm-se os apps 
caracterizados como página de conteúdo com 36 (56,3%) apps, os quais abordam 
temáticas relacionadas às metas internacionais de SP, a cultura de SP e auxiliam na 
gestão e produtividade dos serviços. Os demais grupos identificados foram: formulário 
avaliativo/ notificações 7 (10,9%), informativo sobre eventos 7 (10,9%), Jogos 6 (9,4%), 
questionário 4 (6,3%), prontuário eletrônico 3 (4,7%) e cálculo de medicamento 1 (1,6%). 
Outros indicadores passíveis de avaliação os protocolos de saúde abordados pelos 
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apps, esses estão expostos no quadro 2. Salienta-se que em alguns casos o mesmo 
app disponibilizou mais de um protocolo. Alguns apps trazem como ferramentas 
diferenciadas a possibilidade de visualização de vídeos disponibilizados em outras 
plataformas digitais como o YouTube, esse mesma característica aplica-se ao Facebook 
e Twitter. Além de outros recursos como textos ilustrados, fotografias, simulações e 
dramatizações para facilitar o processo de aprendizagem. Acerca da disponibilidade dos 
aplicativos, observou-se que 63 (94,0%) estavam disponíveis gratuitamente e 
integralmente para o público, enquanto 4 (6%) era necessário compra pelo usuário. De 
forma geral a maior parte dos apps que permitiam visualização de downloads 
apresentou mais de 100 downloads, correspondente a 15 (22,4%) apps, enquanto 8 
(11,9%) constataram um número superior a 1.000, 7 (10,45%) ultrapassaram 10.000, 5 
(7,5%) superaram 50, 4 (6,0%) indicavam valores maiores que 5.000, 4 (6,0%) mais de 
500, 3 (4,5%) passavam de 10, 2 (3,0%) excediam 500.000 e 15 (22,4%) não dispunham 
dessa informação. Referente à satisfação de usabilidade dos apps 24 (35,8%) possuíam 
avaliações positivas do público, com variações de 4- 4,9 estrelas, já 4 (6,0%) obtiveram 
pontuação de 2 -3,9, 4 (6,0%) tiveram a 5 estrelas, considerando-se o mínimo de 0 e o 
máximo de 5 e, 35 (52,2%) não foram avaliados. A partir da análise dos dados percebeu-
se a prevalência de apps publicados no período entre 2018 e 2019, apesar de os 
primeiros terem sido identificados anos antes. Tal fato corrobora com iniciativas 
governamentais relacionadas ao lançamento de editais e projetos para o apoio do uso 
de tecnologias educacionais como ferramenta pedagógica no cotidiano das escolas, 
com a finalidade de fundamentar sua utilização14. Um exemplo dessas propostas é o 
programa “Educação Conectada” aprovado em 2014, com portarias lançadas em 2018 
e 2019 que enfatizam o direcionamento de esforços para aquisição de recursos 
tecnológicos, o que incentiva a popularização da construção e publicações de apps para 
o ensino na área da saúde e, consequentemente, da SP15. Outro ponto evidenciado 
nos achados dessa pesquisa diz respeito à origem dos apps, que indica predomínio do 
Brasil, seguido dos EUA e Argentina. Porém, uma grande parcela não divulgou tais 
informações. O que vai de encontro aos resultados dos países apontados em um 
estudo11 realizado em 2019, o qual aponta liderança internacional no desenvolvimento 
desses softwares, com destaque para os EUA, Espanha e Suécia, com apenas um 
estudo de filiação brasileira, que abordava a construção de apps para dispositivos 
móveis na área da saúde direcionado para SP. Quanto ao idioma dos apps avaliados 
houve predomínio dos disponibilizados em língua inglesa. Este fato pode ser associado 
ao entendimento deste ser o mais utilizado no mundo, dessa forma atingir um maior 
contingente de pessoas e, assim ser amplamente difundido16. Com relação à 
classificação dos apps, os identificados como página de conteúdo, possuem materiais 
formativos a respeito das metas internacionais de SP, assim como informações para o 
aperfeiçoamento das condições assistências com fortalecimento de uma cultura de SP 
e, ainda questões relacionadas à gestão, produtividade dos serviços e profissionais de 
saúde. A respeito das metas internacionais de SP, salienta-se a importância da 
abordagem e disseminação dessa temática, por estar em consonância com os 
propósitos do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) instituído em 2013, 
o qual visa estruturar e qualificar o cuidado em saúde, a partir da criação e 
aperfeiçoamento de tecnologias que objetivam as boas práticas e o gerenciamento de 
risco para o pleno funcionamento dos serviços17. Neste interim, o desenvolvimento e 
utilização de apps voltados para a consolidação da cultura de SP possui potencial para 
melhoria da assistência em saúde, ao considerar sua intenção de estimular a 
propagação dos valores e competências que possibilitam a redução de danos 
desnecessários ao paciente e contribuir na implementação de ações mais seguras18. 
Os apps referentes à gestão representam materiais pertinentes para organização dos 
fluxos de funcionamento e agilidade na rotina dos profissionais ao otimizar o tempo, 
auxiliar no dimensionamento da equipe, na organização de condutas e, 
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consequentemente na melhoria do atendimento19. Desse modo, denota-se que há um 
empenho em aprimorar o conhecimento das equipes de saúde a respeito da SP, já que 
os apps caracterizam-se por serem ferramentas relevantes para a fundamentação 
teórica, dado a velocidade e objetividade das informações, o que proporciona a 
educação continuada, ajuda na tomada de decisões e facilita o processo de 
comunicação20,21. Logo, a utilização desses apps pelos profissionais da saúde altera 
de forma direta a dinâmica dos serviços, à medida que estes trabalhadores distanciam-
se de uma postura passiva de aprendizagem, a qual depende de treinamentos e/ou 
capacitações institucionais presenciais e, passam a construir e participar ativamente do 
seu processo de ensino aprendizagem de modo autônomo e assíncrono22. Isto posto, 
outra classificação que se destacou foram os apps que funcionam como formulários 
avaliativos a respeito do estado de saúde do paciente e/ou de notificações que 
viabilizam o relato de incidentes de segurança e, consequente, monitoramento dos 
serviços. Estes apps permitem que as notificações sejam efetuadas por profissionais 
e/ou usuários o que representa um incentivo para o relato dos incidentes ocorridos 
durante a assistência. Além disso, os dados geram índices que possibilitam a 
identificação das principais fragilidades e potencialidades dos serviços, que por sua vez 
propiciam a realização de condutas direcionadas ao diagnostico situacional e ao 
fortalecimento da cultura de segurança23. Salienta-se que os softwares de notificações 
estão em concordância com a RDC 36 de 201324, a qual disserta sobre a 
obrigatoriedade da realização de notificações e a implantação de ações e estratégias 
para o desenvolvimento da SP no contexto da saúde. Em relação aos grupos de 
classificação, outro mecanismo identificado foram os jogos, os quais apresentam 
diferentes propostas lúdicas de interação e caráter elucidativo. Os jogos possuem um 
mecanismo de gamificação que geram a associação do entretenimento com educação 
e, assim, intensificam o processo de ensino aprendizagem, uma vez que, este artifício 
tem a característica de promover maior engajamento do usuário ao despertar motivação 
para conclusão das atividades, o que o torna um excelente método de abordagem. Além 
de estimular atributos essenciais no profissional como a criatividade para resolução de 
problemas, pensamento reflexivo, comprometimento e raciocínio lógico25. Salienta-se 
que a inserção da gamificação na educação está de acordo com o perfil atual do 
estudante do século 21, o denominado 3.0, visto que o uso de tecnologia digital nesse 
contexto permite a construção do conhecimento de forma efetiva, autônoma e 
constante, por meio do dinamismo e ludificação, que possibilita o aumento da 
produtividade e viabiliza uma aprendizagem significativa26. Outro grupo a ser 
explanado, na classificação dos apps, diz respeito aos prontuários eletrônicos, os quais 
funcionam como softwares que auxiliam nos registros dos profissionais de saúde. 
Quanto a sua funcionalidade, os prontuários eletrônicos disponibilizam atualizações 
acerca do estado de saúde do paciente de maneira rápida e prática, permitem o acesso 
às informações de forma simultânea pelos profissionais da equipe, além de possuir 
outras vantagens como legibilidade e recuperação do histórico. Realça-se, que se faz 
necessário a instrução e capacitação dos profissionais para utilização plena de suas 
funcionalidades27. Ressalta-se, também, que esse tipo de tecnologia corrobora com os 
aspectos da SP, dado que, os registros são uma forma de comunicação entre a equipe, 
que se realizado de maneira adequada proporciona um cuidado qualificado, seguro e 
contínuo ao paciente, por meio de uma comunicação efetiva17. Na avaliação dos apps 
outro ponto analisado refere-se aos protocolos para SP que foram disponibilizados nos 
softwares. Evidencia-se que a utilização de protocolos reforça a verificação de itens 
essenciais a SP durante o cuidado em saúde, pois, são instrumentos que padronizam 
as ações operacionais, reduzem situações de risco, que por sua vez resultam na 
diminuição de eventos adversos, normatizam as rotinas do serviço e contribuem para o 
estímulo a prática assistencial segura28. 
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Conclusão 

 
Os apps disponibilizados para o ensino da SP constituem-se em uma variedade de 
softwares, como páginas de conteúdo informativo, formulário avaliativo/notificações, 
apps sobre eventos, jogos, questionário, prontuário eletrônico, apps que auxiliam no 
cálculo de medicamento e na utilização dos protocolos de SP, por exemplo. Consoante 
a isto, constata-se o incentivo da educação acerca da SP em diferentes aspectos, visto 
que, evidenciam recursos e conteúdos que podem apoiar o ensino da temática ao 
estudante 3.0 e, também, auxiliar na capacitação de profissionais de saúde, dado que 
os apps são tecnologias ativas, de fácil acesso e aplicabilidade. Além de permitirem ser 
adaptados para o ensino em serviço. Dentre as limitações do estudo, destaca-se que 
os apps foram analisados de acordo com as descrições disponíveis nas plataformas, 
logo, não se verificou a usabilidade e desempenho dos mesmos. Com isso, se faz 
necessário que os apps construídos passem por etapas de validação de usabilidade 
para assegurar sua eficácia de acordo com o objetivo a que se propõe. Assim, realça-
se a necessidade desses apps serem melhor difundidos como recurso educacional para 
que se possa expandir seu uso em instituições de ensino e no apoio a educação 
continuada dos profissionais da saúde. Contudo, reforça-se que esses não substituem 
o papel do docente no processo de ensino aprendizagem, servem de subsídios para 
uma aprendizagem significativa. 
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Anexos 

 

 
Figura 1 – Fluxograma das etapas da seleção dos apps, Natal/RN, Brasil, 2020. 
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Quadro 1 – Quadro com os apps disponibilizados para o ensino da SP por plataforma 
digital. Natal/RN, 2020. 
 

 
Figura 2 – Ano de publicação dos apps em plataformas digitais, Natal/RN, Brasil, 2020. 
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Quadro 2 – Quadro síntese dos protocolos de saúde disponibilizados. Natal/RN, 2020. 
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TÍTULO: Caracterização sociodemográfica e clínica de pacientes em pré-operatório e 

aplicação da Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões 

Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO). 

Resumo 

 
Objetivo: caracterizar os pacientes cirúrgicos quanto às variáveis sociodemográficas e 
clínicas no período pré-operatório imediato de um hospital universitário. Método: trata-
se de um estudo observacional, analítico com abordagem quantitativa e será realizado 
no Centro Cirúrgico do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), hospital escola da 
rede pública que atende pacientes de todo estado e é referência em procedimentos de 
alta complexidade, com aplicação da escala aos pacientes admitidos no setor na fase 
perioperatória para analisar o risco do desenvolvimento de lesões decorrentes de 
posicionamento. Resultados e Discussão: possibilitará caracterizar os pacientes em 
período pré-operatório quanto às variáveis sociodemográficas e clínicas e aplicar a 
escala ELPO, de modo que possa identificar os fatores que influenciam no surgimento 
de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico. Conclusão: devido as condições 
sanitárias decorrentes da pandemia por COVID-19, a pesquisa aguarda mudança de 
cenário para iniciar a coleta de dados. 
 
 
Palavras-chave: Enfermagem Perioperatória.Segurança do Paciente.Lesão por 

Pressão 

TITLE: Sociodemographic and clinical characterization of patients in the preoperative 

and application of the Risk Assessment Scale for the Development of Injuries resulting 

from Surgical Positioning (ELPO) 

Abstract 

 
Objective: to characterize surgical patients regarding sociodemographic and clinical 
variables in the immediate preoperative period of a university hospital. Method: this is an 
observational, analytical study with a quantitative approach and will be carried out at the 
Surgical Center of Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), a public teaching 
hospital that serves patients from all over the state and is a reference in highly complex 
procedures, with the application of the scale to patients admitted to the sector in the 
perioperative phase to analyze the risk of developing injuries resulting from positioning. 
Results and Discussion: it will make it possible to characterize patients in the 
preoperative period regarding sociodemographic and clinical variables and apply the 
ELPO scale so that they can identify the factors that influence the appearance of injuries 
resulting from surgical positioning. Conclusion: due to the sanitary conditions resulting 
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from the COVID-19 pandemic, the research awaits a change of scenery to start data 
collection. 
 
 
Keywords: Perioperative Nursing. Patient Safety. Pressure Injury. 

Introdução 

Embora o objetivo das cirurgias realizadas seja prevenir mortalidades e agravos de 
saúde, erros nas ações de segurança do paciente podem gerar danos importantes e até 
mesmo mortes. Em países subdesenvolvidos, as mortes decorrentes de cirurgias 
complexas apresentam taxas de 5-10%. Estimativas sugerem ainda que 
aproximadamente sete milhões de pessoas tem alguma complicação prejudicial 
derivada de procedimentos cirúrgicos, anualmente, em todo o mundo (OMS, 2009). 
O enfermeiro perioperatório é responsável pelo planejamento e implementação de 
intervenções de enfermagem que minimizam ou possibilitam a prevenção de 
complicações decorrentes do procedimento anestésico-cirúrgico, visando a segurança, 
conforto e a individualidade do paciente (GALVÃO, 2002). 
O posicionamento cirúrgico consiste na forma como o paciente está posicionado na 
mesa de cirurgia para realizar o procedimento operatório e essa posição confere a 
segurança para a realização da cirurgia, com uma melhor exposição do sítio cirúrgico e 
que não prejudique o paciente, de modo a minimizar danos (SARAIVA; PAULA; 
CARVALHO, 2014). O posicionamento é definido pelos profissionais de saúde do centro 
cirúrgico. A falha de posicionamento do paciente é de responsabilidade da equipe de 
saúde e pode ser considerado um tipo de negligência associada à falta de atenção do 
profissional de saúde no processo assistencial (LOPES; GALVÃO, 2010). 
A avaliação preventiva e planejamento da assistência são essenciais para minimizar a 
ocorrência desse tipo de evento adverso. Nesse sentido, o uso de instrumentos de 
avaliação de risco confere um importante recurso para auxiliar os profissionais no 
planejamento, implementação e avaliação de ações de prevenção de lesões (SVING et 
al., 2014). 
A Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do 
Posicionamento Cirúrgico (ELPO) é um tipo de instrumento que avalia o risco dessas 
lesões, desenvolvida e validada por Lopes (2013). Essa escala traz aos principais 
fatores, baseado na literatura, relacionados ao risco de lesões por posicionamento 
distribuídos em 7 domínios com escores que variam de 1 a 5 para cada item, podendo 
totalizar 35 e quanto mais próximo desse valor, maior o risco para o desenvolvimento 
da lesão (LOPES, 2013). 
A análise da caracterização sociodemográfica e clínica dos pacientes em pré-operatório 
justifica-se pela relevância e pela escassez de trabalhos publicados com essa temática, 
assim será possível verificar a influência dessas variáveis no surgimento de lesões 
decorrentes do posicionamento cirúrgico. Considerando o papel do enfermeiro frente a 
prevenção destas lesões, a aplicação da escala ELPO nos pacientes submetidos a 
cirurgia num Hospital Universitário do Rio Grande do Norte será um subsídio a mais 
para a prestação de uma melhor assistência na prevenção de complicações 
relacionadas a essa atividade. 
Assim, o objetivo deste estudo é caracterizar os pacientes cirúrgicos quanto às variáveis 
sociodemográficas e clínicas no período pré-operatório imediato de um hospital 
universitário. 
 
Metodologia 
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Trata-se de um estudo observacional, analítico com abordagem quantitativa, com o 
intuito de realizar a caracterização sociodemográfica e clínica de pacientes em período 
pré-operatório e aplicar a Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de 
Lesões decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO). A pesquisa será realizada no 
Centro Cirúrgico do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), com aplicação da 
escala aos pacientes admitidos no setor na fase perioperatória para caracterização 
sociodemográfica e clínica destes pacientes e analisar o risco do desenvolvimento de 
lesões decorrentes de posicionamento. A amostra por conveniência será composta 
pelos pacientes em pré-operatório imediato que irão se submeter a procedimentos 
cirúrgicos no Hospital Universitário Onofre Lopes. O período de coleta dependerá das 
condições sanitárias do atual contexto de pandemia pelo COVID-19. Critérios de 
inclusão: ter idade mínima de 18 anos; estar orientado e em condições de ser 
entrevistado; submeter-se a procedimento cirúrgico eletivo; ser encaminhado, no 
período pós-operatório, ao setor de enfermaria de clínica cirúrgica. Critérios de 
exclusão: pacientes que irão se submeter a cirurgias de emergência e pacientes que 
não serão encaminhados ao setor de enfermaria de clínica cirúrgica no período pós-
operatório. Na pesquisa serão utilizados dois instrumentos de coleta de dados: o 
primeiro, é composto de um questionário para coleta de dados de identificação, clínicos 
e do procedimento cirúrgico, produzido por Lopes (2013); o segundo, é a Escala de 
avaliação de riscos para o desenvolvimento de lesões decorrentes do posicionamento 
cirúrgico (ELPO) desenvolvido e validado por Lopes (2013), contém 7 itens (tipo de 
posição cirúrgica, tempo de cirurgia, tipo de anestesia, superfície de suporte, posição 
dos membros, comorbidades e idade do paciente) com escores que variam de 1 a 5 
para cada item e a soma pode variar de 7 a 35 pontos, dos quais quanto maior o escore, 
maior o risco de desenvolver lesões. 
O participante que se encaixar nos critérios de inclusão será convidado a participar da 
pesquisa, tendo a devida explicação sobre a pesquisa e a solicitação de sua assinatura 
no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, na qual uma 
permanecerá com o pesquisador. Logo após será feito o preenchimento do questionário 
conforme os dados clínicos e de identificação. Ao ser posicionado na mesa operatória, 
pesquisador e auxiliar aplicarão a ELPO e registrarão os escores verificados. 
Esta pesquisa está autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, respeitando a resolução nº 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde, sob parecer de número 4.138.113 e CAAE 30098220.2.0000.5537. 
 
Resultados e Discussões 

 
O desenvolvimento desta pesquisa trará a possibilidade de caracterizar os pacientes 
cirúrgicos quanto às variáveis sociodemográficas e clínicas no período pré-operatório 
imediato, bem como analisar o quão aplicável é a Escala de Avaliação de Risco para o 
Desenvolvimento de Lesões decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) em 
pacientes clínico-cirúrgicos do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), além de 
identificar os fatores que possam interferir no surgimento das lesões. Promovendo o 
desenvolvimento da ciência e a qualidade prestada na assistência aos pacientes 
constituintes desse grupo. O discente terá um maior contato com metodologia científica, 
com um desenvolvimento da escrita científica e formação profissional. 
Devido às dificuldades operacionais decorrentes de todas as medidas impostas pela 
pandemia do SARS-CoV-2, a coleta de dados para o projeto de pesquisa continua em 
análise, porém o projeto segue em andamento. 
 
Conclusão 
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No momento atual, devido à crise causada pela COVID-19, as instituições de saúde têm 
receio de receber docentes e discentes para realizarem procedimentos/pesquisas e o 
Hospital Universitário Onofre Lopes não tem se comportado de maneira diferente, com 
isso o projeto acima citado está aguardando a modificação do cenário para que 
possamos ir a campo coletar os dados necessários para sua conclusão. Ainda assim, a 
pesquisa segue sendo atualizada. 
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TÍTULO: Incidência de lesão por pressão em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca 

Resumo 

Objetivo: Identificar a ocorrência de lesões por pressão em pacientes submetidos à 
cirurgia cardíaca. Método: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizada 
nas seguintes fontes de dados: MedLine/PubMed Central, Science Direct, Scopus, Web 
of Science, Cocrhane e PsycoInfo. Os descritores utilizados foram Thoracic Surgery, 
Pressure Ulcer e Perioperative Nursing. Foram incluídos os artigos completos, 
disponíveis online, nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados entre 2015 e 
maio de 2020. Excluíram-se artigos que não respondiam à questão de pesquisa e 
artigos duplicados. Resultados: Foram selecionados 13 artigos, nos quais a lesão por 
pressão foi considerada uma complicação comum após cirurgia cardíaca e os 
pesquisadores identificaram 18 fatores de riscos relacionados a sua ocorrência nesses 
pacientes. Em relação às intervenções de Enfermagem, elencou-se a necessidade de 
adotar medidas de alívio da pressão nos momentos intra e pós operatórios. Conclusão: 
A prevenção de LP em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca permanece um desafio 
aos profissionais de saúde, devido aos inúmeros fatores que favorecem a sua 
ocorrência 
 
Palavras-chave: Lesão por Pressão; Cirúrgia Torácica; Enfermagem Perioperatória 

TITLE: Development of Pressure Injuries in Cardiac Surgery: An Integrative Review 

Abstract 

Objective: To identify the occurrence of pressure injuries in patients undergoing cardiac 
surgery. Method: This is an integrative literature review conducted on the following data 
sources: MedLine / PubMed Central, Science Direct, Scopus, Web of Science, Cocrhane 
and PsycoInfo. The descriptors used were Thoracic Surgery, Pressure Ulcer and 
Perioperative Nursing. Full articles, available online, in Portuguese, English and 
Spanish, published between 2015 and May 2020 were included. Articles that did not 
answer the research question and duplicate articles were excluded. Results: 13 articles 
were selected, in which pressure injury was considered a common complication after 
cardiac surgery and the researchers identified 18 risk factors related to its occurrence in 
these patients. Regarding nursing interventions, the need to adopt pressure relief 
measures during and after surgery was highlighted. Conclusion: The prevention of LP in 
patients undergoing cardiac surgery remains a challenge for health professionals, due 
to the numerous factors that favor its occurrence. 
 
Keywords: Pressure Ulcer; Thoracic Surgery; Perioperative Nursing 

Introdução 

A Lesão por Pressão (LP) é considerada um evento adverso em saúde que contribui 
para a elevação dos custos hospitalares e prejuízos físicos e emocionais aos pacientes 
e família, sendo um fator agravante para outros problemas relacionados à saúde. Diante 
desse cenário, a LP é apontada como indicador da qualidade do cuidado e da 
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assistência prestada pela equipe de Enfermagem (AZEVEDO et al., 2020). Prevenir 
lesões por pressão em hospitais é considerado um grande desafio clínico, 
especialmente aos pacientes submetidos a cirurgias. Nesse sentido, desde 2013, no 
Brasil, foi instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) com 
objetivo de melhorar as práticas de saúde por meio de estratégias, como a prevenção 
de LP (RIEMENSCHNEIDER et al., 2018; REIS et al., 2017). Cerca de 45% dessas 
lesões desenvolvidas em todo hospital são decorrentes dos centros cirúrgicos, com 
prevalência de 8,5%. Existem fatores relacionados a salas de cirurgias que podem 
contribuir para o surgimento das lesões no paciente operatório, a exemplo da 
imobilidade, incapacidade de perceber a dor ou pressão não aliviada, sedação, tempo 
de cirurgia, forças de atrito e cisalhamento, posicionamento e dispositivos acoplados ao 
paciente (RIEMENSCHNEIDER et al., 2018). Dentre as cirurgias, a cardíaca é uma das 
que mais oferece risco de desenvolvimento de LP, com incidência em torno de 29,5%. 
A maioria dos pacientes submetidos a cirurgias cardiovasculares incluem uma 
população de pacientes que, no geral, necessitam de cuidados intensivos e agudos e 
demanda internamento em unidade de terapia intensiva (UTI) (RAO et al., 2016). A 
prevenção da LP exige uma abordagem interdisciplinar a fim de que recursos do sistema 
de saúde e o tempo de assistência da Enfermagem sejam minimizados. Frente ao 
exposto, o objetivo deste estudo é identificar a ocorrência de lesões por pressão em 
pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. 
 
Metodologia 

 
Este estudo trata de uma revisão integrativa de literatura sobre os fatores que favorecem 
o desenvolvimento lesões por pressão em cirurgias cardíacas. Esta revisão seguiu as 
cinco etapas recomendadas por Whittemore e Knafl: identificação do problema, busca 
na literatura, avaliação dos dados, análise dos dados e apresentação (UNGER, 2019). 
A delimitação do problema teve a seguinte questão de pesquisa “Que fatores favorecem 
a ocorrência de lesões por pressão após cirurgia cardíaca?” A questão de pesquisa 
fundamentou-se na estratégia PIC, na qual “P” refere-se à população do estudo 
(pacientes submetidos à cirurgias cardíacas); “I” à variável de interesse (lesões por 
pressão) e “C” corresponde ao contexto (desenvolvimento das LP em pacientes 
submetidos à cirurgias cardíacas). Foram incluídos os artigos completos, disponíveis 
online, na forma completa, nos idiomas português, inglês e espanhol, entre maio de 
2015 e maio de 2020, encontrados nas seguintes bases de dados eletrônicas: 
MedLine/PubMed Central, Science Direct, Scopus, Web of Science, Cocrhane, e 
PsycoInfo, sendo as três últimas sem artigos selecionados. Os descritores utilizados 
foram Thoracic Surgery, Pressure Ulcer e Perioperative Nursing e o operador booleano 
AND. Excluíram-se artigos que não respondiam a questão de pesquisa e artigos 
duplicados. Para selecionar os artigos, analisou-se primeiramente o título e resumo dos 
artigos. Após identificar se os artigos respeitavam os critérios de inclusão, realizou-se 
uma leitura aprofundada na íntegra, construindo-se uma pré-análise com a síntese de 
dados relevantes. A coleta dos dados seguiu um protocolo de busca que compreendeu 
a identificação do artigo, objetivos, metodologia, resultados principais, limitações, 
financiamento e recomendações do estudo. 
 
Resultados e Discussões 

 
A investigação resultou na obtenção de 13 artigos. Em relação ao país de publicação 
dos artigos, a China e Estados Unidos tiveram maiores percentuais com 38,46% das 
produções cada, seguida por Austrália (15,38%) e Itália (7,70%). Quanto ao período de 
publicação, 2018 foi o ano que mais se destacou, com quatro publicações (30,76%). 
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Constatou-se que os profissionais da área de Enfermagem foram os que mais 
publicaram (53, 84%), seguido de Medicina (15,38%). Os tipos de estudos observados 
foram de coorte (46,10%), dos quais 30,80% foram prospectivos e 15,30% retrospectivo, 
seguidos de estudos de revisão de literatura (30,80%). Segudo Chello et al. (2019), a 
LP é considerada uma complicação comum decorrente da cirurgia cardíaca. Antes, 
durante e após o procedimento cirúrgico cardíaco, os pacientes são expostos a uma 
variedade de fatores que predispõem a LP, como permanecer na mesma posição na 
sala de operações, expostos à pressão excessiva, sujeitos a hipotermia, em uso de 
drogas vasoativas e utilizam dispositivos médicos acoplados, como bomba de balão 
associada à diminuição da mudança de decúbito e intubação. Todos os estudos 
elencaram a importância da prevenção destas lesões por meio da identificação dos 
fatores de riscos. Os artigos citaram, ao todo, 18 fatores de riscos: LP anterior, 
problemas de pele em áreas de risco para LP, procedimento hemodialítico, creatinina > 
3 mg/dL, mobilidade reduzida, incontinência fecal, doença vascular, anemia, baixo 
índice de massa corpórea, número total de cirurgias, tempo de internação na UTI > 3 
dias, uso de vasopressores, em ventilação mecânica, aplicação de drogas sedativas, 
uso de esteroides no pós operatório, escore baixo na Escala de Braden no pós-
operatório, diabetes e pressão arterial reduzida (CHELLO et al., 2019; HUI et al., 2018). 
Em relação às intervenções de Enfermagem, foram elencadas a necessidade de adotar 
medidas de alívio da pressão nos momentos intra e pós operatórios, como: evitar rugas 
de pele, identificar e acolchoar pontos de pressão e proeminências ósseas e posicionar 
o paciente de forma que nenhuma parte do corpo se entenda além da mesa cirúrgica. 
Dentre os métodos utilizados para prevenir ou aliviar a pressão, utilizou-se a aplicação 
do coxim inflável na região occipital e observou-se que adoção dessa medida reduziu a 
incidência de LP nessa região, bem como a alopecia associada à cirurgia cardíaca 
(HUANG et al., 2018). E um nomograma foi desenvolvido para prever LP relacionadas 
à cirurgia em pacientes cirúrgicos cardiovasculares foi desenvolvido (LU et al., 2017). 
Um estudo, pertencente à Kulik et al. (2018), envolveu crianças submetidas à cirurgias 
cardíacas. A maioria (70% das crianças) desenvolveram lesões por pressão 
relacionadas a dispositivos médicos e 30% relacionadas à imobilidade. Em relação ao 
estágio das LP, 40% correspondiam ao estágio 1, seguido de 26,7% do estágio 2, 26,7% 
de lesões na membrana mucosa e 6,7% com suspeita de lesão tecidual profunda. 
Notou-se que o estudo envolvendo LP nesta população ainda é limitado. Em adultos, 
Garduno et al. (2018) apresentou 1 paciente de 150 com LP em estágio 1 (taxa de 
incidência de 0,7). Embora a incidência tenha sido baixa, o estudo recomendou 
educação permanente sobre a importância de se avaliar constantemente a pele e os 
riscos envolvidos nas LP. O estudo de Wang et al. (2018) revelou que a cirurgia cardíaca 
foi a modalidade cirúrgica predominante no desenvolvimento de lesões por pressão, no 
entanto, os autores não explicitam os possíveis motivos para isso. Contudo, 
reconheceu-se LP pós operatório de estágio 1 na região occipital decorrente da 
tubulação de oxigênio. Quanto à implicação do tempo de cirurgia e a predisposição de 
LP em pacientes submetidos à cirurgias cardíacas, a maioria dos estudos trouxeram 
que procedimento com mais de três horas possuíam maior risco de surgimento de LP, 
com exceção de Chello et al. (2019), que não encontrou relação entre o tempo de 
cirurgia e as lesões. No tocante à circulação extracorpórea (CEC), observou-se 
surgimento de lesões por pressão, principalmente pela promoção da hipotensão e a 
perda significativa de sangue, com a consequente redução de hematócrito e 
hemoglobina (CHELLO et al., 2019). Para Chen et al. (2017), a duração prolongada da 
CEC contribuiu para o risco da LP em pacientes cirúrgicos cardiovasculares. No entanto, 
Shen et al. (2015) não encontrou relação significativa em relação ao tempo da CEC e 
as lesões por pressão. Apesar da importância dos fármacos no tratamento dos 
pacientes, Chen et al. (2015) revelou que a administração perioperatória de 
corticosteróides aumentou a incidência de LP em pacientes cirúrgicos cardiovasculares. 
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Este estudo recomendou que, nesta população específica, evitasse o uso de corticoide 
no momento perioperatório e, em casos de extrema necessidade, administrar com 
cautela. Todas as pesquisas trouxeram a importância de se adotar medidas de alívio da 
pressão, avaliar os riscos e identificar os fatores de riscos em pacientes submetidos a 
cirurgias cardíacas. Apesar de um evento comum em cirurgias, existem poucos estudos 
e ensaios clínicos atuais relacionados à temática. Logo, são necessárias pesquisas 
adicionais para entender o perfil dos pacientes e os riscos associados. 
 
Conclusão 

 
Ao analisar a produção científica observou-se que as lesões por pressão podem ser 
desenvolvidas nos momentos peri e pós operatório em pacientes submetidos à cirurgias 
cardíacas. Nesta investigação também foram encontrados estudos que abordavam a 
identificação e prevenção dos fatores de riscos e intervenções de Enfermagem em 
relação à LP. Os resultados dos estudos revelam a importância da atuação dos 
profissionais de Enfermagem no reconhecimento e na adoção das medidas de 
prevenção. Ressalta-se ainda, a importância de empreender maior rigor metodológico 
para produção de evidências científicas que auxiliem a tomada de decisões e fomentem 
a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem perioperatórios. 
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TÍTULO: Estabilidade preliminar e acelerada de formulações cosméticas contendo ácido 

ferúlico e ciclodextrina 

Resumo 

O fotoenvelhecimento é um exemplo de fator extrínseco e está ligado a exposição aos 
raios UV. A maior incidência a esse tipo de radiação solar causa danos à pele e, por 
isso, o desenvolvimento de formulações cosméticas que previnam esses efeitos é de 
grande importância. Desta forma, substâncias que possuem o potencial de diminuir 
esses malefícios, como o ácido ferúlico (AF), potente agente antioxidante, vêm 
ganhando destaque nesses produtos. Esse estudo objetivou formular uma emulsão do 
tipo gel-creme e um gel contendo AF 0,5%, para posteriormente realizar os estudos de 
estabilidade preliminar, compreendendo as análises de estresse térmico, cujas 
amostras foram submetidas em estufa por 5 dias e 6 ciclos gela-degela, alternando-se 
estufa e refrigerador. Em seguida, foi realizado o estudo de estabilidade acelerada, 
acondicionando as amostras em temperatura ambiente, estufa e refrigerador e 
mantendo nessas condições por 30, 60 e 90 dias. Ao final do período de tempo 
determinado, realizou-se a avaliação dos parâmetros de pH, viscosidade, atividade 
antioxidante e teor por CLUE-DAD. Portanto, verificando o comportamento das 
amostras ao fim do estudo, conclui-se que nas condições experimentais avaliadas, as 
formulações contendo AF devem ser mantidas sob refrigeração para garantir a 
estabilidade por um período mais prolongado. 
 
Palavras-chave: Ácido Ferúlico. Formulações cosméticas. Estabilidade. 

TITLE: Preliminary and accelerated stability of cosmetic formulations containing ferulic 

acid and cyclodextrin. 

Abstract 

Photoaging is an example of an extrinsic factor and is linked to exposure to UV rays. The 
greater incidence of this type of solar radiation causes damage to the skin and, therefore, 
the development of cosmetic formulations that prevent these effects is of great 
importance. Thus, substances that have the potential to reduce these harms, such as 
ferulic acid (AF), a potent antioxidant agent, have been gaining prominence in these 
products. This study aimed to formulate an emulsion of the gel-cream type and a gel 
containing 0.5% AF, to subsequently carry out the preliminary stability studies, 
comprising the thermal stress analyzes, whose samples were submitted to an oven for 
5 days and 6 ice cycles -decela, alternating greenhouse and refrigerator. Then, the 
accelerated stability study was carried out, storing the samples at room temperature, 
oven and refrigerator and keeping them in these conditions for 30, 60 and 90 days. At 
the end of the determined period of time, the parameters of pH, viscosity, antioxidant 
activity and content were evaluated by CLUE-DAD. Therefore, verifying the behavior of 
the samples at the end of the study, it is concluded that in the evaluated experimental 
conditions, formulations containing PA must be kept under refrigeration to guarantee 
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stability for a longer period. In other conditions, it is important to look for alternatives to 
minimize the instability of the asset. 
 
Keywords: Ferulic Acid. Cosmetic Formulation. Stability. 

Introdução 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 1950 e 2025, a população brasileira 
acima de 60 anos crescerá 16 vezes, enquanto a população geral sofrerá aumento de 
cinco vezes (Pereira S, 2008). Essa maior expectativa de vida tem estimulado o estudo 
do processo de envelhecimento. Ele ocorre lentamente, além de ser progressivo, 
irreversível e influenciado por fatores tanto intrínsecos como extrínsecos (Kede MPV; 
Sabatovich O, 2004). Este último é provocado por fatores ambientais que interagem com 
a pele. Um exemplo disso é o fotoenvelhecimento, causado pela exposição ao sol. 
Pesquisas vêm sendo desenvolvidas para que novas estratégias sejam utilizadas para 
reduzir a incidência do câncer de pele e retardar o processo de fotoenvelhecimento 
(Korac; Khambholja, 2011; Chen et al., 2012; Zi et al., 2018). Ao penetrarem na derme, 
os raios UV induzem uma produção excessiva de radicais livres originando o 
desequilíbrio de espécies reativas de oxigênio (EROs), acarretando na polimerização 
do colágeno e levando à perda de elasticidade e redução da hidratação da pele. Além 
disso, causam danos diretamente ao DNA que juntamente com a formação dos EROs 
leva a imunossupressão das células e, assim, favorece o desenvolvimento do câncer de 
pele (Sambandan; Ratner, 2011; Cestari et al., 2012; Levi, 2013). Daí a importância de 
utilizar formulações tópicas contendo antioxidantes para capturar os radicais livres e, 
com isso, possibilitar maior proteção cutânea contra fotodanos, obtendo uma proteção 
maior comparada à ingestão oral dos mesmos (Lin et al., 2005; Ni et al., 2018). Um 
exemplo de antioxidante que vem ganhando atenção nos últimos anos, principalmente 
por inibir a peroxidação lipídica e a lipoxigenase in vitro, é o composto fenólico. A sua 
atividade antioxidante deve-se, sobretudo, às suas propriedades redutoras e estrutura 
química. Estas características fazem com que ocorra a neutralização e a adsorção de 
radicais livres e quelação de metais de transição, agindo tanto na etapa de iniciação 
como na propagação do processo oxidativo (Dutra et al., 2008). O ácido ferúlico (AF) é 
um antioxidante fenólico encontrado em altas concentrações em plantas, principalmente 
no farelo de arroz e de milho. Possui uma ampla gama de efeitos farmacológicos, 
incluindo hepatoprotetor, antiinflamatório, antimicrobiano, antiviral, efeito vasodilatador 
e antitromótico (Graf, 1992; Akihisa et al., 2000; Ou et al., 2004; Rukkumani, 2004; 
Kumar, 2014; Ni et al., 2018). Destaca-se por sua atividade fotoprotetora, antioxidante 
e pela capacidade de minimizar os efeitos dos dímeros de timina que são agentes 
carcinogênicos resultantes da exposição à radiação UV. Dados científicos mostram que 
a aplicação tópica do AF inibe a formação de eritema provocado pela exposição da pele 
aos raios ultravioletas B (UVB) (Saija et al., 2000; Lin et al., 2005; Staniforth et al., 2012). 
Um produto cosmético deve passar por todas as etapas de desenvolvimento, incluindo 
testes de estabilidade, para garantir que o produto mantenha suas características dentro 
das especificações estabelecidas durante todo o período do prazo de validade (Ansel et 
al., 2000; Guaratini et al., 2006; Anvisa, 2008; Isaac et al., 2008). Desta forma, a 
estabilidade de um produto é relativa, variando com o tempo e em função de fatores que 
aceleram ou retardam alterações em seus parâmetros. Eles podem ser extrínsecos ao 
produto, como tempo, temperatura, luz, umidade, material de acondicionamento e 
microrganismos. Como intrínsecos, por exemplo, características organolépticas, pH 
viscosidade e demais incompatibilidades físicas e químicas, além de reações entre os 
componentes presentes na formulação com o material de armazenamento (Brasil, 
2004). Diante deste contexto, este estudo propõe submeter formulações cosméticas, 
gel e gel creme contendo AF, ao estudo de estabilidade física e química, avaliando a 
atividade antioxidante por redução do radical DPPH e o teor do ativo por CLUE-DAD. 
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Metodologia 

 
As matérias primas utilizadas para obter as formulações cosméticas, foram 
denominadas pela International Nomenclature of Cosmetic Ingredient – INCI (COSING, 
2013) : Ferulic acid (Henrifarma®); Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 
(Lubrizol®); Dissodium EDTA (DEG, SP, Brasil); Polyacrylamide (and) C13-14 
Isoparaffin (and) Laureth-7 (Focus Química®); Methylparaben; Propylene Glycol 
(Synth®, SP, Brasil); Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) 
Butylparaben (and) Propylparaben (and) Isobutylparaben (Croda, SP, Brasil); 
Ethoxydiglicol (Viafarma®) e Distilled Water. A formulação gel-creme foi obtida pelo 
método de emulsificação a frio, em que uma solução com o conservante e a quantidade 
total de água da formulação foi vertida sobre os demais componentes sob agitação 
mecânica (IKA RW 20 digital) à 600 rpm por 30 minutos. A formulação gel foi obtida por 
meio da solubilização dos componentes hidrofílicos na quantidade total de água da 
respectiva formulação com aquecimento da fase aquosa em chapa aquecedora até 
cerca de 45 °C sob agitação. Após atingir essa temperatura seguiu-se com a 
pulverização e dispersão do polímero gelificante seguidas de agitação mecânica 300 
rpm por 30 minutos a. O AF 0,5% (p/p) foi incorporado as formulações. Foram 
manipulados três lotes de cada formulação e três lotes do veiculo (sem o ativo). Todas 
as formulações foram mantidas em repouso por 24 horas antes de serem submetidas 
aos testes de estabilidade subsequentes. Amostras das formulações cosméticas foram 
acondicionadas em potes hermeticamente fechados com head space para possíveis 
trocas gasosas (Brasil, 2004). As formulações foram analisadas 24 horas após sua 
manipulação (t0), sendo inicialmente submetidas à centrifugação (ExcelsaTM II 
Centrifuge, mod. 206 BL, Brasil) a 3.000 rpm durante 30 minutos. As amostras que 
apresentassem qualquer sinal de instabilidade seriam excluídas dos testes posteriores 
de estabilidade por necessidade de reformulação (Brasil, 2004). Em seguida, as 
amostras foram submetidas ao estresse térmico em estufa (Odontobrás ECB 1.1 digital, 
Brasil) a 45ºC + 2°C por 5 dias. Em paralelo, foram submetidas a 6 ciclos alternados de 
24 horas de resfriamento em refrigerador (Consul, mod. CRB36ABBNA, Brasil) a 4 ± 
2ºC e 24 h de aquecimento em estufa (Odontobrás ECB 1.1 digital, Brasil) a 45 ± 2ºC 
(Ferrari, 1998; Brasil, 2004). Posteriormente, foram avaliadas quanto as características 
macroscópicas (cor, odor e aparência do produto), pH, viscosidade e atividade 
antioxidante. O valor de pH foi determinado pelo método potenciométrico inserindo o 
eletrodo (Hanna Instruments, mod. HI 21) diretamente nas amostras diluídas com água 
destilada na proporção de 1:10 (p/p), em triplicata (Ferrari, 1998; Pianoyski et al., 2008). 
A viscosidade mínima aparente foi determinada em reômetro (Brookfieldmodelo RV-III, 
EUA) tipo cone e placa, operando o Software Rheocalc versão V3.01. Todas as análises 
foram realizadas utilizando-se 0,3 g de cada amostra utilizando o spindle CP 52 à 
temperatura ambiente controlada (25 ± 2ºC). Para o gel a análise foi conduzida sob 
velocidade de rotação de 1-10 rpm, já para o gel creme procedeu-se de 25-50 rpm. As 
leituras foram realizadas em triplicata para cada lote. A atividade antioxidante foi 
determinada pelo método espectrofotométrico por redução do radical DPPH (2,2-difenil-
1-picrilhidrazilo), adaptado de Dutra et al., 2008. As formulações contendo AF 0,5% (p/p) 
foram diluídas em solução de propilenoglicol e água 1:1 (v/v) em concentrações no 
intervalo de 10 a 250 µg/mL. As formulações sem AF (veículo) foram diluídas nas 
mesmas concentrações. Para este ensaio, adicionou-se uma alíquota (1,0 mL) de cada 
diluição em 3,0 mL de solução etanólica de DPPH (60 µM). As soluções reagiram 
durante 15 minutos à temperatura ambiente, sob proteção da luz. As leituras foram 
realizadas em espectrofotômetro UV/Vis (SP-1105, SPECTRUM) a 517 nm. O controle 
foi preparado com 3,0 mL de solução etanólica de DPPH e 1,0 mL de amostra sem AF 
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(veículo). Todas as leituras foram realizadas em triplicata. Os resultados foram 
expressos como percentual de redução de DPPH (% de redução) calculado de acordo 
com a equação abaixo, onde A0 e A são os valores de absorbância do controle e da 
amostra, respectivamente: %REDUÇÃO = [(A₀ – A)/ A₀] x 100 Após a realização do 
estudo de estabilidade preliminar, procedeu-se com os testes correspondentes a 
estabilidade acelerada. As amostras foram acondicionadas em estufa a 45ºC + 2°C 
(Odontobrás ECB 1.1 digital, Brasil), refrigerador a 4 ± 2ºC (Consul, mod. 
CRB36ABBNA, Brasil) (Ferrari, 1998; Brasil, 2004) e em temperatura ambiente 25 + 2°C 
por 90 dias. Nos períodos de tempo 30 (t30), 60 (t60) e 90 (t90) dias avaliaram-se as 
características macroscópicas, pH, viscosidade e atividade antioxidante conforme 
descrito nas seções 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, respectivamente. Foi realizada a avaliação do 
teor de AF em cada condição de temperatura que as amostras foram submetidas ao 
final do teste de estabilidade acelerada (t90). O método cromatográfico previamente 
validado foi executado em cromatógrafo Shimadzu® equipado com duas bombas 
modelo LC-20AD, injetor automático SIL-20-AHT, forno para coluna CTO-20A, detector 
com comprimento de onda variável UV/Vis modelo SPD-20A, controlador CBM-20A, 
integrador automático computadorizado com software LC Solution®, utilizando-se 
coluna cromatográfica Zorbax eclipse plus® C18 (50 x 2,1 mm, 1,8 μm). A fase móvel 
utilizada constituía-se de uma mistura de acetonitrila PA (ACN): água acidificada com 
ácido acético a 2% (12:88 v/v), no modo isocrático. As análises foram realizadas em 
temperatura do forno a 30 °C, com fluxo da fase móvel a 0,25 mL.min-1 e volume de 
injeção de 1 μL. Foram preparadas soluções de trabalho para o padrão do AF, amostras 
das formulações e vanilina. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1.1. Estabilidade preliminar das formulações Após o ensaio de centrifugação, 
observou-se que tanto a formulação gel e gel creme se mantiveram estáveis quanto às 
características organolépticas, como coloração, odor e aspecto físico das formulações 
em estudo. Quando submetidas ao estresse térmico (ET) e ciclo gela-degela (CGD), as 
formulações cosméticas contendo o AF apresentaram sinais de degradação do ativo, 
sendo observadas variações de cor (amarelo a marrom) e odor (cravo/baunilha), quando 
comparadas com o tempo inicial (t₀) que apresentou coloração branca a levemente bege 
e odor característico do veículo. 3.1.1.1. Avaliação do potencial hidrogeniônico (pH) Nos 
estudos de estabilidade preliminar foi possível verificar que as duas formulações 
avaliadas nas condições de ET e CGD não tiveram nenhuma alteração significativa de 
pH, que se manteve constante ao longo do ensaio. O mesmo comportamento do valor 
de pH foi observado nos veículos de cada formulação. 3.1.1.2 Análise da viscosidade 
Para formulação gel-creme observou-se que no t0 a viscosidade aparente (cP) foi de 
1057,69 ± 43,49, e após estresse térmico e ciclo gela-degela as viscosidades obtidas 
foram de 1077,53 ± 25,89 e 1043,51 ± 21,07, respectivamente, não havendo nenhuma 
alteração significativa nas duas condições testadas. Já na formulação gel, em t0, ET e 
CGD os valores da viscosidade aparente (cP) foram respectivamente 3362,34 ± 37,46, 
3590,66 ± 70,16, 3482,59 ± 175,46, sendo observado um aumento significativo da 
viscosidade em ET e sem mudanças significativas após ciclo gela-degela. 3.1.1.3. 
Atividade antioxidante das formulações cosméticas Na estabilidade preliminar 
observou-se que todas as amostras apresentaram potencial atividade antioxidante, por 
demonstrarem capacidade de redução do radical DPPH, porém, constatou-se que após 
o ET e CGD a atividade antioxidante aumentou em relação ao t0. No t0 a formulação 
gel-creme apresentou redução de 73,24% na concentração de 250 µg/mL. Após o 
estresse térmico e ciclo gela-degela observou-se um percentual de redução de 84,97% 
e 82,32%, respectivamente, na concentração de 250 µg/mL. Na formulação gel (t0) 
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observou-se a redução de 82,94% na concentração de 250 µg/mL. Ao analisar as 
amostras, na concentração 250 µg/mL, no ET e no CGD, verificou-se redução do radical 
DPPH de 98,27% e 95,26 %, respectivamente. 3.1.2. Estabilidade acelerada das 
formulações As formulações foram submetidas as condições de temperatura ambiente, 
refrigeração e estufa, durante o período de 90 dias. As formulações contendo o AF, ao 
final do teste, na condição de temperatura ambiente e estufa, apresentaram mudança 
de coloração variando-se do amarelo para tons de marrom e odor de cravo/baunilha 
quando comparado ao t0 que apresentou cor rosácea e odor característico do veículo. 
As formulações cosméticas contendo AF, em refrigerador, não sofreram alterações 
macroscópicas e organolépticas em relação ao tempo inicial (t0). 3.1.2.1. Avaliação do 
potencial hidrogeniônico (pH) Em ambas as formulações é possível observar que na 
condição de refrigerador não houve alteração significativa do valor de pH quando 
comparado ao t0, porém, em estufa e temperatura ambiente houve um aumento 
significativo do valor de pH. Quando observado o comportamento dos veículos é 
possível constatar que houve alteração significativa somente na condição de estufa. 
3.1.2.2. Análise da viscosidade A formulação gel-creme não apresentou alteração de 
viscosidade em condições de temperatura ambiente e refrigerador (t90) em relação ao 
t0, tanto para a formulação com AF quanto para o veículo. Na formulação gel (com AF 
e veiculo) em refrigeração (t90) não houve nenhuma alteração significativa na 
viscosidade nas amostras testadas, mas nas condições de estufa e em temperatura 
ambiente observou-se um aumento da viscosidade (t90) em relação ao tempo inicial 
(t0). 3.1.2.3. Atividade antioxidante das formulações cosméticas A formulação gel-creme 
em 250 µg/mL (t0) apresentou redução de 90,37%. Nas condições de temperatura 
ambiente, refrigerador e estufa, observou-se um percentual de redução do radical DPPH 
de 95,03%, 90,96% e 96,34%, respectivamente. Para formulação gel a atividade 
antioxidante inicial (t0) foi de 89,65%, ao término do estudo de estabilidade (t90), as 
amostras em 250 µg/mL apresentaram redução de 97,89%, 91,45% e 98,71% em 
temperatura ambiente, refrigerador e estufa, respectivamente. É importante ressaltar 
que sob refrigeração não houve alteração significativa da atividade antioxidante. 3.1.2.4. 
Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (CLUE-DAD) Foram obtidos cromatogramas 
do padrão (AF isolado) e das formulações cosméticas submetidas às diferentes 
condições de temperatura durante 90 dias de estudo de estabilidade acelerada, 
utilizando os parâmetros cromatográficos descritos na seção 2.3.1. Considerando-se 
que não houve alterações significativas nas características físico-químicas das 
formulações armazenadas sob refrigeração e utilizando a área do pico que caracteriza 
o AF, como parâmetro inicial de estabilidade em relação ao teor do ativo (colocar aqui 
o teor em porcentagem da amostra sob refrigeração), tem-se que na formulação gel 
creme em temperatura ambiente, ocorreu uma redução de 13,20% do pico que 
caracteriza o AF (RT = 4,56 min). Já em estufa a 45°C houve uma redução do pico 
cromatográfico do AF (RT = 4,59 min) em 84,35% com o surgimento de um novo pico 
cromatográfico a 3,06 min. Para a formulação gel ocorreu em temperatura ambiente 
uma redução do pico que caracteriza o AF (RT = 4,59 min.) em 0,96%, já em estufa a 
redução do pico cromatográfico do AF (RT= 4,60) foi 35,82% com o surgimento de um 
discreto pico cromatográfico a 3,03 min. Estes picos cromatográficos que surgiram nos 
cromatogramas das duas formulações quando submetidas à estufa (t90) podem ser 
indicativos de produtos de degradação já relatados pela literatura, como derivados da 
vanilina ou guaiacol. Com o intuito de identificar estes derivados, o pico cromatográfico 
do padrão de vanilina, convergindo com as características dos picos resultantes da 
degradação do AF encontrados nas amostras gel creme (RT = 3,06 min) e gel (RT = 
3,03 min.), sendo indicativo, portanto da presença de vanilina nas formulações após 90 
dias em estufa. 3.2. Discussão 3.2.1. Avaliação do potencial hidrogeniônico (pH) Uma 
vez que a pele apresenta pH entre 4,5 e 6,0, variando conforme as áreas do corpo ou 
idade, as formulações foram manipuladas na faixa de pH entre 5,5 e 6,0 para garantir 
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compatibilidade, boa aplicabilidade na pele, atividade antioxidante e estabilidade do AF 
(Brooks e Idson, 1991; Erdemgil et al., 2007; Monti et. al. 2011; Rasche, 2014). Assim, 
a avaliação deste parâmetro nas formulações cosméticas é de extrema importância, 
pois uma vez que alterações de pH ocorram, pode indicar instabilidade da formulação 
(Leonardi & Maia Campos, 2001; Isaac et. al., 2008). Segundo Gil e colaboradores 
(2010) cada ativo, de acordo com suas propriedades físicoquímicas, possui uma região 
de pH de máxima estabilidade na qual a velocidade de decomposição é mínima. Desta 
forma, é importante que o pH mantenha-se na faixa do pH fisiológico e ter o mínimo 
possível de variação em seu valor. Pesquisas mostram que o AF é susceptível a 
degradação térmica e quando exposto a luz (Graf, 1992; Goche et al., 2004; Schoubben 
et al., 2006; Monti et al., 2011; Xie et al., 2015; Sol et al., 2018). Assim, pode-se sugerir 
que devido à degradação do AF nas condições de estufa e temperatura ambiente na 
estabilidade acelerada e, a formação de seus produtos, quando em conjunto levou a um 
aumento do valor de pH das formulações quando comparado com t0. 3.2.2. Análise da 
viscosidade A viscosidade pode ser definida como a capacidade de resistência que um 
produto oferece a deformação ou ao fluxo, sendo dependente das condições de 
temperatura e das características físico-químicas do mesmo (Anvisa, 2008; Manço et 
al., 2015). A avaliação da viscosidade das formulações no estudo da estabilidade é útil, 
por monitorar indiretamente a degradação química e a estabilidade física do produto 
(Thompson, 2006; Maisuthisakul; Harnsilawat, 2011). O estresse térmico pode alterar 
parâmetros como viscosidade, solubilidade, coalescência e hidratação de polímeros 
(Lippacher et al., 2004). Na formulação gel observou-se um aumento da viscosidade 
aparente em temperaturas mais elevadas. Segundo Bonacucina e colaboradores (2004) 
a elasticidade do polímero pode aumentar à medida que a temperatura aumenta. Outro 
possível fator seria devido à perda de água em 45ºC onde ocorre um enrijecimento das 
cadeias poliméricas contribuindo para que a formulação se torne mais viscosa (Correa 
et al., 2005). O aumento de viscosidade também pode ser associado ao pH da 
formulação, onde géis de ácido poliacrílico revelou que em condições ácidas, apenas 
um pequeno número de grupos carboxila é dissociado, produzindo uma estrutura em 
forma de uma espécie de mola (Barry et al., 1979a). Com a neutralização, pode ocorrer 
uma ionização dos grupos ácidos, reduzindo a ligação H+ e provocando um aumento 
da repulsão eletrostática entre as cargas do polímero e as moléculas, que se tornam 
estendidas e rígidas e, assim, possivelmente aumentando a viscosidade do sistema 
(Dittmar, 1957; Fischer et al., 1961; Barry et al., 1979b). Emulsões do tipo O/A ou A/O 
são amplamente adotadas na indústria, na produção de cremes cosméticos e 
farmacêuticos (Leal-Calderon et al. 2007; Gabriele et al. 2009; Lupi et al. 2011; 
McClements 2012), podendo ser incorporados ativos hidrossolúveis e/ou lipossolúveis 
dependendo de suas características e dos efeitos desejados (Allen Junior, 2004). 
Estudos de estabilidade com determinações dos parâmetros reológicos desses 
sistemas são indicados para caracterizar formulações em um curto período de tempo 
(Di Mambro et al., 2003; Tadros et al., 2004). Após a avaliação de viscosidade, as 
formulações não apresentaram nenhuma alteração durante os 90 dias de teste, sendo 
um bom indicativo de estabilidade física nas condições submetidas. Essa informação 
corrobora também com o laudo do fabricante, onde emulsões obtidas com FocusGel 
305, normalmente não devem apresentar alterações em relação a viscosidade e 
estabilidade em altas temperaturas (Focus Química, 2018). 3.2.3. Atividade antioxidante 
das formulações cosméticas A atividade antioxidante do AF foi determinada pelo 
percentual de redução do DPPH, considerando os parâmetros da metodologia 
empregada (Brand-Williams, Cuvelier e Bersert, 1995; Sharma; Bhat, 2009). A escolha 
do método teve como base o fato do radical DPPH caracterizar-se como um radical 
orgânico livre e estável na ausência da luz, ser um método simples, rápido e de baixo 
custo (Scherer; Godoy, 2009; Deng et al., 2011). Muitos autores relataram o emprego 
dessa metodologia para determinação da atividade antioxidante de formulações 
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cosméticas (Lange, 2009; Gasparrini et al., 2017; Milani et al., 2018; Palmieri et al., 
2018, Zi et al., 2018). Ambas as formulações, tanto nos ensaios de estabilidade 
preliminar como na estabilidade acelerada, demonstraram atividade antioxidante 
satisfatória, comportamento já esperado devido ao AF ser um potente antioxidante 
isolado (Saija et al., 2000). O ácido ferúlico possui uma instabilidade molecular e pode 
sofrer oxidação quanto exposto a luz e oxigênio (Monti et al.,2011). Assim, quando 
submetido as condições de temperatura ocorreu a degradação do AF e a formação, 
principalmente de dois compostos, o guaiacol e a vanilina. Estas substâncias também 
apresentam atividade antioxidante (Graf, 1992; Bortolomeazzi, 2007, Ho et al., 2009; Tai 
et al., 2011), desta forma, podem atuar sinergicamente e potencializar a atividade 
antioxidante total do AF, justificando o aumento da atividade antioxidante das 
formulações após submetidas as condições de estresse nos testes de estabilidade. 
Outra influencia na atividade antioxidante do AF é o pH do meio em que ele se encontra, 
onde a ionização do grupamento hidroxila (principal região de atividade antioxidante do 
AF) pode levar a perda de sítios de ataque para os EROs (Monti et al., 2011). Logo, 
pH’s levemente ácidos, na faixa de 5,0 a 6,5 é o mais satisfatório para as formulações 
contendo AF, pois o grupamento hidroxila encontra-se na forma não ionizada e, dessa 
forma, disponível para a neutralização dos EROs (Erdemgil et al., 2007, Monti et al., 
2011). Portanto, mesmo com um aumento do pH não ocorreu diminuição da atividade 
antioxidante nas amostras, pois estas ainda continuaram dentro faixa de atividade do 
AF. 3.2.4. Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (CLUE-DAD) Estudos demonstram 
que o AF é susceptível a degradação térmica, a fotodegradação bem como 
fotoisomerização, formando seu derivado cis, representado por um óleo de forte 
coloração amarelada (Graf, 1992; Goche et al., 2004; Schoubben et al., 2006, Xie et al., 
2015; Sol et al., 2018). Quando em meio aquoso e temperaturas mais elevadas, pode 
sofrer o fenômeno de descarboxilação térmica, formando derivados do guaiacol e 
vanilina responsáveis pelo odor característico, possivelmente de cravo e baunilha, 
respectivamente (Fiddler et al., 1967, Hua et al., 2007). Técnicas analíticas combinadas, 
incluindo a metodologia UHPLC, são usadas para obter dados de estabilidade química 
em formulações ao longo do tempo (Áustria et al., 1997; Frauen et al., 2002; Gaspar e 
Maia Campos, 2006). O método cromatográfico em UHPLC auxiliou na quantificação 
direta dos elementos presentes na amostra, sendo possível verificar que na formulação 
gel-creme houve uma presença mais acentuada de produtos de degradação do AF. Isso 
foi comprovado com a comparação dos picos presentes na amostra e o pico da vanilina 
isolada, apresentandose grande similaridade como demonstrado na seção 3.1.2.4. A 
leitura do padrão de vanilina nas mesmas condições das amostras foi possível, uma vez 
que esta substância apresenta comprimento de onda próximo ao utilizado no método 
cromatográfico, entre 280 e 310 nm e também possui maior polaridade que o AF, com 
tendência em eluir primeiro no cromatograma nas condições cromatográficas admitidas 
(Ordoudi, 2006; Galano, et al. 2012). Estudos realizados relatam que a capacidade 
antioxidante da vanilina é muito baixa quando comparada a outros compostos fenólicos 
e demonstraram que a mesma possui pouca ou nenhuma atividade antioxidante em 
ensaio de varredura do radical DPPH e, desta maneira, tendo baixa especificidade para 
o teste (Santosh et al., 2002; Shyamala et al., 2007; Tai et a, 2011). Sugere-se que a 
atividade antioxidante do gel-creme, foi menor quando comparado ao gel, devido a esta 
formulação possivelmente apresentar maior degradação do AF em vanilina. 
 
Conclusão 

 
Nas condições experimentais avaliadas, verificou-se a capacidade antioxidante das 
formulações cosméticas em estudo. Por outro lado, as mesmas apresentaram 
susceptibilidade à instabilidade frente a temperatura ambiente e estufa as quais foram 
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submetidas nos ensaios de estabilidade preliminar e acelerada, observando 
características não desejáveis a um produto cosmético, como alteração de cor e odor. 
Assim, é importante buscar alternativas para minimizar essas alterações inerentes ao 
AF presente nas formulações, em temperaturas mais elevadas, a fim de desenvolver 
produtos cosméticos antioxidantes eficazes e seguras. 
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Resumo 

A displasia epitelial é um diagnóstico histopatológico e sua severidade é estabelecida 
pelo grau de atipias celulares e arquiteturais do epitélio, podendo ser classificadas em 
leve, moderada ou severa. Em relação ao tecido epitelial, uma das características 
inerentes é a marcada adesão entre suas células como uma condição fundamental para 
a manutenção da homeostasia tecidualatravés de diversos complexos celulares 
envolvendo distintas proteínas, como é o exemplo da E-caderina. Nesse sentido, a 
redução da coesão entre as células epiteliais é um dos aspectos observados em 
displasias epiteliais severas ou graves. Sendo assim, o presente estudo tem como 
objetivo avaliar retrospectivamente os casos de Displasias epiteliais orais em língua 
diagnosticados no Serviço de Anatomia Patológica do Departamento de Odontologia da 
UFRN, além disso, avaliar a imunoexpressão da proteína E-caderina em 30 dessas 
lesões. O estudo contou, até o momento, com 24 casos analisados através de dados 
clínicos e histopatológicos, frequentemente sendo diagnosticados em pacientes adultos 
e idosos, em sua maioria do sexo feminino, associados ao histopatológico de displasia 
epitelial leve (29,16%), moderada ou severa (66,66%) e, em 4,16% dos casos, já foi 
identificado carcinoma in situ. Espera-se, após o reinício do projeto, ser realizado a 
conclusão da extração dos dados clínico-patológicos e início da análise imuno-
histoquímica dos casos selecionados para análise da expressão da E-caderina. 
 
Palavras-chave: Desordens orais potencialmente malignas. Epidemiologia. E-caderina. 

TITLE: ASSOCIATION OF E-CADERINE IMMUNOEXPRESSION WITH THE DEGREE 

OF EPITHELIAL DYSPLASIA IN POTENTIALLY MALIGNANT INJURIES IN ORAL 

LANGUAGE 

Abstract 

 
Epithelial dysplasia is a histopathological diagnosis and its severity is established by the 
degree of cellular and architectural atypias of the epithelium, which can be classified as 
mild, moderate or severe. In relation to epithelial tissue, one of the inherent 
characteristics is the marked adhesion between its cells as a fundamental condition for 
the maintenance of tissue homeostasis through different cell complexes involving 
different proteins, such as the E-cadherin. In this sense, the reduction of cohesion 
between epithelial cells is one of the aspects observed in severe or severe epithelial 
dysplasias. Thus, the present study aims to retrospectively assess the cases of oral 
epithelial dysplasias in the tongue diagnosed at the Pathological Anatomy Service of the 
UFRN Dentistry Department, in addition to assessing the immunoexpression of the E-
cadherin protein in 30 of these lesions. The study counted, to date, with 24 cases 
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analyzed through clinical and histopathological data, frequently being diagnosed in adult 
and elderly patients, mostly female, commonly associated with the histopathology of mild 
epithelial dysplasia (29.16%), moderate or severe (66.66%) and, in 4.16% of cases, 
carcinoma in situ has already been identified. It is expected, after the restart of the 
project, to conclude the extraction of the clinical-pathological data and start the 
immunohistochemical analysis of the selected cases for the analysis of E-cadherin 
expression. 
 
 
Keywords: Potentially malignant oral disorders. Epidemiology. E-cadherin. 

Introdução 

As Desordens orais potencialmente malignas (DOPM) abrangem uma série de 
alterações cínico-patológicas que possuem um risco aumentado de transformação 
maligna, essas lesões são frequentemente caracterizadas como desarranjos 
arquitetônicos e citológicos na análise histológica. Acredita-se, ainda, que o potencial 
de transformação maligna esteja relacionado com o grau de displasia epitelial observada 
nessas desordens (MORAIS, et al. 2020). 
A displasia epitelial é um diagnóstico histopatológico e sua severidade é estabelecida 
pelo grau de atipias celulares e arquiteturais do epitélio, podendo ser classificadas em 
leve, moderada ou severa (BARNES et al., 2005).No entanto, os autores sugerem que 
a intensidade das alterações de atipias citológicas e arquiteturais do epitélio, bem como 
modificações da arquitetura da interface epitélio-mesênquima podem aumentar o grau 
da displasia 
Em relação ao tecido epitelial, uma de suas características inerentes é a marcada 
adesão entre suas células como uma condição fundamental para a manutenção da 
homeostasia tecidual. Esta adesão ocorre através de diversos complexos celulares 
envolvendo distintas proteínas, cada uma delas com funções distintas (HUANG et al., 
2016). A redução da coesão entre as células epiteliais é um dos aspectos observados 
em displasias epiteliais severas ou graves. 
Posteriormente, para invadir o tecido conjuntivo fibroso adjacente, as células epiteliais 
neoplásicas necessitam sofrer um processo de aquisição de fenótipo mesenquimal 
denominado transição epitélio-mesenquimal (TEM). Neste processo, uma célula epitelial 
polarizada sofre modificações bioquímicas, moleculares e morfológicas, as quais geram 
a aquisição do fenótipo de célula mesenquimal, cuja capacidade de migração, invasão, 
resistência a apoptose aumenta substancialmente (THIERY, 2002; HUANG et al., 2016). 
Segundo Lamouille, Xu e Derynck (2014),durante o processo de TEM as células 
epiteliais perdem suas junções e a polaridade, reorganizam seu citoesqueleto, sofrem 
alterações nas vias de sinalizações que definem suas morfologias e reprogramam sua 
expressão gênica. Estas modificações resultam em aumento da motilidade individual 
das células e a capacitam para o desenvolvimento de um fenótipo invasivo. 
Estudos apontam que a maior ou menor expressão das proteínas e dos fatores de 
transcrição indutores envolvidos na aquisição deste fenótipo mesenquimal, bem como 
das proteínas indicadoras de modificações ocorridas no microambiente onde o tumor se 
desenvolve, são determinantes para o início do processo de carcinogênese e para a 
progressão tumoral. Dentre estas modificações, alterações na expressão de proteínas 
associadas à TEM, tanto em células parenquimatosas como estromais, como por 
exemplo E-caderina, Twist, Snail, GLI1, SHH, Vimentina, N-caderina, TGFβ, αSMA e 
MMP-9, vêm sendo associadas a características clínicas com possível significado 
prognóstico em diversos tipos de patologia. 
Frente ao exposto, torna-se importante investigar o papel da expressão da proteína E-
caderina relacionada ao processo de TEM em displasias epiteliais localizadas em língua 
oral. Espera-se, com isso, contribuir para um melhor entendimento de eventos 
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sinalizadores da transformação maligna em lesões com este potencial em língua oral, 
além de avançar no conhecimento a respeito do papel desta proteína como possível 
biomarcador de etapas da progressão do carcinoma epidermoidede língua oral. 
Nesse sentido, o presente trabalho objetivou avaliar retrospectivamente os casos de 
diasplasias epiteliais em lesões potencialmente malignas localizadas em lingual oral no 
Serviço de Anatomia Patológica do Departamento de Odontologia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), além disso, analisar a imunoexpressão da 
proteína E-caderina nessas lesões, investigando possíveis associações com os 
diferentes graus de severidade destas displasias. 
 
Metodologia 

 
2.1 Implicações éticas  
A presente pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa de 
Seres Humanos da UFRN, sendo aprovada através do parecer nº ° 3.325.832. 
 
2.2 Caracterização do estudo 
O estudo trata-se de uma análise descritiva, transversal e retrospectiva dos casos de 
lesões potencialmente malignas em língua oral, e análise descritiva da imunoexpressão 
da proteína E-caderina nestas lesões.  
 
2.3 Seleção da Amostra 
Casos delesões potencialmente malignas em língua oral diagnosticados e registrados 
no Serviço de Anatomia Patológica do Departamento de Odontologia da UFRN foram 
selecionados para o presente estudo em sua etapa de análise de dados clínicos. Destes, 
de forma intencional e não probabilística, serão selecionados, 30 casos das lesões que 
apresentaram distintos graus de severidade para o estudo imuno-histoquímico. 
 
2.3.1 Critérios de Inclusão e Exclusão 
Serão incluídos na amostra apenas os casos de casos de lesões potencialmente 
malignas em língua oral cujos blocos de parafina apresentem quantidade suficiente de 
material para realização de estudo imuno-histoquímico. Foram excluídos da amostra (1) 
casos cujos prontuários não apresentem os dados necessários para a realização do 
estudo clínico, (2) os casos localizados em terço posterior da língua. 
 
2.4Coleta de dados 
Os dados coletados foram: idade, sexo, localização anatômica e tamanho da lesão, 
diagnóstico clínico, hábito/fator etiológico associado, tempo de evolução, tipo de biópsia 
realizada, diagnóstico histopatológico, possíveis recidivas e transformação maligna. 
 
2.5 Análise Morfológica 
Foram utilizadas lâminas arquivadas no serviço contendo cortes histológicos com 5µm 
de espessura, corados pela técnica da hematoxilina e eosina, das lesões 
potencialmente malignas selecionadas. As lâminas serão escaneadas (3D HISTECH) e 
dois examinadores previamente treinados realizarão a análise morfológica. 
 
2.6 Imuno-histoquímica 
2.6.1 Técnica de coloração imunoistoquímica 
 
Toda amostra selecionada, fixada em formol a 10% e incluída em parafina, será 
submetida a cortes histológicos de 3μm de espessura que serão estendidos em lâminas 
de vidro devidamente preparadas com adesivo à base de organosilano (3-
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aminopropyltrietroxisilano, Sigma Chemical CO, USA). Estes cortes histológicos serão 
corados pelo método da imunoperoxidase através da técnica do polímero de dextrano, 
utilizando-se o anticorpo anti-E-caderina e a diaminobenzidina como cromógeno, de 
acordo com protocolo de rotina descrito a seguir: 
 
1.     Emprego da solução Trilogy (Cell-MarqueTM Corporation, CA, USA), na 
concentração de 1:100, em panela Pascal (DakoCytomation) por 03 minutos, para 
realizar a desparafinização; 
2.     Lavagem em água corrente por 5 minutos e 2 passagens em água destilada; 
3.     Incubações dos cortes, pelo período de 15 minutos cada, em solução de peróxido 
de hidrogênio 10 volumes, para bloqueio da peroxidase endógena; 
4.     Lavagem em água corrente por 10 minutos e 2 passagens em água destilada; 
5.     Incubação com a proteína Block por 5 minutos, seguida por duas passagens em 
solução de TRIS-Tween 20 pH 7,4 por 5 minutos cada; 
6.     Incubação dos cortes com o anticorpo primário anti-E-Caderina diluído em solução 
diluente Diamond (Cell Marque; Rocklin CA, USA)(Tempo de incubação de acordo com 
a recomendação do fabricante); 
7.     Duas passagens em solução de TRIS-Tween 20 pH 7,4 por 5 minutos cada; 
8.     Incubação com solução amplificadora (HiDef, Cell Marque; Rocklin CA, USA) 
durante 15 minutos - TA; 
9.     Duas passagens em solução de TRIS-Tween 20 pH 7,4 por 5 minutos cada; 
10.  Incubação com o anticorpo polimerizado à peroxidase (HiDef, Cell Marque; Rocklin 
CA, USA) durante 15 minutos, à temperatura ambiente; 
11.  Duas passagens em solução de TRIS-Tween 20 pH 7,4 por 5 minutos cada; 
12.  Aplicação do agente cromógeno diaminobenzidina (LiquidDAB + Substrato, Dako 
North America, Carpinteria, CA, USA), durante 7 minutos – TA; 
13.  Lavagem em água corrente por 10 minutos; 
14.  Duas passagens em água destilada; 
15.  Contracoloração com hematoxilina de Mayer por 5 minutos - TA; 
16.  Lavagem em água corrente – 5 minutos; 
17.  Duas passagens em água destilada; 
18.  Desidratação em cadeia ascendente de etanóis. Álcool etílico 80°GL (2 minutos) 
TA; álcool etílico 95°GL (2 minutos) TA; álcool etílico absoluto I (5 minutos) TA; álcool 
etílico absoluto II (5 minutos) TA; álcool etílico absoluto III (5 minutos) TA; 
19.  Diafanização em dois banhos de xilol: xilol 1 (2 minutos) e xilol 2 (2 minutos); 
20.  Montagem da lamínula em resina Permount ® (Fischer Scientific, Fair Lawn, NJ, 
USA). 
 
2.6.2 Análise dos casos corados pela técnica da imuno-histoquímica 
As lâminas coradas pela imuno-histoquímica serão analisadas ao microscópio de luz 
para descrição qualitativa do padrão de expressão da proteína E-caderina. Será 
analisada a presença de imunomarcação nas diferentes camadas do epitélio e nas 
células da lâmina própria. Será analisada, ainda, a imunolocalização da reação nos 
compartimentos celulares. Serão consideradas positivas aquelas células que exibirem 
coloração acastanhada em membrana, núcleo ou citoplasma, independente da 
intensidade de marcação. 
 
Posteriormente será realizada por dois avaliadores, previamente treinados, sem 
conhecimento dos dados clínicos, uma análise da intensidade e da quantidade de 
células imunomarcadas. As análises serão feitas em todas as camadas do tecido 
epitelial e na lâmina própria, conforme metodologia para análise adaptada da proposta 
por SASAKI et al. (2009). 
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2.7Análise dos dados 
Os dados serão organizados em um banco de dados informatizado com o auxílio do 
programa estatístico SPSS (StatisticalPackage for the Social Sciences) na versão 20.0 
e submetidos inicialmente à análise descritiva. Posteriormente, para avaliar a 
associação entre o padrão de expressão da E-caderina e a gradação das displasias 
epiteliais, os dados serão submetidos aos testes estatísticos Qui-quadrado de Pearson 
e Exato de Fisher. 
 
Resultados e Discussões 

 
O presente estudo apresenta resultados parciais, devido ao isolamento social imposto 
pela atual pandemia pela Covid-19, o que impossibilitou a conclusão do levantamento 
de dados clínicos e histopatológicos e posterior análise imuno-histoquímica. Com isso, 
contou, até o momento, com 24 casos de lesões potencialmente malignas em língua 
oral analisados através de dados clínicos e histopatológicos. As variáveis analisadas 
para as lesões foram: sexo, idade, localização e tamanho, diagnóstico clínico, 
hábito/fator etiológico associado, tempo de evolução, tipo de biópsia realizada, 
diagnóstico histopatológico. 
Acredita-se que o potencial de transformação maligna das DOPMs esteja relacionado 
ao grau de displasia epitelial observado. Esse processo de transformação maligna, 
contudo, ainda é pouco conhecido, com isso, é necessário avaliar o desenvolvimento e 
progressão das displasias epiteliais orais a fim de estabelecer uma relação com o 
prognóstico dessas lesões (MORAIS, et al. 2020). 
Com relação à variável sexo, 58,33% correspondiam ao sexo feminino e 39,5% ao sexo 
masculino, em 4,16% dos casos não foi possível identificar o sexo, corroborando o 
estudo realizado por Silveira etal. (2009), no qual, de 205 casos, 57,56% ocorreram no 
sexo feminino. No que diz respeito à idade, não foi relatado nenhum caso em pacientes 
jovens (até 19 anos), sendo adultos (entre 20 e 59 anos) a faixa etária mais acometida 
representando 54,16%, dos casos, seguido, em 41,66% por idosos (maiores de 60 
anos), e em 4,16% dos casos não foi possível identificar a idade, concordando com o 
estudo de Maia et al. (2016), onde a faixa etária mais frequente foi de 51 a 60 anos, com 
média de 59,09 anos. 
A região de língua oral mas acometida pelas DOPMS foi a borda lateral (58,33%), 
seguida, em menor número, pelo dorso (16,66%), somente ventre (8,33%), borda e 
ventre (4,16%) e a base de língua atingindo o assoalho bucal (4,16%). Em 8,33% dos 
casos a localização não foi especificada. 
O tempo de evolução das lesões não foi informado em 37,5% dos casos, no entanto, 
nos casos em que esta informação estava disponível, observou-se variando em meses 
em 29,16%, entre um e cinco anos em 20,83% e maior que cinco anos em 12,5% dos 
casos. Quando avaliando o tamanho, observou-se prevalência aproximada entre lesões 
menores que 1 cm (33,33%) e entre 1 cm até 3 cm (29,16%). Lesões maiores que 3 cm 
foi relatado em somente 8,33% da amostra estudada. 
Em relação ao diagnóstico clínico, 29,16%foram diagnosticados como leucoplasia, 
seguido por carcinoma epidermoide em 20,83%, líquen plano oral e hiperceratose em 
12,5% dos casos cada, eritroleucoplasia em 8,33% e displasia, eritroplasia, leucoplasia 
verrucora proliferativa e úlcera traumática todos com 4,16% dos casos cada. De acordo 
com Neville et al. (2016), a eritroplasia é muito menos comum que a leucoplasia oral, o 
que corrobora nosso estudo, tendo em vista que a prevalência da eritroplasia 
representou menor parte da amostra estudada, já a leucoplasia foi a lesão mais 
encontrada, concordando com a literatura. 
Em apenas 8,33% dos casos foi relatado que os pacientes eram fumantes e no restante 
dos casos o fator etiológico não foi informado. No tipo de biópsia realizada, observou-
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se que em 58,33% a biópsia realizada foi a excisional, seguida de 37,5% da biópsia 
incisional e em 4,16% dos casos essa variável não foi relatada. 
O grau de displasia epitelial oral com maior prevalência histopatológica foi a moderada 
ou severa, com 66,66% dos casos, seguida da leve em 29,16% dos casos, e, em 4,16% 
dos casos, já foi identificado carcinoma in situ, corroborando o estudo de Morais et al. 
(2020), que observou, entre os casos de displasias epiteliais intraorais, o diagnóstico de 
displasia epitelial leve em 48,7% dos casos e 51,3% como displasia epitelial moderada 
ou severa. 
Dentre os casos diagnosticados histopatologicamente como displasia epitelial leve, o 
diagnóstico clínico de leucoplasia foi o mais identificado, sendo que nenhum caso de 
eritroplasia ou eritroleucoplasia foi encontrado. Nos casos de displasia epitelial 
moderada, observou-se o diagnóstico clínico mais prevalente também de leucoplasia e 
4,16% dos casos de eritroplasia. Já em relação as displasias epiteliais severas, o 
diagnóstico clínico foi, em sua maioria, de eritroleucoplasia e líquen plano oral. Portanto, 
apesar de ter sido menos comum que a leucoplasia, as lesões vermelhas, como 
eritroplasia e eritroleucoplasia, apresentaram graus com maior potencial de sofrer 
transformação maligna, concordando com os achados da literatura. 
É importante ressaltar, entretanto, que apesar da classificação histopatológica da 
displasia epitelial oral auxiliar no monitoramento e definição do tratamento mais 
adequado, não é uma variável a ser avaliada isoladamente, tendo em vista que outros 
fatores, como os já citados anteriormente, podem ser determinantes no processo de 
transformação malignas das DOPMs (MORAIS et al. 2020). 
 
Conclusão 

 
Os resultados deste estudo evidenciaram que as lesões orais potencialmente malignas 
em língua são mais comumente encontradas em pacientes adultos, do sexo feminino, 
com a lesão localizada em borda lateral de língua e diagnosticada clinicamente como 
leucoplasia. Foi ainda possível observar uma predominância do grau de displasia 
moderada/severa, com maiores taxas relatadas de biópsia excisional. Desse modo, é 
necessário que o Cirurgião-Dentista conheça as lesões orais potencialmente malignas, 
assim como suas características clínicas e patológicas, a fim de propiciar um diagnóstico 
precoce e correto aos pacientes e estabelecer possível relação com o prognóstico. Com 
isso, é possível adequar, de modo individualizado, o tratamento para essas lesões, 
diminuindo, assim, a possibilidade de transformação maligna que possa ocorrer em 
alguns casos. 
Além disso, espera-se, após o reinício do projeto, ser realizado a conclusão da extração 
dos dados clínico-patológicos e início da análise imuno-histoquímica dos casos 
selecionados para análise da expressão da E-caderina. 
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TÍTULO: Quantificação de droga psicotrópica 

Resumo 

O presente projeto, em parceria com a Polícia Federal, vem propor o desenvolvimento 
de uma metodologia analítica para quantificação da 3,4-metilenodioximetanfetamina 
(MDMA), ou ecstasy, em amostras apreendida no Estado do Rio Grande do Norte. No 
vigente momento, o trabalho apresenta a comparação entre metodologias clássicas de 
isolamento em coluna e o desenvolvimento de um método analítico, com a utilização da 
cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa (GC-MS), para o MDMA. 
Devido à situação atípica que vivemos, as etapas de validação e aplicação da 
metodologia para quantificação serão realizadas em plano de trabalho futuro que será 
implementado após finalização de plano de trabalho aprovado e em execução que prevê 
a obtenção de padrão interno marcado isotopicamente o qual será utilizado na 
metodologia de quantificação. As colunas Sephadex ™ LH-20 e Sílica Gel 60 (0,063-
0.200 mm) foram utilizadas para o isolamento, e comparadas posteriormente. Em 
resultado, as duas metodologias apresentaram eficiência no processo de purificação, 
sendo em torno de 5% de rendimento pela Sephadex ™, ao mesmo tempo que a Sílica 
Gel 60 mostrou uma produção de 10% de rendimento. As duas apresentaram 100% de 
pureza. As análises de pureza foram realizadas em metodologia desenvolvida para 
análise de MDMA que pode ser aplicada na quantificação de amostras. Assim, o MDMA 
pode ser utilizado na metodologia de identificação e quantificação desenvolvida. 
 
Palavras-chave: Ecstasy. MDMA. Purificação. Isolamento. 

TITLE: Quantification of psychotropic drugs 

Abstract 

This project, in partnership with the Federal Police, proposes the development of an 
analytical methodology for the quantification of 3,4-methylenedioxymethamphetamine 
(MDMA), or ecstasy, in samples seized in the State of Rio Grande do Norte. Currently, 
the work presents the comparison between classic column isolation methodologies and 
the development of an analytical method, using gas chromatography coupled to the 
mass spectrometer (GC-MS), for MDMA. Due to the atypical situation that we live in, the 
stages of validation and application of the methodology for quantification will be carried 
out in a future work plan that will be implemented after the finalization of an approved 
and ongoing work plan that provides for the obtaining of an internal standard marked 
isotopically which will be used in the quantification methodology. The Sephadex ™ LH-
20 and Silica Gel 60 columns (0.063-0.200 mm) were used for the isolation, and 
compared later. As a result, the two methodologies showed efficiency in the purification 
process, being around 5% yield by Sephadex ™, while Silica Gel 60 showed a 10% yield. 
Both were 100% pure. The purity analyzes were performed in a methodology developed 
for MDMA analysis that can be applied in the quantification of samples. Thus, MDMA 
can be used in the identification and quantification methodology developed. 
 
Keywords: Ecstasy. MDMA. Purification. Isolation. 
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Introdução 

A “Ecstasy” ou “Molly” são nomes popularmente dados a substância 3,4-
metilenodioximetanfetamina (MDMA) (Saleemi et al. 2017; Xavier et al. 2008), um 
análogo sintético da anfetamina usado para recreação por diversos usuários espalhados 
por todo o mundo.(Saleemi et al. 2017) Em 1912 foi sintetizado como um composto 
utilizados para a síntese de outros produtos farmacêuticos. No mercado farmacêutico, 
foi considerado para inibir o apetite, mas não prosseguiu com sucesso devido seus 
efeitos colaterais (Davies et al. 2018). Em meados da década de 70, surge nos Estados 
Unidos como uma droga psicoterapêutica, entretanto, foi ganhando destaque como uma 
droga recreativa.(Ferigolo et al. 1998) 
O MDMA faz parte das classes dos benzodioxolas, ou seja, possui em sua estrutura o 
grupo 1,3-benzodioxola o qual é substituído por um grupo 2-(metilamina) propil na 
posição 5. A sua nomenclatura oficial e padronizada pela união Internacional de Química 
Pura e Aplicada (IUPAC) é 1- (1,3-benzodioxol 5-il) -N-metil propan-2-amina 
(PubChem). Por ser um derivado de anfetaminas, possui diversas similaridades com a 
metanfetamina, 3,4-metilenodioxianfetamina (MDA) e 3,4-metilenodioxietilanfetamina 
(MDEA). 
O termo “Ecstasy” é usado para descrever os comprimidos que contém MDMA, mas nas 
últimas décadas, foi observado algumas substâncias com o mesmo nome do mercado 
(Xavier et al. 2008; STIMULANTS ). Geralmente, o MDMA é encontrado em duas 
principais formas: a “ecstasy”, sua forma menos pura, misturado com adulterantes, ou 
“molly”, onde é supostamente sua forma mais pura. Em todas as formas apresentadas, 
é amplamente utilizada como uma droga recreativa, isso, por causa da sua capacidade 
de induzir sentimentos, estes intensos, de empatia, reduzir a ansiedade e inibições, 
além de gerar sensação de intimidade e relatos de energia extra.(Davies et al. 2018; 
Coelho Neto et al. 2018; Xavier et al. 2008; Ferigolo et al. 1998) 
O uso dessas substâncias é comumente observado entre os jovens em países de alta 
renda. Já em países de média e baixa renda, o seu consumo é observado, 
principalmente, em jovens ricos. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNODC), os locais de vida noturna estão entre as principais 
localidades de uso dessas drogas, sendo boates, clubes, raves e festivais os mais 
usuais. 
As drogas ilícitas, derivados de anfetaminas, cocaína, opióides e derivados, maconha e 
seus derivados compreendem o maior grupo de substâncias ilícitas consumidas em todo 
o mundo, segundo a UNODC. A Polícia Federal possui equipes especializadas na 
descrição do perfil químico dos medicamentos apreendidos em todo o território 
brasileiro. Estas apreensões demonstram características como: pureza de cada 
amostra, sua própria técnica de refino e os produtos utilizados em suas possível 
fabricação.(Santiago et al. 2018) 
Nestas apreensões, várias são as metodologias utilizadas para quantificação, como 
para a caracterização da substância apreendida. Nestas técnicas, o custo, precisão e a 
sensibilidade e confiabilidade são parâmetros muito importantes para um procedimento 
poder ser considerado aceitável e adotado de forma eficiente no órgão federal. A 
cromatografia em coluna, técnica utilizada neste estudo, visa a purificação de 
substâncias orgânicas, purificando a substâncias ou removendo o material inicial 
indesejado. Utilizamos, também, uma metodologia desenvolvida em cromatografia 
gasosa acoplada a espectrômetro de massas para avaliar a pureza da substância obtida 
e ajudar na elucidação estrutural de substâncias desconhecidas, em que foram obtidos 
resultados precisos e confiáveis e que podem ser posteriormente utilizados pela PF/RN 
na análise de materiais apreendidos. Logo, este projeto teve como objetivo obter a 
substância para o desenvolvimento de uma metodologia analítica que poderá ser 
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transferida para a polícia, e aplicada em análises tanto quantitativa, como qualitativas, 
em futuras apreensões. 
 
Metodologia 

 
AMOSTRAS DE ECSTASY: A amostra contendo êxtase foi fornecida pelo Setor 
Técnico-Científico da Polícia Federal do Rio Grande do Norte e recebida pelo 
Departamento de Farmácia (UFRN), onde foi realizado o processo de isolamento da 
substância. PREPARAÇÃO DE AMOSTRA: 70 mg da amostra foram transferidos para 
um tubo falcon e dissolvidos em 1 mL da fase móvel. Logo após, foi centrifugado por 10 
minutos a 4000 rpm, o seu sobrenadante foi aplicado ao sistema cromatográfico. 
CROMATOGRAFIA DE EXCLUSÃO: Quatro análises cromatográficas para verificar a 
repetibilidade do processo foram realizadas. Na primeira etapa, a fase estacionária 
(Sephadex LH-20) (5,0 g) foi embalada em metanol de classe HPLC (MeOH) (Merck, 
Darmstadt, Alemanha) e transferida para uma coluna de vidro (33 cm x 0,45 cm). A 
eluição foi realizada com 100 mL de MeOH e fornecida com MeOH a um fluxo contínuo. 
A taxa de fluxo foi de 0,3 mL/min. Foram coletados 1,0 mL para cada uma das 87 
frações, incluindo pré e pós-coleta, que foram evaporadas à temperatura ambiente para 
completar a secura. As amostras foram ressuspensas com alíquotas de 1,5 mL de 
MeOH (Merck, Darmstadt, Alemanha) e agitadas mecanicamente por 60s para serem 
analisadas por GC-MS. Na segunda etapa, foi avaliada a repetibilidade do processo de 
isolamento e realizadas três colunas seguidas, nas quais foram adotados os mesmos 
parâmetros da primeira etapa para a preparação da amostra e embalagem da coluna, 
exceto para o fluxo entre 0,2 e 0,3 mL / min. Foram coletados 1,0 mL para cada uma 
das 17 frações, incluindo pré e pós-coleta, que foram evaporadas para completar a 
secura. As amostras foram ressuspensas com alíquotas de 1,5 mL de MeOH (Merck, 
Darmstadt, Alemanha) e agitadas mecanicamente por 60s para serem completamente 
homogêneas para a análise GC-MS. Após análise por GC-MS, o rendimento foi 
calculado e a pureza cromatográfica verificada. CROMATOGRAFIA EM FASE 
NORMAL: Os mesmos parâmetros foram utilizados para a preparação e 
empacotamento da coluna e para a cromatografia de exclusão. A amostra foi dissolvida 
em 1 mL de MeOH para HPLC (Merck, Darmstadt, Alemanha) em um tubo de falcon, 
centrifugado por 10 min e o sobrenadante aplicado ao sistema cromatográfico. A eluição 
foi feita primeiro com 100% de MeOH e 47 frações foram coletadas, incluindo pré e pós-
coleta. A taxa de fluxo foi de 0,44 mL/min. Recolheram-se 1,0 mL para cada uma das 
frações as quais foram evaporadas até a secura. As amostras foram ressuspensas com 
alíquotas de 1,5 mL de MeOH (Merck, Darmstadt, Alemanha) e agitadas 
mecanicamente por 60s para serem analisadas por GC-MS. Para verificar a 
repetibilidade do processo de isolamento, foram realizadas duas corridas seguidas com 
Sílica Gel 60 (0,063 - 0,200 mm), nas quais foram adotados os mesmos parâmetros de 
preparação da amostra, embalagem e coleta de frações para a segunda corrida. Exceto 
o fluxo que foi de 0,58 mL/min. Para a terceira corrida, a eluição foi realizada com 
MeOH:H2O (1:1) coletando 10 frações, adicionando 100% de MeOH a 35 frações e 
fornecendo fluxo contínuo do mesmo solvente. Ao todo, foram coletadas 37 frações, 
incluindo pré e pós-coleta. A taxa de fluxo foi de 0,33 mL/min. A mesma massa de fase 
estacionária foi usada em todas as etapas. Em seguida, foi coletado 1,0 mL para cada 
uma das frações que foram evaporadas até estarem completamente secas. As amostras 
foram ressuspensas com alíquotas de 1,5 mL de MeOH (Merck ™, Darmstadt, 
Alemanha) e agitadas mecanicamente por 60s para serem analisadas por GC-MS. Uma 
quarta corrida cromatográfica foi realizada mudando a fase estacionária após a corrida 
anterior. Os mesmos parâmetros foram utilizados para a preparação e empacotamento 
da coluna, como usado anteriormente. Exceto pela quantidade de sílica usada para 
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fazer a coluna que era de 50 mg. A taxa de fluxo foi de 0,3 mL/min. Foram coletados 1,0 
mL para cada uma das 17 frações, incluindo pré e pós-coleta, que foram evaporados, 
ressuspensos com alíquotas de 1,5 mL de MeOH (Merck, Darmstadt, Alemanha) e 
agitados mecanicamente por 60s. Cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de 
massa (GC-MS): Equipamento Agilent ™ (Agilent Technologies, Santa Clara, CA), 
Modelo 7890A com amostrador automático GC Sampler 120 acoplado ao espectrômetro 
de massa inerte XL 5975C equipado com a coluna cromatográfica J&W 128-5522 DB-
5MS (25 mx 200 µm x 0,33 µm) (Agilent Technologies) foi utilizado para análise 
cromatográfica. Os espectros de massa foram então comparados com as bibliotecas 
SWGDRUG, Cayman, NIST 17 e Wiley. Os dados foram processados e editados com o 
software Agilent Technologies Data Analysis, fornecido pelo fabricante. O forno de GC 
foi programado a uma temperatura inicial de 90 °C inicialmente, depois elevado para 
240 °C com uma taxa de aquecimento de 35 °C. Foi então aumentado para 290 °C com 
uma taxa de aquecimento de 8 °C, a temperatura foi aumentada para 325 °C, a taxa de 
aquecimento 25 °C e mantida por 6 min nesta temperatura. O tempo total de análise foi 
de 18,64 min. O modo de injeção utilizado foi com divisão da amostra (razão 70: 1). O 
volume inicial de injeção foi de 0,20 µL. O tempo de corte do solvente foi de 2 min. O 
modo de aquisição de dados foi o modo de varredura com um intervalo de aquisição de 
íons m/z entre 26 e 550. 
 
Resultados e Discussões 

 
SEPHADEX™ LH-20 O princípio de isolamento utilizando a cromatografia de exclusão 
é controlado pela superfície e tamanho dos poros. Em todas as colunas foram utilizados 
os mesmos parâmetros de preparação, e a cromatografia foi eficiente no processo de 
purificação do MDMA. As frações coletadas foram analisadas por GC-MS para avaliar 
a pureza das frações obtidas. Para a Sephadex ™ LH-20, a eluição do analito foi obtida 
em 4,88 min. É observado, na fração 5, apenas a substância referente ao MDMA, 
concluindo-se a pureza cromatográfica de 100%. Como método de identificação, foi 
utilizado comparação de bibliotecas referências, indicando similaridade entre espectros 
superiores a 88%. O rendimento observado no processo foi em torno de 5%. Mais 3 
colunas foram testadas para garantir a repetibilidade do processo. Como anteriormente, 
a eluição do analito foi obtida entre 4,88 e 4,98 minutos. Novamente, o analito foi 
observado nas frações iniciais, mais precisamente nas três primeiras frações da 1ª e 2ª 
coluna. Em todas as colunas realizadas até este momento, a pureza cromatográfica era 
100%, mas as frações apresentavam coloração arroxeada. Na 3ª coluna não foi 
observado a aparição de um pico referente ao MDMA. Uma possível explicação pode 
ser encontrada no método de limpeza seguida de um condicionamento ineficaz. Foi 
observado durante o projeto a importância de uma limpeza eficiente da coluna, etapa 
de grande importância para garantir a durabilidade da coluna. Para remover possíveis 
contaminantes com diferentes polaridades, é de extrema importância a substituição de 
solvente, como também a estabilização e o condicionamento da coluna. COLUNA DE 
SÍLICA GEL 60 Foi observado uma semelhança no isolamento obtido pela coluna de 
Sílica Gel 60 em relação a Sephadex ™ LH-20. Entretanto, foi observado que as 
amostras teriam perdido sua pigmentação, a qual poderia ser caracterizada como 
contaminação remanescente das amostras purificadas. Além disso, com o uso da Sílica 
Gel e 100% de MeOH como solvente, foi obtido um rendimento de 10%, superior à 
coluna de exclusão inicial. Como foi observado, a fração 1 continha apenas a substância 
psicotrópica e a amostra era incolor. Logo, concluímos que a pureza cromatográfica foi 
de 100%. Sua eluição continuou na faixa de 4,9 minutos. A identificação foi realizada 
comparando com espectros de massa da biblioteca padrão utilizada, indicando 
equivalência de 41% entre os espectros. A confirmação foi realizada comparando com 
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as bibliotecas SWGDRUG, Cayman, NIST 17 e Wiley. A similaridade foi inferior, porque 
a concentração da amostra analisada era inferior, o que foi evidenciado pelo menor valor 
de área quando comparado às amostras de Sephadex analisada. Após todas as 
análises, o método desenvolvido pode ser validado e transferido para ser aplicado pela 
polícia para análise de material apreendido e usando o MDMA isolado como padrão. 
Uma das vantagens da metodologia desenvolvida é o baixo tempo de análise e baixa 
variabilidade além da simplicidade no preparo da amostra. Ademais, iriam ser realizados 
testes de escalonamento do procedimento para uma escala piloto maior, dentro da 
Polícia Federal/RN para obtenção de padrão em quantidade suficiente para certificação 
e futura distribuição entre os outras unidades da PF em outros estados. Entretanto 
devido às circunstâncias de pandemia e isolamento social, o projeto teve de ser 
interrompido e essa etapa não foi realizada. Além disso, as etapas de validação e 
aplicação da metodologia para quantificação serão realizadas em plano de trabalho 
futuro que será implementado após finalização de plano de trabalho aprovado e em 
execução que prevê a obtenção de padrão interno marcado isotopicamente o qual será 
adicionado à metodologia desenvolvida para quantificação. 
 
Conclusão 

 
Os resultados mostraram que as condições cromatográficas para a coluna de exclusão 
e adsorção permitem o isolamento e a identificação do MDMA com um desempenho 
semelhante. Entretanto, o custo observado para a aquisição da Sephadex ™ LH-20 é 
alto comparado à aquisição do pó de Sílica Gel 60, na qual foi observado, também, um 
melhor rendimento. Assim a coluna de adsorção (Sílica gel 60), é a mais adequada para 
o uso de isolamento do MDMA, e a candidata para ser realizado um escalonamento do 
processo. Os resultados permitirão também a utilização da substância isolada nas 
etapas sequenciais do projeto que preveem a produção de padrão interno com MDMA 
marcado isotopicamente, validação e aplicação da metodologia analítica desenvolvida 
na quantificação de amostras apreendidas no estado do RN. 
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TÍTULO: Alterações na força muscular ao longo da gravidez e pós-parto entre 

adolescentes e adultas 

Resumo 

Esse estudo caracteriza-se por ser do tipo observacional analítico, de caráter 
longitudinal, que faz parte de uma pesquisa longitudinal em andamento denominado 
Projeto AMOR (Adolescence and Motherhood Research) e tem como objetivo analisar 
a relação da gravidez na adolescência e a instabilidade pélvica. A amostra foi feita nas 
UBS da região Trairi- RN, com o total de 100 gestantes, a qual 50 eram gestantes 
adultas e 50 eram gestantes adolescentes. A pesquisa é realizada através de uma 
entrevista com as gestantes, a qual nessa são realizados alguns testes de força de 
preensão palmar, força de extensores do quadril, força de adução do quadril. Os dados 
foram analisados utilizando o software Statiscal Package for Social Sciences (SPPS 
versão 20.0). Os resultados apresentaram diferença estatisticamente significativas 
apenas na segunda avaliação para força de adutores de quadril, quando uma maior 
proporção de participantes adolescentes apresentaram fraqueza muscular se 
comparadas às adultas. Conclui-se que as gestantes adolescentes apresentaram maior 
prevalência de fraqueza muscular ao longo da gestação e pós-parto comparadas as 
adultas, com resultados significativamente piores para a força de adução do quadril 
durante o terceiro trimestre gestacional. 
 
Palavras-chave: Gravidez na Adolescência; Debilidade Muscular 

TITLE: Changes in muscle strength throughout pregnancy and postpartum among 

adolescents and adults 

Abstract 

This study is characterized by being an analytical observational type, of a longitudinal 
character, which is part of an ongoing longitudinal research called Projeto AMOR 
(Adolescence and Motherhood Research) and aims to analyze the relationship of 
teenage pregnancy and pelvic instability. The sample was made in the UBS of the Trairi- 
RN region, with a total of 100 pregnant women, 50 of whom were adult pregnant women 
and 50 were adolescent pregnant women. The research is carried out through an 
interview with the pregnant women, in which some tests of hand grip strength, hip 
extensor strength, hip adduction strength are performed. The data were analyzed using 
the Statiscal Package for Social Sciences software (SPPS version 20.0). The results 
showed a statistically significant difference only in the second assessment for strength 
of hip adductors, when a greater proportion of adolescent participants presented muscle 
weakness when compared to adults. It is concluded that pregnant adolescents had a 
higher prevalence of muscle weakness during pregnancy and postpartum compared to 
adults, with significantly worse results for hip adduction strength during the third 
gestational trimester. 
 
Keywords: Pregnancy in Adolescence; Muscle Weakness 
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Introdução 

A gravidez é um período marcado por uma série de transformações fisiológicas e 
biomecânicas na vida da mulher (MANN et al., 2010). Esses fenômenos preparam o 
corpo tanto para o parto quanto para maternidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019) e a 
atenção e o cuidado com a mulher nessa fase precisam ser assegurados. As alterações 
fisiológicas que ocorrem durante o período gravídico envolvem todos os sistemas do 
corpo temporariamente (BARACHO et al., 2018). Dentre esses sistemas, o 
musculoesquelético sofre alterações devido às mudanças hormonais e anatômicas 
(ALBINO et al., 2011), como alterações no alinhamento esquelético, frouxidão 
ligamentar e mudança no centro de gravidade (BRANCO; SANTOS-ROCHA; VIEIRA, 
2014). Essas alterações podem dar origem a diversos problemas musculoesqueléticos, 
sendo uma delas a incapacidade em mulheres grávidas (KESIKBURUN et al., 2018). 
Isso pode ser ainda mais evidente em tratando de uma grávida adolescente, pois o seu 
corpo ainda passará por modificações e adaptações até chegar à fase adulta 
(BARACHO et al., 2018). De fato, estudos como o de Pirkle et al, 2014 mostram que 
mulheres que dão a luz a seu primeiro filho precocemente, tendem a ter mais filhos e 
possuem mais riscos de desenvolver doenças crônicas ao longo da vida (PIRKLE et al., 
2014). A gravidez na adolescência está entre alguns problemas que a maioria dos 
países se esforçam pra solucionar, com o objetivo de atingir uma melhoria na qualidade 
na saúde materno infantil (CHIRWA et al., 2019). Segundo a Organização Mundial da 
saúde (OMS), estima-se que, todos os anos, mais de 21 milhões de meninas de 15 a 
19 anos engravidam e aproximadamente 12 milhões dão à luz (OMS, 2020), sendo um 
problema ainda mais evidente em localidades de baixa-renda. Apesar da importância 
da temática da gravidez na adolescência e as modificações corporais relacionadas, 
poucos estudos se propuseram a investigar as alterações que ocorrem nesse período 
em se tratando de desempenho físico. Dessa forma o objetivo do trabalho é analisar as 
trajetórias relacionadas à fraqueza muscular ao longo da gravidez e pós-parto entre 
adolescentes e adultas. 
 
Metodologia 

 
Tipo e local do estudo: O presente estudo caracteriza-se por ser do tipo observacional 
analítico, de caráter longitudinal, que faz parte do Projeto AMOR (Adolescence and 
Motherhood Research). Os dados do estudo foram coletados com adolescentes e 
adultas residentes da região Trairi, a qual é composta por quinze municípios: Boa 
Saúde, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lajes Pintadas, Monte das 
Gameleiras, Santa Cruz, São Bento do Trairi, São José de Campestre, Serra Caiada, 
Serra de São Bento, Sítio Novo, Passa e Fica e Tangará. Desse modo, foi escolhido 5 
cidades para fazer parte da pesquisa do projeto, são elas: Santa Cruz, Tangará, Lajes 
Pintadas, São Bento do Trairi e Campo Redondo. População e amostra: A população 
do estudo foi composta por adolescentes (13 a 18 anos) e adultas (23 a 28 anos) que 
residiam em qualquer uma das 5 cidades da região do Trairi. A amostra foi obtida através 
da divulgação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em clínicas particulares das 
determinadas cidades nos dias de consulta de pré-natal. As participantes foram 
recrutadas nas UBS das cidades incluídas pelo projeto, durante a sua primeira consulta 
do pré-natal. Na UBS tivemos o apoio dos enfermeiros, os quais auxiliaram na 
divulgação do projeto. O recrutamento de participantes foi realizado por um integrante 
do projeto (estudante de graduação ou pós-graduação da FACISA), que explicava mais 
detalhadamente às participantes os seus objetivos e agendava as avaliações das 
gestantes de acordo com sua disponibilidade. Critérios de elegibilidade: Foram incluídas 
no estudo 50 adolescentes com idade entre 13 a 18 anos e 50 adultas com idade entre 
28 a 29 anos, grávidas do primeiro filho e com até 16 semanas de gestação. As 
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participantes menores de 18 anos, assinaram o termo de assentimento e o TCLE era 
assinado pelo responsável legal. Foram excluídas aquelas que foram identificadas como 
tendo déficit cognitivo, doenças crônicas antes da gravidez e aquelas com uso 
prolongado de medicamentos que pudessem interferir nos resultados da pesquisa. 
Procedimentos: Todas as voluntárias do estudo foram avaliadas em três momentos: 1º 
avaliação foi até 16 semanas de gestação, a 2º avaliação no segundo trimestre de 
gestação e a 3º avaliação de 4 a 6 semanas pós parto. Essa avaliação era realizada por 
entrevistadores treinados (estudantes de graduação de fisioterapia, nutrição e 
enfermagem), que eram acompanhados por alunos de pós-graduação. Os dados foram 
coletados nas UBS’s das cidades ou na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 
(FACISA). A entrevista foi realizada em um local reservado, utilizando um questionário 
eletrônico onde foram coletadas informações sociodemográficas, pessoais e familiares 
das participantes. Foram realizadas também medidas de pressão arterial, gordura 
corporal, peso e altura. Posteriormente ocorreu a coleta de sangue e urina, avaliação 
do desempenho físico através de três testes: força de preensão palmar, força de 
extensores do quadril, força de adução do quadril, e avaliação de dor pélvica. Para a 
avaliação da força foi realizado os seguintes procedimentos: Força de Preensão Palmar: 
mensurada através do dinamômetro Saehan®, tem como objetivo mensurar a força 
isométrica máxima da mão dominante. As participantes foram posicionadas de acordo 
com as recomendações da Sociedade Americana dos Terapeutas de Mão (FEES, 
1992), sentadas, com cotovelo ao lado do corpo e flexionados a 90° e punho em posição 
neutra. Para a avaliação, foi requisitado que as participantes apertassem o dinamômetro 
com o máximo de força possível por três vezes por 5 segundos (PEREIRA et al., 2009). 
Para a análise dos dados, foi realizada a média das três tentativas, o usando 20, 27 kgf 
para o valor normal, e abaixo desse valor foi considerado fraqueza muscular Força de 
adução do quadril: Usada para mensurar a força isométrica máxima dos músculos 
adutores do quadril. Era solicitado que as participantes, posicionadas em decúbito 
dorsal em uma maca, apertassem o máximo possível o dinamômetro Lafayette®. Foram 
realizadas três tentativas por 5 segundos cada. Para a análise dos dados, foi realizada 
a média das três tentativas, o usando 13, 45 kgf para o valor normal, e abaixo desse 
valor foi considerado fraqueza muscular Aspectos éticos: Todos as participantes foram 
informadas do objetivo do estudo e quais procedimentos seriam realizados. A pesquisa 
recebeu aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. O projeto teve financiamento da National Institutes of 
Health (EUA) e da PROPESQ-UFRN. Análise de dados: Os dados foram analisados 
utilizando o software Statiscal Package for Social Sciences (SPPS versão 20.0). 
Primeiro, foi apresentada a estatística descritiva para todas as variáveis de acordo com 
o grupo de idade das participantes e comparadas usando o teste qui-quadrado para as 
variáveis categóricas. A presença de fraqueza muscular entre as adolescentes e adultas 
nas três ondas de avaliação foram comparadas por meio do teste qui-quadrado. Em 
todas as etapas, foi considerado p<0,05 e intervalo de confiança de 95%. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS: As características da amostra foram observadas diferenças 
estatisticamente significativas para as variáveis de idade e escolaridade. Em relação 
aos testes de força muscular foram analisados os testes de força de preensão palmar e 
adutores do quadril, nos dois grupos (adolescentes e adultas). Foi encontrada diferença 
estatisticamente significativas apenas na segunda avaliação para força de adutores de 
quadril, quando uma maior proporção de participantes adolescentes apresentaram 
fraqueza muscular se comparadas às adultas. Em relação as características da amostra: 
Idade das adolescentes (média ±DP): 16,36 (±1,32) Idade das adultas (média ±DP): 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 800 

 

24,88 (±1,47) Diferença entre os dois grupos: p = <0,001 Escolaridade das 
adolescentes: <8 anos de estudo = 18 (36%); >8 anos de estudo = 32 (64%) 
Escolaridade das adultas: <8 anos de estudo = 2 (4%); >8 anos de estudo = 48 (96%) 
Diferença entre os dois grupos: p = <0,001 Em relação aos testes observados entre os 
grupos: Na primeira avaliação: Baixa força de preensão palmar: adolescentes = 24%; 
adultas = 16% (p = 0,227) Baixa força de adutores de quadril: adolescentes = 20%; 
adultas = 12% (p = 0,143) Na segunda avaliação: Baixa força de preensão palmar: 
adolescentes = 27,5%; adultas = 20,9% (p =0,329) Baixa força de adutores de quadril: 
adolescentes = 55%; adultas = 29,5% (p = 0,016) Na terceira avaliação: Baixa força de 
preensão palmar: adolescentes = 32,5%; adultas = 18,6% (p =0,115) Baixa força de 
adutores de quadril: adolescentes = 62,2%; adultas = 65% (p = 0,491) DISCUSSÃO: Os 
resultados desse estudo mostraram que as adolescentes apresentam maior fraqueza 
muscular ao longo da gestação, porém foi encontrado resultados significativos 
comparados às adultas apenas no terceiro trimestre da gestação. Comparando os 
resultados entre as gestantes adolescentes e adultas, observou que as adolescentes 
apresentaram piores resultados em relação aos testes de força. Segundo Mann et al, 
2020, as adolescentes ainda não apresentam a formação completa dos mecanismos 
biológicos (MANN et al., 2010) o que pode indicar um menor preparo das adolescentes 
para suportar as alterações corporais na gestação. A gestação provoca modificações 
socais vida na mulher, afetando diretamente no seu estilo de vida, repercutindo no seu 
dia a dia, para que ela possa equilibrar adequadamente a sua rotina com o 
desenvolvimento do bebê (COUTINHO et al., 2014) (ZHOU; PURADIREDJA; ABEL, 
2015). A gravidez na adolescência não só afeta negativamente na saúde da mãe 
adolescente, como também tem implicações socioeconômicas para os pais 
adolescentes (SILVA et al., 2013). No presente estudo foi analisado as alterações da 
força muscular ao longo da gravidez e pós-parto nos dois grupos, particularmente, a 
força de preensão palmar e força de adutores de quadril. A força de preensão palmar é 
um estimador de força global e uma importante medida para identificações de desfechos 
em saúde física (AMARAL et al., 2015). Ao avaliar a proporção de participantes com 
fraqueza na preensão palmar não foi encontrado resultado estatisticamente 
significativos para as diferenças entre os dois grupos de idade. Porém, em todas as 
avaliações as adolescentes, observou-se uma maior prevalência de fraqueza de 
preensão palmar entre as adolescentes comparadas com as adultas. Além disso, de 
maneira geral, as participantes que foram mães na idade adulta mantiveram uma 
prevalência de fraqueza muscular manual constante nas três avaliações (em torno de 
20%), diferente dos valores das adolescentes que aumento na prevalência de fraqueza 
muscular ao longo das avaliações. Esses resultados podem indicar um menor preparo 
fisiológico do corpo para as alterações gestacionais das adolescentes o que pode 
contribuir para piores resultados de fraqueza muscular, visto que as adolescentes ainda 
não se encontram maduras o suficientes para as mudanças fisiológicas que ocorrem no 
período gestacional (ALVES et al., 2016). Para a análise de força de adutores do quadril 
os resultados observados apresentaram diferenças estatisticamente significativas para 
o terceiro trimestre gestacional, quando foi observada uma maior prevalência de 
fraqueza muscular entre as adolescentes que entre as adultas. A gestação provoca 
diversas alterações no corpo da mulher, dentre elas estão as alterações que ocorrem 
na pelve, como frouxidão articular e ligamentar devido a inclinação da pelve 
(CASAGRANDE et al., 2015). A força da musculatura adutora está intimamente 
relacionada à estabilidade da região pélvica, de forma que uma força muscular reduzida 
contribui para a instabilidade da região. Estas modificações fisiológicas que ocorrem no 
corpo da gestante pode explicar os piores resultados da força dos adutores de quadril 
encontradas no grupo mais jovem. Assim, é possível que as adolescentes ainda não 
estão preparadas para as mudanças físicas que ocorrem na gestação. Estudos 
anteriores encontraram piores resultados de força e desempenho físico dos membros 
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inferiores entre mulheres de meia-idade (CÂMARA et al., 2015) e idosas (PIRKLE et al., 
2014) que tinham histórico de gravidez na adolescência comparadas as que tiveram seu 
primeiro filho apenas na vida adulta. Esses resultados indicam que as alterações que 
ocorrem na gestação podem se tornar permanentes nos músculos e ligamentos em 
torno dos quadris quando se trata de uma gravidez em idade precoce (PIRKLE et al., 
2014). 
 
Conclusão 

 
O presente estudo mostra que as gestantes adolescentes apresentaram maior 
prevalência de fraqueza muscular ao longo da gestação e pós-parto comparadas as 
adultas, com resultados significativamente piores para a força de adução do quadril 
durante o terceiro trimestre gestacional. Os resultados do estudo mostram a importância 
de programas de políticas em saúde efetivas voltadas para as gestantes adolescentes, 
como também programas de promoção e prevenção direcionadas para preservação e 
recuperação da força muscular durante esse período. 
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TÍTULO: Ações de acompanhamento do paciente pós-angioplastia relacionadas ao auto 

manejo da condição de saúde. 

Resumo 

Objetivo: identificar as ações dos enfermeiros ao paciente pós angioplastia com foco no 
self-management. Método: Foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases 
de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Scientific 
Electronic Library Online, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, 
PubMed Central, Scopus e Web of Science. Os descritores utilizados foram: 
“Angioplasty”, “Self Management” e “Nursing” em diferentes cruzamentos com o 
operador booleano AND. Resultados: A amostra final foi composta por 11 estudos. 
Neles identificou-se que as principais ações de self-management com os pacientes pós 
angioplastia estão focadas no estímulo as habilidades para tomada de decisão, a 
solução de problemas e melhoria da qualidade de vida perante a sua condição crônica. 
Para isso, as ações utilizaram como instrumentos a tecnologia e o conhecimento da 
enfermagem por meio do plano terapêutico e do uso modelo/teorias. Entre as atividades 
têm-se: palestras, mensagens de texto, pôsteres, treinamento, telemonitoramento, 
vídeos, planos de aderência, modelos e teorias. Conclusão: Há na área poucos estudos 
o que indica a incipiência das ações, porém as evidências revelam que estes cuidados 
tem um impacto positivo no desenvolvimento de self-management dos pacientes. 
 
Palavras-chave: Angioplastia; Autogestão; Enfermagem; Cardiologia. 

TITLE: Follow-up actions for post-angioplasty patients related to self-management of 

health conditions. 

Abstract 

Objective: to identify nurses' actions towards post-angioplasty patients with a focus on 
self-management. Method: An integrative literature review was carried out in the Latin 
American and Caribbean Health Sciences, Scientific Electronic Library Online, 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, PubMed Central, Scopus and 
Web of Science databases. The descriptors used were: “Angioplasty”, “Self 
Management” and “Nursing” at different crossings with the Boolean operator AND. 
Results: The final sample was composed of 11 studies. In them, it was identified that the 
main self-management actions with post-angioplasty patients are focused on stimulating 
decision-making skills, problem solving and improving quality of life in the face of their 
chronic condition. For this, the actions used technology and knowledge of nursing as 
instruments through the therapeutic plan and the use of models / theories. Among the 
activities are: lectures, text messages, posters, training, telemonitoring, videos, 
adherence plans, models and theories. Conclusion: There are few studies in the area 
that indicate the incipience of actions, however the evidence reveals that this care has a 
positive impact on the development of patients' self-management. 
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Keywords: Angioplasty; Self-management; Nursing; Cardiology. 

Introdução 

A Angioplastia Transluminal Coronariana Percutânea (ATCP) é um procedimento 
invasivo que caracteriza-se pela desobstrução das artérias com o intuito de tornar mais 
pérvio a passagem do fluxo sanguíneo e evitar a cirurgia de revascularização cardíaca 
tradicional (LIMA, 2019). As principais causas desse procedimento são a obstrução das 
artérias coronárias decorrente de ateroma, e elas tem como consequência a diminuição 
de fluxo n tecido cardíaco (RODRIGUES, 2019). Considerado de baixo risco e tendo 
altas taxas de sucesso, o procedimento é realizado com frequência no tratamento de 
doença coronariana (FERES et al,2017).O número de angioplastias coronárias da 
França, Espanha e Israel excederam 85% entre os números de procedimentos de 
revascularização e no Brasil atingiu em torno de 78% (COLAFRANCESCHI,2017). 
Apesar dos benefícios dessa modalidade terapêutica, os indivíduos submetidos à ATCP 
não estão isentos de complicações, imediatas e/ou tardias, como a possibilidade de 
reestenose no local da angioplastia, o aparecimento de novas lesões e/ou progressão 
de lesões pré-existentes (SNATERSE,2016). A vivência com doença coronariana pode 
causar bastante estresse emocional e aumentar as expectativas com o procedimento 
(SOARES,2016). Esse estado emocional alterado faz com que os pacientes vivenciam 
sentimentos de incapacidade vulnerabilidade, perda, estresse, ansiedade e aumento da 
consciência da morte, que contribuem para o surgimento da depressão na pós-
angioplastia e influencia o comportamento terapêutico (DOMBURG,2001; 
HASANKHANI,2014). Deste modo além dos cuidados físicos pós procedimento, é 
necessário que nas consultas sane-se dúvidas, reafirme cuidados, busque minimizar 
complicações e estimular nos cuidadores e pacientes o surgimento do comportamento 
como “sujeitos ativos” no processo terapêutico. O acompanhamento dos pacientes 
submetidos auxilia na redução de complicações (PELLEGRINI,2014). Neste processo 
de acompanhamento é importante integrar a família , o paciente, e o profissional de 
saúde, de modo que este último estimule a autogestão de todas as fases do tratamento 
e em especial da pós. O estimulo para o paciente realizar autocuidado ou autogestão 
do seu processo terapêutico é nomeado self-management (UDLIS,2019). A autogestão 
é um conceito complexo e explorado por várias áreas, na saúde tradicionalmente ele 
aborda como uma pessoa com doença crônica realiza e organiza seu regime de 
medicamentos, as ações aderência ao tratamento, os cuidados de segurança, manejo 
dos sintomas da doença e de sua vida. Atualmente, estrutura-se o conceito de self-
management em doença crônica como em cinco dimensões: conhecimento, recursos, 
aderência ao plano terapêutico, participação ativa, e tomada de decisão fundamentada. 
Essas dimensões serão articuladas com aspectos internos e externos, podendo gerar 
ou não as ações de autocuidado (UDLIS,2019). O estímulo ao self-management é dever 
de todos os profissionais de saúde, e dentre eles o papel da enfermagem é fundamental. 
Os conceitos condição crônica e autocontrole compactuam com o processo de cuidar 
de enfermagem por meio do autocuidado. Porém, as ações de enfermagem são pouco 
conhecidas (ROLLEY,2009). Então buscar as intervenções realizadas na promoção de 
self-management com indivíduos pós-angioplastia clarifica a compreensão do papel 
realizado por enfermeiros no atendimento das necessidades desses pacientes, seja no 
pós-operatório mediato ou no imediato, assim como na vida após ATCP Portanto, 
questiona-se: quais as ações dos enfermeiros no acompanhamento de saúde ao 
paciente após angioplastia com foco no self-management? A fim de responder ao 
questionamento, objetiva-se: identificar as ações de saúde ao paciente pós angioplastia 
com foco no self-management. 
 
Metodologia 
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Tipo de estudo O estudo é uma revisão integrativa, tipo de pesquisa que possibilita a 
síntese e análise de outras produções acadêmicas. Nesta revisão, adotou-se seis 
etapas: (1) definição e elaboração da questão norteadora, (2) determinação dos critérios 
de inclusão e exclusão com a busca na literatura, (3) avaliação dos dados, (4) análise e 
interpretação dos dados; (5) apresentação dos resultados e (6) síntese dos dados 
(MENDES,2008). Para orientar a busca fez-se uso da a estratégia PICO, que descreve 
os componentes da questão de pesquisa. O P se refere à população (pacientes 
submetidos a angioplastia coronária), I à intervenção (ações de self-management), C à 
comparação (não foi aplicada), o desfecho/outcomes (ações de saúde no 
acompanhamento ao paciente com foco no self-management). Desta forma, o estudo 
teve como questão: quais as ações do enfermeiro no acompanhamento de saúde ao 
paciente após angioplastia coronária com foco no self-management? Local do estudo 
As buscas na literatura foram realizadas entre os meses de dezembro de 2019 e janeiro 
do ano de 2020 em seis bases de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), SCIELO, Cumulative Index to Nursing & Allied Health 
(CINAHL), PubMed Central, SCOPUS, WEB OF SCIENCE. Os descritores utilizados e 
selecionados por meio do DeCS (descritores em ciências da saúde): “Angioplasty”, “Self 
Management” e “Nursing” em cruzamentos com o operador booleano AND. No primeiro 
cruzamento foram utilizados os descritores (Angioplasty AND Self Management), no 
segundo (Angioplasty AND Nursing) e por último (Angioplasty AND Self Management 
AND Nursing). Critérios de seleção: critérios de inclusão e de exclusão Como critérios 
de inclusão usamos: artigos originais em todos os idiomas de publicação, sem limitação 
temporal. Excluído foram os: relatos de caso, relato de experiência, artigo não original 
e revisão de literatura. Não houve limite temporal. Participantes do estudo A partir dos 
cruzamentos, foram identificados um total de 8.508 artigos e após seleção, resultou-se 
em 11 artigos para a amostra final. Para extração dos dados utilizou-se um instrumento 
elaborado pelos autores com os dados: identificação dos artigos, objetivo, tipo de 
estudo, nível de evidência, local do estudo e resultados principais. Procedimento de 
análise e tratamento dos dados Inicialmente, para a seleção dos artigos, foi analisado o 
título e resumo do artigo para assegurar que contemplavam o objetivo do estudo. Após 
a identificação dos artigos pertinentes, foi realizada a leitura dos artigos na íntegra. A 
busca e seleção dos artigos foi realizada por dois revisores de forma independente, para 
garantir o rigor do método e a fidedignidade dos resultados. Em casos de dúvidas, os 
revisores discutiam e chegavam a um acordo em comum. Os pontos relevantes 
encontrados foram destacados construindo-se, desta forma, uma pré-análise e síntese 
dos dados relevantes dos artigos, com base em um instrumento de coleta previamente 
elaborado: autores, ano de publicação, local do estudo, periódico, base de dados, tipo 
de estudo, abordagem metodológica, nível de evidência, objetivo, ações realizadas e 
sujeitos envolvidos. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS Na investigação realizada nas bases de dados foram encontrados 8.508 
artigos, sendo 6 na SCIELO, 26 na LILACS, 219 na CINAHL, 4.516 na PUBMED 
CENTRAL, 3.586 na SCOPUS e 153 na Web of Science. Foram selecionados 11 artigos 
para compor a amostra final da revisão integrativa, conforme os critérios estabelecidos. 
Dos 11 artigos encontrados, 10 estão em periódicos internacionais e 01 em nacionais. 
Entre os estudos selecionados a variação temporal foi de 1993 - 2020. O período com 
mais estudos foi entre os anos de 2011 a 2020, o qual contou com sete estudos 
aproximadamente (63,6%) dos trabalhos analisados, nos os anos entre 2000 a 2010 
com 2 (18,35%) estudos , por fim, e o período entre 1990 a 2000 constaram com 2 
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estudos (18,35%). Esses dados demonstram que as pesquisas na área de self-
management e angioplastia são recentes. Referente aos locais onde os estudos foram 
realizados 3 (27,27%) concentraram-se nos Estados Unidos da América, 2 (18,18%) no 
Irã, 1(9,09%) no Reino Unido. Os demais oriundos do Brasil, Finlândia, Suécia, Japão e 
Coréia do Sul. No tocante a abordagem metodológica dos estudos 7 (63,63%) de 
abordagem quantitativa, 3 (27,27%) são estudos qualitativos e 1 (9,09%) de abordagem 
quantitativa-qualitativa. Em relação ao local onde ocorreram as ações de estímulo de 
self-management, o hospital foi apontado como ambiente onde a maioria das ações 
ocorreram, identificado em 7 estudos (63,63%). Essas, por sua vez, foram iniciadas no 
ambiente hospitalar e dado seguimento nos ambientes ambulatorial e residencial dos 
pacientes. Todos os estudos têm como temática central as ações de estímulo a 
autogestão ao paciente no acompanhamento pós-angioplastia, conforme o propósito da 
revisão. Dentre as ações identificadas, a utilização de recursos tecnológicos e a adesão 
a um plano terapêutico foram atividades observadas na maioria dos estudos 7 (63,63%). 
Atividades que promovem o conhecimento/educação em saúde foi observada em 
7(63,63%) estudo. Ressalta-se um número de publicações que contemplavam mais de 
uma ação. As ações relacionadas à promoção do conhecimento por meio de estratégias 
educacionais ao paciente envolveram: palestras, terapias em grupo, consultas 
individualizadas, sessões de treinamentos, panfletos, produção de pôsteres. No tocante 
aos recursos tecnológicos, foram utilizados, vídeos, fitas de áudio, mensagens de texto 
e telefonia móvel. Em relação à adesão a um plano terapêutico, destacou-se a utilização 
de autotestes (testes de glicemia e aferição da pressão arterial). No Quadro 1, verifica-
se a síntese das ações dos enfermeiros nos estudos incluídos. DISCUSSÃO Com os 
estudos desta revisão verificou-se que as ações ao paciente pós-angioplastia coronária 
voltada para a self-management das condições de saúde tem como principal intenção 
o desenvolvimento de habilidades para melhor embasar as decisões, o agir para 
solucionar problemas e a melhora da qualidade de vida dos pacientes. Para isso, a 
educação em saúde ocorreu por meio de programas educacionais., plano terapêutico e 
modelos/teorias. A maioria dos estudos da revisão associavam o conceito de self-
management com a perspectiva do fomento ao automonitoramento do tratamento pelo 
paciente, e da sua auto-adaptação. No entanto, outros destacam as ações voltadas à 
prevenção e promoção à saúde como componentes essenciais para self-management. 
O termo self management é definido como o manejo diário pelos indivíduos, das 
condições crônicas no transcurso de sua doença (GRADY,2014). Na Espanha, o 
conceito refere-se a sinonímia “paciente experto”, ou seja, aquele que é informado para 
o auto manejo de sua condição de saúde (FERNANDEZ,2016). No Brasil, o termo é 
definido como autogestão, autogerenciamento, com a premissa do envolvimento da 
pessoa em gestão da própria doença no intuito de gerenciar atividades diárias, sintomas 
da doença e a realização e sustentação das mudanças do estilo de vida 
(MADDISON,2019). O autogerenciamento é composto por diversas atividades tais 
quais: monitoramento do peso, da glicemia, estímulo ao exercício físico, aderência a 
medicamentos prescritos, bem como aquisição de hábitos alimentares saudáveis, 
monitoramento da ingestão de sal, por exemplo, como apontadas nos estudos incluídos. 
A relevância dessas medidas foi evidenciada em estudo que destaca a necessidade e 
estímulo ao controle dos fatores de risco, para minimizar o avanço da doença 
cardiovascular isquêmica (MORENO,2018). Doenças crônicas necessitam de um 
manejo em diversos âmbitos, para a melhor convivência. Um ensaio clínico 
randomizado que avaliou a eficácia de um programa educacional espanhol de 
autogestão em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, por dois anos, revelou benefícios 
na mudança de estilo de vida, adesão a medicamentos, controle dos níveis glicêmicos. 
As ações educativas promoveram a conscientização do paciente quanto a autogestão 
sobre a doença, bem como sua satisfação (MORENO,2018). Como demostrado, a fim 
de melhorar a vida de pessoas com doenças crônicas, a elaboração de programas 
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educacionais entre o paciente e profissional de saúde deve considerar estimular a 
melhor interação, diálogo e conhecimento para o manejo da enfermidade crônica 
(TINSEL,2018). Isso foi identificado na análise dos estudos desta revisão os quais 
contribuíram para a autogestão do paciente coronariano, sendo fundamental para 
mitigar complicações, maximixar saúde e os benefícios da terapêutica. Para estimular o 
processo educativo, diversas ferramentas foram utilizadas como o a elaboração de 
vídeos, o uso de pôsteres, a comunicação por celulares através de mensagens de texto 
e até telemonitoramento foram essenciais na promoção do autogerenciamento à saúde 
pós angioplastia coronária. Como mostrado nos artigos diversas ferramentas novas têm 
sido utilizadas para auxiliar o processo educativo em saúde. Nos trabalhos a ferramenta 
que mais se destacou foi o uso da telefonia móvel que facilita o contato terapêutico e 
estimula o autogerenciamento de pessoas com doenças crônicas. O cuidado por 
telessaúde tem diversas vantagens como a redução de tempo e custo na locomoção 
dos pacientes, o fortalecimento da comunicação entre profissional e paciente, aumentar 
a frequência dos contatos e facilitar o retorno do paciente. Nesta revisão quatro estudos 
demonstraram resultado positivos com telefonia móvel ( MOATTARI,2015; 
JAFARI,2016; PARK,2015;ASTIN,2008). Para o Ministério da Saúde o gerenciamento 
bem-sucedido de doenças crônicas necessita que ocorra a integração entre todos os 
envolvidos, incluindo a família. Deve haver um envolvimento ativo em três pilares 
centrais profissional-paciente-família. O envolvimento de familiares e policiais merece 
destaque, pois é com a participação deles que a saúde é promovida a longo prazo 
(LIMA,2018). A participação da família e dos profissionais tem papel no auxílio ao 
estímulo de informação do paciente, trabalho como o de Lima (2018) destacou que o 
conhecimento da sua saúde pelo paciente está relacionado a resultados favoráveis na 
adoção de bons comportamentos de saúde (LIMA,2018). No caso específico dos 
indivíduos com precisam passar por angioplastia percutânea o apoio dos profissionais 
de saúde como da equipe de enfermagem estimula a promoção de cuidados contínuos, 
integrados e sistematizados. Estes cuidados além de melhorarem a manutenção do 
estado de saúde dos pacientes, facilitam no reconhecimento precoce de sinais e 
sintomas de eventos isquêmicos. (ULBRICH,2017). A fim de realizarem este 
acompanhamento a enfermagem faz uso de sua ciência por meio de modelos e teorias 
as quais são adaptadas em instrumentos de assistência aos pacientes que convivem 
com doenças crônica. Neste estudo, por exemplo, viu-se a aplicação em três artigos da 
teoria de autoeficácia de King, e da utilização do modelo de adesão como forma de guiar 
o cuidado multiprofissional. A aplicação deste conhecimento tem o intuito de tornar os 
pacientes parceiros em seus próprios cuidados e de melhoria de condições de vida, 
assim estimulando o self-management (NURSING NOW,2020). Assim pode-se notar 
que além da utilização de novas ferramentas tecnológicas no processo educativo. O 
corpo de conhecimento teórico da enfermagem ainda contribuí por meio de modelos e 
teorias as quais podem ser adaptadas como instrumentos para práticas e inovações 
eficazes. E em consequência contribuem para uma assistência de excelência, com 
profissionais formadores de decisão e empoderamento, conforme metas discutidas pela 
enfermagem brasileira na campanha Nursing Now deste ano (NURSING NOW,2020). 
 
Conclusão 

 
Através da identificação das ações de acompanhamento em saúde dos pacientes pós-
angioplastia com foco no estímulo aos self-management, foi notado que apesar da 
grande importância das ações, esta prática de acompanhamento ainda é um processo 
incipiente a nível mundial. Apesar dos poucos estudos, as evidências científicas trazidas 
por eles acerca das ações de saúde ao paciente pós angioplastia com foco no self-
management, apontam para a importância destas estratégias e cuidados dos 
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enfermeiros e profissionais de saúde no fomento da autogestão no cuidado do paciente 
pós-angioplastia coronária. Ressalta-se que na equipe de saúde, os enfermeiros são os 
profissionais que estão mais partícipes nas ações de cuidado para a população estando 
na autoria da maioria dos estudos deste trabalho. Nessa perspectiva, este estudo 
permite contribuir por sintetizar as ações de self-management prestadas pelos 
profissionais aos indivíduos coronariopatas, e ser um fio condutor para o 
desenvolvimento de novas investigações que sustentam uma prática profissional da 
enfermagem de excelência 
 
Referências 

 
1. LIMA, Vivian Cristina et al. Cuidados de enfermería post-angioplastia transluminal 
coronaria: validación de protocolo. Enfermería Global, v. 18, n. 54, p. 374-409, 2019. 2. 
RODRIGUES, Marcos Gabriel et al. Processo de enfermagem em pacientes submetidos 
à angioplastia transluminal percutânea coronária. Revista Eletrônica Acervo Saúde, n. 
23, p. e284-e284, 2019. 3.FERES, Fausto et al . DIRETRIZ DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA E DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA SOBRE INTERVENÇÃO 
CORONÁRIA PERCUTÂNEA. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo , v. 109, n. 1, supl. 1, p. 1-
81, July 2017 . Available from 4.COLAFRANCESCHI, Alexandre Siciliano. Meus Valores 
são Diferentes dos seus? O Valor do Cuidado Invasivo da Doença Arterial Coronariana 
no Brasil. International Journal of Cardiovascular Sciences, v. 30, n. 5, p. 369-372, 2017. 
5. SNATERSE, Marjolein et al. Effective components of nurse-coordinated care to 
prevent recurrent coronary events: a systematic review and meta-analysis. Heart, v. 102, 
n. 1, p. 50-56, 2016. 6. SOARES, Rosângela et al. Intervenção psicológica em pacientes 
submetidos a angioplastia coronária: ensaio randomizado. Revista Brasileira de 
Cardiologia Invasiva, v. 18, n. 3, p. 311-315, 2010. 7. VAN DOMBURG, Ron T. et al. 
Feelings of being disabled as a predictor of mortality in men 10 years after percutaneous 
coronary transluminal angioplasty. Journal of Psychosomatic Research, v. 51, n. 3, p. 
469-477, 2001. 8. HASANKHANI, Hadi et al. The lived experiences of patients post 
coronary angioplasty: a qualitative study. Journal of Vascular Nursing, v. 32, n. 4, p. 144-
150, 2014. 9. PELLEGRINI, Denise Oliveira et al. Eficácia e Segurança de Stents 
Eluidores de Drogas no Mundo Real: Acompanhamento de 8 Anos. Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia, v. 103, n. 3, p. 174-182, 2014. 10. UDLIS, Kimberly A. Self‐management 
in chronic illness: concept and dimensional analysis. Journal of Nursing and Healthcare 
of Chronic Illness, v. 3, n. 2, p. 130-139, 2011. 11. ROLLEY, John X. et al. Review of 
nursing care for patients undergoing percutaneous coronary intervention: a patient 
journey approach. Journal of Clinical Nursing, v. 18, n. 17, p. 2394-2405, 2009. 12. 
MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, 
Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de 
evidências na saúde e na enfermagem. Texto & contexto enfermagem, v. 17, n. 4, p. 
758-764, 2008. 13. MOATTARI, Marzieh et al. Angina self-management plan and quality 
of life, anxiety and depression in post coronary angioplasty patients. Iranian Red 
Crescent Medical Journal, v. 16, n. 11, 2014. 14. JAFARI, Fahimeh et al. Effects of a 
lifestyle modification program on knowledge, attitude and practice of hypertensive 
patients with angioplasty: a randomized controlled clinical trial. International journal of 
community based nursing and midwifery, v. 4, n. 4, p. 286, 2016. 15. SHIBAYAMA, 
Kenzo. Factors related to the improvement of quality of life at 6 months after discharge 
for myocardial Infarction patients treated with percutaneous coronary intervention. 
Journal of Rural Medicine, v. 7, n. 1, p. 33-37, 2012. 16. KÄHKÖNEN, Outi et al. 
Hypothetical model of perceived adherence to treatment among patients with coronary 
heart disease after a percutaneous coronary intervention. Nursing Open, v. 7, n. 1, p. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 808 

 

246-255, 2020. 17. PETERSON, Janey C. et al. Developing self-management education 
in coronary artery disease. Heart & Lung, v. 43, n. 2, p. 133-139, 2014.. 18 HOFMAN-
BANG, Claes et al. Two-year results of a controlled study of residential rehabilitation for 
patients treated with percutaneous transluminal coronary angioplasty. A randomized 
study of a multifactorial programme. European Heart Journal, v. 20, n. 20, p. 1465-1474, 
1999.. 19 ASTIN, Felicity et al. The information needs of patients treated with primary 
angioplasty for heart attack: an exploratory study. Patient Education and Counseling, v. 
73, n. 2, p. 325-332, 2008. 20. PARK, Ai Hee; LEE, Suk Jeong; OH, Seung Jin. The 
effects of a smoking cessation programme on health‐promoting lifestyles and smoking 
cessation in smokers who had undergone percutaneous coronary intervention. 
International journal of nursing practice, v. 21, n. 2, p. 107-117, 2015. 21. JENSEN, K. 
et al. Advanced rehabilitation nursing care of coronary angioplasty patients using self‐
efficacy theory. Journal of Advanced Nursing, v. 18, n. 6, p. 926-931, 1993. 22. 
NUSSBAUM, Gloria B. Writing on the walls: Poster education for cardiac patients. 
Nursing2019, v. 32, n. 5, p. 32cc14-32cc18, 2002. 23. VASCONCELOS, Hrica Alves et 
al. NURSING PROCESS APPLIED TO A CLIENT POST-ANGIOPLASTY: 
ASSISTENTIAL CONVERGENT STUDY. Journal of Nursing UFPE/Revista de 
Enfermagem UFPE, v. 5, n. 9, 2011. 24. GRADY, Patricia A.; GOUGH, Lisa Lucio. Self-
management: a comprehensive approach to management of chronic conditions. 
American journal of public health, v. 104, n. 8, p. e25-e31, 2014. 25. OCAÑA 
FERNÁNDEZ, Laura. Revisión de la literatura sobre el paciente experto en la 
Insuficiencia Cardíaca. 2016. 26 MADDISON, Ralph et al. Usefulness of wearable 
cameras as a tool to enhance chronic disease self-management: scoping review. JMIR 
mHealth and uHealth, v. 7, n. 1, p. e10371, 2019. 27 CATALINA, Cosor Oana et al. 
Fatores Lipídicos de Risco Cardiovascular e Taxa de Eventos Cardiovasculares após 
Revascularização Miocárdica. International Journal of Cardiovascular Sciences, v. 30, 
n. 1, p. 4-10, 2017.. 28. TINSEL, Iris et al. Encouraging self-management in 
cardiovascular disease prevention: A randomized controlled study of a structured advice 
and patient activation intervention in primary care. Deutsches Ärzteblatt International, v. 
115, n. 27-28, p. 469, 2018 29. MORENO, Estibaliz Gamboa et al. Efficacy of a self-
management education programme on patients with type 2 diabetes in primary care: A 
randomised controlled trial. Primary care diabetes, v. 13, n. 2, p. 122-133, 2019. 30. 
LIMA, Fernanda Maria Alves; SIMONETTI, Janete Pessuto. Atividade educativa com 
pacientes submetidos à angioplastia coronariana. Rev. enferm. UFPE on line, p. 3072-
3078, 2017. 31. MARTINS-ULBRICH, Elis et al. Care models for people with chronic 
diseases: integrative review. Investigacion y educacion en enfermeria, v. 35, n. 1, p. 8-
16, 2017.DOI: 32. Nursing Now Brasil. [internet]. 2020 [cited 2020 jan 29]; Available from: 
http://nursingnowbr.org/metas-2020 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 809 

 

CÓDIGO: SB0267 

AUTOR: ANTONIO VICTOR DE ALMEIDA ASSIS 

COAUTOR: LUCAS MELO DA COSTA 

COAUTOR: JOABE DOS SANTOS PEREIRA 

COAUTOR: DENNYS RAMON DE MELO FERNANDES ALMEIDA 

ORIENTADOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL 

 

 

TÍTULO: Análise morfológica e histoquímica em lesões não neoplásicas e neoplásicas 

de glândula tireoide 

Resumo 

 
INTRODUÇÃO: Diversas patologias que afetam a tireoide são avaliadas ao exame 
clínico como nódulos tireoidianos, podendo representar distúrbios reacionais ou 
neoplasias. Os critérios citopatológicos e histopatológicos vigentes geram discordância 
e imprecisão diagnóstica quanto a natureza proliferativa, benigna ou maligna de 
algumas lesões. Assim, a imunoistoquímica e/ou biologia molecular podem trazer 
subsídios valiosos para melhor compreensão da biopatologia das lesões, propiciando 
um diagnóstico e conduta adequados e, assim, melhorando o prognóstico dos 
pacientes. METODOLOGIA: Esta parte do trabalho consiste em um estudo 
retrospectivo, observacional, descritivo, constituído pela análise dos aspectos 
clinicopatológicos das lesões. Com amostra de 55 casos, será realizada análise 
morfológica (HE), histoquímica (tricrômico de Masson) e imunoistoquimica (anti-TGF-
beta). RESULTADOS: Devido à pandemia da covid-19 só foi possível realizar seleção 
e análise parcial da amostra, contudo, baseando-se nos achados da literatura espera-
se correlacionar as marcações histoquímica e imunoistoquímica com padrões 
morfológicos inerentes de cada entidade, possivelmente esclarecendo melhor seu 
comportamento biológico e predição de prognóstico. CONCLUSÕES: A pesquisa não 
possui conclusões até este momento, todavia, presume-se o impacto positivo das 
técnicas previstas no âmbito do diagnóstico e previsão do comportamento biológico 
destas doenças da tireoide. 
 
 
Palavras-chave: Tireoide, neoplasias, diagnóstico, imuno-histoquímica 

TITLE: Morphological and histochemical analysis in non-neoplastic and neoplastic 

lesions of the thyroid gland 

Abstract 

 
INTRODUCTION: Several pathologies that affect the thyroid are evaluated on clinical 
examination as thyroid nodules, which may represent reaction disorders or neoplasms. 
The current cytopathological and histopathological criteria generate disagreement and 
diagnostic inaccuracy regarding the proliferative, benign or malignant nature of some 
lesions. Thus, immunohistochemistry and / or molecular biology can provide valuable 
subsidies for a better understanding of the biopathology lesions, providing an adequate 
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diagnosis and conduct and, thus, improving patients' prognosis. METHODOLOGY: This 
part of the work consists of a retrospective, observational, descriptive study, constituted 
by the analysis of the clinicopathological aspects of the lesions. With a sample of 55 
cases, morphological (HE), histochemical (Masson's trichrome) and 
immunohistochemistry (anti-TGF-beta) analysis will be performed. RESULTS: Due to the 
covid-19 pandemic, it was only possible to carry out partial selection and analysis of the 
sample, however, based on the literature findings, it is expected to correlate the 
histochemical and immunohistochemical markings with the inherent morphological 
patterns of each entity, possibly better clarifying its biological behavior and prognosis 
prediction. CONCLUSIONS: The research has no conclusions so far, however, it is 
assumed that the positive impact of the techniques provided for the diagnosis and 
prediction of the biological behavior of these thyroid diseases. 
 
 
Keywords: Thyroid, neoplasms, diagnosis, immunohistochemistry 

Introdução 

A tireoide é uma glândula endócrina, bilobada, localizada na região anterior do pescoço, 
próximo à laringe. Sua função é primordial para o crescimento e desenvolvimento do 
corpo e tecidos, sendo regulada pelo hormônio estimulador da tireoide (TSH) secretado 
pela adenohipófise. Nos bócios acontece a síntese prejudicada de hormônios 
tireoidianos, levando a um aumento nos índices séricos de TSH, gerando hipertrofia e 
hiperplasia glandular. A incidência de bócio é variável devido às variações de dieta 
básica, principalmente quanto ao iodo, e, normalmente, acomete mulheres de 20 a 40 
anos. Os adenomas de tireoide são neoplasias benignas derivadas do epitélio folicular 
que apresentam volume celular elevado e hiperfunção glandular. Pode ser simples ou 
múltiplo, com predileção pelo sexo feminino entre 40 a 60 anos, apresentando 
integridade capsular, formação de folículos contendo colóide e células que apresentam 
poucas alterações (CARTER et al. 2016; LI et al. 2017). 
 
Estima-se para o Brasil, em 2020, 11.950 novos casos de câncer da glândula tireoide 
em mulheres, representando 5,4 % dos novos casos e de 2.310 para homens (1,02%). 
Dentre estas lesões, destacam-se: carcinoma folicular de tireoide, carcinoma sólido, 
carcinoma anaplásico de tireoide e carcinoma papilífero de tireoide (CPT). Para 
diferenciar as lesões de tireoide, a anamnese e exames físicos são insuficientes, tendo 
outros exames um papel fundamental, entretanto, a maioria deles são examinador-
dependente e acabam gerando discordância quanto ao correto diagnóstico, dentre eles, 
a ultrassonografia e a punção aspirativa por agulha fina são os mais utilizados. O 
diagnóstico citopatológico de carcinoma folicular/papilífero é indicativo de malignidade, 
porém, é necessária comprovação de invasão vascular e/ou capsular obtidas no exame 
histopatológico. A discordância no diagnóstico das alterações também está presente 
nos exames histopatológicos, sua nomenclatura já passou por diversas alterações 
desde 1960, e, ainda assim, não há consenso das características identificadas para 
confirmação de malignidade e qual o prognóstico esperado (KAKUDO et al. 2018; INCA, 
2020). 
 
 Diversos autores relatam que o TGF- beta é um supressor de tumor na fase inicial da 
carcinogênese e na progressão tumoral promove motilidade e disseminação das células 
com evasão imunitária.  Zhong et al. (2017), estudaram a relação entre TGF- beta e a 
expressão do HMGA1 verificando a função desta proteína na proliferação e invasão do 
câncer. Uma consequência direta da mutação do gene relacionado a HMGA1 seria a 
maior expressão de TGF-beta pelo parênquima o que influenciaria o crescimento celular 
desordenado do tumor. Cui et al. (2018), estudaram a expressão de TGF-beta na 
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regulação positiva de lncRNA-ATB, onde a superexpressão desta molécula, em tecidos 
tumorais e em plasma sanguíneo, promove maior migração e invasão das células 
malignas na tireoide, relacionando com maior ocorrência de metástase a distância. 
 
O estroma tumoral dos carcinomas de tireoide tem importância na progressão do 
câncer. Há diversas formas de avaliar suas características, dentre elas a utilização de 
técnicas histoquímicas como colorações tricrômicas, que são usadas para diferenciar e 
quantificar fibras colágenas e fibras musculares. Embora a técnica convencional de HE 
possa mostrar diferenças morfológicas de músculos, vasos e conjuntivo, nos casos de 
neoplasias com estromas altamente colagenizados ou tumores sólidos com invasão 
difusa, estas técnicas esclarecem melhor o tecido envolvido (PASINI et al. 2013; 
TOCHETTO, 2015). 
 
Destaca-se, portanto, a relevância do diagnóstico diferencial de lesões proliferativas e 
reativas com neoplasias benignas de tireoide, bem como entre tumores malignos sem 
atipias evidentes. Assim, destaca-se que estudos que busquem biomarcadores de 
diagnóstico e prognóstico mostram-se uteis para guiar o tratamento mais adequado, 
trazendo também subsídios para melhor compreensão do comportamento das 
neoplasias de tireoide. 
 
Metodologia 

 
1.1 IMPLICAÇÕES ÉTICAS 
O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFRN e aprovado sob parecer 3.700.335/2020. 
1.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 
O presente trabalho consiste em um estudo retrospectivo, observacional, descritivo, 
quantitativo e qualitativo, constituído pela análise e registro dos aspectos 
clinicopatológicos de bócios colóides (BC), adenomas foliculares (AF) e carcinomas 
papilíferos (CPT), bem como a análise da coloração histoquímica, pelo tricrômio de 
masson, das fibras colágenas do estroma de lesões de natureza neoplásica e expressão 
imunoistoquímica de TGF-beta em todos os grupos. 
1.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
Serão utilizados 15 casos de bócios colóides (BC), 10 adenomas foliculares (AF) e 30 
carcinomas papilíferos (CPT) registrados e arquivados no serviço de Anatomia 
Patológica do Departamento de Patologia da UFRN. 
Critérios de inclusão 
Informações clínicas suficientes para a realização do estudo clínico;Quantidade e 
qualidade do material contido nos blocos de parafina suficientes para confecção de 
lâminas para o estudo histopatológico, histoquímico e imunoistoquímico. 
Critérios de exclusão 
Pacientes com doenças autoimunes, com diagnóstico de outra(s) neoplasia(s) 
maligna(s) na ocasião da biópsia tireoidiana. 
1.4 ANÁLISE CLINICOPATOLÓGICA 
As informações clínicas dos casos selecionados desta pesquisa, tais como: gênero, 
idade, localização e tamanho da lesão serão coletados dos arquivos de biópsias e 
transcritos em fichas previamente elaboradas. Para análise morfológica, os espécimes 
serão cortados em secções de 5-µm de espessura e submetidos à coloração pela 
técnica da hematoxilina/eosina (HE). Será avaliada a extensão, arquitetura e morfologia 
de todas as lesões (BC, AF e CPT). Além disso as variações histopatológicas, casos de 
AF e CPT, serão consideradas, bem como a situação de encapsulamento das lesões, 
além da intensidade e a localização do infiltrado inflamatório, quando presente. Por fim, 
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serão analisadas as características estromais como: colagenização/fibrose 
descrevendo em relação a localização (focal ou difusa) e quantidade (baixa ou alta). No 
caso das lesões malignas, especificamente, será avaliado a presença de invasões 
extratireoidiana, vascular, linfática e/ou neural. Por fim, no CPT, as figuras de mitoses e 
pleomorfismo que puderem indicar maior agressividade tumoral serão descritas. 
1.5 ANÁLISE HISTOQUÍMICA PELO TRICRÔMIO DE MASSON 
Serão corados, pelo tricrômio de masson, todos os grupos de lesões (BC, AF e CPT), 
para avaliar a deposição de colágeno. Para tanto, serão avaliados a intensidade de 
coloração, de forma semiquantitativa, sendo divididos em 03 estratos que vão de (+1) 
pouco marcados, (+2) moderadamente marcados e (+3) intensamente marcados, de 
acordo com a densidade da cor azulada evidenciada pela técnica (Protocolo adaptado 
de BORGES et al. 2016). 
1.6 ESTUDO IMUNOHISTOQUÍMICO 
Os espécimes fixados em formol a 10% e emblocados em parafina serão submetidos a 
cortes de 3µm de espessura e estendidos em lâminas de vidro previamente limpas, 
preparadas com adesivo à base de Organosilano (3-aminopropyltrietoxi-silano, Sigma 
Chemical CO®, St. Louis, MO, EUA). O material posteriormente será submetido ao 
anticorpo anti- TGF-beta (TGF beta RII, antibody, clone sc-400, Santa Cruz 
Biotechnology®, Inc) e, posteriormente, as amostras serão incubadas com o sistema 
Hidef (Cell Marque, CA, USA). A diluição do anticorpo bem como o tempo de incubação 
será definida, conforme resultados de testes piloto a serem feitos. 
O controle positivo interno, para o anticorpo anti-TGF-beta, será realizado com 
fragmentos da glândula tireoide oriundos das biopsias adjacentes as lesões. O controle 
negativo será realizado a partir da substituição dos anticorpos primários por albumina 
de soro bovino à 1% (BSA) em solução tampão, seguido por todos os passos do 
protocolo descrito por BATISTA SEVERO et al., 2018. 
1.7 PERFIL DE IMUNOMARCAÇÃO DE TGF-BETA 
A avaliação da imunoexpressão será estabelecida baseando-se na positividade de 
marcação. Serão consideradas positivas todas as células que apresentarem 
pigmentação de coloração acastanhada, sendo o restante do tecido apresentando-se 
azulado devido ao uso do contra-corante, a hematoxilina de harris. Para este fim, as 
amostras serão analisadas por um observador previamente calibrado e os dados serão 
anotados em fichas padronizadas, elaboradas para o estudo. 
A expressão de TGF-beta será avaliada tanto no citoplasma quanto membrana das 
células tumorais ou proliferativas, sendo caracterizadas como ausente (0) ou presente 
(+) em todos os grupos descritos (BC, AF e PTC). Adicionalmente, nas lesões malignas, 
a expressão de TGF-beta será observada no centro e na periferia (Protoclo adaptado 
de IVANOVA et al. 2018). 
1.8 CAPTURA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS 
Após o processamento dos cortes histológicos, histoquímico e imunoistoquímico, cada 
espécime será analisado sob microscopia de luz (Olympus BX41, Olympus Japan Co., 
Tokyo, Japão). Posteriormente as lâminas serão escaneadas (Panorâmic MIDI, 1.15 
SPI, 3D HISTECH, Budapest, Hungria) e obtidas imagens por meio do programa 
Panoramic Viwer 1.15.2 (3D HISTECH, Budapest, Hungria). 
1.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Os dados obtidos serão organizados em um banco de dados informatizado com o auxílio 
do programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 
22.0. Posteriormente, os resultados serão submetidos às análises descritivas e testes 
estatísticos adequados. Para todos os testes estatísticos será estabelecido um nível de 
significância de 5% (p < 0,05). 
Para verificar diferenças significativas serão utilizados os testes de Mann-Whitney e 
Kruskal-Wallis. Na busca de associações significativas serão adotados os testes Qui-
quadrado ou Exato de Fisher. 
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Resultados e Discussões 

 
Devido à pandemia do corona vírus (Covid-19) durante o início do ano de 2020, só foi 
possível realizar o envio do projeto para o CEP, após sua aprovação foi realizada a 
seleção parcial da amostra, pois, a universidade se viu obrigada, mediante o DECRETO 
Nº 29.524, DE 17 DE MARÇO DE 2020 a suspender as aulas presenciais de todo o tipo, 
e vetar atividades complementares como monitoria, pesquisa e extensão presenciais. 
Com isso, a pesquisa foi interrompida durante este tempo e até o momento apenas a 
aquisição das lâminas dos casos pré-selecionados e contagem prévia do total de 
lâminas foi possível. 
Contudo, destaca-se, ainda, como resultados esperados, que a realização desta 
pesquisa auxilie no esclarecimento do comportamento biológico das diversas lesões 
que podem acometer a tireoide. Evidenciando, dessa maneira, a relevância de 
marcadores histoquímicos e imunoistoquímicos no diagnóstico diferencial de lesões 
proliferativas com neoplasias benignas, assim como, entre tumores malignos da tireoide 
com ausência de atipias evidentes. Possivelmente também será possível correlacionar 
a expressão destes marcadores com o prognóstico referido destas lesões. 
Em relação ao estroma tumoral dos carcinomas de tireoide, já se tem mostrado 
fundamental importância na progressão do câncer. Por mais que a técnica convencional 
de hematoxilina-eosina (HE) possa mostrar diferenças morfológicas de músculos, vasos 
e conjuntivo, os casos de neoplasias com estromas altamente colagenizados (variante 
desmoplásica) ou mesmo tumores sólidos com invasão difusa de tecidos periféricos, 
técnicas especiais de coloração ajudam a esclarecer, com maior precisão, o tipo de 
tecido envolvido. Dessa forma, o tricômio de masson apresenta valor diagnóstico auxiliar 
em lesões de tireoide que possuam variabilidade na densidade da cápsula, ressaltando 
a importância deste estroma tumoral na progressão do câncer de tireoide (TOCHETTO, 
2015). 
Diversos estudos apontam para correlação entre o TGF-beta e o processo de invasão 
e migração celular durante o processo de carcinogênese, sendo um supressor de tumor 
na fase inicial da carcinogênese e, na progressão tumoral, possuindo relações 
fundamentais no controle da motilidade e disseminação das células malignas com 
evasão imunitária (MEULMEESTER, 2010; ZHONG et al. 2017). 
Correia (2013) estudou a expressão de FOXP3 nas células do parênquima de tumores 
malignos de tireoide e verificou que esta molécula estava implicada na regulação de 
Linfócitos Treg (CD4+) do estroma das lesões, os quais produziriam fatores anti-
inflamatórios como o IL-10 e TGF-beta, elevando a capacidade de escape do sistema 
imune de PTCs. Já Zhang et al. (2013), estudando a via Notch-1/TGF-beta, mostraram 
que as células do estroma tumoral (fibroblastos tumorais) que expressaram níveis mais 
elevados de Notch1 e TGF-beta estavam intimamente relacionados com a metástase 
linfonodal. 
Cho et al. (2018) associaram a proliferação fibroblástica no estroma com maior 
invasividade dos PTCs. Diante desses achados é importante salientar que tumores com 
alta atividade do estroma como a rara variante desmoplásica do PTC, com alta taxa de 
deposição de colágeno, está associada a baixa sobrevivência e invasão vascular 
precoce na cápsula do PTC. Xie et al. (2019), evidenciaram a regulação negativa de 
lncRNA-NEF pelo TGF-Beta, demostrando que a superexpressão de lncRNA-NEF inibia 
o processo de metástase e invasão tecidual de células de PTC pelo TGF-beta. O estudo 
demonstrou que o aumento na expressão de TGF-beta está relacionado a uma maior 
invasividade e metástase tecidual, a presença desta citocina, portanto, em tecidos de 
PTC, pode estar relacionado ao prognóstico sombrio do tumor e a probabilidade elevada 
de metástase do mesmo. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 814 

 

Outrossim, espera-se com a continuação desta pesquisa possa evidenciar diferenças 
significativas nos níveis de imunoexpressão de TGF-beta entre os tipos de condições 
avaliadas. Assim como, identificar diferença entre o nível de deposição de fibras 
colágenas e consequente agressividade das lesões malignas. 
 
Conclusão 

 
Devido a pesquisa não apresentar resultados concretos disponíveis, torna-se impossível 
a construção de conclusões sólidas para este trabalho, porém, presume-se o impacto 
positivo das técnicas previstas no âmbito do diagnóstico e previsão do comportamento 
biológico destas doenças da tireoide. 
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TÍTULO: ADOECIMENTO E MORTE POR CÂNCER DE MAMA NO BRASIL: UM 

ESTUDO ECOLÓGICO 

Resumo 

Na atualidade o câncer de mama ainda se mostra como um importante problema de 
saúde pública,visto isto,o presente trabalho objetiva:analisar o padrão de distribuição 
espacial da mortalidade e diagnóstico tardio do câncer de mama e sua correlação 
espacial com indicadores populacionais socioeconômicos e de oferta de serviços de 
saúde.Métodos:Estudo ecológico, desenvolvido com as 161 RIAU.Os dados sobre 
mortalidade foram coletados do SIM.Os dados de estadiamento tumoral foram extraídos 
do RHC.As variáveis socioeconômicas foram coletadas no Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil;e os dados sobre densidade de médicos e serviços de saúde no 
CNES e da Agência Nacional de Saúde Suplementar.A análise descritiva dos dados foi 
realizada por georreferenciamento.Para a verificação de existência de aglomerados 
territoriais foi utilizado o índice de Moran Global e Indicador Local de Associação 
Espacial.Na análise multivariada optou-se por usar os modelos com efeitos espaciais 
globais. Resultados:A taxa média de mortalidade por câncer de mama ajustada pela 
população padrão mundial foi de 10,65/100.000 mulheres.A proporção de diagnóstico 
tardio foi de 40,0%,além disso apresentou correlação espacial positiva com o Índice de 
GINI e negativa com a densidade de médicos ginecologistas.Conclusão:As 
desigualdades socioeconômicas e de oferta de serviços de saúde do território brasileiro 
são determinantes do padrão espacial da morbimortalidade por câncer de mama no 
país. 
 
Palavras-chave: Neoplasias da mama, Fatores socioeconômicos, Saúde Pública. 

TITLE: BREASTFEEDING AND DEATH FROM BREAST CANCER IN BRAZIL: AN 

ECOLOGICAL STUDY 

Abstract 

Currently, breast cancer is still an important public health problem, given that this study 
aims to: analyze the pattern of spatial distribution of mortality and late diagnosis of breast 
cancer and its spatial correlation with population socioeconomic and health indicators. 
provision of health services.Methods: Ecological study, developed with the 161 RIAU. 
Data on mortality were collected from SIM. Tumor staging data were extracted from 
RHC. Socioeconomic variables were collected in the Atlas of Human Development in 
Brazil; and the data on density of doctors and health services at CNES and the National 
Supplementary Health Agency. Descriptive analysis of the data was performed by 
georeferencing. To check for the existence of territorial clusters, the Moran Global Index 
and Local Association Indicator were used. In the multivariate analysis, we chose to use 
models with global spatial effects. Results: The average breast cancer mortality rate 
adjusted by the world standard population was 10.65 / 100,000 women. The proportion 
of late diagnosis was 40.0%, in addition, it presented a positive spatial correlation with 
the GINI index and a negative one. with the density of gynecologists. Conclusion: The 
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socioeconomic inequalities and the supply of health services in the Brazilian territory are 
determinants of the spatial pattern of breast cancer morbidity and mortality in the country. 
 
Keywords: Breast Neoplasms, Socioeconomic Factors, Public Health. 

Introdução 

O câncer de mama é o tumor com maiores taxas de incidência e mortalidade na 
população feminina. Estimativas mostram aumento nos números de casos e óbitos por 
câncer de mama, com variações regionais que estão relacionadas aos distintos 
contextos político e socioeconômico dos países e regiões (BRAY et al., 2018, p. 399). 
No Brasil, estima-se mais de 59 mil novos casos e quase 29 mil novas mortes por câncer 
de mama feminino até o ano de 2025 (FERLAY et al., 2018). O câncer de mama 
apresenta expressivas variações de incidência e mortalidade entre as regiões 
brasileiras, com diferenças geográficas que apontam as desigualdades em saúde da 
população (ISLAM et al., 2017, p. 126; BRASIL, 2019, p. 26). Quando precocemente 
detectada, a neoplasia maligna da mama apresenta um bom prognóstico, com grande 
potencial de cura. O diagnóstico tardio do câncer de mama é um dificultador das 
perspectivas de sobrevida à doença, estando associado a elevados custos de 
tratamento, e à piora dos indicadores de saúde (SANTOS-SILVA et al., 2019, p. 785) . 
As desigualdades em saúde que permeiam o diagnóstico tardio e a mortalidade por 
câncer de mama sofrem influência das condições socioeconômicas contextuais e da 
oferta e acesso aos serviços de saúde (ROCHA-BRISCHILIRI et al., 2018, p. 2). No 
Brasil, os níveis de desigualdades sociais e de renda são elevados (MOLLER, et al., 
2016, p. 1413; SANTOS-SILVA et al., 2019, p. 785). A grande extensão territorial e a 
acentuada diversidade socioeconômica regional contribuem para a distribuição irregular 
de serviços e tecnologias de saúde no espaço geográfico brasileiro. A oferta e o acesso 
aos cuidados de saúde voltados à detecção precoce e tratamento oportuno do câncer 
de mama são limitados, incapazes de atender as necessidades de saúde da população 
(ROCHA-BRISCHILIRI et al., 2018, p. 2). Embora alguns estudos analisem os fatores 
sociodemográficos que atuam como incrementadores ou mitigadores das 
desigualdades na morbimortalidade pelo câncer de mama (UNGER-SALDAÑA, 2014, 
p. 465; REN et al., 2019, p. 225; SANTOS-SILVA et al., 2019, p. 784; JI et al., 2020, p. 
1924), os padrões de distribuição espacial e seus fatores associados são 
frequentemente ignorados (ROCHA-BRISCHILIRI et al., 2018, p. 2). O mapeamento dos 
padrões geográficos do diagnóstico tardio e mortalidade por câncer de mama no 
contexto territorial brasileiro auxiliam no planejamento, avaliação e implementação de 
políticas públicas que visem o controle do câncer de mama a nível local e nacional 
(ROCHA-BRISCHILIRI et al., 2018, p. 2; HERRMANN et al., 2015, p. 6). Além disso, a 
análise do câncer de mama com foco na sua localização geográfica e na determinação 
da relação com fatores externos, como as condições socioeconômicas e a oferta de 
serviços de saúde à população, pode revelar resultados pouco explorados para o 
diagnóstico tardio e mortalidade por este câncer. O presente estudo tem o objetivo de 
analisar o padrão de distribuição espacial da mortalidade e diagnóstico tardio do câncer 
de mama e sua correlação com indicadores populacionais socioeconômicos e de oferta 
de serviços de saúde no Brasil. 
 
Metodologia 

 
Desenho do estudo e participantes Estudo observacional do tipo ecológico que usou 
como unidade de análise as 161 Regiões Intermediárias de Articulação Urbana (RIAU), 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2013 
(BRASILa, 2013, p. 16). As RIAU correspondem a uma escala intermediária entre as 
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Unidades da Federação (UF) e as Regiões Geográficas Imediatas de Articulação 
Urbana (BRASILa, 2013, p. 8). Estas regiões organizam o território a partir de capitais 
regionais ou centros urbanos de menor dimensão, levando em consideração a 
existência territorial de funções urbanas de maior complexidade (BRASILa, 2013, p. 8; 
BRASIL, 2017, p. 15). A escolha do recorte territorial das RIAU com referência ao ano 
de 2013 se deu pela capacidade de retratar as articulações urbanas e realidade 
contextual do período avaliado no estudo. Variáveis do estudo e fontes de dados Os 
desfechos analisados no estudo foram as Taxas Ajustadas de Mortalidade e a proporção 
de diagnóstico tardio do câncer de mama por RIAU no período de 2011 a 2015. Foram 
extraídos dados sobre mortalidade por neoplasia maligna da mama (CID 10 - C50) 
(WHO, 1997) do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) (BRASILa, 2019). Levou-se em 
consideração o local de residência e a faixa etária detalhada para o período estudado. 
Foram excluídos os óbitos com dados ausentes sobre local de residência e faixa etária. 
Para a correção do número de óbitos considerou-se a redistribuição de acordo com 
sexo, faixa etária, completude do preenchimento da declaração de óbito e os óbitos por 
causas mal definidas, seguindo as etapas apresentadas por dos Santos e Souza 
(SANTOS; SOUZA, 2019, p. 1553). Foram calculadas as taxas de mortalidade brutas 
(por 100.00) para as RIAU e ajustadas, de acordo com a população mundial padrão 
(SEGI, 1960, p.35) pelo método de padronização direta (WHO, 1991, p. 212). A 
população utilizada como referência foi a do meio do período avaliado e coletada da 
estimativa de população segundo município, sexo e idade, disponível no IBGE 
(BRASILb, 2013). A proporção do diagnóstico tardio do câncer de mama foi extraída do 
Integrador de Registros Hospitalares de Câncer (RHC) (BRASILd, 2019). O integrador 
reúne informações padronizadas colhidas pelos RHC que estão localizados em 
hospitais gerais ou especializados em oncologia de gestão pública, privada ou 
filantrópica (BRASIL, 2010). Atualmente, os RHC contam com um número de 209 
unidades hospitalares informantes, com maiores coberturas na região Sul (75.0%) e 
menores no Centro-Oeste (50.0%). Foram coletados no integrador RHC os casos de 
neoplasia maligna da mama em mulheres com idade entre 18 e 99 anos diagnosticadas 
no período de 2011 a 2015. Foram excluídos os casos com informações ausentes sobre 
estadiamento TNM do tumor, os casos de carcinoma In Situ (TNM 0), bem como os 
casos com ausência de dados sobre a idade e local de residência na ocasião do 
diagnóstico. O estadiamento clínico tumoral foi classificado a partir do Sistema TNM de 
Classificação de Tumores Malignos (BRASIL, 2004, p. 6), dicotomizado em Estádio 
Tardio (TNM III e IV) e Estádio Precoce (TNM I e II). A proporção de diagnóstico em 
estadiamento tardio do câncer de mama foi calculada para cada RIAU. Os indicadores 
populacionais socioeconômicos Índice de Gini e Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) foram obtidos no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil para o ano de 2010, 
disponibilizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
(BRASILc, 2013). Os dados de densidade médica e de oferta de serviços de saúde 
foram extraídos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
(BRASILb, 2019) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (BRASILe, 2019), a 
partir dos quais foram calculados indicadores específicos para o ano de 2013. Os 
denominadores dos indicadores foram extraídos dos dados censitários, contagens de 
população e estimativas populacionais por município, sexo e idade realizadas e 
divulgadas pelo IBGE (BRASILb, 2013). Análise estatística A análise descritiva dos 
dados foi realizada por georreferenciamento com o software TerraView 4.0.0, utilizando 
as RIAU para a criação de mapas temáticos. A análise descreve espacialmente a 
distribuição das taxas ajustadas de mortalidade e a proporção de diagnóstico tardio para 
câncer de mama no território brasileiro no período de 2011 a 2015. Para a verificação 
de existência de aglomerados territoriais foi utilizado o índice de Moran Global, capaz 
de identificar áreas com dinâmica espacial própria. O Indicador Local de Associação 
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Espacial (LISA – Local Indicator of Spatial Association) foi utilizado para identificar os 
padrões significativos de correlação espacial (CÂMARA et al., 2004, p. 12). Em função 
do nível de significância do LISA, as RIAU foram classificadas em correlação positiva, 
quando a região possui vizinhos com valores próximos (Alto-Alto, Baixo-Baixo), e 
negativa quando os valores das regiões vizinhas são distintos (Alto-Baixo e Baixo-Alto). 
De acordo com a identificação de autocorrelação espacial, as variáveis independentes 
que apresentaram correlação estatisticamente significativa com as variáveis 
dependentes do estudo, bem como as variáveis não colineares (correlação < 0,7) foram 
elegíveis para a inserção na análise multivariada de regressão espacial. Na análise 
multivariada, foi utilizado o modelo com efeitos espaciais globais, por meio do modelo 
de erro espacial (Spatial Error Model). A decisão do modelo final considerou os maiores 
valores do Log da Verossimilhança, e menores valores para o critério de informação de 
Akaike (AIC) e para o critério bayesiano Schawarz (CÂMARA et al., 2004, p. 12). 
Mantiveram-se no modelo multivariado final as variáveis estatisticamente significativas, 
bem como aquelas que possuem plausibilidade teórica para sua inserção no modelo 
estatístico. 
 
Resultados e Discussões 

 
No Brasil, para o período analisado, foram diagnosticados 195.201 casos de neoplasia 
maligna da mama em mulheres de 18 a 99 anos de idade. A proporção de diagnóstico 
tardio de câncer de mama foi de 40,0% (IC 39,8 – 40,2), variando entre as regiões do 
país. A taxa média de mortalidade por câncer de mama ajustada pela população padrão 
mundial foi de 10,65 por 100.000 mulheres com desvio padrão de 3,12. A Figura 1 
apresenta a distribuição espacial da proporção de diagnóstico tardio e das taxas 
ajustadas de mortalidade por câncer de mama nas 161 RIAU, entre 2011 a 2015. A 
existência de autocorrelação espacial da proporção de diagnóstico tardio e das taxas 
ajustadas de mortalidade por câncer de mama a nível das RIAU é observada por meio 
do Índice de Moran Global (I 0,404/ p 0,01; I 0,555/ p 0,01). A partir do cálculo do LISA, 
foi possível classificar as RIAU em função do seu nível de significância estatística. A 
Figura 2 apresenta as análises de autocorrelação espacial da proporção de diagnóstico 
tardio e das taxas ajustadas de mortalidade por câncer de mama no território brasileiro. 
A Figura 3 mostra as correlações espaciais observadas entre as proporções de 
diagnóstico tardio de câncer de mama e os indicadores populacionais socioeconômicos 
e de oferta de serviços de saúde. A maioria das correlações apresentaram valor 
negativo, exceto a correlação com o Índice de Gini que foi positiva. As variáveis 
independentes “Densidade de Mastologistas” (p 0,552) e “Cobertura da Atenção Básica” 
(p 0,929) foram as únicas que não apresentaram correlação significativa de acordo com 
a matriz de correlação. A Figura 4 mostra as correlações espaciais observadas entre as 
taxas ajustadas de mortalidade por câncer de mama e os indicadores populacionais 
socioeconômicos e de oferta de serviços de saúde no território brasileiro. O resultado 
da matriz de correlação mostra que todas as variáveis independentes estudadas 
apresentaram correlação estatisticamente significativa com a taxa ajustada de 
mortalidade por câncer de mama, exceto as variáveis “Densidade de médicos 
mastologistas” (p 0,967) e “Cobertura da Atenção Básica” (p 0,262). O modelo 
multivariado de regressão espacial para análise do diagnóstico tardio do câncer de 
mama apresentou poder explicativo de 45,0%. O modelo de análise da mortalidade por 
câncer de mama apresentou poder explicativo de 62,0%. Tais modelos tiveram os 
maiores valores de verossimilhança e menores valores para os critérios de informação 
de AIC e critério bayesiano Schwarz. Os resíduos dos modelos apresentaram 
distribuição normal e o índice Global de Moran foi de 0,013 (p<0,001) para análise do 
diagnóstico tardio e de -0,010 (p<0,001) para a análise da mortalidade. A Tabela 1 
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apresenta os dados das análises de regressão espacial para a proporção de diagnóstico 
tardio e taxa ajustada de mortalidade por câncer de mama, segundo RIAU. No modelo 
espacial final para análise do diagnóstico tardio do câncer de mama permaneceram o 
índice de Gini e os indicadores de oferta de serviços de saúde “Densidade de 
Ginecologistas” e “Densidade de Mamógrafos”. O modelo para a análise da mortalidade 
por câncer de mama foi composto pelo indicador socioeconômico IDH e indicadores 
relacionados à oferta de serviços de saúde (“Densidade de Ginecologistas” e 
“Densidade de Mamógrafos”). A variável “Densidade de Mamógrafos” foi mantida em 
ambos os modelos, mesmo sem significância estatística, devido a sua plausibilidade 
teórica e capacidade de ajuste estatístico. Algumas variáveis que apresentaram 
significância estatística na análise espacial bivariada não foram inseridas no modelo em 
decorrência da colinearidade com outras variáveis já presentes na análise. O 
diagnóstico tardio do câncer de mama apresenta correlação espacial positiva com o 
Índice de Gini (p 0,001) e negativa com a densidade de médicos ginecologistas (p 
0,009). As taxas ajustadas de mortalidade por câncer de mama apresentaram 
correlação espacial positiva e estatisticamente significativa com o IDH (p<0,001) e com 
a densidade de médicos ginecologistas (p<0,001). Nos dois modelos espaciais 
apresentados, os indicadores populacionais socioeconômicos apresentam valores de 
coeficientes mais elevados quando comparados aos indicadores de oferta de serviços 
de saúde. Isto aponta o alto poder preditivo destas variáveis dentro dos modelos 
estatísticos. DISCUSSÃO A distribuição espacial da morbimortalidade associada ao 
câncer de mama apresentada neste estudo evidencia as desigualdades 
socioeconômicas que se espacializam de diferentes formas no território brasileiro. Os 
resultados demonstram a presença de aglomerados espaciais entre as RIAU 
localizadas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil no que diz respeito às altas 
proporções de diagnóstico tardio do câncer de mama. Os resultados sugerem que as 
RIAU com maiores níveis de desigualdade socioeconômica local e menor oferta de 
serviços especializados de saúde apresentam elevadas proporções de diagnóstico 
tardio de câncer de mama. As elevadas proporções e a desigual distribuição territorial 
do diagnóstico tardio do câncer de mama aqui apresentadas são compatíveis com os 
achados de estudos desenvolvidos anteriormente no Brasil. A prevalência de 
diagnóstico tardio para o câncer de mama feminino apresentada nestes estudos varia 
de 40.2% a 53.5%. Tais prevalências são acompanhadas de variações regionais, sendo 
as regiões Norte (48.7%), Nordeste (44.5%) e Centro-Oeste (47.5%) as que possuem 
maiores níveis de detecção tardia do câncer de mama (SANTOS-SILVA et al., 2019, p. 
788; ABRAHÃO et al., 2015, p. 3). O Brasil possui o maior sistema público de saúde do 
mundo, que apresenta caráter universal, com vistas à equidade e à integralidade do 
cuidado. Cerca de 80% da população brasileira é assistida exclusivamente pelo sistema 
de saúde público nacional (FIGUEIREDO et al., 2018, p. 6). Entretanto, a elevada 
demanda por cuidados provoca a incapacidade do sistema público de atender as 
necessidades de saúde coletivas, o que leva a procura da população por serviços 
privados de saúde (OLIVEIRA et al., 2017, p. 259) . A desigual distribuição territorial de 
recursos e tecnologias de saúde, faz com que os serviços voltados para assistência 
oncológica se concentrem nos grandes centros urbanos do Brasil (RAMASWAMI et al., 
2018, p. 4) . As regiões Sul e Sudeste possuem as melhores estruturas urbanas, com 
serviços de saúde estruturados e ordenadamente distribuídos no território, além de 
apresentarem as maiores taxas de cobertura de planos privados de saúde do Brasil. As 
regiões Norte e Centro-Oeste apresentam uma ocupação populacional irregular, com 
grandes áreas de baixa densidade populacional, o que limita a distribuição dos serviços 
de saúde no território. A região Nordeste, apesar de ter uma ocupação territorial bem 
definida, tem a concentração das tecnologias e serviços de saúde nos grandes centros 
urbanos que ocupam a região litorânea, fator que limita a oferta de cuidados e 
tecnologias de saúde à população do interior (BARBOSA et al., 2016, p. 259; ROCHA-
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BRISCHILIARI et al., 2018,p.5). Em outros países, de diferente conformação territorial 
e contexto sociopolítico, é possível observar variações territoriais associadas ao 
diagnóstico tardio do câncer de mama (TATALOVICH et al., 2015, p. 5; ROCHE et al., 
2017,p.479). Estudos norte-americanos identificaram clusters espaciais em diversos 
estados do país com taxas de diagnóstico tardio de câncer de mama que variam de 33.5 
a 48.2 por 100,000 mulheres. A baixa condição socioeconômica e indicadores 
censitários de alta pobreza estiveram relacionados ao diagnóstico tardio do câncer de 
mama nestas regiões (TATALOVICH et al., 2015, p. 5; ROCHE et al., 2017, p.479). No 
Irã também foram estudadas as áreas de clusters territoriais com elevadas taxas de 
detecção tardia do câncer de mama, que apresentaram diferenças relacionadas ao 
acesso aos serviços de saúde e atrasos diagnósticos (OLFATIFAR et al., 2017, p.1415). 
O contexto sociopolítico e econômico associado ao acesso aos serviços de saúde são 
considerados os principais fatores que contribuem para as desigualdades na 
morbimortalidade por câncer de mama (ROCHA-BRISCHILIARI et al., 2018,p.2). No 
Brasil, a grande extensão do território, sua histórica e desigual distribuição espacial de 
municípios e população contribuíram de forma significativa para os contrastes de 
distribuição de renda no país (NERI, 2019,p.11). Os resultados deste estudo apontam 
correlação espacial entre o diagnóstico tardio do câncer de mama e a desigualdade de 
renda local das RIAU, medida pelo Índice de Gini. Fato que pode ser justificado pela 
distribuição irregular de recursos financeiros e serviços de saúde entre os municípios 
que compõem esta unidade de recorte territorial. Tal cenário contribui para a 
manutenção e incremento das desigualdade no acesso aos serviços de saúde e, 
consequentemente, para a alta prevalência do diagnóstico tardio do câncer de mama 
nas áreas mais desiguais do Brasil (ROCHA-BRISCHILIARI et al., 2018, p. 4; 
FERREIRA et al., 2017, p. 5; FIGUEIREDO, ADAMI, 2019, p. 3). O acesso aos serviços 
de saúde reflete as desigualdades na distribuição dos níveis hierárquicos de atenção à 
saúde da pessoa com câncer (STOPA et al., 2017, p. 8; MALTA et al., 2018,p.11). A 
densidade de médicos ginecologistas apresentada neste estudo funciona como um 
proxi para análise do acesso geral da população feminina aos serviços voltados à saúde 
da mulher. Dados apontam que a baixa oferta de médicos ginecologistas associa-se a 
taxas mais elevadas de detecção tardia do câncer de mama feminino (AKINYEMIJU, et 
al., 2016, p. 3). Achados de um estudo nacional revelam que o acesso ao atendimento 
ginecológico nos últimos dois anos e a realização regular do exame de Papanicolau 
contribui para maiores níveis de conhecimento e de detecção precoce do câncer de 
mama entre as mulheres brasileiras (SCHILLING et al.,2017,p.854). A associação entre 
a detecção precoce e o acesso ao médico ginecologista pode ser explicada pela maior 
adesão aos programas de rastreio ao câncer de mama (BERTAUT et al.,2018,p.6). O 
presente estudo mostra a formação de clusters territoriais de altas taxas ajustadas de 
mortalidade localizados entre as RIAU do Sul e Sudeste do país. As regiões apresentam 
elevados níveis de desenvolvimento socioeconômico global e melhores condições de 
oferta de serviços de saúde de nível intermediário. As regiões Sudeste e Sul apresentam 
as maiores taxas de incidência de câncer de mama do Brasil, com risco estimado de 
81,06 e 71,16 por 100 mil, respectivamente (BRASIL, 2019,p.34). Nos países e regiões 
de renda baixa e média é possível observar uma mudança no perfil da morbimortalidade 
por câncer, especialmente no deslocamento de diagnósticos relacionados à pobreza e 
infecções para tipos oncológicos que são característicos de áreas de maior 
desenvolvimento, como é caso do câncer de mama. Tal observação está associada aos 
processos de incremento e envelhecimento populacional, acompanhados das 
alterações na distribuição e prevalência dos fatores de risco para o câncer (BRAY et 
al.,2018,p.395). Estudo prévio desenvolvido no Brasil, em estado do Sul do país, mostra 
uma correlação espacial positiva entre as altas taxas de mortalidade por câncer de 
mama e as melhores condições socioeconômicas e de acesso aos serviços de saúde 
entre os municípios (ROCHA-BRISCHILIARI et al.,2018,p.8). A correlação descrita entre 
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a mortalidade e os altos níveis de desenvolvimento socioeconômico global pode estar 
relacionada à ideia da causalidade reversa. Nas áreas territoriais mais desenvolvidas, 
onde há melhor oferta de serviços e tecnologias de saúde, o número de diagnósticos de 
câncer de mama seria mais elevado e, consequentemente, haveria maior carga de 
mortalidade pela doença (OLIVEIRA et al.,2020,p.5). Os resultados deste estudo são 
discutidos com base na Lei dos Cuidados Inversos. Tal lei é resultado de políticas que 
limitam o acesso da população aos cuidados de saúde dos quais necessita, de modo 
que a disponibilidade de tais cuidados se apresenta inversamente às necessidades de 
saúde da população (HART, 1971, p. 406; BROEIRO,2016,p.168). As mulheres mais 
vulneráveis, que vivem em áreas desenvolvidas e com maior concentração 
populacional, apresentam dificuldade de assistência à saúde voltada à prevenção, 
diagnóstico e tratamento do câncer de mama (ROCHA-BRISCHILIARI et al.,2018,p.9). 
Fato que sugere a relação direta com as elevadas taxas de mortalidade por câncer de 
mama nestas regiões. No cenário das regiões territoriais de maior desenvolvimento e 
com disponibilidade de recursos financeiros, o alto custo de tratamentos oncológicos 
mais modernos pode limitar a oferta e acesso a tais tecnologias (BATOULI et 
al.,2014,p.122). A inacessibilidade aos modernos tratamentos para o câncer de mama, 
eficazes e de alto custo, impacta nos resultados de saúde associados à doença. O 
resultado aqui apresentado que correlaciona espacialmente a mortalidade por câncer 
de mama com a densidade de médicos ginecologistas indica que as RIAU com maiores 
níveis de mortalidade detêm ou estão próximas de serviços especializados de atenção 
à saúde da mulher, o que potencializa as estratégias de prevenção secundária ao 
câncer de mama. Estudos internacionais mostram associação entre a alta densidade de 
profissionais médicos e altas taxas de mortalidade por câncer em países de renda média 
e baixa (BATOULI et al., 2014, p. 122; NGUYEN et al.,2018, p.13). Entretanto, os 
estudos que avaliam a densidade de médicos ginecologistas no contexto do câncer de 
mama são voltados à prevenção secundária da doença, com vistas à discussão sobre 
a detecção precoce por meio da triagem mamográfica. O estudo de Rocha-Brischialiri 
et al. uma mostra correlação espacial positiva entre a mortalidade por câncer de mama 
e o acesso aos serviços de quimioterapia e radioterapia no Brasil (ROCHA-
BRISCHILIARI et al.,2018, p.9). O recente estudo de Oliveira et al., que avaliou a 
mortalidade por câncer de mama na realidade as RIAU brasileiras, evidencia que as 
áreas com maior oferta de serviços especializados em oncologia e maior densidade de 
médicos generalistas apresentaram elevadas taxas ajustadas de mortalidade por esta 
neoplasia (OLIVEIRA et al.,2020, p.4). Estudos sobre o câncer com foco na sua 
localização espacial possibilitam a compreensão das relações causais no que se refere 
às condições socioeconômicas contextuais e às oportunidades de saúde da população, 
com vistas à oferta e acesso aos serviços e tecnologias de saúde. A análise específica 
das RIAU permite avaliar o território brasileiro a partir de uma conformação que 
considera as regiões de influência das cidades, estabelecendo fluxos territoriais de 
acesso a atividades essenciais e aos serviços de saúde entre os municípios. A utilização 
de fontes de dados secundários oriundos dos sistemas de informação em saúde 
brasileiros pode ser considerada uma possível fragilidade deste estudo. No que se 
refere ao SIM, deve-se considerar a melhora da completude das variáveis 
epidemiológicas (FÉLIX et al.,2012). O RHC é a fonte de dados secundários 
relacionados ao diagnóstico do câncer mais completa disponível no Brasil. É relevante 
ponderar as possibilidades de análises espaciais considerando outras unidades de 
organização do território brasileiro e outros fatores determinantes da saúde dos 
indivíduos e suas coletividades. 
 
Conclusão 
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Com bases nas informações geográficas apresentadas, pode-se concluir que as 
desigualdades socioeconômicas e de oferta de serviços de saúde do território brasileiro 
são determinantes do padrão espacial da morbimortalidade por câncer de mama no 
país. As áreas mais carenciadas e com piores condições de assistência à saúde são 
marcadas por elevados índices de diagnóstico tardio do câncer de mama. As regiões 
mais desenvolvidas, onde se concentram os serviços e tecnologias de saúde do país, 
apresentam elevadas taxas de mortalidade por neoplasia maligna da mama. O presente 
estudo contribui para o estabelecimento e reorientação das políticas públicas destinadas 
ao controle do câncer de mama nas mais distintas realidades do território brasileiro. A 
implementação de programas eficazes de rastreio, o acesso oportuno aos serviços 
adequados de diagnóstico e tratamento oncológico, bem como a garantia da equidade 
e integralidade da assistência, possibilitarão o alcance de melhores resultados 
relacionados à morbimortalidade por câncer de mama no contexto brasileiro. 
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Figura 2 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 827 

 

 
Figura 3 
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TÍTULO: AS CAUSAS DOS ERROS DE MEDICAÇÃO SOB A ÓTICA DOS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE UM SERVIÇO DE PEDIATRIA 

Resumo 

No período de hospitalização, os pacientes pediátricos têm maior probabilidade de 
sofrer eventos adversos relacionadas a assistência à saúde, como os erros de 
medicação. Com esse entendimento, objetivou-se no presente estudo identificar a 
percepção dos profissionais de enfermagem em relação às prováveis causas de erros 
de medicação em pediatria. Trata-se de um estudo descritivo transversal, desenvolvido 
em março de 2018 com profissionais de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva 
Pediátrica de um hospital de ensino no nordeste do Brasil. Para estimular a reflexão 
sobre os fatores que favorecem a ocorrência de erro, utilizou-se a técnica do 
brainstorming. As causas encontradas foram agrupadas nas seguintes categorias: 
método, profissionais, ambiente, material e criança/acompanhante. A categoria com 
maior número de fatores elencados foi o método, atribuindo maior potencial de 
ocorrência de erro durante o processo de preparo e administração dos medicamentos. 
Na categoria profissionais, destacaram-se os erros de prescrição, suspensão de 
medicamentos sem comunicação a equipe e atraso na prescrição. Devido estes 
pacientes serem mais vulneráveis a riscos por suas especificidades, há necessidade de 
uma abordagem multidisciplinar, na qual, os profissionais de saúde possam 
implementar ações que minimizem a ocorrência de erros de medicação e consequentes 
danos, contribuindo para uma assistência mais segura ao paciente pediátrico. 
 
Palavras-chave: Erros de medicação.Segurança do paciente.Saúde da criança. 

Enfermagem 

TITLE: THE CAUSES OF MEDICATION ERRORS UNDER THE VIEW OF NURSING 

PROFESSIONALS IN A PEDIATRIC SERVICE 

Abstract 

During hospitalization, pediatric patients are more likely to experience adverse events 
related to health care, such as medication errors. With this understanding, the aim of the 
present study was to identify the perception of nursing professionals in relation to the 
probable causes of medication errors in pediatrics. This is a descriptive cross-sectional 
study, developed in March 2018 with nursing professionals from the Pediatric Intensive 
Care Unit of a teaching hospital in northeastern Brazil. To encourage reflection on the 
factors that favor the occurrence of error, the brainstorming technique was used. The 
causes found were grouped into the following categories: method, professionals, 
environment, material and child / companion. The category with the highest number of 
factors listed was the method, attributing the greatest potential for error to occur during 
the preparation and administration of medications. In the professional category, 
prescription errors, drug suspension without communication to the team and delay in 
prescription stood out. Because these patients are more vulnerable to risks due to their 
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specificities, there is a need for a multidisciplinary approach, in which health 
professionals can implement actions that minimize the occurrence of medication errors 
and consequent damage, contributing to safer care for pediatric patients. 
 
Keywords: Medication errors. Patient safety. Child health. Nursing 

Introdução 

A segurança do paciente é um tema relevante de pesquisa e vem ganhando destaque 
com as preocupações globais com essa temática, uma vez que, minimizar a ocorrência 
de erros significa qualificar o cuidado em saúde e reduzir incidentes associados aos 
processos assistenciais (BRASIL, 2013). Nesse sentido, o Ministério da Saúde definiu 
metas para a segurança do paciente em consonância com as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde. Dentre as quais estão à melhoria da segurança na 
prescrição, uso e administração de medicamentos (BRASIL, 2012). As crianças 
hospitalizadas tem maior probabilidade de sofrer erros de administração de 
medicamentos com potencial para causar danos, relacionados à necessidade de cálculo 
de dose baseado na idade, peso e superfície corpórea (MARINI; PINHEIRO; ROCHA, 
2016; CERNADA et al., 2019). Outro aspecto relevante é o fato das crianças 
apresentarem características diferentes de absorção, distribuição, metabolismo e 
excreção de drogas quando comparado aos adultos e também ao fato da maioria dos 
fármacos comercializados não serem destinados a utilização em crianças. Isso favorece 
a possibilidade de intoxicação do paciente pediátrico e favorece ao erro de cálculo do 
profissional (VALDERRAMA-SANABRIA, 2018). Na maioria das vezes, a administração 
da medicação na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica é realizada pelo técnico em 
Enfermagem. Porém, compete ao enfermeiro supervisionar as ações destes 
profissionais, além dos cuidados relacionados ao preparo, administração e avaliação 
dos pacientes após administração das medicações (ROCHA et al., 2018). Diante do 
exposto e da importância da temática abordada e a complexidade do processo de 
segurança do paciente na unidade de terapia intensiva pediátrica, bem como dos efeitos 
negativos para a saúde do paciente decorrente de erros de medicação, justifica-se a 
realização da presente pesquisa. Desta forma, este estudo tem por objetivo identificar a 
percepção dos profissionais de enfermagem em relação às prováveis causas de erros 
de medicação em pediatria. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, sobre os fatores causais 
que contribuem para os erros de medicação em pediatria sob a ótica dos profissionais 
de enfermagem. Os dados do estudo foram coletados em uma Unidade de Terapia 
Intensiva, de um hospital universitário conveniado ao sistema único de saúde (SUS) do 
nordeste brasileiro. Foi realizada uma revisão de escopo para identificar a percepção do 
profissional de enfermagem em relação às causas de erros de administração de 
medicação em unidade de terapia intensiva pediátrica como forma de embasamento 
científico do estudo. A população do estudo foi composta por 23 profissionais de 
enfermagem da UTI pediátrica. Houve perda de quatro profissionais devido afastamento 
do serviço no período de realização do estudo, resultando em 19 participantes: 11 
enfermeiros e 8 técnicos em enfermagem. A realização da coleta dos dados, se deu em 
dois momentos distintos no turno vespertino, no horário de trabalho, para contemplar 
um maior número de profissionais. Além disso, as atividades foram realizadas com 
agendamento e inscrições prévias, possibilitando a escolha do dia mais adequado para 
o profissional. Importante ressaltar que não houve separação dos profissionais de 
enfermagem por categorias. Participarão da coleta os técnicos de enfermagem e 
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enfermeiros que atuam na unidade há pelo menos seis meses. A sala de reunião da 
enfermaria pediátrica foi o espaço utilizado para as atividades e as discussões tiveram 
duração média de 40 minutos e os participantes foram dispostos em círculo, para a 
inclusão de todos os membros. Inicialmente, ocorreu uma discussão com conceitos 
sobre a segurança do paciente e uma reflexão sobre a necessidade de melhoria da 
qualidade do serviço, os participantes foram estimulados a relatar situações cotidianas 
que podem influenciar na ocorrência de erros de medicação. A partir da similaridade de 
ideias, emergiram categorias utilizadas para apresentar possíveis causas. A forma 
utilizada para identificar essas causas foi realizar um Brainstorming, que consiste em 
uma maneira organizada de gerar ideias em grupo e sua tradução para língua 
portuguesa significa “explosão ou tempestade de ideias”. Nessa atividade foram 
utilizadas metodologias ativas para que todos se integrem e possam manifestar sua 
opinião. Além de discussões de situações práticas, exposição de imagens, relatos de 
casos e questionamentos, foi realizada também a técnica de grupo nominal com o intuito 
de obter consenso quanto aos aspectos que favorecem os erros de medicação. Serão 
apresentadas situações problematizadas para que todos possam refletir e apontar os 
fatores que contribuíram para o erro. O estudo foi realizado na unidade de terapia 
intensiva pediátrica do hospital universitário Onofre Lopes, referência para várias 
especialidades e que dispõe de atendimento pediátrico em nível ambulatorial e 
hospitalar. O projeto foi apreciado pelo CEP HUOL e aprovado sob o número de parecer 
2.515.037. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os aspectos que favorecem a ocorrência de erros de medicação identificados pelos 
profissionais de enfermagem durante o brainstorming, foram agrupados nas seguintes 
categorias: método, profissionais, ambiente, material e criança/acompanhante e 
elencados para cada categoria, causas raízes. A categoria com maior número de causas 
atribuídas foi a de “método”, apresentando 22 causas raízes, entre elas: via de 
administração diferente da prescrita relacionada a vários medicamentos aprazados 
juntos e a capacitação deficiente dos profissionais; administração fora do horário 
aprazado devido criança ausente, perda de acesso venoso, atraso na dispensação ou 
na prescrição e descarte indevido; dose inadequada envolvendo diluição/velocidade de 
infusão inadequada; omissão como aprazamento incorreto, checagem de medicamento 
não administrado; medicamento não prescrito; apresentação do medicamento distinta 
da prescrita e incompatibilidade medicamentosa. Todas as causas são atribuídas ao 
processo de preparo e administração de medicamentos. Em seguida, a categoria de 
“profissionais’’ apresentando 8 causas raízes, levando a concluir que os profissionais de 
enfermagem reconhecem a responsabilidade nos erros de medicação. As causas foram: 
equipe recente relacionada a falta de experiência em pediatria e profissionais com 
experiências prévias de outros hospitais com rotinas diferentes; falta de atenção devido 
uso indiscriminado do aparelho celular; falta de capacitação como desconhecimento dos 
protocolos institucionais; desmotivação; estresse/fadiga devido vários vínculos 
empregatícios. As categorias “material” e “criança/acompanhante” totalizaram a mesma 
quantidade de causas raízes, seis em cada uma. As causas foram, na primeira 
categoria: características semelhantes entre medicamentos como nomes ou 
embalagens semelhantes; embalagem e material para preparo de baixa qualidade ou 
incompatível; armazenamento inadequado; necessidade de 
fracionamento/titulação/rediluição dos medicamentos; falhas na dispensação dos 
medicamentos; não devolução das sobras, as quais ficam armazenadas em geladeira 
no próprio setor. Já na categoria de “criança/acompanhante” as causas são: 
administração e armazenamento pelo acompanhante, não supervisionado pela equipe; 
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acompanhante que desconhece história clínica, antecedentes e alergias da criança; 
falta de colaboração como recusa de medicação ou de punção venosa; falta de 
compreensão ou informação sobre o estado clínico e/ou tratamento da criança. Por 
último, ao “ambiente”, foi correlacionado com apenas uma causa raiz: o local de preparo 
de medicamento desproporcional ao número de profissionais, ficando com o menor 
número de categorias. Apesar de todas as fases da terapia medicamentosa serem 
susceptíveis a eventos adversos, vale ressaltar que as crianças são mais vulneráveis 
devido a fatos como a escassez de medicamentos com formulações e apresentações 
específicas para faixa etária pediátrica fazendo necessário uma série de cálculos para 
a dosagem infantil (BRITTO et al., 2017). As causas citadas acima podem ser 
analisadas e divididas em hipotéticas e as que possuem evidência científica prévia. 
Entre as causas hipotéticas, pode-se destacar: descarte indevido do medicamento 
fracionado, falta de informação ou compreensão do acompanhante sobre o estado 
clínico e/ou tratamento da criança e uso indiscriminado de aparelhos celulares no 
trabalho por parte dos profissionais. Além disso, durante o processo de preparo e 
administração de medicamentos, um fator que pode favorecer a ocorrência de erros é a 
necessidade de diluição de doses de acordo com peso, idade e área de superfície 
corporal de cada criança. Isto, exige do profissional a realização de cálculos que por 
vezes acabam sendo realizados de maneira inadequada e sendo responsáveis por altos 
índices de erros (CONN et al., 2019). As causas com evidência científica são 
relacionadas a prescrição, em relação ao aprazamento inadequado. Aprazar 
medicamentos é uma atribuição do profissional enfermeiro, sendo necessário 
conhecimento científico sobre a droga aplicada como ação, possíveis interações 
medicamentosas decorrentes de administração concomitante de medicações, via de 
administração, entre outros. Soma-se causas relacionadas a medicamento suspenso e 
não comunicado à equipe; e atraso de prescrição (ETELVINO et al., 2020). Segundo 
estudos, constata-se que os pacientes pediátricos requerem doses muito baixas de 
medicação, por isso, um erro de dosagem pode gerar consequências graves para a 
criança e este fato traz grande preocupação para os profissionais. Neste sentido, um 
cuidado importante consiste no cálculo milimétrico das doses e a administração através 
do uso de bomba de infusão para garantir a dose correta. Soma-se a necessidade da 
diluição de cada medicação em quantidades corretas pois volumes aumentados podem 
gerar quadros de hipervolemia podendo evoluir até mesmo para insuficiência cardíaca 
e renal (ROCHA et al., 2018). Para a segurança na administração de medicamentos em 
pediatria é necessária uma abordagem multidisciplinar, além de padronização de 
dosagens e diluição de medicamentos com o apoio de um farmacêutico. A 
implementação de estratégias educativas relacionadas a temática de segurança do 
paciente, possibilita sensibilizar os profissionais de saúde, principalmente das áreas de 
enfermagem, medicina e farmácia (BENJAMIN et al., 2018). As estratégias para 
prevenção de danos e a melhoria da segurança do paciente são, entre outras, a 
identificação de fragilidades e a implementação de barreiras. Para isso, a utilização e 
verificação dos certos da medicação - prescrição, paciente, medicação, dose, via, 
horário - durante o processo de preparo e administração é de extrema importância. A 
dupla checagem, deve ser realizada na farmácia e durante o recebimento do 
medicamento pelos profissionais de enfermagem, que consiste em conferência de um 
procedimento duas vezes pelo mesmo ou por dois profissionais e pode ser aplicado em 
toda ação desenvolvida na assistência a saúde (RIBEIRO et al., 2018; REIS et al., 
2018). Outras estratégias seriam um sistema de notificação voluntária e anônima de 
relatos de erros e eventos adversos por profissionais de saúde. Além da implementação 
de sistema de prescrição médica eletrônica, simulação clínica em laboratórios para 
detectar erros. A implementação de protocolos para manejo de doses e sistema de 
notificação de eventos adversos. Esta abordagem é capaz de melhorar a qualidade da 
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assistência pediátrica assim como produzir relatórios sobre fatores contribuintes e falhas 
no processo (VOLPATTO et al., 2017; CERNADAS et al., 2019; DUARTE et al., 2019). 
 
Conclusão 

 
A partir da identificação das causas e de agrupá-las em categorias, foram analisadas 
em causas hipotéticas e com evidência científica. A categoria com maior número de 
causas atribuídas foi a de método, ou seja, relacionado com o preparo e administração 
de medicamentos. Em seguida, foi a categoria dos profissionais, levando a crer que foi 
reconhecida a responsabilidade da categoria nos erros de medicação. O processo de 
segurança do paciente envolve ações para reduzir o risco, ao mínimo possível, de danos 
desnecessários à saúde do cliente. Isso ocorre através de metas internacionais focadas 
para segurança do paciente, entre elas, melhoria da segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos. Eventos adversos podem ocorrer em qualquer 
paciente, porém vale ressaltar que as crianças são mais vulneráveis devido aos fatos 
da escassez de medicamentos com formulações e apresentações infantis, da 
necessidade de cálculos de dose baseados do peso, idade e área de superfície corporal, 
exigindo do profissional a realização de tais cálculos e de que pacientes pediátricos 
requerem doses muito baixas de medicação, o qual, um erro de dosagem pode gerar 
graves consequências. Além disso, tais erros de medicação podem ocorrer em todas as 
etapas da cadeia terapêutica desde a prescrição até a administração do medicamento, 
envolvendo profissionais de diversas áreas. Devido este fato, para segurança da 
administração de medicamentos em pediatria uma abordagem multidisciplinar é 
indicada de forma a minimizar a ocorrência de danos ao paciente pediátrico e traçar 
possíveis intervenções e estratégias para uma assistência mais segura do paciente 
pediátrico através da identificação de fragilidades e a implementação de barreiras. 
Porém, os profissionais de enfermagem são responsáveis pelo preparo, administração 
e avaliação do paciente que compreende grande parte do processo e entre as causas 
citadas, a com maior frequência destacaram-se problemas inerentes a este processo. 
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TÍTULO: Avaliação da aceitação sensorial de melão minimante processado coberto com 

filme comestível de quitosana 

Resumo 

 
O presente plano estava associado ao projeto PVD16220-2019 - Desenvolvimento de 
filmes comestíveis para conservação pós-colheita de frutos, junto de outros dois planos 
que foram sendo executados em sequência, os quais tinham metodologias que 
envolviam análises de frutos. O cronograma das análises sensoriais do melão 
minimamente processado estava previsto para iniciar em março (2020), mas devido à 
pandemia do novo coronavírus, todas as atividades presenciais foram interrompidas. 
Esta pesquisa tinha como objetivo elaborar e caracterizar biofilmes a partir de polímero 
natural e aplicá-los como revestimentos comestíveis em frutos, além de avaliar a 
influência que exercem sobre a manutenção da qualidade e na aceitação do melão 
minimamente processado. Foram elaborados 2 filmes, sendo: biopolimérico e argilo-
bipolimérico. Para avaliação sensorial, seriam utilizados os Teste de Aceitação Global, 
como também o teste Just About Right (JAR). Esperava-se avaliar a aceitação dos frutos 
em relação aos parâmetros textura e sabor da polpa e aceitação geral, podendo ver em 
qual momento de armazenamento e com qual tipo de revestimento os frutos 
apresentaram características mais próximas do esperado pelo consumidor no momento 
de aquisição desses alimentos. 
 
 
Palavras-chave: análise sensorial, filmes comestíveis, quitosana, argila. 

TITLE: Evaluation of sensory acceptance of minimally processed melon covered with 

edible chitosan film 

Abstract 

The present plan was associated with the project PVD16220-2019 - Development of 
edible films for post-harvest conservation of fruits, along with two other plans that were 
being executed in sequence, which had methodologies that involved fruit analysis. The 
schedule for sensory analysis of minimally processed melon was expected to start in 
March (2020), but due to the new coronavirus pandemic, all face-to-face activities were 
interrupted. This research aimed to develop and characterize biofilms from natural 
polymer and apply them as edible coatings on fruits, in addition to assessing the 
influence they have on maintaining the quality and acceptance of minimally processed 
melons. Two films were made: biopolymeric and clay-bipolymeric. For sensory 
evaluation, the Global Acceptance Test would be used, as well as the Just About Right 
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(JAR) test. It was expected to evaluate the acceptance of the fruits in relation to the 
parameters of texture and flavor of the pulp and general acceptance, being able to see 
at what time of storage and with what type of coating the fruits presented characteristics 
closer to what was expected by the consumer when purchasing these foods. 
 
Keywords: sensory analysis, edible films, chitosan, clay. 

Introdução 

Um estudo publicado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO) em 2011 concluiu que um terço da produção alimentar em todo o 
mundo é desperdiçado. Nos países industrializados mais de 40% é desperdiçada na 
fase de distribuição e consumo, enquanto nos países em vias de desenvolvimento este 
desperdício ocorre nas fases da colheita, pós-colheita, processamento e 
armazenamento. No cenário brasileiro, aproximadamente 30% de toda a produção 
nacional não chega ao consumidor final, isso justifica o título do Brasil ser um dos dez 
países que mais desperdiçam alimentos (FAO, 2018). 
O melão (Cucumis melo L.) é uma fruta de grande importância econômica (SOUSA et 
al., 2019). Dentre suas subespécies, o melão cantaloupe (Cucumis melo cantalupensis) 
se apresenta como fruta tipicamente regional do RN com agradável sabor e aroma 
(MEDEIROS et al., 2019), como também possui boas fontes de vitaminas e minerais 
que podem ter ação antioxidante (MOREIRA et al., 2014). Neste sentido, uma das 
formas de se consumir o melão é através do processamento mínimo. Este, refere-se, 
geralmente, à lavagem, corte e à retirada de cascas e sementes. Estas práticas causam 
lesões, alteram o processo metabólico, bioquímico e fisiológico e resulta no aumento da 
taxa de respiração, escurecimento, amolecimento, decadência e reduzem a vida útil dos 
frutos (KOH et al., 2017). 
A quitosana, um polissacarídeo catiônico obtido a partir da desacetilação da quitina 
presente no exoesqueleto de crustáceos apresenta excelentes propriedades 
formadoras de filmes (BONILLA et al., 2012), com um grande potencial para serem 
utilizados como materiais para embalagens ativas devido às suas propriedades 
antimicrobianas, antifúngicas, antioxidantes, atoxicidade para consumo por seres 
humanos e baixa permeabilidade ao oxigênio (KANATT et al., 2012; KASAAI, 2010). 
Apesar das características antimicrobianas e ambientalmente promissoras, filmes 
obtidos a partir de alguns biopolímeros, como da quitosana pura, são frágeis e 
necessitam de plastificantes, como os polióis (polietileno glicol e glicerol, por exemplo), 
para reduzir as forças friccionais entre as cadeias poliméricas e melhorar as 
propriedades mecânicas, como resistência e flexibilidade (SRINIVASA; RAMESH; 
THARANATHAN, 2007). 
Considerando a crescente preocupação com a minimização dos efeitos negativos 
ambientais produzidos pelas perdas e desperdícios de alimentos, torna-se importante a 
produção de filmes à base de polímeros naturais que tenham propriedades mecânicas 
e de barreira suficientes para serem alternativas substitutivas aos plásticos 
convencionais. Esses filmes visam assegurar a conservação pós-colheita de frutos e 
prolongar a vida útil dos mesmos, preservando ao máximo as características físico-
químicas e sensoriais que caracterizam o frescor desses vegetais e ampliam a aceitação 
por parte dos consumidores. 
O uso de antimicrobianos naturais e antioxidantes em revestimentos comestíveis ou 
filmes podem melhorar a capacidade dos materiais de embalagem para preservar 
qualidade dos alimentos, reduzir o uso de conservantes químicos e oferecer uma 
alternativa para satisfazer a crescente demanda dos consumidores por alimentos 
frescos e minimamente processados (SHAHBAZI, 2018). O emprego de coberturas 
comestíveis na conservação de frutas minimamente processadas, tem sido preconizado 
como uma tecnologia emergente e de grande potencial. 
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Diante do exposto, esta pesquisa tinha como objetivo elaborar e caracterizar biofilmes 
a partir de polímero natural e aplicá-los como revestimentos comestíveis em frutos, além 
de avaliar a influência que exercem sobre a manutenção da qualidade e na aceitação 
do melão minimamente processado. 
 
Metodologia 

 
O Projeto de Pesquisa, PVD16220-2019 - DESENVOLVIMENTO DE FILMES 
COMESTÍVEIS PARA CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DE FRUTOS, abrangeu a 
realização de vários objetivos associados à dissertação de mestrado, além de outros 
três planos que foram sendo executados em sequência, os quais tinham metodologias 
que envolviam análises de frutos. Por se tratar de um projeto que seguia uma 
continuação metodológica de análises, tinha sido planejada, de acordo com a logística 
do projeto, que as análises de aceitação sensorial que envolviam este projeto de 
pesquisa seriam a partir de março/2020, após o término das análises físicas, físico-
químicas, microbiológicas e sensoriais da Banana-prata (Musa spp.), objeto de estudo 
da mestranda. Todavia, com a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), não foi 
possível realizar o planejamento, uma vez que todas as atividades do Departamento de 
Nutrição (DNUT/UFRN) foram interrompidas. 
MATERIAIS 
Os filmes à base de quitosana foram desenvolvidos no Laboratório de Microbiologia de 
Alimentos do Departamento de Nutrição/UFRN. Os materiais utilizados foram a 
quitosana Polymar, com grau de desacetilação de 86,6% e massa molecular média, 
como polímero filmogênico; glicerol (AnalytikaR, 99.5% pureza) como plastificante; 
ácido acético para solubilizar a quitosana e a argila bentonita como aditivo melhorador 
das propriedades de barreira. 
Os melões seriam adquiridos na Central de Comercialização da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária (CECAFES) de Natal/RN. Os frutos seriam transportados em 
monoblocos de polietileno de alta densidade, sob temperatura ambiente, para o 
Laboratório de Tecnologia de Alimentos do Departamento de Nutrição (DNUT) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde seriam submetidos as 
etapas do processamento mínimo e revestimento com as soluções filmogênicas. 
PRODUÇÃO DAS DISPERSÕES FILMOGÊNICAS 
A elaboração dos filmes constituiu a primeira etapa do projeto, objeto de estudo de uma 
aluna de mestrado matriculada no PPgNut/UFRN. Após a otimização da produção do 
filme comestível considerado como o de melhores características físicas e físico-
químicas, seria utilizado para a aplicação nos frutos. Para a aplicação do melão, foram 
escolhidos os filmes biopoliméricos (1,5 % quitosana) e argilo-biopoliméricos (1,5 % 
quitosana e 0,2 % bentonita). A aplicação dos filmes sobre os frutos se daria por 
imersão. 
ANÁLISE DA ACEITAÇÃO SENSORIAL DOS FRUTOS 
Caso o projeto tivesse dado andamento, a aceitação sensorial dos frutos seria avaliada 
a cada 24h durante 7 dias de armazenamento sob refrigeração e seria determinada por 
meio de testes sensoriais afetivos. O Teste de Aceitação Global usando a escala 
hedônica estruturada de nove pontos, os quais variam desde “gostei muitíssimo” até 
“desgostei muitíssimo” (STONE; SIDEL, 2004). Seria utilizado também o teste Just 
About Right (JAR), método utilizado para avaliar a aceitação em relação aos atributos 
dos frutos. O formato de perguntas JAR visaria determinar a melhor intensidade de um 
atributo sensorial de um alimento por pedir aos consumidores que avaliem se esse 
atributo é demasiadamente forte ou fraco, segundo sua preferência alimentar (JAEGER 
et al., 2015). O Teste de Aceitação Global seria realizado para avaliar a aceitação dos 
frutos em relação aos parâmetros textura e sabor da polpa e aceitação geral. Ao analisar 
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as características dos frutos em relação à intensidade do atributo ideal pelo consumidor 
será possível avaliar em qual momento de armazenamento e com qual tipo de 
revestimento os frutos apresentaram características mais próximas do esperado pelo 
consumidor no momento de aquisição desses alimentos. Seriam recrutados, pelos 
menos, 100 provadores não treinados em cada momento da pesquisa, durante todo o 
período de armazenamento dos frutos, para a realização da análise sensorial. 
ASPECTOS ÉTICOS 
O presente projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital 
Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
para julgamento, de acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 (BRASIL, 2012), tendo 
em vista a necessidade de participação de seres humanos na avaliação sensorial dos 
frutos revestidos. Os provadores que concordassem com a participação da pesquisa, 
assinariam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual consta o 
objetivo da pesquisa, assim como os procedimentos metodológicos, riscos e benefícios. 
ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Os resultados obtidos seriam tabulados e submetidos à estatística descritiva utilizando 
o Microsoft Excel. Para a realização da análise estatística dos dados, os pressupostos 
para análises paramétricas seriam testados segundo o teste de normalidade de Shapiro-
Wilk. Na possibilidade de aceitação da hipótese nula, seria realizada a ANOVA. Na 
possibilidade de rejeição da hipótese nula seria realizado o teste de Kruskal-Wallis, 
ambos ao nível de significância de 0,05 (p<0,05), para verificar diferenças entre as 
médias. As análises seriam realizadas por meio do software Action 3.0. 
 
Resultados e Discussões 

 
Levando em consideração a impossibilidade, até o presente momento, do retorno 
presencial às atividades do DNUT/UFRN, é inviável se apresentar resultados 
quantitativos, uma vez que as análises não foram realizadas. 
Esperava-se, portanto, que houvesse a avaliação da aceitação sensorial em relação aos 
atributos do melão minimamente processado revestido. A análise sensorial do melão 
seria importante para avaliar a qualidade do produto e a aceitabilidade mercadológica. 
O avanço tecnológico e a existência de consumidores cada vez mais exigentes vêm 
provocando uma revolução na demanda de produtos rápidos, fáceis, saudáveis e 
acessíveis. Porém, com a aplicação dos revestimentos comestíveis, atributos sensoriais 
de qualidade poderiam ser afetados e, consequentemente, alterariam positivamente ou 
negativamente a aceitação dos consumidores. Os revestimentos, segundo a literatura, 
aumentam a vida útil dos frutos minimamente processados, todavia, seriam inviáveis 
caso não fossem aceitos, sensorialmente, pelos consumidores. 
 
Conclusão 

 
Tendo em vista a importância de testes de aceitação sensorial em frutos minimamente 
processados, sugere-se a realização futura de estudos que envolvam a análise da 
aceitação de melão minimamente processado revestido com filmes comestíveis. 
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TÍTULO: Efetividade do uso das palminhas posturais adaptadas em chinelos na 

avaliação da funcionalidade de indivíduos com queixas persistentes no retropé 

Resumo 

Introdução: A dor no pé é um problema comum e com causas diversas. Afetando as 
atividades de vida diária. As órteses são consideras uma maneira de tratamento 
conservador. Entretanto, o seu uso ainda é muito restrito a calçados fechados. Dessa 
maneira, a introdução de novos designs em chinelos permite melhorar a funcionalidade 
e ampliar o uso para outros grupos populacionais. Objetivo: avaliar a funcionalidade no 
uso de palmilhas posturais adaptadas em chinelos de tiras em indivíduos com dores 
persistentes no retropé. Métodos: Estudo clínico, controlado, aleatorizado, duplo cego. 
Incluídos 66 pacientes, randomizados em dois grupos: grupo chinelo customizado (CC) 
(n=34) e grupo chinelo liso (CL) (n=32). Submetidos ao tratamento utilizando o chinelo 
por no mínimo 4 horas por dia durante 12 semanas. Sendo realizada avaliação inicial 
(T0) e avaliação final (T12) para a variável funcionalidade, a partir dos questionários 
Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) e Foot Function Index (FFI). Resultados: Na 
análise intragrupo, o FAAM apresentou resultado estatisticamente significativo para 
ambos os grupos com p <0,001 e o FFI também apresentou significância em seus 
resultados para ambos grupos (p<0,001). Na análise intergrupo, o FAAM não 
apresentou resultados estatisticamente significativos e o FFI obteve resultados apenas 
no grupo CC (p<0.023). Conclusão: Sugere-se que as palmilhas posturais customizadas 
e adaptadas em chinelos apresentam melhora na função do pé. 
 
Palavras-chave: Palmilhas posturais. Dor no retropé. Fisioterapia. Reumatologia. 

TITLE: Effectiveness of using flip-flop postural palms to assess the functionality of 

individuals with persistent hindfoot complaints 

Abstract 

 
Introduction: Foot pain is a common problem and with different causes. Affecting 
activities of daily living. Orthoses are considered a conservative treatment 
method. However, its use is still very restricted to closed shoes. In this way, the 
introduction of new designs in slippers allows to improve functionality and expand 
use to other population groups. Objective: to evaluate the functionality in the use 
of postural insoles adapted in strap slippers in individuals with persistent hindfoot 
pain. Methods: Clinical, controlled, randomized, double-blind study. 66 patients 
were included, randomized into two groups: customized slipper group (WC) (n = 
34) and smooth slipper group (LC) (n = 32). Undergo treatment using the slipper 
for at least 4 hours a day for 12 weeks. Initial assessment (T0) and final 
assessment (T12) were performed for the functionality variable, using the Foot and 
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Ankle Ability Measure (FAAM) and Foot Function Index (FFI) questionnaires. 
Results: In the intragroup analysis, the FAAM showed a statistically significant 
result for both groups with p <0.001 and the FFI also showed significance in its 
results for both groups (p <0.001). In the intergroup analysis, the FAAM did not 
present statistically significant results and the FFI obtained results only in the CC 
group (p <0.023). Conclusion: It is suggested that postural insoles customized and 
adapted in slippers show improvement in the function of the foot. 
 
 
Keywords: Postural insoles. Hindfoot pain. Physiotherapy. Rheumatology. 

Introdução 

A dor no pé é reconhecida como um problema comum e com causas diversas 
(CHUTER; SEARLE; SPINK, 2016). Uma recente revisão sistemática observou que 1 
em cada 5 pessoas, acima dos 45 anos apresentam com frequência dor no pé, 
resultando em dois terços dos casos de incapacidade moderada nas atividades de vida 
diária (THOMAS et al., 2011). Afetando de maneira adversa as atividades de vida diária, 
reduzindo a qualidade de vida, prejudicando o equilíbrio e a capacidade funcional da 
população com idade avançada (CHUTER; SEARLE; SPINK, 2016). 
A fasciopatia plantar (FP) equivale a uma das principais afecções dolorosas no pé, 
refletindo na funcionalidade diária dessas pessoas e, consequentemente, no aumento 
da procura por tratamento em ambulatórios (MOHSENI-BANDPEI, et al, 2014; ZHIYUN; 
TAO; ZENGWU, 2013). O diagnóstico é fundamentado nos sintomas apresentados pelo 
paciente, pela dor a palpação na inserção da fáscia plantar e o relato de dor matinal aos 
primeiros passos. Além disso, segundo (MCCLINTON; WEBER; HEIDERSCHEIT, 
2017) deve ser considerado também a presença do esporão de calcâneo, inflamações, 
degenerações ou lesões na fáscia, doenças do coxim adiposo e lesão no nervo 
periférico. 
O tratamento conservador para redução do quadro álgico no retropé consiste em 
mobilização articular, alongamento, órteses, terapia de ondas de choque e laser 
(SALVIOLI; GUIDI; MARCOTULLI, 2017). No entanto, a utilização das órteses se 
restringe ao uso de calçados fechados, podendo ser considerado um obstáculo/desafio 
para o tratamento em locais com clima quente. 
No estudo Vicenzino et al. (2015), investigaram o uso de uma sandália contornada como 
forma de intervenção para melhora da dor. Como resultado, foi percebido que a sandália 
gerou redução semelhante na dor em comparação ao uso do sapato contornado, ou 
seja, os dois instrumentos geraram redução significativa no quadro álgico em 
comparação a um chinelo plano. 
Dessa forma, a introdução de novos recursos de design em chinelos, como pés 
moldados, alteração na espessura da sola e inclinações, permite melhorar a 
funcionalidade e ampliar o uso para outros grupos populacionais, ao passo dos calçados 
fechados que restringem esse uso (RISKOWSKI; DUFOUR; HANNAN, 2011; PRICE; 
GRAHAM-SMITH; JONES, 2013). 
O presente estudo tem por objetivo avaliar a funcionalidade no uso de palmilhas 
posturais adaptadas em chinelos de tiras em indivíduos com dores persistentes no 
retropé, para verificar se estas são uma alternativa efetiva e de baixo custo para 
tratamento desses indivíduos. Sendo assim, esse estudo irá contribuir para o melhor 
entendimento sobre órteses plantares, suas formas de confecção e utilização, e poderá 
criar uma forma mais econômica e acessível de tratamento para populações carentes. 
 
Metodologia 
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Delineamento do estudo 
Este é um estudo clínico, controlado, aleatorizado, duplo cego. 
Foram incluídos 66 pacientes de ambos os sexos, com diagnóstico de dor persistente 
no retropé há mais de 3 meses, com idade de 18 a 60 anos, habituados a utilizar chinelos 
de tiras e que não estivessem realizando outro tipo de terapia física. 
Excluídos aqueles que apresentassem feridas nos pés, cirurgias prévias nos pés e 
tornozelos, doenças reumáticas e/ou doenças de pele e que relatassem não conseguir 
utilizar chinelos. 
Participantes 
Após a avaliação inicial, os 66 pacientes foram randomizados em dois grupos: grupo 
chinelo customizado (CC) (n=34) e grupo chinelo liso (CL) (n=32). A aleatoriedade foi 
realizada pelo site www.randomization.com e em seguida à randomização simples 
através de envelopes selados e opacos, numerados sequencialmente, a fim de manter 
sigilo de alocação. A amostra foi realizada por conveniência, mediante divulgação na 
mídia local e redes sociais. 
Ambos os grupos foram submetidos ao tratamento utilizando o chinelo por no mínimo 4 
horas por dia durante 12 semanas. No qual, esses foram entregues em dias diferentes, 
a fim de evitar possíveis comparações. 
Intervenção 
O estudo foi realizado na clínica escola de fisioterapia da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/FACISA), na 
cidade de Santa Cruz, RN, Brasil. 
Para confecção dos chinelos de forma personalizada foi utilizado o plantígrafo. No qual, 
foi feito a impressão dos pés e a tomada de molde para a confecção dos chinelos e 
diferentes peças podais moldadas previamente. Foi anotado o número do chinelo de 
cada participante, assim como o tipo de pé, visto que para cada tipo seria adotado uma 
peça podal diferente (figura 1): 

• Pés neutros: uso de botão; 
• Pé cavo: barra retrocapital; 
• Pé plano: arco medial. 

Chinelo Customizado (CC) 
Os voluntários do grupo intervenção receberam um par de chinelo de tira customizado 
com peças podais e cobertura em couro sintético perfurado bege (figura 1). Sendo 
orientados a utilizar o chinelo por no mínimo 4 horas por dia durante 12 semanas. Caso 
alguma peça podal o (a) incomode, o (a) participante deveria retornar imediatamente 
para que os ajustes adequados fossem feitos ao chinelo. 
Chinelo Liso (CL) 
Os voluntários do grupo controle receberam os chinelos com a mesma cobertura dos 
que foram utilizados pelo grupo intervenção, porém sem as peças podais (figura 1). As 
orientações de uso foram utilizar o chinelo por no mínimo 4 horas por dia durante 12 
semanas. 
Instrumentos de avaliação 
As avaliações foram realizadas por um fisioterapeuta cegado, nos seguintes tempos: 
avaliação inicial (T0) e avaliação final, após 12 semanas (T12). Os desfechos avaliados 
foram: 

• Função do pé pelo questionário FFI (Foot Function Index). Com o objetivo de 
avaliar a funcionalidade do pé, dividido em 3 subescalas: dor, dificuldade e 
limitação funcional. O resultado de todos os domínios foi somado e dividido por 
três para alcançar o resultado final do questionário que podem variar de 0 a 
100% e são proporcionais ao comprometimento funcional do membro. Quanto 
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mais alta a porcentagem, maior é a alteração funcional apresentada pelo 
paciente (BUDIMAN-MAK; CONRAD; ROACH, 1991; YI et al., 2015); 

• Funcionalidade do pé e tornozelo pelo questionário FAAM (Foot and Ankle Ability 
Measure), dividida em dois domínios, sendo uma sub-escala de Atividades de 
Vida Diária (AVD), formada por 21 itens e outra sub-escala de Esporte, composta 
por 8 itens. Ambas as escalas devem ser pontuadas de forma separada 
originando três escores, um para cada escala e o escore total do instrumento. 
Os itens são pontuados em escala do tipo Likert, que varia de 0 (incapaz de 
fazer) a 4 (nenhuma dificuldade). Existe também a opção de “Não se aplica” e 
esta não é contabilizada no final. Os valores adquiridos são modificados para 
porcentagem, sendo que 100% corresponde ao nível máximo de funcionalidade 
(CARCIA; MARTIN; DROUIN, 2008; MOREIRA et al., 2016). 

Análise estatística 
Os dados foram analisados pelo software SPSS 20.0. As variáveis contínuas iniciais dos 
dois grupos foram comparadas através do test t-student (para variáveis com distribuição 
normal) e do teste de Mann-Whitney (para variáveis com distribuição não considerada 
normal). As categóricas foram avaliadas através do teste qui-quadrado. A análise de 
variância (ANOVA) com medidas repetidas foi utilizada para avaliar a resposta ao 
tratamento ao longo do tempo. O tamanho do efeito pode ser calculado entre os grupos 
para as variáveis que apresentaram diferenças intergrupos em algum momento, com o 
respectivo intervalo de confiança de 95%. O nível de significância estatística adotado foi 
de 5%. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os dados clínicos e sociodemográficos dos participantes referentes a idade, índice de 
massa corporal, renda e escolaridade apresentaram homogeneidade, representados na 
tabela 1. 
Geralmente, são recomendados tratamentos conservadores, como o uso de palmilhas, 
antes do tratamento invasivo na FP (SALVIOLI; GUIDI; MARCOTULLI, 2017). Dessa 
maneira, o objetivo do estudo foi avaliar a efetividade das palmilhas adaptadas em 
chinelos na melhora da funcionalidade em indivíduos com queixas persistentes no 
retropé. 
Nos resultados obtidos intragrupo, o questionário que avalia a funcionalidade 
relacionada ao complexo tornozelo/pé (FAAM) e o que avalia a função do pé (FFI), 
apresentaram resultados estatisticamente significativos para ambos os grupos, como 
descritos na tabela 2. 
No que se refere ao resultado intragrupo obtido pelo FAAM, não constata-mos nenhum 
estudo na literatura que o tenha utilizado para avaliar o efeito do uso de palmilhas, 
portanto, é provável que este seja o primeiro estudo utilizando tal instrumento. Apesar 
disso, o FAAM foi escolhido para nosso estudo por ser considerado confiável, válido, 
apresentar respostas auto reportadas e está validado para diversos países (MARTIN et 
al., 2005; ARUNAKUL et al., 2015). Além disso, é bastante indicado para a avaliar a 
funcionalidade de indivíduos que possuem problemas musculoesqueléticos na perna, 
pé ou tornozelo (RAO; RISKOWSKI; HANNAN, 2012; MARTIN; IRRGANG, 2007; 
EECHAUTE et al., 2007). 
Ainda relacionado ao FAAM, esse não mostrou eficácia nos resultados intergrupo 
(tabela 3). Podendo ter sofrido interferência, devido a sua subescala “esporte” que 
apresenta perguntas como: correr, pular, caminhar rápido, por exemplo. 
Em relação ao FFI, além de obter resultados na avaliação intragrupo, foi possível 
observar resultados estatisticamente significativos no grupo CC na avaliação intergrupo 
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(tabela 3), apresentando assim, melhora na função do pé após o uso do chinelo. Esse 
achado está diretamente relacionado a dor desses participantes, o que afeta as suas 
atividades de vida diária. Não foram encontrados estudos que tenham utilizado o FFI 
para avaliar especificamente a efetividade das palmilhas em estudos clínicos. Havendo 
apenas outros estudos associados a outros tipos de tratamentos, como alongamentos, 
compressas de gelo e uso de anti-inflamatórios (SALVIOLI; GUIDI; MARCOTULLI, 
2017). Logo, não serviam para fins comparativos com o presente estudo que fez uso 
apenas de palmilhas como alternativa de tratamento. 
Por fim, uma revisão na Cochrane por Hawke et al. (2007) a respeito da eficácia das 
palmilhas na diminuição da dor no pé conclui que, não há provas suficientes de ensaios 
de alta qualidade para apoiar a eficácia das órteses em pacientes com fasciopatia 
plantar em diferentes medidas de desfecho como dor, função e recuperação. 
Consideramos que o presente estudo contribua para complementar a carência de 
recomendações na literatura. No entanto, mais estudos controlodas e randomizados são 
necessários para evidenciar os resultados obtidos nesse estudo. 
 
Conclusão 

 
Os resultados desse estudo sugerem que as palmilhas posturais customizadas e 
adaptadas em chinelos, como forma de tratamento durante 12 semanas para dores 
persistentes no retropé, em especial à FP, apresentam melhora na função do pé. 
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Tabela 1. Resultados das variáveis analisadas na linha de base (T0). 
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Tabela 2. Resultados intragrupo em T0 e T12 para as variáveis analisadas. 
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Tabela 3. Resultados entre grupos em T12 para as variáveis analisadas. 
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Figura 1. (a) chinelo liso; (b, c, d) chinelo customizado. 
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TÍTULO: Experiência da pesquisadora discente em um estudo com metodologia mista 

para a compreensão da “Neurofobia” entre os estudantes de Medicina da UFRN. 

Resumo 

O curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em Natal-
RN, acompanhando a reorientação da formação médica, tem revisado seu Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC) promovendo diversas adequações, especialmente quanto 
às metodologias de ensino inovadoras, visando a formação generalista. Nessa 
perspectiva, o estudo tem como objetivo fazer um relato de experiência de uma 
estudante de iniciação científica, a partir da sua participação em um estudo com 
metodologia mista, que buscou aprofundar seus conhecimentos sobre temas de 
educação médica, estudando a origem e evolução da “Neurofobia” nos estudantes de 
medicina da UFRN. A experiência se mostrou satisfatória, pois permitiu aprofundar o 
entendimento sobre a pesquisa qualitativa, conhecendo suas particularidades. Além 
disso, permitiu a reflexão sobre a importância da integração entre professores e alunos 
de graduação/pós-graduação na pesquisa em educação médica com fins, por exemplo, 
de melhorar o ensino das Neurociências. Caminhar nessa perspectiva, demonstra o 
interesse permanente da instituição como promotora de uma educação médica de 
qualidade, como preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso, com 
oportunidades de aprendizado para todos, em conformidade com os objetivos da 
agenda de 2030 da Organização Mundial de Saúde (ONU). 
 
Palavras-chave: Educação médica. Estudantes de Medicina. Neurologia. Fobia. 

TITLE: Experience of the student researcher in a study with mixed methodology for 

understanding “Neurophobia” among medical students at UFRN. 

Abstract 

The medical course at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) in Natal-
RN, following the reorientation of medical training, has revised its Pedagogical Course 
Project (PPC) promoting various adaptations, especially regarding innovative teaching 
methodologies, aiming generalist training. In this perspective, the study aims to make an 
account of the experience of a student of scientific initiation, from his participation in a 
study with mixed methodology, which sought to deepen his knowledge on medical 
education themes, studying the origin and evolution of “ Neurophobia ”in medical 
students at UFRN. The experience proved to be satisfactory, as it allowed to deepen the 
understanding of qualitative research, knowing its particularities. In addition, it allowed 
reflection on the importance of integration between professors and undergraduate / 
graduate students in medical education research with the purpose, for example, of 
improving the teaching of neurosciences. Walking in this perspective demonstrates the 
institution's permanent interest as a promoter of quality medical education, as advocated 
by the National Curricular Guidelines (DCNs) of the course, with learning opportunities 
for all, in accordance with the objectives of 2030 agenda the World Organization's of 
Health. 
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Introdução 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), acompanhando a reorientação 
da formação médica, tem revisado o Projeto Pedagógico do Curso de medicina para 
adequação a metodologias de ensino inovadoras, tendo como perfil de egresso a 
formação generalista (1, 2). Nessa perspectiva, ganha destaque assuntos relacionados 
à educação médica e suas variáveis dependentes, promovendo o engajamento de 
estudantes em projetos de pesquisa de seus professores e preceptores. Um exemplo, 
com potencial capacidade para oferecer essa oportunidade aos estudantes é o 
Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde, no seu curso de Mestrado 
Profissional, onde a introdução de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, 
estimula outros docentes à adesão de práticas pedagógicas centradas no aluno. 
Os avanços no curso de medicina já podem ser notados nos métodos avaliativos, em 
que se observa uma proposta pautada em habilidades, complementando a avaliação 
cognitiva, que por muito tempo foi utilizada como única medida para avaliar o 
conhecimento adquirido. Entretanto, em algumas áreas, como a Neuromedicina, 
percebe-se ainda um certo afastamento dos estudantes em um primeiro momento. 
Vários fatores têm sido apontados para isso, entre eles o alto nível de complexidade em 
que os assuntos são colocados para os estudantes (3). Esse fenômeno se chama 
Neurofobia, termo cuja definição foi descrita em 1994, por Ralph Jozefowitz, como “o 
medo da neurociência e neurologia que se origina da dificuldade que o estudante tem 
em aplicar o conhecimento da ciência básica à prática clínica, levando à paralisia do 
raciocínio ou da ação” (4, 5). 
Dessa forma, vivenciando a integração de alunos da graduação do curso de medicina 
da UFRN aos projetos de pesquisa dos pós-graduandos (docentes e preceptores) do 
Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde (MPES) da 
UFRN, esse estudo descreve a participação de uma estudante de iniciação científica, 
conforme seu Plano de Trabalho, em algumas etapas do projeto de pesquisa intitulado: 
Compreendendo a “Neurofobia” entre os estudantes de Medicina da UFRN. 
Objetivos 
1) Descrever a integração entre uma estudante de graduação em projetos de pesquisa 
de pós-graduação, para o treinamento de iniciação científica; 
2) Estimular o conhecimento da pesquisa com metodologia mista, com foco na pesquisa 
qualitativa; 
3) Aprofundar os conhecimentos sobre temas de educação médica estudando a origem 
e evolução da Neurofobia nos estudantes de medicina da UFRN. 
 
Metodologia 

 
A estudante de iniciação científica participou da realização de um estudo misto (6), 
envolvendo a pesquisa quantitativa e qualitativa, de caráter exploratório, o qual foi 
realizado em 2 fases e teve como espaço amostral os alunos de diversos períodos do 
curso de medicina da UFRN (um universo de aproximadamente 600 estudantes). 
A fase quantitativa (Fase 1), abordou um estudo de corte transversal para investigar as 
percepções sobre a aprendizado na Neuromedicina e o sentimento de Neurofobia. 
Contou com um total de 215 estudantes que responderam a um questionário do Google 
Formulário. Na fase qualitativa (Fase 2), 8 estudantes participaram de 01 Grupo Focal 
no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), com duração média de 90 minutos; e, 
em outro momento, mais 5 estudantes participaram de entrevistas individuais (também 
realizadas no HUOL), com o intuito de atingir a saturação dos dados. 
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A análise estatística, Fase 1, do grupo “neurofóbico”, foi definida a partir de como os 
estudantes se autoavaliaram (em escala Likert de 5 níveis), cuja análise descritiva e 
comparativa permitiu associações dos fatores envolvidos, com nível de significância 
p<0,05. A análise dos dados da fase qualitativa, foi orientada pela técnica de análise de 
conteúdo temática categorial de Minayo e Bardin (7, 8). 
A partir do desenvolvimento do estudo e dos resultados obtidos, a acadêmica elaborou 
o relato de sua experiência frente à participação e aprendizados adquiridos na pesquisa 
com metodologia mista, dando ênfase à pesquisa qualitativa. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN sob o parecer 
2.409.881 / 2017 registrado na Plataforma Brasil sob o CAAE: 79745317.5.0000.5295. 
Todos os participantes assinaram o TCLE antes de cada fase do estudo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para que a obtenção dos dados fosse possível, a participação da estudante de iniciação 
científica se fez necessária em vários momentos. Na fase quantitativa do estudo, 
auxiliou no recrutamento dos alunos com a divulgação entre as diversas turmas do curso 
de medicina estimulando-os à participação, bem como fazendo o reforço do convite 
semanalmente, o que permitiu uma taxa de resposta superior à média das pesquisas 
com instrumentos eletrônicos. 
No segundo momento do estudo (fase qualitativa), o qual permitiu sua maior 
participação, auxiliou na busca ativa de potenciais participantes para o Grupo focal e 
entrevistas individuais, realizando visitas em salas de aulas e convites via redes sociais 
(WhatsApp). Além disso, organizou a agenda das atividades, adequando os horários de 
acordo com a disponibilidade dos alunos. Auxiliou, ainda, na condução do Grupo Focal 
e entrevistas individuais, realizando anotações de expressões, gestos, falas 
sussurradas e discordâncias não faladas, as quais foram analisadas e debatidas, 
posteriormente, com os responsáveis pelo estudo. 
O maior contato da estudante com a pesquisa qualitativa proporcionou um amplo 
aprendizado. Sabe-se que os medos e angústias frente à abordagem do paciente com 
acometimento neurológico são reconhecidas globalmente, mesmo antes de ser descrito 
o termo Neurofobia na literatura (4, 5). Nessa perspectiva, notou-se a importância da 
metodologia qualitativa para o estudo, pois permitiu aprofundar questões não 
mensuráveis em metodologia quantitativa, uma vez que permite acolher e valorizar os 
sentimentos, as experiências e as angústias vivenciadas (7, 8). 
Vale destacar, ainda, que metodologias qualitativas ganham, a cada dia, mais destaque 
na área da saúde; isso porque além de auxiliar na relação médico-paciente e manejo 
das pessoas em processos de adoecimento, ela também pode sugerir mudanças 
comportamentais a nível do ensino da medicina (9). Isso corrobora com a importância 
de garantir um ensino de qualidade nessa área, já que pode contribuir para que os 
egressos da instituição tenham o conhecimento e segurança necessários para atuação 
no mercado de trabalho (10, 11). 
Atualmente, a estrutura curricular do curso de medicina da UFRN conta com o ensino 
da Neuroanatomia no primeiro ano, sendo brevemente ressaltada na disciplina de 
Semiologia Médica no segundo ano, voltando a aparecer de maneira mais intensa no 
terceiro ano. Durante uma parte do internato médico, no sexto ano do curso a neurologia 
clínica é revisitada pelos alunos (2). Nesse contexto, observou-se que os alunos 
consideram que as metodologias de ensino podem ser revistas e melhoradas, tomando 
como base algumas experiências em metodologias ativas que vivenciam em alguns, 
ainda poucos, momentos no curso médico. 
Dessa forma, foi possível observar que a universidade é o ambiente que pode reforçar 
um estigma prévio ou que pode, justamente, mostrar um caminho diferente (11). A 
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participação ativa dos professores e alunos no processo de ensino-aprendizado é 
considerada muito relevante (12). O docente entra como um facilitador do 
conhecimento, capaz de estimular a confiança na resolução de problemas e ressaltar 
os pontos mais importantes para a formação generalista, adequando-os ao mundo 
tecnológico ao qual todos estão inseridos. A partir disso, é possível estimular os alunos 
a perderem o medo pela Neuromedicina e a despertarem o interesse em saber 
reconhecer, investigar e tratar adequadamente as doenças neurológicas (13). 
A experiência vivenciada na iniciação científica ressalta, portanto, a importância da 
integração de alunos da graduação nos projetos de pesquisa de docentes e preceptores 
que cursam o Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação em Ensino na 
Saúde (MPES) da UFRN. Além dos resultados obtidos no estudo, a troca de 
experiências entre professor-aluno permite entender melhor as dificuldades enfrentadas 
pelos estudantes, para que juntos possam buscar alternativas de mudanças para o 
cenário, assim como estender a sugestão para outras disciplinas do curso (14). 
 
Conclusão 

 
Para a discente de iniciação científica esse estudo proporcionou: treinamento em 
iniciação científica com os docentes e colaboradores envolvidos; habilidade em aplicar 
instrumentos de pesquisa quantitativa e qualitativa em saúde; bem como 
aprofundamento nos conhecimentos de temas relacionados à educação médica. 
 
A experiência se mostrou satisfatória, pois foi a segunda oportunidade que a estudante 
de iniciação científica encontrou para se aprofundar na pesquisa qualitativa, entendendo 
suas particularidades. Notou-se que metodologia qualitativa é capaz de ressaltar as 
nuances que podem passar despercebidas em outros tipos de estudo, e que isso se 
estende para além do rigor ensino técnico-científico, pois é capaz de agregar valor à 
sentimentos e pensamentos. 
A literatura mostra que ainda há muito a ser discutido sobre a temática da Neurofobia, 
buscando especificar as dificuldades enfrentadas e, principalmente, promovendo 
mudanças comportamentais no ensino das Neurociências. Mas, estudos como esse são 
peça-chave para iniciar a mudança. Caminhar de encontro a essas perspectivas destaca 
o interesse permanente da UFRN como promotora de uma educação de qualidade com 
oportunidades de aprendizado para todos, conforme objetiva a agenda de 2030 da ONU 
e preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de medicina. 
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TÍTULO: ESTUDO DAS PROTEÍNAS ING EM DESORDENS POTENCIALMENTE 

MALIGNAS 

Resumo 

As desordens potencialmente malignas (DPM) são lesões que podem acometer a 
cavidade oral e que apresentam um potencial de transformação maligna. 
Biomarcadores moleculares têm sido estudados com o objetivo de auxiliar na predição 
do risco de transformação maligna dessas lesões. Dentre eles, destacam-se as 
proteínas ING (1-5) (do inglês, inhibitor of growth). O objetivo deste trabalho é avaliar a 
expressão das proteínas ING-1 e ING-2 em lesões diagnosticadas como hiperceratose 
e displasia epitelial (DE) (leve, moderada e severa), e correlacionar o padrão de 
expressão observado com o grau de displasia epitelial. Trata-se de um estudo 
transversal retrospectivo, de caráter semi-quantitativo e comparativo. 
 
Palavras-chave: ING. Epitélio. Biomarcadores. 

TITLE: STUDY OF ING PROTEINS IN POTENTIALLY MALIGNANT DISORDERS 

Abstract 

Potentially malignant disorders (PMD) are lesions that can affect the oral cavity and 
present a potential for malignant transformation. Molecular biomarkers have been 
studied to help predict the risk of malignant transformation of these lesions. Among them, 
the ING (inhibitor of growth) proteins (1-5) are highlighted. The objective of this study is 
to evaluate the expression of ING-1 and ING-2 proteins in lesions diagnosed as 
hyperkeratosis and ED (mild, moderate and severe), and to correlate the expression 
pattern observed with the degree of epithelial dysplasia. This is a cross-sectional, 
retrospective, semi-quantitative and comparative study. 
 
Keywords: ING. Epithelium. Biomarkers. 

Introdução 

As neoplasias são proliferações celulares descontroladas que podem ocorrer na maior 
parte dos tecidos (FURTADO et al., 2019). São vistas mundialmente como um problema 
de saúde pública. Quando se trata de neoplasias orais, é o sexto tipo de câncer mais 
comumente encontrado mundialmente e em nível de corpo humano as patologias orais 
são encontradas em cerca de 10% dos casos (DOURADO et al., 2014). 
As Desordens Potencialmente Malignas (DPM) são lesões benignas que apresentam 
grandes chances de sofrerem um desenvolvimento maligno com o passar do tempo e 
se transformarem em lesões neoplásicas, as DPMs mais citadas quando tratamos desse 
tema, são: as eritroplasias e as leucoplasias. No que diz respeito a etiologia dessas 
lesões, se tratam de entidades multifatoriais que sofrem desenvolvimento a partir de 
estímulos variados, que podem ser provenientes de fatores ambientais ou genéticos 
(FURTADO et al., 2019; DIONNE et al., 2015). 
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Quando as DPMs são identificadas elas devem passar pela biópsia para confirmação 
do diagnóstico histopatológico, na maior parte dos casos essas lesões vão apresentar 
alterações displásicas epiteliais. As displasias epiteliais (DE) são alterações estruturais 
que se manifestam dentro do epitélio, podem ser classificadas de acordo com o 
envolvimento em profundidade no epitélio, essa classificação varia de displasias leve à 
carcinoma in situ (DIONNE et al., 2015; NEVILLE, 2016). 
Por muitos anos e ainda hoje essa classificação displásica foi vista como um fator 
importante para predizer a malignidade das lesões, porém alguns autores afirmam que 
esse método é subjetivo, não se tornando totalmente confiável. Por isso, foram criados 
mais alguns métodos/classificação para predizer a malignidade, mas até hoje nenhum 
deles se mostrou totalmente fidedigno (GONÇALO, 2019). Desse contexto surgiram 
estudos com o objetivo de relacionar os genes supressores tumorais e sua expressão 
em DPMs, com o intuito de observar como estes se manifestam na presença dessas 
patologias, um deles são as proteínas da família ING que serão o alvo deste estudo 
(VARGAS, 2018). 
As proteínas da família ING foram descobertas em 1996, a primeira a ser descoberta foi 
a ING-1 (GUNDUZ et al., 2008). Essa família conta com 5 membros a ING-1, ING-2, 
ING-3, ING-4 e ING-5, onde as demais foram descobertas posteriormente por pesquisas 
que buscavam sequências homólogas. Nos que diz respeito à função dessas proteínas, 
elas atuam no controle da proliferação celular, apoptose, diferenciação, senescência e 
remodelação da cromatina (GONG et al., 2005). 
Essas proteínas são classificadas como genes supressores tumorais do tipo 2, pois elas 
atuam na síntese de proteínas que diminuem a proliferação celular (GONG et al., 2005; 
DANTAS et al., 2019). Na presença de DPM ou neoplasias a expressão das proteínas 
da família ING apresenta-se alteradas ou inexistentes, por isso se vislumbra a 
possibilidade de utilização dessas alterações em expressão como biomarcadores para 
predizer a capacidade de transformação maligna (VARGAS, 2018). 
Neste estudo tivemos o objetivo de analisar as expressões das proteínas supressoras 
tumorais da família ING (ING-1 e ING-2), investigando lesões diagnosticadas como 
hiperceratose e DE, comparando o nível de expressão com o grau de displasia e seu 
risco de progressão maligna. 
 
Metodologia 

 
Caracterização do estudo 
A presente pesquisa consiste em um estudo transversal retrospectivo, de caráter semi-
quantitativo e comparativo, na qual se avaliou a imunoexpressão dos produtos proteicos 
derivados de genes da família ING – ING-1 e ING-2 - em espécimes de hiperceratose e 
DE diagnosticados no Laboratório de Anatomia Patológica da disciplina de Patologia 
Oral do Departamento de Odontologia da UFRN. 
População 
A população objeto do presente estudo será constituída de todos os casos de 
hiperceratose e DE (leve, moderada e severa) registrados e diagnosticados no referido 
serviço. 
o aluno terá oportunidade de juntamente com o professor e aluno da Pós Graduação 
verificar e fazer a gradação dos casos diagnosticados como displasia epitelial, participar 
da rotina do laboratório e participar da construção do artigo científico e de apresentações 
enm eventos, possibilitando o desenvolvimento de da habilidade de investigação 
científica e contato com novas técnicas e procedimentos laboratoriais. 
Caracterização da amostra 
A amostra será do tipo intencional e não-probabilística, por conveniência, constituída 
por um total de 60 casos de hiperceratose e DE (leve, moderada e severa) os quais se 
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encontram emblocados em parafina e armazenados no Laboratório de Anatomia 
Patológica da disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da UFRN. 
Serão incluídos também: 5 casos referentes a espécimes de hiperplasia fibrosa e 
fenômeno de extravasamento de muco com o intuito de verificar o padrão de expressão 
em mucosa oral normal. 
Também serão coletados dados referentes às informações clínicas dos pacientes 
envolvidos, tais como idade, sexo, localização, aspecto clínico da lesão e fator de risco 
associado. 
Critérios de inclusão 
a) Viabilização para realização da técnica imuno-histoquímica nos casos em questão, 
observando-se em relação à quantidade de tecido nos blocos de parafina e às suas 
condições de armazenamento; 
b) Casos cujos prontuários apresentassem todos os dados para a obtenção das 
informações necessárias para realização da pesquisa; 
c) Concordância em relação aos aspectos morfológicos determinantes para o 
diagnóstico histopatológico das lesões estudadas, baseando-se na classificação da 
OMS mais recente (2017). 
Critérios de exclusão 
Serão excluídos do estudo casos localizados em lábio superior/inferior e aqueles cujas 
fichas clínicas não apresentavam dados suficientes. 
Tratamento da amostra 
Todas as amostras selecionadas, fixadas em formol a 10% e incluídas em parafina, 
serão submetidas a cortes histológicos de 3μm de espessura, os quais foram estendidos 
em lâmina de vidro previamente limpas e preparadas com adesivo à base de 
organosilano (3-aminopropyltrietoxi-silano, Sigma Chemical CO, USA). Posteriormente, 
os espécimes serão submetidos à coloração por meio da técnica imuno-histoquímico, 
utilizando anticorpos anti-ING-1 e anti-ING-2, conforme protocolo do laboratório. 
 
Resultados e Discussões 

 
Essa pesquisa não foi concluída em consequência da pandemia, no início da pesquisa 
foi realizada uma revisão de literatura, porém quando começamos as análises 
histopatológicas foi decretado o isolamento social impedindo a conclusão das análises 
pela impossibilidade de retorno ao departamento e por consequência não houveram 
dados para fins de comparação com a literatura e nem resultados. 
 
Conclusão 

 
A finalização deste estudo a respeito da família de proteínas ING (1 e 2) em desordens 
potencialmente malignas é imprescindível, pois estas proteínas atuam no ciclo celular, 
com isso, casos onde há presença de DPM ou neoplasias sua expressão é alterada, 
possibilitando a predição de lesões com potencial de transformação maligna, facilitando 
o diagnóstico precoce, o acompanhamento, o prognóstico das lesões e melhorando as 
taxas de sobrevivência. Por isso, existe a necessidade de estudos mais aprofundados 
nesse tema. 
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TÍTULO: Avaliação da encapsulação de probióticos em alginato e gelatina. 

Resumo 

Os alimentos funcionais são produtos com alta demanda pela sociedade 
contemporânea. Dessa forma a indústria vêm agregando componentes bioativos aos 
produtos alimentícios tradicionais. Os probióticos são microrganismos vivos capazes de 
promover o equilíbrio da microbiota intestinal, beneficiando a saúde do hospedeiro. No 
entanto, são sensíveis a diversos fatores como pH ácido, temperaturas elevadas e 
variações que estão presentes nos processos os quais os alimentos passam até chegar 
ao consumidor final. Em virtude disso, a encapsulação surge como um método visando 
aumentar a resistência dos probióticos, para que dessa forma a contagem final de 
microrganismos nos alimentos seja suficiente para gerar efeitos benéficos aos 
indivíduos, o que se espera de um alimento considerado funcional. Dessa forma, a 
pesquisa tem como objetivo avaliar a encapsulação de dois probióticos (Lactobacillus 
acidophillus e Lactobacillus plantarum) utilizando a técnica de dupla emulsão com uma 
matriz contendo alginato e gelatina. Os resultados indicaram que L. acidophilus [10,26 
(0,25) Log UFC/g] apresentou uma maior resistência às etapas de encapsulação quando 
comparado ao L. plantarum [8,48 (0,37) Log UFC/g]. 
 
Palavras-chave: Alimentos funcionais. Probióticos. Encapsulação. Emulsificação. 

TITLE: Evaluation of encapsulation of probiotics in alginate and gelatin. 

Abstract 

Functional foods are products in high demand by contemporary society. Thus, the 
industry has been adding bioactive components to traditional food products. Probiotics 
are live microorganisms capable of promoting the balance of the intestinal microbiota, 
benefiting the health of the host. However, they are sensitive to several factors such as 
acid pH, high temperatures and variations that are present in the processes that the food 
goes through until reaching the final consumer. As a result, encapsulation appears as a 
method to increase the resistance of probiotics, so that the final count of microorganisms 
in food is sufficient to generate beneficial effects for individuals, which is expected from 
a food considered functional. Thus, the research aims to evaluate the encapsulation of 
two probiotics (Lactobacillus acidophillus and Lactobacillus plantarum) using the double 
emulsion technique with a matrix containing alginate and gelatin. The results indicated 
that L. acidophilus [10.26 (0.25) Log UFC / g] showed greater resistance to encapsulation 
steps when compared to L. plantarum [8.48 (0.37) Log UFC / g]. 
 
Keywords: Functional foods. Probiotics. Encapsulation. Emulsification. 

Introdução 

Na sociedade contemporânea ocorre uma busca cada vez maior para uma alimentação 
considerada saudável/adequada. Dentro deste contexto, temos uma classe denominada 
de alimentos funcionais, que segundo Moraes (2007) são produtos caracterizados por 
beneficiar um ou mais funções alvo no nosso corpo, além de possuir efeitos nutricionais 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 861 

 

adequados, de forma que consigam promover o bem-estar a saúde e a redução de risco 
de uma doença.  
Um tipo de alimento funcional que domina o mercado são os probióticos. Probióticos 
são definidos como microrganismos vivos que em quantidades adequadas são capazes 
de promover o equilíbrio da microbiota intestinal, beneficiando a saúde do hospedeiro, 
tanto no aspecto fisiológico quanto no imunológico (ETCHEPARE et al.,2015).  
Segundo KNEIFEL; SALMINEN (2011) a contagem ideal de probiótico em um alimento 
deve ser entre 7 e 9 Log UFC/g, pois dessa forma é capaz de passar pelo trato 
gastrointestinal e chegar ao intestino delgado e grosso, em quantidades ideais para 
ocorrer a colonização. No local alvo, são capazes de gerar diversos efeitos benéficos 
ao hospedeiro através de síntese de nutrientes, cofatores e enzimas, como por exemplo 
a menaquinona (vitamina K2) e vitaminas do complexo B (PAIXÃO; CASTRO, 2016).  
Além disso, os probióticos são capazes de melhorar o sistema imune do indivíduo. Isso 
ocorre pelo fato de ao estarem presentes no sistema digestório, estimularem as células 
apresentadoras de antígenos na lâmina própria. Além disso, atuam como uma barreira 
protetora ao longo do trato gastrointestinal e evitando a proliferação de microrganismos 
patogênicos por meio de competição por substratos (PAIXÃO; CASTRO, 2016).  
No entanto, os microrganismos probióticos são sensíveis a diversos fatores pH ácido, 
temperatura elevada, atrito, presença de enzimas digestivas e sais biliares. Dessa 
forma, a encapsulação desses microrganismos surge como uma técnica a fim de 
minimizar as perdas dos probióticos ao longo da passagem pelo trato gastrointestinal, a 
fim de que cheguem ao local alvo nas quantidades adequadas (RODRIGUES et. al, 
2015).  
A encapsulação pode ser realizada por diversas formas, sendo dividas em três grandes 
grupos: 1) métodos físicos como a emulsificação, método que foi escolhido para ser 
utilizado nessa pesquisa devido a facilidade de aplicação futuramente no mercado e 
acessibilidade; 2) métodos químicos como a inclusão molecular e, 3) métodos físico-
químicos como a coacervação. Para a escolha do método a ser utilizado deve-se levar 
em conta fatores como tamanho da partícula a qual você pretende obter, futura 
aplicação e mecanismos de liberação (VANISKI; CORTI; DRUNKLER, 2017)  
Entre os sistemas de encapsulação biopolimérico, a mistura de gelatina-alginato foi 
previamente identificada como um sistema de hidrogel de alto potencial para entrega 
direcionada e liberação controlada de produtos encapsulados para administração oral 
(MEDEIROS et al., 2019). O alginato é um polissacarídeo linear solúvel em água 
extraído de algas e foi escolhido por características como não ser tóxico, não interagir 
com o microrganismo, não afetar a viabilidade das células presente no núcleo além do 
baixo custo do material; e a gelatina que é uma proteínas de alto peso molecular que 
possui propriedades como formação de um filmes protetores e de emulsificação 
(VANISKI; CORTI; DRUNKLER, 2017). Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo 
avaliar a encapsulação de dois probióticos (Lactobacillus acidophillus e Lactobacillus 
plantarum) utilizando a técnica de dupla emulsão com uma matriz contendo alginato e 
gelatina. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa foi realizada nos Laboratórios de Engenharia Bioquímica – LEB (DEQ) e de 
Análise de Alimentos (DNUT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde 
todos os dados foram coletados.  
As linhagens de probióticos Lactobacillus acidophilus NRRL B-4495 e Lactobacillus 
plantarum NRRL B-4496 foram cedidas pela coleção de culturas do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (U.S Department of Agriculture, ARS Culture Collection-
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NRRL, Peoria, Illinois). As cepas foram armazenadas a -20°C em microtubos que 
possuíam caldo MRS e glicerol a 50% (p/v).  
Para a ativação do probiótico utilizamos 2 mL da cultura contendo glicerol, onde 
encontrava-se as cepas de cada probiótico, os quais foram transferidos de forma 
asséptica para 100 mL do caldo MRS contendo 10 mL de tampão fosfato 200 mM e pH 
6,5. Essa primeira parte dos cultivos foi realizado em uma estufa com temperatura de 
37°C por 18h.  
Posteriormente, 2 mL do cultivo inicial era transferido para dois erlenmeyeres contendo 
100 mL do caldo MRS e 10 mL de tampão fosfato 200 mM pH 6,5 cada, os quais eram 
incubados a 37°C por 8 horas, atingindo a concentração de células na ordem de 109 
UFC/mL.  
As células eram então centrifugadas a 4000 rpm por 15 minutos, lavada uma vez com 
solução de NaCl 0,9% e o pellet ressuspendido na solução de alginato de sódio e tween 
e então armazenado por até 48 horas sobre uma temperatura de 4 a 8°C até os 
procedimentos de encapsulação.  
Para a encapsulação do probiótico em alginato e gelatina utilizou-se o método de 

emulsificação (água em óleo). Para isso utilizou-se um ultradispersor Turrax (IKAⓡ) 

modelo T18, mas anteriormente a esse processo foi necessário preparar 4 soluções 
previamente.  
A fase aquosa 1 consiste em uma solução de alginato, Tween 20 e água, para isso foi 
necessário adicionar o Tween 20 (0,5% m/v) em 70 mL de solução de alginato de sódio, 
utilizando um agitador magnético a temperatura ambiente por 30 minutos. Em seguida, 
o pellet de cada probiótico foi ressuspendido na solução preparada de alginato e Tween, 
tendo o seu volume final ajustado para 100 mL com água autoclavada e pH de 5,0 
(obtendo aproximadamente 109 UFC/mL). A solução foi homogeneizada por 30 minutos 
sob baixa rotação em agitador magnético a temperatura ambiente.  
A fase aquosa 2 era constituída por gelatina suína (1:1) e tween 20, para isso foi utilizado 
de 2,2 g de gelatina suína que foram solubilizados em 20 mL de água destilada 
autoclavada, e agitada sob velocidade média por 1 hora a 40°C. Concomitantemente, 
0,5 g de tween 20 era pesado e solubilizado em 20 mL de água com agitação a 
temperatura ambiente por 40 minutos. Ao final, as duas soluções da fase aquosa 2 eram 
misturadas e o volume ajustado para 50 mL e pH para 5,0.  
Após a preparação das fases, o probiótico era encapsulado por emulsificação seguindo 
a metodologia sugerida por Mandal e Hati (2017), com algumas modificações. O 
procedimento consistiu em injetar a fase oleosa, com auxílio de uma seringa, na fase 
aquosa 1 utilizando o ultradispersor Turrax sob rotação de 6000 rpm por 5 minutos. Após 
a obtenção da primeira emulsão, a fase aquosa 2 foi adicionada a emulsão obtida 
previamente, sob a ação do ultradispersor em 6000 rpm por mais 5 minutos.  
Após a obtenção da emulsão encapsulada final, essa solução foi adicionado em tubos 
falcon de 50 mL e submetidos à liofilização. Após esse processo, 1 g do liofilizado foi 
triturado e utilizado para realizar diluições seriadas e contagem do probiótico (N).  
Para a avaliação da viabilidade do probiótico, a liberação dos probióticos dos 
encapsulados foi realizado de acordo com o protocolo descrito por Sheu, Marshall e 
Heymann (1993). Para isso, 1 g de cada encapsulado foi adicionado a 9 mL de tampão 
fosfato de potássio 0,1 M (pH 7,5) estéril, agitado a 150 rpm por 10 minutos. Após a 
agitação, a solução foi submetida a diluições sucessivas em água salina peptonada. A 
amostra foi submetida a diluições sucessivas em água salina peptonada. 
Posteriormente, 0,1 mL das diluições de 107 a 1010 foram semeadas por “spread plate” 
em placas contendo ágar MRS. As placas foram incubadas a 37°C por 72 horas em 
estufa bacteriológica. Após 72 horas de incubação, foi realizada contagem das colônias 
e viabilidade expressa em logaritmo de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) por g 
(Log UFC/g). 
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Resultados e Discussões 

 
As viabilidades dos probióticos pós-encapsulamento são apresentadas na Tabela 1.  
Levando em consideração que o inóculo inicial foi realizado nas mesmas condições para 
os dois microrganismos probióticos, L. acidophilus apresentou uma maior resistência às 
etapas de encapsulação quando comparado a L. plantarum. Este último apresentou 
queda de 1,78 Log UFC/g, contudo, ainda se apresentou viável. Para ser considerado 
probiótico, o alimento deve apresentar uma viabilidade entre 7 e 9 Log UFC/g durante 
toda a vida de prateleira (Hasgucmen CK; Sengun IY, 2020).  
Kamalian et. al (2014) utilizando alginato e quitosana como materiais de parede, 
encontram em seus resultados que o probiótico Bifidobacterium pseudocatenolatum G4 
obteve uma maior viabilidade em altas concentrações de alginato e concentrações 
medianas de quitosana, tendo assim valores necessários para que o probiótico exerça 
a sua função no trato intestinal humano, com valores de viabilidade semelhantes aos 
achados nessa pesquisa (9 Log UFC/g), indicando assim que as concentrações 
utilizadas no material de parede na pesquisa foram eficientes.  
Além disso, como pode ser observado nos resultados apresentados na Tabela 1, após 
a encapsulação houve quantidade viáveis de probióticos apresentando mais um 
indicativo que houve uma boa interação entre os componentes. Assim, sugere-se que a 
ótima viabilidade seja por uma contemplação total da proteção do agente encapsulante, 
como também, a interação com o núcleo de interesse.  
Após a comparação dos resultados obtidos até então com a pesquisa os quais 
demonstram que após o processo de encapsulamento obteve-se quantidade adequadas 
dos probióticos comparando com os dados já presentes na literatura como por exemplo 
Kamalian et. al (2014), que verificaram que a técnica de emulsificação água em óleo 
juntamente com os materiais de parede (alginato e quitosana) foram capazes de 
aumentar a resistência do probiótico durante a passagem pelo o trato gastrointestinal.  
Dessa forma, a encapsulação por emulsificação óleo em água vem tornando-se uma 
opção pois além de aumentar a viabilidade dos probióticos essa metodologia é uma 
opção barata e quando combinado com materiais de baixo custo como é o caso do 
material utilizado na pesquisa (alginato e gelatina) torna-se uma opção viável para a 
utilização pela indústria alimentícia, além de ser uma opção que apresenta uma fácil 
aplicação quando comparado com outros métodos de encapsulação.  
Com isso a continuidade da pesquisa mostra-se de suma importância pelo fato de, após 
obter as condições ideais de encapsulação, necessitando de outros tópicos tais como: 
eficiência de encapsulação; imagens de um Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 
a fim de observar as formas que as partículas estão após a microencapsulação uma vez 
que a forma delas está intrinsecamente ligado com a sua estabilidade; resistência do 
encapsulado às condições gastrointestinais, pois dessa forma saberemos se após a 
administração do probiótico, ele chegaria ao local alvo (intestino) e conseguiria aderir-
se ao trato e colonizá-lo, uma vez que as quantidade de Unidades Formadoras de 
Colônia (UFC) é de suma importância para que esse processo ocorra e com isso os 
efeitos benéficos dos probióticos e por a fim a aplicação do probiótico a uma matriz 
alimentar adequada e testes para averiguar a aceitação do mesmo na sociedade, pois 
não adiantaria formular um alimento funcional que não apresentasse uma aceitabilidade 
para a sociedade, visto que o objetivo final de uma pesquisa universitária é extrapolar 
os limites acadêmicos e consequentemente gerar um retorno benéfico para a 
comunidade civil. 
 
Conclusão 
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Os resultados obtidos neste trabalho confirmaram a viabililidade da encapsulação dos 
probióticos Lactobacillus acidophillus e Lactobacillus plantarum por emulsificação óleo 
em água. Assim, pretende-se dar continuidade à esta pesquisa com a caracterização 
microscópica dos encapsulados, avaliação da resistência às condições gastrointestinais 
simuladas e aplicação em matriz alimentar. 
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Tabela 1. Contagem de células viáveis pós-encapsulamento e liofilização. 
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TÍTULO: Obtenção de extratos vegetais para aplicação cosmética a partir do resíduo 

industrial de Agave sisalana com foco na obtenção de metabólitos com atividade 

conservante 

Resumo 

A Agave sisalana Perrine é uma planta utilizada na produção de fibras duras, 
principalmente nas regiões semiáridas do Brasil. Parte das folhas são aproveitadas para 
a produção de fibra e o restante torna-se resíduo. O objetivo dessa pesquisa foi 
desenvolver um fitoingrediente conservante a partir da extração do resíduo da Agave 
sisalana e caracterizar o extrato a partir da quantificação de metabólitos como 
carboidratos, saponinas e compostos fenólicos. A coleta da matéria-prima foi feita no 
interior do Rio Grande do Norte e foi submetida ao processo de extração. As amostras 
foram avaliadas acerca da determinação de açúcares totais, saponinas, tensão 
superficial e compostos fenólicos. A quantidade de açúcares totais encontrada foi de 
16,01 μg/mL, a de saponinas foi de 59,88 μg/mL, a tensão superficial em variados pH 
foram 66,89; 67,5 e 67,5 e a quantidade de compostos fenólicos foi de 25,3 mg/g. As 
saponinas têm uma forte correlação com a ação conservante, já que elas fazem parte 
do sistema de defesa das plantas e é esperada essa ação nas formulações. 
 
Palavras-chave: Agave sisalana, resíduo, saponinas, compostos fenólicos, conservante. 

TITLE: Obtaining plant extracts for cosmetic application from the industrial residue of 

Agave sisalana with a focus on obtaining metabolites with preservative activity 

Abstract 

Agave sisalana Perrine is a plant used in the production of hard fibers, mainly in the 
semiarid regions of Brazil. Part of the leaves are used for fiber production and the rest 
becomes waste. The objective of this research was to develop a preservative phyto-
reductant from the extraction of the Agave sisalana residue and to characterize the 
extract from the quantification of metabolites such as carbohydrates, saponins and 
phenolic compounds. The raw material was collected in the countryside of Rio Grande 
do Norte and was submitted to the extraction process. Our assessments were assessed 
for the determination of total sugars, saponins, surface tension and phenolic compounds. 
The amount of total sugars found was 16.01 μg / mL, that of saponins was 59.88 μg / 
mL, the surface tension at various pH levels was 66.89; 67.5 and 67.5 and the amount 
of phenolic compounds was 25.3 mg / g. Saponins have a strong correlation with the 
preservative action, since they are part of the plant defense system and this action is 
expected in formulations. 
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Keywords: Agave sisalana, residue, saponins, phenolic compounds, preservative. 

Introdução 

A produção de fibras é uma importante atividade de produção e desenvolvimento no 
Nordeste. A Agave sisalana Perrine é uma planta importante para as regiões semiáridas 
e essencial na produção de fibras duras, fios e cordões (MARTIN et al., 2009; SANTOS 
et al., 2015). A principal desvantagem do sisal no tocante à produção de fibras, é que 
95 % da planta não é aproveitada se tornando resíduo, não tendo aproveitamento 
posterior e sendo descartado no meio ambiente (SANTOS et al., 2015). Logo, tem sido 
pesquisada inovações para o uso do resíduo dessa planta com a finalidade de 
movimentar a economia e tomar medidas sustentáveis, transformando o subproduto em 
possíveis ingredientes para o setor produtivo. O gênero Agave possui mais de 300 
espécies e são nativas das regiões áridas e tropicais, mais precisamente do México 
(CHEN et al., 2009). No Brasil, se tornou uma importante fonte de fibras duras e é 
cultivada na Caatinga Nordestina (BARRETO, 2017). Trabalhos descreveram 
compostos fenólicos, carboidratos, saponinas e flavonoides na composição química do 
resíduo das folhas de Agave sisalana (CHEN et al., 2009; BARRETO, 2017). Barreto et 
al. (2017) demonstraram o desenvolvimento de um fitoingrediente a partir do resíduo de 
A. sisalana e o uso desse fitoingrediente em formulações cosméticas como hidratante. 
O resíduo das folhas de A. sisalana também tem apresentado utilidade no tratamento 
de patologias e como inseticida (CHEN et al., 2009). Para a produção de uma 
formulação cosmética, um dos ingredientes utilizados na formulação deve ter ação 
conservante. De acordo com a RDC nº 29 de 1º de junho de 2012 (BRASIL, 2012) são 
denominadas de conservantes as substâncias utilizadas com a finalidade de inibir o 
crescimento de microrganismos durante sua fabricação e estocagem ou para proteger 
os produtos da contaminação durante o uso. A ação conservante é fundamental nos 
cosméticos e nos produtos em geral para que não se proliferem bactérias, fungos ou 
leveduras que possam causar doenças aos usuários, além de auxiliar no aspecto e na 
vida útil da formulação (HAMMUEL, 2011; SANTOS, 2009). A produção de fórmulas a 
partir de extratos vegetais do resíduo de uma planta abrange os inúmeros consumidores 
da atualidade que apoiam projetos sustentáveis. Os consumidores passaram a se 
questionar sobre os produtos que compram e a valorizar mais os produtos 
ambientalmente corretos (AFONSO, 2010). Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi 
desenvolver um fitoingrediente conservante a partir da extração do resíduo da Agave 
sisalana e caracterizar o extrato a partir da quantificação de metabólitos como 
carboidratos, saponinas e compostos fenólicos. 
 
Metodologia 

 
2.1 Coleta As amostras do resíduo de Agave sisalana Perrine foram cedidas pela 
empresa Sisaltec – Indústria de Fibras de Sisal do RN. A coleta foi realizada na fazenda 
de cultivo de sisal em Pedra Grande, Rio Grande do Norte, Brasil (5º07’56.3”S 
35º54’31.7”W). Uma exsicata foi depositada no herbário da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), sob número de registro UFRN – 20544. 2.2 Obtenção do 
extrato O extrato foi obtido de acordo com Santos et al. (2009) adicionando-se uma 
solução hidroalcoólica na proporção 3:7 (v/v) aos resíduos e depois foi posto na extração 
por refluxo durante 12 h. Após isso também foi rotaevaporado e liofilizado. 2.3 Açúcares 
totais Na quantificação foi utilizado o método fenol-ácido sulfúrico adaptado de Dubois 
(1956). A quantificação foi determinada pelo fenol e ácido sulfúrico, ocorreu a formação 
do furfural, composto formado pela ligação de fenol-açúcar, com a ação desidratante do 
ácido sulfúrico e a ligação da porção fenol com este composto adquire cor alaranjada. 
A absorbância foi determinada em espectrofotômetro Bel Photonics, 1105 (Piracicaba, 
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SP) na região de 490 nm. Para o teste de açúcares totais, foi construída uma curva 
padrão, utilizando o padrão D-galactose para se obter a equação da reta 2.4 Extração 
e quantificação das saponinas O resíduo foi prensado e separadas suas porções 
líquidas das sólidas seguindo a metodologia de Ribeiro, Barreto e Coelho (2015). O 
extrato bruto da porção líquida foi submetido a extração com etanol 30 % na proporção 
1:5 (v/v) ou 0,2 g/mL à temperatura 50 ºC, com agitação de 200 rpm por 4 horas. Logo 
após, o líquido foi filtrado em papel de filtro qualitativo por duas vezes para remoção da 
parte grosseira do resíduo e foi filtrado novamente em papel de filtro quantitativo 8 µm 
mais duas vezes com a finalidade de clarificar o extrato. Após a obtenção do extrato, 
este foi submetido a rotaevaporação, congelamento e liofilização durante 48 horas para 
a obtenção do extrato em pó enriquecido em saponinas. A quantificação foi feita com a 
partir de uma curva padrão feita com a diosgenina que foi pesada na quantidade de 5,0 
mg e solubilizada com uma solução aquosa de metanol a 80 % em um balão volumétrico 
de 10 mL e foi construída a curva com diferentes volumes da solução padrão e de 
metanol. Em cada um dos tubos foi adicionado 250 µL da solução mãe da amostra (10 
g da amostra solubilizado com metanol 80 % até completar o volume do balão 
volumétrico de 10 mL), com 250 µL da solução de vanilina 8 % e 2,5 mL de solução de 
ácido sulfúrico 72 %, foi misturado e levado ao banho maria por 10 minutos a 60 ºC, 
logo após as amostras foram resfriadas em banho de gelo e foram lidas em 
espectrofotômetro Bel Photonics, 1105 (Piracicaba, SP) à 544 nm. 2.5 Teste de tensão 
superficial dos extratos A realização desse teste foi adaptada de Wanderley-Neto et al. 
(2020), no qual foi utilizado o equipamento Surface Tensiometer, SensaDyne (BrasEq, 
Jarinu-SP). O equipamento foi configurado para utilização do método da máxima 
pressão diferencial da bolha, para determinar o equilíbrio entre a tensão superficial 
dinâmica e estática. As amostras foram analisadas com solução a 1,0% em água e o 
procedimento feito foi padronizado de acordo com o próprio manual do equipamento. 
2.6 Dosagem dos compostos fenólicos Os resíduos líquidos da folha de A. sisalana 
foram adicionados ao etanol a 95 ºGL na proporção de 1:3 (v/v), armazenada a 4 ºC por 
24 h. Em seguida foi filtrado, concentrado e liofilizado. Os compostos fenólicos foram 
determinados utilizando o método de Athukorala, Kim e Jeon (2006), sendo eles 
caracterizados com o reagente Folin Ciocalteau que se reduz na presença desses 
compostos. Desse modo, nota-se o processo pela mudança de cor do reagente para o 
tom verde, que é monitorada no espectrofotômetro Bel Photonics, 1105 (Piracicaba, 
SP), lida no comprimento de onda de 765 nm. 
 
Resultados e Discussões 

 
O resultado da quantificação dos açúcares está apresentado na Tabela 1. Alguns 
açúcares podem ter propriedades antioxidantes quando adicionados a formulações 
cosméticas (VIEIRA, 2014). O resultado da quantificação de saponinas está 
apresentado também na Tabela 1. As saponinas fazem parte de um grupo metabólito 
secundário que pode ter atividade anti-inflamatória (CORDEIRO, 2018) antimicrobiana 
(WINA; MUETZEL; BECKER, 2005) antiviral (MÜLLER et al., 2016) entre outras. Esse 
metabólito secundário de plantas é de interesse farmacêutico também por agirem como 
adjuvantes nas formulações, principalmente como tensoativo (VIEIRA, 2014). Tabela 1 
– Determinação de saponinas totais e açúcares totais. Amostra estudada Saponinas 
totais μg/mL Açúcares totaisμg/mL Extrato hidroetanólico 59,88 16,01 Fonte: Dados da 
pesquisa. De acordo com Gobbo-Neto e Lopes (2007), vários fatores como 
sazonalidade, ritmo circadiano, desenvolvimento, temperatura, disponibilidade hídrica, 
radiação, nutrientes, altitude, poluição, indução por estímulos mecânicos ou ataque de 
patógenos podem afetar no conteúdo de metabólitos secundários encontrados através 
dos experimentos. Segundo Wina, Muetzel e Becker (2005) as saponinas fazem parte 
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de um sistema de defesa da planta contra fungos, bactérias ou insetos. A quantidade 
de saponinas encontradas na amostra foi de 59,88 μg/mL. Vieira (2014) encontrou 
0,0947 ± 0,0068 μg/mL em extrato bruto das folhas de Agave sisalana que já tinha 6 
anos de idade. A extração do resíduo líquido foi feita com a prensa manual e a secagem 
foi feita por spray drying. Já os açúcares totais tiveram resultado de 16,01 μg/mL, 
superior à quantidade de açúcares totais encontrada por Vieira (2014), a qual foi de 
0,0530 ± 0,0045 mg/mL. A concentraçãode saponinas encontrados foi superior nos 
resíduos da planta, resíduos esses que seriam destinados de volta ao solo como 
poluentes. O que já era esperado devido ao fato que no presente trabalho foi usada uma 
extração com solvente que acaba extraindo os compostos com afinidade e já Vieira 
(2014) utilizou somente o extrato bruto. A tensão superficial é a força de atração entre 
as moléculas do interior pelas moléculas da superfície de um mesmo líquido (MÜLLER, 
2016). O resultado da determinação da tensão superficial está apresentado na Tabela 
2. Tabela 2 – Determinação da tensão superficial em diferentes valores de pH. Amostra 
estudada pH 4,0 Tensão superficial/ pH 7,0 Tensão superficial/ pH 10,0Tensão 
superficial/ temperatura(Dynes/cm) temperatura(Dynes/cm) temperatura(Dynes/cm) 
Extrato hidroetanólico 66,89 28,09 °C 67,5 28,58 °C 67,5 29,01 ° C Fonte: Dados da 
pesquisa. A finalidade desse teste é observar se a tensão superficial está diminuída, 
facilitando a difusão do extrato por toda formulação. Packer e Luz (2007) incorporaram 
o Tween 80 no estudo das suas amostras num meio de ágar, e a adição desse adjuvante 
diminuiu a tensão superficial, assim, o óleo (apolar) se dispersou pelo meio (polar). Foi 
observado que a tensão superficial permaneceu com valores próximos em diferentes 
condições de pH, visto que a tensão não sofre alteração e fica em torno de 67 Dynes/cm 
apesar da variação de pH de 4,0 a 10,0. Amorim (2014) observou que quando há uma 
tenacidade no resultado da tensão superficial frente à variação do pH e temperatura, a 
tensão apresenta uma variação de controle muito discreta afim de se manter constante. 
Os compostos fenólicos são moléculas com um anel aromático ligado a uma hidroxila 
na forma simples ou de polímeros que confere atividade antioxidante. Possuem 
atividade antioxidante, devido a ação como doadores de elétrons, evitando assim a 
oxidação (VIEIRA, 2014). A quantificação está apresentada na Tabela 3. Tabela 3 – 
Quantificação de e compostos fenólicos (média percentual ± desvio padrão). Amostra 
Compostos fenólicos (%) Extrato rico em saponinas 2,53 ± 0,04 Fonte: Dados da 
pesquisa. O teor encontrado de compostos fenólicos foi de 25,3 mg/g. A extração e 
quantificação de compostos fenólicos são mais eficazes quando o etanol e o metanol 
são utilizados como solventes extratores de plantas (PEREIRA et al., 2017; CORDEIRO, 
2018). Esses compostos são os principais agentes na atividade antioxidante, mas 
proteínas também podem apresentar essa atividade, ou podem potencializar a ação dos 
compostos fenólicos. Ainda não foi realizada a avaliação de atividade conservante com 
os microrganismos nessa pesquisa, porém as saponinas têm uma forte correlação com 
agentes conservantes, já que fazem parte do sistema de defesa das plantas e se 
encontram nas partes mais externas da planta para que possam defende-la de fungos, 
bactérias ou até mesmo de predadores (WINA; MUETZEL; BECKER, 2005). Dessa 
forma, é importante avaliar a atividade conservante com outros métodos e estimar os 
açúcares, pois que são fonte de energia, crescimento e podem ajudar no 
desenvolvimento de microrganismos quando encontrado em valores elevados, assim 
como nas fermentações (MIRANDA, 2015). 
 
Conclusão 

 
Pode-se concluir que o resíduo da Agave sisalana Perrine possui outras 
aplicaçõesinovadoras para a indústria cosmética, visto que é rica em saponinas e 
possuem compostos fenólicos. A partir dos resultados espera-se que o extrato seja 
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eficaz para ser usado como fitoingrediente, porém ainda são necessários alguns testes 
que comprovem realmente sua eficiência. Portanto, o extrato é considerado promissor, 
todavia deve ser mais estudado quanto a sua eficácia. 
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TÍTULO: Diagnósticos NANDA-I para recém-nascidos com cateter epicutâneo sob a 

conduta de enfermagem. 

Resumo 

O Cateter Central de Inserção Periférica é utilizado em larga escala nas Unidades de 
Terapia Intensiva Neonatal permitindo a administração de terapia endovenosa com 
permanência por tempo prologado. O Processo de Enfermagem tem como objetivo 
melhorar a qualidade da assistência prestada, para isso, a NANDA-Internacional 
desenvolveu um sistema que objetiva a etapa de diagnósticos de enfermagem, utilizado 
mundialmente. O presente estudo tem como objetivo identificar diagnósticos de 
enfermagem contidos no NANDA-Internacional 2018-2020 em neonatos com cateter 
central de inserção periférica através de uma abordagem transversal realizada com 108 
recém-nascidos de uma Maternidade Escola. A coleta de dados se deu por meio de 
exame físico; preenchimento de formulário estruturado e investigação em prontuários. 
Foram identificados 13 diagnósticos, estes pertencem respectivamente aos domínios: 
papéis e relacionamentos, segurança/proteção e promoção da saúde. Concluiu-se que 
os Diagnósticos de Enfermagem encontrados predominantemente foram: Proteção 
Ineficaz; Risco de Vínculo Prejudicado; Risco de Infecção; Risco de Trauma Vascular e 
Risco de Integridade da Pele Prejudicada. 
 
Palavras-chave: Diagnósticos de Enfermagem; Cateterismo Venoso Central; 

Neonatologia. 

TITLE: NANDA-I diagnostics for newborns with epicutaneous catheter under the nursing 

practice 

Abstract 

The Central Peripheral Insertion Catheter is used in large scale in Neonatal Intensive 
Care Units allowing the administration of intravenous therapy with prolonged stay. The 
Nursing Process aims to improve the quality of care provided, for this, NANDA 
International has developed a system that aims at the stage of nursing diagnosis, used 
worldwide. The present study aims at identifying nursing diagnoses contained in 
NANDA-International 2018-2020 in neonates with a central peripheral insertion catheter 
through a cross-sectional approach performed with 108 newborns from a Maternity 
School. Data were collected by physical examination; filling out a structured form and 
investigation in medical records. Thirteen diagnoses were identified, these belong 
respectively to the domains: roles and relationships, safety/protection and health 
promotion. It was concluded that the Nursing Diagnostics found predominantly were: 
Ineffective Protection; Risk of Harmful Attachment; Risk of Infection; Risk of Vascular 
Trauma and Risk of Harmful Skin Integrity. 
 
Keywords: Nursing Diagnosis; Central Venous Catheterism; Neonatology. 

Introdução 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 873 

 

O recém-nascido de alto risco é assim classificado por demandar uma assistência de 
alta complexidade, recursos tecnológicos e equipe especializada tendo em vista a 
necessidade de internamento precoce em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
(UTIN) devido fatores diversos como infecções, parto distócico, idade gestacional e 
baixo peso ao nascer. (1) Diante disso, é notória a constante evolução nos 
procedimentos médico-hospitalares, bem como os recursos tecnológicos que tem por 
objetivo prolongar e oferecer qualidade de vida ao paciente. O Cateter Venoso Central 
é um dispositivo utilizado em larga escala no que se diz respeito a procedimento 
complexo dentro da UTIN. Entre suas variáveis, destaca-se o Cateter Central de 
Inserção Periférica (PICC) que é inserido à beira do leito e possibilita a terapia 
endovenosa contínua, além de permanecer viável, quando feito manutenção correta, 
por um longo período de tempo, evitando consecutivas punções. (2) A assistência 
prestada ao neonato de alto risco na UTIN deverá ser prestada de forma interdisciplinar 
por uma equipe multiprofissional baseando as estratégias de saúde em evidências. O 
enfermeiro dentro dessa equipe, assume a posição de gerenciador do cuidado 
proporcionando as estratégias necessárias para articular e assegurar a assistência de 
qualidade. Para isto, destaca-se o Processo de Enfermagem (PE), como instrumento 
para o fortalecimento da prática clínica e o aperfeiçoamento dos cuidados prestados aos 
indivíduos. Desta forma, o Processo de Enfermagem se organiza em cinco momentos 
distintos, são eles: Coleta de Dados, Diagnósticos de Enfermagem (DE), Planejamento, 
Implementação e Avaliação. (3) A etapa de Diagnósticos de Enfermagem foi abraçada 
pela NANDA Internacional (NANDA-I) onde houve a formulação um sistema de forma 
em que fosse capaz organizar e padronizar os DE segundo a vivência assistencial do 
enfermeiro. (4,5) Nesse caso, o presente estudo tem como objetivo identificar os 
Diagnósticos de Enfermagem (DE) relacionados aos recém-nascidos com Cateter 
Central de Inserção Periférica. 
 
Metodologia 

 
O estudo em questão tem caráter transversal, optou-se por uma abordagem quantitativa 
e foi executado em uma Maternidade Escola no Nordeste do Brasil. A UTIN foi o setor 
escolhido para a coleta de dados devido à grande demanda de cateterismos centrais, 
dentre eles, a inserção do cateter epicutâneo pelo fato de se tratar de um serviço de 
referência no atendimento materno-infantil de alto risco. É válido ressaltar que a 
pesquisa teve o seu projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob parecer de número 1.259.309. A 
coleta de dados ocorreu no período de 01 de agosto a 31 de novembro do ano de 2019. 
Os critérios de inclusão foram: Recém-nascidos que utilizaram PICC inseridos no 
nosocômio; e cateter inserido uma única vez no neonato. Para propiciar a coleta de 
dados, foram utilizados: um formulário onde eram registrados e acompanhados todos 
os processos relativos aos cateteres inseridos na unidade; e um roteiro de exame físico. 
(6) Cada RN obteve uma planilha, com as seguintes informações: dados 
sociodemográficos e clínicos, a enumeração dos DE investigados, associados à lista 
dos componentes do diagnóstico. Para a coleta de dados no intuito de identificar as 
características definidoras e os fatores relacionados e/ou de risco de acordo utilizou-se 
a NANDA I 2018-2020. (7) A investigação de dados se deu por frequências absolutas e 
relativas, a associação dos Diagnósticos de Enfermagem com seus componentes por 
meio de estatísticas inferencial a partir da utilização do teste Qui-Quadrado de Pearson, 
considerando (p<0,05) dos diagnósticos validados. Para a análise dos dados utilizou-se 
o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. 
 
Resultados e Discussões 
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Os Diagnósticos de Enfermagem de recém-nascidos com PICC, segundo a NANDA-I 
mais prevalentes foram respectivamente listados por número e porcentagem da 
amostra: Risco de infecção, 108 neonatos e 100% da amostra; Risco de trauma 
vascular, 98 neonatos e 90,74% da amostra; Risco de integridade da pele prejudicada, 
96 neonatos e 88,88% da amostra; Proteção ineficaz, 90 neonatos e 83,33% da 
amostra; Risco de vínculo prejudicado, 62 neonatos e 57,40% da amostra; Nutrição 
desequilibrada menor do que as necessidades corporais, 48 neonatos e 44,44% da 
amostra; Risco de desequilíbrio eletrolítico, 34 neonatos e 31,48% da amostra; 
Amamentação interrompida, 26 neonatos e 24,07% da amostra; Conforto prejudicado, 
26 neonatos e 24,07% da amostra; Integridade da pele prejudicada, 24 neonatos e 
22,22% da amostra; Dor aguda, 20 neonatos e 18,51% da amostra; Perfusão tissular 
periférica ineficaz, 13 neonatos e 12.03% da amostra; e Amamentação ineficaz, 11 
neonatos e 10,18% da amostra. O DE “Risco de trauma vascular” identificado nos 
pacientes do estudo teve como fator de risco o longo tempo em que o cateter estava no 
local. O PICC proporciona acesso venoso por semanas a meses em ambientes 
hospitalares e domiciliares. Todavia, o neonato em uso de cateter epicutâneo 
apresentou alta incidência de risco de trauma vascular em consequência à possibilidade 
de permanência, por parte do cateter, por longos períodos.(8,9,10) Os fatores de risco 
encontrados foram: tempo de permanência do cateter, local de inserção, tempo de 
internação hospitalar, quantidade de acessos venosos e antibioticoterapia, estes são 
predisponentes para o trauma vascular. Assim, o desenvolvimento de trauma vascular 
é diretamente proporcional ao tempo de permanência do cateter.(11,12,13) Quanto ao 
Diagnóstico de Enfermagem “proteção ineficaz”, apresentou as seguintes 
características definidoras: alteração coagulação, observada por quadro de 
plaquetopenia; e deficiência na imunidade. Por ter apresentado associação 
estatisticamente significativa e validado por enfermeiros especialistas, optou-se por 
mantê-lo no estudo. O DE “Risco de integridade da pele prejudicada” foi associado aos 
fatores de risco de hidratação e alteração no volume de líquidos. Os neonatos pré-termo 
constituem-se uma população de risco para esse DE, pois a prematuridade apresenta-
se como a principal causa da hospitalização nessa faixa etária. Sendo assim, essa 
condição favorece o surgimento de distúrbios hidroeletrolíticos, devido a imaturidade 
dos sistemas orgânicos.(14) O presente trabalho destacou como indicações mais 
frequentes para a escolha do PICC a hidratação venosa, nutrição parenteral e 
antibioticoterapia, demonstrando a diversidade de soluções e drogas indicadas e 
administradas, por meio do cateter, no cotidiano de tratamento do RN. (15, 16,17) A 
associação entre o DE Risco de vínculo prejudicado com o fatore de risco barreira física 
foi possível pois a doença na criança impossibilita o contato com os pais e promove 
separação. É esperado que a família expresse sofrimento e insegurança para dispensar 
cuidados a um ser tão frágil, diferente do que, na maioria das vezes, foi idealizado. A 
vivência do internamento de um filho é dolorosa não apenas para a mãe, mas também 
para o pai e o bebê. (18) As intercorrências durante o período gravídico puerperal como, 
por exemplo, um parto prematuro, podem interferir no estabelecimento natural de um 
vínculo positivo entre os pais e o bebê, haja vista que a hospitalização do RN na UTIN 
é uma condição a qual pode desencadear danos emocionais para toda a família, 
especialmente para os pais, pois a idealização de uma gestação e parto sem a 
ocorrência de eventos inesperados acaba por ser desconstruída e uma nova realidade 
é instituída. (18) 
 
Conclusão 
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Foram identificados 13 Diagnósticos de Enfermagem. O estudo apresentou como 
limitações o processo subjetivo da avaliação clínica e, com isso, o diagnóstico está 
sujeito a incertezas, de forma a designar implicações para os resultados esperados e 
intervenções específicas de Enfermagem. Sendo assim, os DE refletiram as 
necessidades de saúde dos RN em uso do PICC e também dispuseram da relevância 
da formulação do plano de cuidados de Enfermagem direcionado a essa população. 
 
Referências 

 
1. Fialho FA, Dias IMAV, Silva LR, Santos RS, Salvador M. [Technology applied for 
newborn care in nursing]. Rev. baiana enferm. [Internet]. 2015 [cited 2019 Feb 13]; 
29(1):23-32. Available from: 
https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/12309/9538. Portuguese. 
2. Rosado V, Camargos PAM, Anchieta LM, Bouzada MCF, Oliveira GM, Clemente WT, 
et al. [Risk factors for central venous catheter related infections in a neonatal population 
– systematic review]. J. pediatr. [Internet]. 2018 [cited 2019 Feb 13]; 94(1):3-14. 
Available from: 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2255553617301210?token=F5BEB76473D2
6ECADFEC87E782EBB8BB1729D715BE2C3D2FBFF2BA16A50301D2430448D1649
FE016435E920865793357. Portuguese. 3. Soares MI, Resck ZMR, Terra FS, Camelo 
SHH. [Systematization of nursing care: challenges and features to nurses in the care 
management]. Esc. Anna Nery Rev. Enferm. [Internet]. 2015 [cited 2019 Feb 13]; 
19(1):47-53. Available from: http://www.scielo.br/pdf/ean/v19n1/en_1414-8145-ean-19-
01-0047.pdf. Portuguese. 4. Ferreira AM, Rocha EM, Lopes CT, Bachion MM, Lopes JL, 
Barros ALBL. [Nursing diagnoses in intensive care: cross-mapping and NANDA-I 
taxonomy]. Rev. bras. enferm. [Internet]. 2016 [cited 2019 Feb 13]; 69(2):285-93. 
Available from: http://www.scielo.br/pdf/reben/v69n2/en_0034-7167-reben-69-02-
0307.pdf. Portuguese. 5. Costa RHS, Nelson ARC, Prado NCC, Rodrigues EHF, Silva 
RAR. [Nursing diagnoses and their components in acquired immune deficiency 
syndrome patients]. Acta Paul. Enferm. [Internet]. 2016 [cited 2019 Apr 07]; 29(2):146-
53. Available from: https://rigs.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/20356/15074. 
Portuguese. 6. Lima NDC, Silva VM, Beltrão BA. Construction and validation of data 
collection instrument content in a neonatal intensive care unit. Rev Rene [Internet]. 2009 
[cited 2019 Apr 07];10(3):97-106. Available from: 
http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/4823. Portuguese. 7. Herdman TH, Kamitsuru 
S. NANDA International. [Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2018-2020]. 
Porto Alegre: Artmed; 2018. 8. Wen J, Yu Q, Chen H, Chen N, Huang S, Cai W. 
[Peripherally inserted central venous catheter-associated complications exert negative 
effects on body weight gain in neonatal intensive care units]. Asia Pac J Clin Nutr. 
[Internet]. 2017 [cited 2018 Ago 15];26(1):1-5. Available from: 
https://pdfs.semanticscholar.org/9c2d/02e4c6e7a7a1690df24fc4c9b0da884a94ff.pdf 
9.Gordon A, Greenhalgh M, McGuire W. [Early planned removal versus expectant 
management of peripherally inserted central catheters to prevent infection in newborn 
infants]. Cochrane database syst. rev. [Internet]. 2018 [cited 2019 Feb 13];6(CD012141): 
Available from: 
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012141.pub2/full. 10. 
Costa P, Paiva ED, Kimura AF, Castro TE. [Risk factors for bloodstream infection 
associated with peripherally inserted central catheters in neonates]. Acta Paul. Enferm. 
[Internet]. 2016 [cited 2018 Mai 28];29(2):161-8. Available from: 
http://www.scielo.br/pdf/ape/v29n2/en_1982-0194-ape-29-02-0161.pdf. Portuguese. 11. 
Urbanetto JS, Freitas APC, Oliveira APR, dos Santos JCR, Muniz FOM, et al. [Risk 
factors for the development of phlebitis: an integrative review of literature]. Rev. gaúch. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 876 

 

enferm.[Internet]. 2017 [cited . 2017 Apr 6]; 38(4):1-19. Available from: 
http://www.seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/57489. 
Portuguese. 12. García H, Romano-Carro B, Miranda-Novales G, González-Cabello HJ, 
Núñez-Enríquez JC. [Risk Factors for Central Line-Associated Bloodstream Infection in 
Critically Ill Neonates]. Indian J Pediatr.[Internet]. 2019 [cited 2017 Apr 6];86(4):340-6. 
Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30809767. Spanish. 13. Muller 
PCS, Freire MHS, Mercês NNA, Giacomozzi LM. [Risk of vascular trauma: proposals for 
nursing intervention in pediatric care]. Rev. baiana enferm. [Internet]. 2016 [cited 2019 
Feb 20];30(4):1-11. Available from: 
https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/16452. Portuguese. 14. 
Costa P, Kimura AF, Brandon DH, Paiva ED, Camargo PP. [The development of a risk 
score for unplanned removal of peripherally inserted central catheter in newborns]. Rev. 
latinoam. enferm. [Internet]. 2015 [cited 2018 Aug 15];25(3):475-82. Available from: 
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v23n3/0104-1169-rlae-0491-2578.pdf. Portuguese. 15. 
Jantsch LB, Neves ET, Arrué AM, Kegler JJ, Oliveira CR. [Use of peripherally inserted 
central catheters in neonatology]. Rev. baiana enferm. [Internet]. 2014 [cited 2019 Feb 
20];28(3):244-51. Available from: 
https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/10109/. Portuguese. 16. 
Girão SGM, Vasconcelos MGF, Sales TB, Oliveira KRM, Sousa EM, Costa SR, et al. 
[Ações de prevenção de lesões de pele pela equipe de Enfermagem em Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal]. CIAIQ [Internet]. 2018 [cited 2019 Aug 15];2:1462-7. 
Available from: https://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2018/article/view/1931. 17. 
Santos SV, Costa R. [Prevention of newborn skin lesions: knowledge of the nursing 
team]. Texto & contexto enferm. [Internet]. 2015 [cited 2019 Apr 05];24(3):731-9. 
Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
07072015000300731. Portuguese. 18. Russell G, Sawyer A, Rabe H, Abbott J, Gyte G, 
Duley L, et al. [Parents’ views on care of their very premature babies in neonatal intensive 
care units: a qualitative study]. BMC Pediatr [Internet]. 2014 [cited 2019 Mar 07];14:1-
10. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4190336/pdf/12887_2014_Article_1164.
pdf 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 877 

 

CÓDIGO: SB0307 

AUTOR: ARTUR VIEIRA DE QUEIROZ 

ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA 

 

 

TÍTULO: A Saúde do Rio Grande do Norte: um olhar sobre os dados epidemiológicos e 

os programas de atenção odontológica 

Resumo 

 
As décadas de 70 e 80 foram marcadas por forte crise estrutural do capitalismo, com 
recessão mundial, endividamento do país e cortes nas políticas públicas. No entanto, 
foi na década de 80 que deu-se início um período caracterizado pelo grande 
fortalecimento na saúde pública do RN, com a criação de dois programas de saúde com 
foco na odontologia preventiva, o "Saúde Escolar" e o "Circo da Saúde", utilizando a 
odontologia simplificada e a técnica incremental. A pesquisa teve como objetivo a 
análise dos respectivos programas, para avaliar e conhecer as razões da 
descontinuidade, além de resgatar a História da Saúde Pública no RN. Para responder 
aos objetivos propostos no estudo foram realizadas entrevistas com os atores 
envolvidos nos programas, como gestores e técnicos responsáveis pela execução das 
atividades. O que observou-se, a partir das entrevistas, foi a forma como ambos os 
programas funcionavam corretamente, com a dedicação por parte dos envolvidos, mas 
o seu fim se deu a partir de interesses políticos, impedindo que o fortalecimento e a 
continuidade desses projetos, impossibilitando que a odontologia simplificada, e a saúde 
em geral, fossem exercidas da forma a contemplar a população da época. 
 
 
Palavras-chave: Saúde; odontologia simplificada; prevenção 

TITLE: Health in Rio Grande do Norte: a look at epidemiological data and dental care 

programs 

Abstract 

 
The 70s and 80s were marked by a strong structural structural crisis of capitalism, with 
a worldwide recession, the country's indebtedness and cuts in public policies. However, 
it was in the 1980s that a period of improvement began due to the great strengthening 
of public health in RN, with the creation of two health programs focusing on preventive 
dentistry, "Saúde Escolar" and "Circo da Saúde ", using simplified dentistry and the 
incremental technique. The research aimed to analyze the respective programs, to 
evaluate and know the reasons for the discontinuity, in addition to recovering the History 
of Public Health in RN. To respond to the objectives proposed in the study, they were 
assigned to the actors involved in the programs, such as managers and technicians 
responsible for carrying out the activities. What was observed, from the changes, was 
the way in which both programs functioned correctly, with dedication on the part of the 
executives, but their end came from political interests, preventing the strengthening and 
continuity of projects of projects, making it impossible for simplified dentistry, and health 
in general, to be exercised in a way that contemplates the population of the time. 
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Introdução 

    Uma forte crise estrutural do capitalismo marcou as décadas de 70 e 80, caracterizada 
pelo endividamento do país e cortes nas políticas públicas. Na tentativa de alavancar o 
crescimento, criou-se o II Plano Nacional de Desenvolvimento, que causou o efeito 
contrário, acelerando o processo inflacionário e agravando as contas públicas, cenário 
que perpetou-se durante a década de 80. A economia brasileira nesse período foi 
marcada por 3 grandes momentos: a recessão do início da década, marcada pela 
política do ajuste recessivo (1981-1983), a recuperação em 1984, com a aceleração do 
crescimento e estabilização do plano cruzado em 1986, e o crescimento lento em 1987.  
      Toda a crise dos anos 80 se deu, em grande parte, devido o processo inflacionário. 
Levando em consideração o contexto político na década de 80, obseva-se que o povo 
queria a redemocratização do país, que enfrentava uma ditatura militar, desde 1964. Foi 
um período marcado por movimentos de expansão do sistema de saúde pública, que 
não atendia às necessidades da população, principalmente ligados ao movimento 
sanitário, e foi a partir disso que, em 1978 aconteceu a conferência internacional sobre 
cuidados primários de saúde, em Alma-Ata, onde foi discutido sobre a atenção primária 
à saúde, especificamente sobre o reordenamento dos sistemas de saúde, promover a 
saúde para todos os povos e minimizar as desigualdades sociais nesse cenário 
atentando-se para o um conceito ampliado de saúde. No mesmo período, houve a 
consolidação do Programa Nacional de Imunização (PNI) e a criação do Departamento 
Nacional de Profilaxia e Controle de Doenças, contendo a Divisão Nacional de 
Epidemiologia e Estatística de Saúde (SNEES), desenvolvendo a tecnologia e 
metodologia para ações de vacinação em massa e controle de doenças infecto-
contagiosas.  
      Em 1976, surgiu o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento 
(PIASS), que visava implantar uma estrutura básica de saúde em comunidades de até 
20.000 habitantes, além de contribuir para melhorar o nível de saúde na região Nordeste 
e recrutar pessoal de nível auxiliar da própria comunidade, estabelecendo uma rede de 
mini postos. Somando-se a isso, o forte investimento na capacitação de recursos 
humanos, tornou a década de 80 um período caracterizado pelo grande fortalecimento 
na saúde pública do RN. Nesse contexto, a saúde bucal não é mais contemplada 
apenas à luz das experiências da Fundação SESP, visto que começam a ter corpo no 
cenário nacional alguns programas como o PISE-Programa de Programa Integrado de 
Saúde Escolar, da Fundação Escolar do Distrito Federal, em 1978, que serviu de 
referência para o assemelhado PASSO-Programa de Assistência Odontológica ao 
Educando, no Estado do Rio Grande do Norte, em 1985.  
    Além do Saúde escolar, um outro programa pioneiro da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (SESP) do RN foi o Circo da Saúde, uma proposta de atendimento odontológico 
em uma estrutura de um "circo" itinerante, que possuía 7 equipamentos odontológicos 
simplificados, cuja metodologia era o sistema incremental. Nesse sentido, esse estudo 
focou suas análises nos respectivos programas com o objetivo de avaliá-los e conhecer 
as razões da descontinuidade, além de resgatar a História da Saúde Pública no RN. 
 
Metodologia 

 
Para responder aos objetivos propostos no estudo foram realizadas entrevistas com os 
atores envolvidos nos programas, como gestores e técnicos responsáveis pela 
execução das atividades, para o estabelecimento da História Oral, para a análise 
qualitativa, quando se tentou captar o discurso coletivo dos principais agentes 
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envolvidos com as políticas de saúde bucal do período. Quanto às entrevistas, essas se 
caracterizam como ferramentas não estruturadas, visando a profundidade, de aspectos 
específicos, a partir das quais emergem histórias de vida, tanto do entrevistado como 
as entrecruzadas no contexto situacional. Esse tipo de entrevista visa encorajar e 
estimular o sujeito entrevistado (informante) a contar algo sobre algum acontecimento 
importante de sua vida e do contexto social (Jovchelovich S, Bauer MW,2002). Para as 
entrevistas a perspectiva a ser adotada nesta pesquisa será a análise de discurso que, 
conforme Godoy (2005) não é uma metodologia como as demais, é uma ampla e teórica 
abordagem transdisciplinar. Os depoimentos, as entrevistas serão separadas segundo 
os tópicos de assunto do roteiro, para facilitar uma posterior análise dos discursos. Em 
seguida, será realizada uma leitura de todas as entrevistas, para dar uma visão geral 
dos depoimentos dos entrevistados, procurando levantar pontos em comum, pontos 
discordantes e lacunas nos textos. Trechos específicos serão escolhidos para 
exemplificar o estudo e embasar as análises. 
 
Resultados e Discussões 

 
1. Saúde Escolar 
     A partir de 1980, as ações odontológicas passam a ter um planejamento próprio, em 
sintonia com a programação global da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do 
Norte – SSAP/RN. A proposta básica resumia-se na ampliação e recuperação da rede, 
através da instalação de mais atendimento odontológico nas unidades de saúde e 
reinstrumentalização dos já existentes. Observa-se, então, a articulação dessas 
propostas em odontologia com as demais ações simplificadas de saúde, priorizando a 
simplificação das ações odontológicas, a atenção primária em saúde bucal e a 
prevenção. 
   Foi então que o Programa de Assistência Odontológica ao Educando (PASSO) foi 
criado, com uma metodologia incremental e com tecnologia simplificada. O grande 
problema desse projeto era o pequeno alcance, permitindo uma assistência reduzida 
aos tratamentos odontológicos. A partir dessa limitação, foi pensado em um programa 
que pudesse substituí-lo e que pudesse ampliar o acesso ao escolar, que vinha sendo 
feito pelo PASSO. A partir disso, em 1984, foi criado o Saúde Escolar. E para saber 
mais informações sobre o programa foram entrevistadas duas dentistas que 
participaram ativamente do processo. 
    Inicialmente, foram feitas algumas perguntas para as duas dentistas que participaram 
do programa “Saúde Escolar”, Iris do Céu e Patrícia Serejo. Primeiro, foi perguntado a 
respeito das mudanças entre esse novo projeto e o “PASSO”, programa que inspirou o 
Saúde Escolar e a resposta obtida indicou que, a principal mudança foi a ampliação das 
ações destinadas aos escolares. Antes, eles só recebiam assistência odontológica, que 
incluía o tratamento odontológico curativo, o tratamento propriamente dito e a parte de 
educação e prevenção. Além do tratamento odontológico em si ou da assistência 
odontológica, eles passaram a ter a assistência oftalmológica, que consistia primeiro em 
um teste de acuidade visual, que era feito na própria escola, a partir de uma tabela, 
chamada de tabela de Snellen, que era feito por um agente de saúde que se propunha 
a trabalhar nessa função, cada escola tinha um agente de saúde, essas pessoas eram 
treinadas pela oftalmologista, que passou a ser ligada ao programa, e esses agentes 
aprendiam a fazer esse teste de acuidade visual a partir dessa tabela de Snellen, 
dependendo do resultado desse teste da criança, sabia-se se a criança precisaria usar 
óculos ou não, a partir desse diagnóstico inicial. Se a partir do teste de acuidade a 
criança precisasse usar óculos, seria encaminhado para o oftalmologista que já estava 
contratado pelo programa. Ademais, além da assistência odontológica e assistência 
oftalmológica, tinha também uma assistência de saúde geral, a criança fazia um teste 
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antropométrico, pra ver a relação do peso com a altura, o desenvolvimento da criança, 
e fazia a coleta de sangue, para ver se tinha anemia, se tinha parasitose, e quando 
recebia o resultado do exame e também do exame clínico, se ela tivesse, por exemplo, 
escabiose, ela recebia um kit de medicamento para escabiose, para parasitose 
intestinal, então ela recebia vitaminas, inclusive com sulfato ferroso, se fosse o caso, se 
tivesse com anemia. 
     Ainda na fala da doutora Iris, fica claro que a odontologia, dentro do Saúde Escolar, 
sempre foi a prioridade do programa, eram as ações de maior porte, pois possibilitou o 
acesso à tratamentos que não eram, anteriormente, facilmente disponibilizados para a 
população. Ela pontua que as ações oftalmológicas e de saúde geral eram 
coadjuvantes. 
     A dentista Patricia Serejo foi questionada sobre o processo de trabalho durante o 
programa e relatou que, antes de iniciar o projeto, todos os profissionais envolvidos 
participaram de um treinamento e explicação das diretrizes básica do programa. Com 
relação ao processo de trabalho em si, se dava, inicialmente, pela escolha das escolas 
onde a equipe ia trabalhar, isso era feito pela coordenação do programa que procurava 
previamente visitar as escolas para ver o interesse dos seus dirigentes e a capacidade 
física de acolher os dentistas. Ao chegar nas escolas a equipe odontológica junto com 
a coordenação fazia uma reunião com diretores, professores e pais dos alunos. Antes 
de iniciar o atendimento aos alunos sempre era feito um CPOD. O atendimento seguia 
o calendário escolar, inclusive férias e feriados escolares. Cada equipe Odontológica 
era composta em média por três cirurgiões-dentista e três auxiliares em uma única sala 
da escola. O Projeto possuía além dos coordenadores, carro próprio e técnico para 
montar, desmontar e fazer a manutenção dos equipos. Cada equipe mudava em média 
para 3 escolas diferentes por ano passando 4 meses em cada uma delas, mudando um 
pouco dependendo do tamanho da escola. Nas escolas maiores juntava duas equipes 
de 3 profissionais e 6 equipos odontológicos, o que, em sua opinião, dificultava as 
relações interpessoais e problemas operacionais. 
     Focando na metodologia do programa, Patricia informou que as atividades 
preventivas eram mais fáceis. Eles faziam palestras, brincadeiras, teatros, e também a 
aplicação tópica de flúor e a escavação em massa. Para iniciar as atividades curativas 
fazia-se uma reunião prévia com os pais para saber quem gostaria que o filho fosse 
atendido e contava com a ajuda das professoras para colocar, sempre que necessário, 
comunicados nas bolsas das crianças para aqueles pais que não participaram da 
reunião ou para os alunos que não deixaram fazer o tratamento por medo. 
     Normalmente eles conseguiam atender todas as crianças, da primeira até a quarta 
série, que queriam e deixavam fazer o tratamento. Nas escolas maiores, apesar de as 
equipes serem maiores, não se tinha tanto êxito, devido as necessidades bem maiores 
e os adolescentes faziam parte de um grupo mais difícil de atender. Nessas escolas, 
priorizava-se as crianças de 6 anos e de 12 anos, na tentativa de salvar os primeiros 
molares e aos 12 fazer uma boa prevenção para a dentição permanente. Para que os 
alunos não precisassem sair muitas vezes da sala de aula, o atendimento era feito por 
quadrante e em alguns casos por arcada dependendo da necessidade e idade da 
criança. 
     Sobre a relação interpessoal da equipe odontológica dentro do projeto, a dentista 
Patrícia relatou que não sentia dificuldade de relacionamento, mas presenciou algumas 
divergências quando mais de uma equipe trabalhava junta na mesma escola, 
principalmente entre as auxiliares, pois tinham dificuldade de montar um protocolo e 
distribuir as tarefas comuns. Como os profissionais médico e de enfermagem vinham 
em dias ou horários diferentes, não havia problemas nesse sentido. 
     Perguntada sobre o impacto do programa naquela época, a doutora Iris admitiu que, 
Infelizmente, naquela época, não existia o hábito de fazer avaliações. A avaliação 
realizada era principalmente sobre o que havia sido planejado e o que havia sido 
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realizado, era uma forma de planejamento mais normativo, não utilizava-se a 
epidemiologia como atualmente, como grande instrumento de planejamento, a 
epidemiologia só despontou mais próximo dos anos 2000. Ela relata que: “embora a 
gente nunca tenha feito nenhuma avaliação concreta, era muito mais uma avaliação 
subjetiva, porque a gente via a satisfação das pessoas, tanto dos dentistas quanto das 
escolas, dos escolares, dos pais daqueles escolares, da satisfação de fazer parte 
daquele programa. Então assim, a gente via o prazer do dentista de dizer que fazia parte 
do Saúde Escolar, então era uma coisa muito mais subjetiva, nunca foi feito nenhum 
estudo de impacto, até porque isso não era usual, essas coisas da epidemiologia, 
estudos de impacto, indicadores, essas coisas surgiram mais próximas do ano 2000, 
não havia essa valorização da epidemiologia.” 
     Como último ponto, as dentista foram questionadas sobre o fim do programa, já que 
havia uma colaboração efetiva por parte do estado e através de seus colaboradores. 
Para Patrícia, os melhores anos do Saúde Escolar foram os primeiros 4 anos do 
programa, quando o projeto contava com o apoio do Secretário de saúde que o criou, 
com o passar do tempo o projeto foi sendo modificado e se descaracterizou totalmente. 
Ela afirma que: “a principal dificuldade sempre foi de gestão, por mudanças políticas as 
coordenações foram mudadas e o programa descaracterizado. Somando a isso, a falta 
de verba ficava cada vez menor e as dificuldades começaram a aparecer. Como por 
exemplo, ficamos sem uma coordenação que unisse as equipes, fiscalizasse o trabalho 
e desse condições de trabalho para as equipes. Infelizmente, nesse país, mesmo os 
bons projetos são substituídos, ao invés de se dar continuidade ao que já está 
funcionando se prefere criar um outro para dizer que é seu. Esse é o pensamento da 
maioria dos nossos políticos.” 
     A doutora Iris reafirma que não havia dificuldades durante os anos inicias do projeto, 
pelo contrário, havia muito apoio, e esse apoio vinha traduzido em recursos, através do 
fundo de assistência ao educando, esse recurso vinha do MEC, era ligado ao Ministério 
da Educação e Cultura, e ele vinha para o estado com uma rubrica exclusiva, que só 
podia ser gasto com o programa Saúde Escolar. No entanto, ela ressalta que: “com a 
substituição da gestão, desmontou-se o que funcionava e em troca deu-se o nada, para 
essa assistência direcionada ao escolar”. 
2. Circo da Saúde 
     A proposta institucional de Odontologia Comunitária na SSAP/RN, concretiza-se no 
Programa “Circo da Saúde” que iniciou suas atividades em novembro de 1985 num 
bairro periférico de Natal, denominado Felipe Camarão. A ideia de uma estrutura física 
em forma de um "circo" com caráter itinerante. Originou-se do próprio Secretário da 
época, com a justifica de enorme preocupação após ser informado pela equipe técnica 
de Odontologia, dos resultados de um levantamento epidemiológico no qual o índice 
CPO-D em crianças de 5 a 12 anos fora muito alto. Dessa forma, o projeto foi levado 
adiante com recursos próprios da SSAP. 
     O objetivo do Programa, constitui-se basicamente na proposição de trabalho 
incremental de assistência odontológica, utilizando métodos racionalizadores de custo 
como a simplificarão em equipamentos, técnicas e instrumentais e utilizarão de pessoal 
auxiliar, destinado à faixa prioritária de 6 a 14 anos e também adultos, de bairros 
periféricos da cidade de Natal e municípios do Rio Grande do Norte. 
     Para entender melhor como se deu o programa e quais fatores contribuíram para o 
seu fim, foi entrevistada uma profissional que foi responsável por iniciar o projeto junto 
à Secretaria de Saúde, a cirurgiã-dentista Edna Maria da Silva. 
     Questionada sobre como surgiu a ideia de uma estrutura física em formato de circo 
para realização de atendimentos odontológicos, a doutora Edna respondeu que isso 
aconteceu nos primórdios da década de 80, essa concepção inicial surgiu pela própria 
ideia do secretário de saúde, que imaginava algo inovador, algo que pudesse, de certa 
forma, ter um impacto político. 
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     Sobre o planejamento do projeto, ela comentou o seguinte: “o programa aconteceria 
nas comunidades periféricas, inicialmente aqui de Natal, mas a perspectiva era que 
pudesse capilarizar pelo interior do estado, de uma unidade clínica em odontologia para 
crianças, e ele vislumbrava aquele número imenso de crianças buscando um circo para 
atendimento odontológico, que tentasse também desmistificar um pouco a atenção 
odontológica, em função até mesmo do medo, então ele imaginava que o circo podia 
ser algo que facilitasse a demanda.” 
     Ademais, algumas dificuldades foram encontradas no decorrer do programa “Circo 
da Saúde”, desde o projeto arquitetônico, na estrutura de um circo, que pudesse 
oferecer relativo conforto, material durável de estruturação, organização dos espaços, 
limpeza e esterilização do material, que pudesse oferecer essa estrutura arquitetônica, 
possibilidade de montagem e desmontagem a medida que ele pudesse circular em 
várias comunidades de Natal e Mossoró, isso porque, inicialmente, foram estruturadas 
uma unidade em cada cidade, e precisaria dessa estrutura arquitetônica, por isso, 
contou-se com um arquiteto e engenheiro da Secretaria que viabilizaram o pensamento 
técnico, e a cobertura era, na verdade, uma cobertura de um circo. 
      Com relação a integração do circo com outros programas da Secretaria da Saúde, 
a dentista Edna respondeu que: “Um dos pontos negativos que nós não pensamos e, 
talvez, como era algo que estava surgindo e que tinha pleno apoio, e que nem o “saúde 
escolar” nem outra atividades envolvidas nas unidades básicas gostariam de mudar a 
sua forma de trabalhar, porque não é fácil sair da zona de conforto e eu acho que eu 
falhei aí, também no sentido de buscar uma relação mais estreita com as escolas, até 
mesmo pra encaminhamentos, pra fazer a parte educativa conjunta, eu acho que isso 
daí foi uma das falhas de concepção mesmo, a integração com os outros setores, talvez 
se tivesse acontecido a vida do circo tivesse sido mais longa, mas isso daí foi uma das 
falhas e é preciso reconhecer.” 
      Em se tratando da metodologia utilizada, a ideia inicial era que pudesse ser algo que 
crescesse e que se viabilizasse como mais um espaço de atendimento odontológico, 
deveria se trabalhar com a atenção que fugisse às ações meramente de exodontias e 
de caráter mutilador, e desse ênfase a um sistema com ações educativo-preventivas e, 
dentro do atendimento clínico, buscar o máximo a manutenção do elemento dentário, 
buscar fazer a terapêutica de forma permanente, principalmente em crianças que já 
tinham dentes permanentes, havendo uma preocupação com prevenção e com a 
manutenção desses tratamentos, trabalhando na perspectiva de tratamento 
completado. 
      Para finalizar, a doutora Edna comentou sobre o fim do programa, ela relatou o 
seguinte: “A equipe, era uma equipe boa, mas, como tudo que surge com um 
pensamento político e setorizado tá fadado ao insucesso, isso aconteceu com o circo 
da saúde. Quando mudou de governo, o governo que entrou era de oposição ao então 
governador Agripino Maia, e a primeira coisa foi começar a matar o circo, retirando o 
apoio, desmembrando a equipe, que era o seu ponto forte, porque era uma equipe 
responsabilizada por aquele tipo de ação. Eu tinha um cargo de confiança, eu saí do 
circo, voltei pra faculdade, porque no circo eu ficava “full time”, era o tempo todo lá, pedi 
até afastamento da instituição. Eu voltei, e aí de certa forma, o anteparo que se exercia 
entre a equipe e os ataques políticos, que também aconteceram, foram liberados, 
porque eu tinha um papel também de segurar, de proteger ali o grupo. E aí, em nenhum 
momento a gente se incorporou no projeto político do Secretário, nem ele nunca assinou 
com isso, a gente conseguiu se liberar disso, mas mesmo assim era uma marca do 
governo anterior, e ele morreu por falta de apoio político, e porque não era interessante 
manter, aperfeiçoar, ampliar algo que foi ideia de outro governo”. 
 
Conclusão 
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Diante das respostas das entrevistadas, observa-se o fator político como preponderante 
para o fim de ambos os programas (“Circo da Saúde” e “Saúde Escolar”), que vinham 
desempenhando um papel fundamental na sociedade, sobretudo o recorte mais 
vulnerável dessa sociedade, sendo interrompido devido à interesses políticos. Com 
base nas informações obtidas, fica evidente a necessidade do desenvolvimento de 
projetos como os que foram citados no presente trabalho, para que se possa realizar 
uma odontologia mais preventiva e de forma humanitária. 
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TÍTULO: Avaliação da Oclusão e da Qualidade de Vida dos Pacientes com Periodontite 

Agressiva após tratamento periodontal básico 

Resumo 

A Peridontite Agressiva (PAg) ou periodontite estádio III ou IV, grau C, consiste na forma 
mais severa da periodontite, e pode, além de estar relacionada às condições oclusais 
dos indivíduos, impactar diretamente em sua qualidade de vida. Diante disso, o objetivo 
deste estudo, que corresponde à primeira etapa do projeto ao qual ele está vinculado, 
foi avaliar a condição oclusal e a qualidade de vida dos pacientes com PAg. Trata-se de 
um ensaio clínico randomizado, duplo cego, com desenho de boca dividida, que avaliou 
17 pacientes, no período de baseline, por meio do exame clínico oclusal e do 
questionário de qualidade de vida OHRQoL. Obteve-se médias 15; 13,70; e 14,76 para 
os domínios físico, social e psicológico do OHRQoL, respectivamente. Em relação à 
análise oclusal, 46,15% dos pacientes apresentaram sobremordida vertical profunda, 
46,15% apresentaram plano oclusal e curva de Spee íngreme, 69,23% demonstraram 
presença de contato deflectivo, e 53,85% revelaram alguma interferência oclusal. Essas 
análises permitem concluir que os pacientes com PAg apresentam condições oclusais 
desfavoráveis, bem como que essa condição impacta negativamente na qualidade de 
vida desses indivíduos. 
 
Palavras-chave: Periodontite; Oclusão; Qualidade de Vida. 

TITLE: EVALUATION OF OCCLUSION AND QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH 

AGGRESSIVE PERIODONTITIS AFTER BASIC PERIODONTAL TREATMENT 

Abstract 

Aggressive Peridontitis (PAg) or periodontitis stage III or IV, grade C, consists of the 
most severe form of periodontitis, and can, in addition to being related to the occlusal 
conditions of individuals, directly impact on their quality of life. Therefore, the objective 
of this study, which corresponds to the first stage of the project to which it is linked, was 
to assess the occlusal condition and quality of life of patients with PAg. This is a 
randomized, double-blind clinical trial, with a split mouth design, which evaluated 17 
patients, in the baseline period, through the clinical occlusal examination and the 
OHRQoL quality of life questionnaire. Averages were obtained 15; 13.70; and 14.76 for 
the physical, social and psychological domains of OHRQoL, respectively. Regarding the 
occlusal analysis, 46.15% of the patients had a deep vertical overbite, 46.15% had an 
occlusal plane and a steep Spee curve, 69.23% demonstrated the presence of deflective 
contact, and 53.85% showed some occlusal interference. These analyzes allow us to 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 885 

 

conclude that patients with PAg have unfavorable occlusal conditions, as well as that 
this condition has a negative impact on the quality of life of these individuals. 
 
Keywords: Periodontitis; Occlusion; Quality of Life. 

Introdução 

A periodontite agressiva (PAg), forma mais severa da periodontite, tem como principais 
características o início precoce, destruição periodontal detectável clinicamente e 
radiograficamente, taxa de progressão alta e ausência de agravos sistêmicos 
(ALBANDAR, 2014). Pode ainda se apresentar de duas formas distintas: localizada – 
afeta principalmente os primeiros molares e incisivos -, ou generalizada – compreende 
a maioria ou todos os dentes (BAER, 1971). Recentemente, durante o Workshop de 
2017, publicado em 2018, houve um consenso sobre a nova Classificação das Doenças 
e Condições Periodontais, considerando a PAg e a Periodontite Crônica como uma 
mesma doença – Periodontite - classificada em estádios e graus. Nesse contexto, a PAg 
corresponde à Periodontite Estádio III ou IV, Grau C, referindo-se a maiores perdas de 
inserção e óssea e padrão de progressão rápido (STEFFENS; MARCANTONIO, 2018).  
A intervenção mecânica para desorganização do biofilme é base de todas as 
abordagens terapêuticas periodontais (TABENSKI et al, 2017); porém, quando como 
monoterapia, possui limitações: a incapacidade da eliminação completa das bactérias 
anaeróbicas periopatogênicas nas porções mais profundas das bolsas e a 
inacessibilidade aos tecidos gengivais e áreas de bifurcação (ABDULJABBAR et al, 
2017). Buscando minimizar tais limitações, a terapia fotodinâmica antimicrobiana 
emergiu como uma alternativa viável quando adjuvante à técnica convencional no 
tratamento da periodontite agressiva (MOREIRA et al, 2015). Segundo Pulikkotil (2016), 
o princípio da terapia fotodinâmica é baseado na irradiação do laser de baixa potência 
e a excitação de um fotossensibilizador, como o azul de metileno, que culmina na 
formação de radicais livres, responsáveis pela toxicidade e morte celular bacteriana.  
Para Furlaneto et al (2009) a oclusão pode ser considerada a “linha de vida do 
periodonto”; a cura completa do periodonto, em vários casos, não seria possível se a 
oclusão fosse ignorada. Apresentaram alguns estudos, como o de Burgett et al (1992) 
e Fleszar et al (1980), que constataram melhoras nos níveis de inserção clínica quando 
o tratamento oclusal foi associado ao periodontal. Uma oclusão funcional é fundamental 
para o equilíbrio dos diversos componentes do sistema estomatognático, no qual as 
estruturas periodontais estão incluídas (FURLANETO et al, 2009). Da mesma forma, 
Santiago et al (2010) viram a avaliação da mobilidade dentária como uma covariável 
para a patologia periodontal e consideraram as forças oclusais excessivas um fator de 
risco modificável, sugerindo a importância da resolução de más-oclusões como rotina 
no tratamento periodontal.  
Já é bem estabelecido o impacto da saúde bucal na qualidade de vida do indivíduo, pois 
além da estética, que está intimamente relacionada com a autoestima e, por 
conseguinte, com a interação social, as condições bucais podem influenciar também na 
respiração, deglutição e fala (BENNADI; REDDY, 2013). Para mensurar a magnitude de 
tal impacto, o Oral Health Related Quality of Life (OHRQoL) apresenta-se como um 
questionário que reflete, entre outros apontamentos, o conforto das pessoas ao comer, 
dormir, a interação social, autoestima, e sua satisfação com a saúde bucal (BENNADI; 
REDDY, 2013).  
Há na literatura estudos centrados no paciente quanto à percepção deste da influência 
da saúde bucal na qualidade de vida; entretanto, são escassos os estudos acerca das 
alterações oclusais após o tratamento periodontal em pacientes com PAg e em que 
magnitude isso afeta na qualidade de vida do mesmo. Sendo assim, o objetivo desse 
trabalho foi realizar a avaliação da oclusão e da qualidade de vida de pacientes com 
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Periodontite Agressiva, antes e após o tratamento com Terapia Básica Periodontal e 
Terapia Fotodinâmica. 
 
Metodologia 

 
O plano de trabalho de iniciação científica contempla duas análises de um ensaio 
clínico-controlado-randomizado, duplo cego, com desenho de boca dividida mais amplo 
do tratamento não cirúrgico da Periodontite Agressiva com uso adjuvante da Terapia 
Fotodinâmica: oclusal e de qualidade de vida.  
A amostra foi calculada com base no ensaio clínico controlado randomizado de Mestnik 
et al (2012), resultando em 46 participantes. Foram consideradas variâncias de 0,71 
para PS e 0,55 para NIC, desvio padrão de 0,84, assumindo uma margem de erro de 
5%, nível de confiança de 95%, poder de teste de 80% e 20% de perdas. Os 
participantes foram recrutados do Setor de Triagem e das clínicas do Departamento de 
Odontologia – DOD da UFRN extensivo aos familiares. Os critérios de elegibilidade 
foram: idade entre 18 e 40 anos, com diagnóstico de PAg (AAP – 1999) ou Periodontite 
estádio III ou IV grau C (Nova Classificação de 2018), mínimo de 8 dentes com PS ≥ 
5mm e NIC ≥ 5mm, sendo 2 dentes por quadrante.  
O Impacto da condição periodontal na qualidade de vida do paciente foi verificado pelo 
instrumento OHRQoL, no baseline; do tratamento será realizado 6 meses após a 
intervenção. Esse questionário é composto por 16 itens, no qual é perguntado ao 
paciente sobre o efeito que os seus dentes, gengiva e boca tem sobre alguns tópicos 
abordados. Em cada pergunta é atribuído uma pontuação que varia de 1 a 5 (1- muito 
ruim; 2- ruim; 3- regular; 4- bom; 5- muito bom), e quanto menor for a pontuação 
atribuída, indica uma pior qualidade de vida.  
Ainda sobre o questionário, o mesmo possui 3 domínios: físico (mastigação e fala), 
social (comunicação e convivência) e psicológico (aparência e auto estima). Cada 
domínio é representado por uma quantidade de itens do questionário: domínio físico 
(questões 1, 2, 3, 4, 15 e 16), domínio social (questões 6, 7, 8, 12 e 13) e domínio 
psicológico (questões 5, 9, 10, 11 e 14).  
Foi realizado também nos mesmos tempos o exame clínico oclusal. A avaliação estática 
contemplou os parâmetros: sobremordida vertical, sobremordida horizontal, mordida 
aberta, mordida cruzada (direita, esquerda, ambas ou anterior), plano oclusal (normal, 
plano, íngreme ou reverso), Curva de Spee (normal, plana, íngreme ou reversa) e 
relação da linha média (sem desvio ou com desvio [para direita ou esquerda]). A 
avaliação dinâmica analisou os movimentos de abertura e fechamento de boca e 
lateralidade. 
Os dados preliminares (baseline) encontram-se em banco de dados no SPSS versão 
27.0, programa utilizado para as análises estatísticas. Inicialmente, uma análise 
descritiva dos dados será realizada para uma avaliação da distribuição da normalidade 
dos dados utilizando as informações do desvio-padrão, curtose e assimetria. Após isso, 
serão determinados os testes estatísticos a serem utilizados para a identificação de 
possíveis diferenças (dados quantitativos) e associações significativas (dados 
categóricos), sejam paramétricos ou não paramétricos, tanto para uma análise intra-
grupo como intergrupo, antes e após o tratamento, bem como aplicação de possíveis 
pós testes. Serão aplicados o teste t de Student/Mann-Whitney para análise inter-grupo 
em cada tempo, o ANOVA/Friedman para análise intra-grupo, entre todos os períodos 
estudados. Será estabelecido um nível de significância de 5%. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS  
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A amostra examinada até o momento é de 17 pacientes, todos no período do baseline, 
12 (70,6%) do sexo feminino e 5 (29,4%) do sexo masculino.  
Os dados obtidos na análise dos itens do questionário OHRQoL estão ilustrados na 
tabela 01.  
A pontuação total obtida no questionário (m=43,47 ± 12,31) pode variar entre 16 e 80 
(com pontuação máxima igual a 80); a mesma retrata uma qualidade de vida negativa 
em relação à saúde oral (≤44). Com relação às respostas obtidas no questionário sobre 
o efeito (1- muito ruim; 2- ruim; 3- regular; 4- bom; 5- muito bom) que os dentes, gengiva 
e boca tinham nos tópicos abordados, os itens que obtiveram melhor resultado foram 
“personalidade” (3,47 ± 0,87) e “capacidade de fazer trabalhos habituais” (3,29 ± 1,21). 
Em contrapartida, os aspectos que tiveram pior impacto foram “aparência” (2,06 ± 0,96), 
“sorriso ou riso” (2,29 ± 1,26), “despreocupação” (2,29 ± 0,92), “conforto” (2,53 ± 0,94) 
e “satisfação ao se alimentar” (2,53 ± 0,94).  
Na abordagem dos domínios do questionário, que são: físico, social e psicológico, 
obtiveram-se as médias 15, 13,70 e 14,76 respectivamente. Para o domínio físico, a 
pontuação pode oscilar entre 6 e 30 (mediana igual a 18, e valor máximo que pode ser 
alcançado igual a 30); sendo assim, ao considerar a média obtida no questionário 
(m=15), percebe-se que o impacto foi negativo, pois encontra-se abaixo da média. Da 
mesma forma, os domínios social (m=13,70) e psicológico (m=14,76), que podem variar 
de 5 a 25 (mediana igual a 15, e valor máximo que pode ser obtido igual a 25), 
apresentam impacto negativo, visto que ambos estão abaixo da média.  
Em 13 dos 17 pacientes foi feita a análise estatística da avaliação oclusal. Nos demais, 
havia número inferior de dentes, ou presença de oclusão mista (terapêutica e natural), 
impossibilitando a avaliação das guias e planos oclusais.  
A sobremordida horizontal de 11 pacientes avaliados variou entre 3 e 5mm, os outros 2 
não apresentaram sobremordida horizontal; 38,46% (n=5) apresentaram mordida 
cruzada, dos quais 20% (n=1) apresentou mordida aberta e cruzada, 40% (n=2) cruzada 
em ambos os lados e 40% (n=2) cruzada no lado esquerdo, e 61,54% (n=8) não.  
Os dados obtidos na análise de sobremordida vertical, plano oclusal, curva de Spee e 
desvio de linha-média foram resumidas na tabela 2.  
Em relação ao padrão alterado do plano oclusal de 92,31% dos pacientes, 46,15% (n=6) 
apresentaram plano oclusal íngreme e 46,15% (n=6) reverso. Quanto à curva de Spee, 
46,15% (n=6) apresentaram curva íngreme, 7,69% (n=1) plana, e 38,46% (n=5) curva 
reversa.  
Quando analisado o desvio de linha média, que corresponde ao padrão alterado, 
30,77% (n=4) apresentaram desvio, no qual 50% (n=2) desvio à esquerda e 50% (n=2) 
desvio à direita.  
A avaliação dinâmica está ilustrada na tabela 3.  
Dos 46,15% (n=6) que apresentaram ruídos articulares na abertura, 50% (n=3) 
mostraram estalido na ATM esquerda. Já dos que exibiram ruídos articulares durante o 
fechamento (46,15), 50% (n=3) manifestaram estalido na ATM direita.  
Ainda acerca da desoclusão do paciente (tabela 4), 84,62% (n=11) destes não 
mostraram ruídos na excursão lateral esquerda, e 61,54% (n=8) não demonstraram 
ruídos no lado direito.  
Por fim, o contato deflectivo, contato prematuro e interferência oclusal estão 
representados na tabela 5.  
DISCUSSÃO  
As perspectivas do paciente com relação a opinião acerca da sua saúde, e de como 
isso afeta seu modo de vida e suas relações sociais, podem atuar como indicadores a 
serem avaliados e ajudar na abordagem de tratamento. Nesse estudo, foi utilizado como 
dispositivo de coleta de dados o questionário OHRQoL, que relata o efeito positivo ou 
negativo da situação bucal na qualidade de vida do indivíduo (GOEL; BARAL, 2017). O 
presente estudo avaliou até o momento 17 pacientes, com relação a sua qualidade de 
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vida e aspectos oclusais, portadores de periodontite estádios III e IV, e mostrou impacto 
negativo da periodontite na qualidade de vida dos pacientes mediante o questionário, 
como também em relação à análise oclusal.  
Avaliando o questionário OHRQoL, percebe-se que a média total ponderada foi inferior 
ao corte (43,47 ± 12,31), resultando em uma pior qualidade de vida em pacientes 
portadores de Periodontite, assim como encontrado na literatura, em estudos anteriores 
(ELTAS; USLU, 2013; DURHAM et al., 2013; ASLUND et al., 2008). No que se refere 
às médias que obtiveram pior impacto, como satisfação ao se alimentar, conforto e 
sorriso ou riso, estas também foram observados nos estudos disponíveis na literatura 
(ELTAS; USLU, 2013; DURHAM et al., 2013).  
Eltas e Uslu (2013) relataram os piores resultados nas médias relacionadas ao sorriso 
ou riso (1,82), satisfação ao se alimentar (1,49), desconforto (1,41) e aparência (1,98), 
em pacientes com Periodontite Agressiva generalizada. Da mesma forma, os melhores 
impactos foram atribuídos aos tópicos de capacidade de fazer trabalhos habituais (2,64), 
personalidade (2,51) e capacidade de relaxar ou dormir (2,61), corroborando os achados 
desse estudo.  
Outrossim, os domínios social e psicológico obtiveram os piores resultados, com as 
médias 13,70 e 14,76, respectivamente, quando comparados com o domínio físico 
(m=15), corroborando o descrito por Durham et al (2013), cujos domínios social (14,89) 
e psicológico (14,53) também apresentaram menor média, quando contrapostos ao 
domínio físico (17,72). Considerando que a periodontite, em especial em estádios 
avançados, pode culminar na perda do dente e, em consequência disso, prejudicar a 
oclusão, mastigação, fala e estética do indivíduo, tais agravos poderiam explicar os 
piores índices nesses dois domínios, visto que a falta dos dentes afeta a autoestima e, 
por conseguinte, as relações interpessoais, influenciando nas relações afetivas e saúde 
psíquica do mesmo.  
Quanto a análise oclusal, a mordida cruzada foi a situação mais frequentemente 
encontrada. Ela é caracterizada por uma relação vestíbulo-lingual alterada na oclusão 
dentária. A mordida cruzada posterior pode ser causada por uma má posição individual 
ou de grupos de dentes, má posição dentária associada a um desvio funcional da 
mandíbula ou desarmonias ósseas transversais da maxila e da mandíbula (MOYERS, 
1991). Em 38,46% dos pacientes incluídos no estudo estava presente mordida cruzada, 
sendo predominantemente a esquerda, como também em ambos os lados. Helm e 
Petersen (1989) relataram a relação entre mordida cruzada e o risco aumentado de 
desenvolver Doença Periodontal. Nesse estudo, pacientes que tinham overjet 
acentuado, mordida cruzada e apinhamento, possuíam maior risco de desenvolver 
gengivite e periodontite, com probabilidade semelhante entre homens e mulheres e 
diferentes grupos sociais (HELM; PETERSEN, 1989).  
No presente estudo, 46,15% dos pacientes apresentaram sobremordida vertical, que é 
definida como a disposição dental em que as bordas dos incisivos inferiores atingem um 
nível acima dos terços inciso-linguais dos superiores, quando os maxilares estão em 
oclusão cêntrica (INTERLANDI, 1960). O trespasse vertical da coroa dos incisivos 
superiores sobre a coroa dos incisivos inferiores é considerado normal quando varia 
entre 2-3 mm. Quando o trespasse está aumentado, pode causar interferências nos 
movimentos de abertura, protrusão, lateralidade e problemas na ATM (BAMBACK, 
2010; VEZZANI FILHO, 2011). Para Rakosi (1999), um dos fatores que podem causar 
a sobremordida vertical profunda é a perda prematura de molares decíduos ou a perda 
de dentes posteriores permanentes, favorecendo a perda da dimensão vertical de 
oclusão.  
De acordo com Chiaratti (2012), uma correta curva de Spee é a chave essencial para 
uma oclusão ótima. Ademais, a análise do plano oclusal é fundamental, devendo-se 
avaliar o contorno das superfícies oclusais e incisais dos dentes, bem como o contorno 
gengival (BRITO; LEITE; MACHADO, 2009). Tendo como base os conceitos 
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anteriormente citados, foi encontrado até o momento 7,69% dos pacientes com plano 
oclusal e curva de Spee ideais e os demais 92,31% correspondem ao padrão alterado; 
destes, predominantemente com curva e plano íngremes (46,15%). Sabendo-se que a 
Curva de Spee profunda está relacionada com aumento de overjet e principalmente de 
overbite (BAYDAS et al, 2004), como também a relação entre o plano oclusal alterado 
com a sobremordida (BRITO; LEITE; MACHADO, 2009), estes podem justificar o índice 
de sobremordida vertical próximo à média. A má oclusão associada a pacientes 
portadores de sobremordida vertical, assim como os que possuem plano oclusal ou 
curva de Spee alterados, possuem maior predisposição de desenvolver doença 
periodontal. O estresse funcional gerado pelo traumatismo oclusal constante, induz a 
resposta inflamatória no periodonto e, assim, pode favorecer os processos bacterianos 
destrutivos (GEIGER, 2001).  
A presença de ruídos articulares pode ser indicativa ou não de DTM (RODRIGUES, 
2012), como também pode ser feita uma associação entre a existência de ruídos 
articulares e presença de desvios laterais (6,8%) (GONÇALVES et al, 2010). Uma 
parcela considerável dos pacientes avaliados apresentou desvios na abertura, 
associado com ruídos articulares (46,15%). Em posse do conhecimento de que a 
periodontite é uma das principais causas da perda do elemento dentário (NETA, 2018), 
Wang el al. (2009) fez uma associação entre a ausência de dentes posteriores e DTM. 
Em um estudo de prevalência, foi possível observar que 50% dos pacientes que 
apresentavam sintomas de DTM, tinham desvios mandibulares (AL-HADI,1993).  
De acordo com Monnerat e Murcha (1998), a lateralidade deve ser preferencialmente 
guiada pelo canino, promovendo a desoclusão dos demais dentes do lado do movimento 
e do lado oposto ao movimento. Portanto, uma oclusão ideal deve ter guia canino ou 
função em grupo, sem presença de interferências durante o movimento. A maior parte 
dos pacientes atendidos até o momento apresentaram guia canino na desoclusão do 
lado direito e esquerdo; entretanto, 53,85% dos indivíduos também apresentaram 
alguma interferência oclusal e contato deflectivo (69,23%). Em estudos retrospectivos, 
como o de Cortellini et al (2001) e Harrel e Nunn (2001), foi possível observar que as 
interferências oclusais podem ser um fator de risco significativo e contribuir para uma 
maior progressão da doença periodontal.  
Contudo, o trabalho ainda não foi concluído, pois falta analisar um número maior de 
pacientes, como também será feita a avaliação após o tratamento periodontal, para 
obtenção de resultados mais fidedignos e de maior impacto clínico e científico. 
 
Conclusão 

 
Pode-se concluir, portanto, mediante os dados obtidos, que indivíduos portadores de 
Periodontite estádios III ou IV, grau C, possuem condições oclusais desfavoráveis, como 
também pior impacto na qualidade vida, a partir dos resultados obtidos nos domínios, 
bem como nos itens do questionário avaliados individualmente. 
 
Referências 

 
1. ABDULJABBAR, T., et al. Antimicrobial photodynamic therapy adjuvante to non-
surgical periodontal therapy in patients with diabetes mellitus: A meta-analysis. 
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 17, 2017: 138=146.  
2. ALBANDAR, J. M. Agressive periodontitis: case definition and diagnostic criteria. 
Periodontology 2000, Vol. 65, 2014, 13-26.  
3. AL-HADI L. A. Prevalence of temporomandibular disorders in relation to some occlusal 
parameters. J Prosthet Dent. 1993;70(4):345-50. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 890 

 

4. ASLUND, M., et al. Effects of Two Different Methods of Non-Surgical Periodontal 
Therapy on Patient Perception of Pain and Quality of Life: A Randomized Controlled 
Clinical Trial. J Periodontol. Jun 2008.  
5. MORETTI, A. Sobremordida profunda: definição, etiologia e tratamento. Monografia. 
FACSETE. São Paulo, 2017.  
6. BAER, P. N. The case for periodontosis as a clinical entity. J Periodontol. 1971 
Aug;42(8):516-20.  
7. BAMBACK, A. G. et al. Estudo dos aparelhos ortopédicos na correção dos problemas 
verticais. Revista Espelho clínico APCD, nº 79, maio/junho 2010.  
8. BAYDAS B. et al. Investigation of the Changes in the Positions of Upper and lower 
Incisors, Overjet, Overbite, and Irregularity Index in Subjects with Different Depths of 
Curve of Spee. Angle Orthodontist, Vol 74, nº 3, 2004.  
9. BENNADI, D; REDDY, C. V. K. Oral health related quality of life. Journal of 
International Society of Preventive & Community Dentistry, v. 3, n. 1, p. 1, 2013.  
10. BRITO, H.H.A.; LEITE, H.R.; MACHADO, A.W. Sobremordida exagerada: 
diagnóstico e estratégias de tratamento. Rev. Dent. Press Ortodon Ortop Facial, 
Maringá, v.14 ,nº 3, p.128-157, 2009.  
11. BURGETT F. G., et al. A randomized trial of occlusal adjustement in the treatment 
of periodontitis patients. J Clin Periodontol. 1992;19:381-7.  
12. CHIARATTI, A. C. Tratamento da sobremordida em ortodontia e em ortopedia 
funcional dos maxilares. Trabalho de Conclusão de Curso. EAP-SOBRACOM. Porto 
Alegre, 2012. 13. CORTELLINI P, et al. The simplified papilla preservation flap in the 
regenerative treatment of deep intrabony defects: clinical outcomes and postoperative 
morbidity. J Periodontol 2001: 72: 1702-1712.  
14. DURHAM, J., et al. Impact of periodontitis on oral health related quality of life. J Dent. 
2013 Apr;41(4):370-6.  
15. ELTAS, A.; USLU, M. Ö. Evaluation of oral health-related quality-of-life in patients 
with generalized aggressive periodontitis. Acta Odontologica Scandinavica, 2013; 71: 
547–552.  
16. FLESZAR T. J., et al. Tooth mobility and periodontal therapy. J Clin Periodontol. 
1980;7:495-505.  
17. FURLANETO, F. A. C. et al. Oclusão e periodontia: uma análise crítica da literatura. 
RSBO v. 6, n. 1, 2009.  
18. GEIGER A. M. (2001). Malocclusion as an etiologic factor in periodontal disease: a 
retrospective essay. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics: 
official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, 
and the American Board of Orthodontics, 120(2), 112–115.  
19. GOEL, K.; BARAL, G. A Comparison of Impact of Chronic Periodontal Diseases and 
Nonsurgical Periodontal Therapy on Oral Health-Related Quality of Life. International 
Journal of Dentistry, vol. 2017, Article ID 9352562, 7 pages, 2017.  
20. GONÇALVES, D. A., et al. Symptoms of temporomandibular disorders in the 
population: an epidemiological study. J Orofac Pain. 2010;24(3);270-8.  
21. HARREL S. K., NUNN M. E. The effect of occlusal discrepancies on treated and 
untreated periodontitis. II. Relationship of occlusal treatment to the progression of 
periodontal disease. J Periodontol 2001: 72: 495-505.  
22. HELM, S.; PETERSEN, P. E. Causal relation between malocclusion and periodontal 
health. Acta Odontol Scand, Oslo, v. 47, p. 221-228, June 1989.  
23. INTERLANDI, S. Sobremordida Profunda - Incidência: proposição de uma 
classificação. Revisão de etiologia e mecanismo biogenético. Rev.Ass.Paul.Cirurg. 
Dent., 14(5):3-11, set/out. 1960.  
24. MESTNICK, MJ et al. The effects of adjunctive metronidazole plus amoxicillin in the 
treatment of generalized aggressive periodontitis: a 1-year double-blinded, placebo-
controlled, randomized clinical trial. n. 39, Oct, p. 955-961, 2012.  



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 891 

 

25. MONNERAT, C.; MUCHA, J.N. A oclusão funcional ideal e a estabilidade do 
tratamento ortodôntico – uma revisão. Ortodontia Gaúcha, Porto Alegre, v.2, n.2,116-
126, jul./dez. 1998.  
26. MOREIRA, A. L., et al. Antimicrobial Photodynamic Therapy as an Adjunct to Non-
Surgical Treatment of Aggressive Periodontitis: A Split-Mouth Randomized Controlled 
Trial. J Periodontol. 2015 Mar;86(3):376-86.  
27. MOYERS, R. E., Ortodontia, 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. 483p.  
28. NETA, B. F. (2018). Reabilitação com implantes dentários em doentes periodontais 
(Doctoral dissertation).  
29. PULIKKOTIL, S. J., et al. Effect of photodynamic therapy adjunct to scaling and root 
planing in periodontitis patients: A randomized clinical trial. Australian Dental Journal 
2016; 61: 440–445.  
30. RAKOSI, Thomas. A. Sobremordida profunda in Graber, T. M., Rakosi, T., Petrovic, 
A. G. Ortopedia Dentofacial com Aparelhos Funcionais. 2ª edição, p.440-448, Editora 
Guanabara Koogan, Rio de janeiro, 1999.  
31. RODRIGUES, C. A. (2012). Impacto da dor e do ruído articular na qualidade e no 
custo de vida de indivíduos com disfunção temporomandibular. 115.  
32. SANTIAGO, E; PINTO, M; PINHO, J. C. A Patologia Oclusal no Plano de Tratamento 
Periodontal – Uma Revisão da Literatura. Revista Portuguesa de Estomatologia, 
Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial. Volume 51, N°2, 2010.  
33. STEFFENS, J. P; MARCANTONIO, R. A. C. Classificação das doenças e condições 
periodontais e peri-implantares 2018: guia prático e pontos-chave. Revista de 
Odontologia da UNESP, v. 47, n. 4, p. 189-197, 2018.  
34. TABENSKI, L., et al. Antimicrobial photodynamic therapy vs. local minocycline in 
addition to non-surgical therapy of deep periodontal pockets: a controlled randomized 
clinical trial. Clin Oral Invest, 2017: 21:2253–2264.  
35. VEZZANI FILHO, D. Avaliação da inclinação dos incisivos x ortopedia funcional dos 
maxilares. In Ortopedia Funcional dos maxilares-Prevenção à disfunção. Cap.11, p.211-
227, Editora Tota, São Paulo, 2011.  
36. WANG M. Q., et al. Missing posterior teeth and risk of temporomandibular disorders. 
J Dent Res 2009: 88: 942-945. 
 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 892 

 

 
Tabela 01 – Questionário OHRQoL. Análise descritiva. Natal, RN, 2020. 
 

 
Tabela 02 – Análise de sobremordida vertical, plano oclusal, curva de Spee e desvio de 
linha-média. Análise descritiva. Natal, RN, 2020. 
 

 
Tabela 03 – Avaliação dinâmica. Análise descritiva. Natal, RN, 2020. 
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Tabela 04 – Análise da desoclusão do paciente. Análise descritiva. Natal, RN, 2020. 
 

 
Tabela 05 – Contato deflectivo, contato prematuro e interferência oclusal. Análise 
descritiva. Natal, RN, 2020. 
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE ÂNGULO DE FASE E ESTADIAMENTO TMN EM 

PACIENTES COM TUMORES SÓLIDOS 

Resumo 

 
Introdução: O câncer é a segunda patologia que mais mata no mundo e estimativas 
apontam que para cada ano do triênio 2020/2022 o Brasil pode registrar mais de 625 
mil novos casos por ano. O estadiamento mede a extensão de um câncer no organismo 
e o ângulo de fase identifica a qualidade celular do indivíduo. Ao se ter uma ideia da 
extensão do tumor, pode-se de forma mais precisa prever o impacto metabólico e 
nutricional no paciente, permitindo a elaboração de um planejamento nutricional mais 
preciso para as necessidades individuais. Objetivos: Associar o Ângulo de Fase 
Padronizado (AFP) com o estadiamento do câncer. Metodologia: Estudo transversal 
realizado em pacientes com câncer do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). 
Dados clínicos e demográficos foram obtidos por questionário próprio, estadiamento 
obtido dos prontuários médicos e ângulo de fase calculado após obtenção dos dados 
pela BIA, e depois foi padronizado. Resultados: Participaram 31 pacientes com 
prevalência de mulheres (54,8%) e média de idade de 58 (± 13,7) anos, câncer gástrico 
foi predominante (32,2%) e quimioterapia o tratamento mais empregado (64,5%). Os 
pacientes com maior estadiamento apresentaram menor AFP (0,0414). Conclusão: Foi 
encontrada associação entre o estadiamento e o AFP. 
 
 
Palavras-chave: Câncer. Ângulo de fase. Risco nutricional. Estadiamento. 

TITLE: ASSOCIATION BETWEEN PHASE ANGLE AND TNM STAGING IN PATIENTS 

WITH SOLID TUMORS 

Abstract 

 
Introduction: Cancer is the second cause od death in the world and estimates indicate 
that for each year of the 2020/2022 triennium, Brazil can register more than 625 
thousand new cases per year. Staging measures the extent of cancer in the body and 
the phase angle identifies the individual's cell quality. By having an idea of the extent of 
the tumor, it is possible to accurately predict the metabolic and nutritional impact on the 
patient, allowing the elaboration of a more precise nutritional planning for the individual 
needs. Objectives: To associate the Standardized Phase Angle (AFP) with cancer 
staging. Methodology: Cross-sectional study carried out on cancer patients at Hospital 
Universitario Onofre Lopes (HUOL). Clinical and demographic data were obtained 
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through a questionnaire, staging obtained from medical records and phase angle 
calculated after obtaining the data from the BIA, and then it was standardized. Results: 
31 patients with a prevalence of women (54.8%) and mean age of 58 (± 13.7) years, 
gastric cancer was predominant (32.2%) and chemotherapy was the most used 
treatment (64.5%). Higher the cancer staging lower the SPA (0.0414). Conclusion: Was 
found an association between staging and AFP. 
 
 
Keywords: Cancer. Phase angle. Nutritional risk. Cancer Staging. 

Introdução 

O câncer é uma doença crônica não transmissível (DCNT) de origem multifatorial, que 
engloba um conjunto de mais de 200 doenças caracterizadas pela multiplicação 
desordenada de células de um dado tecido, com potencial para invadir outros órgãos e 
tecidos, sendo a segunda maior causa de óbitos, segundo a Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS, 2018). As estatísticas atuais e estimativas futuras são 
preocupantes: as mortes por câncer no Brasil aumentaram 31% de 2000 a 2015, e até 
2038 os casos devem aumentar 70% no Brasil (OMS, 2017). Para o biênio 2018/2019, 
Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que o Brasil pode registrar cerca de 1,2 
milhão de novos casos (BRASIL, 2017). Dentre os vários métodos para classificação do 
câncer, o que se destaca pelo amplo uso é o Sistema TNM preconizado pela Agência 
Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC). O método baseia-se na extensão 
anatômica do tumor e em sua capacidade de infiltração, e baseia-se em três 
subclassificações: as características do tumor primário (T), as características dos 
linfonodos e da infiltração linfática do órgão (N) e a presença ou não de metástase à 
distância (M) (BRASIL, 2018). Além da anamnese do paciente, para um diagnóstico 
nutricional mais preciso, recomenda-se a combinação com outros métodos avaliativos 
como a composição corporal. Dentre os métodos disponíveis deste tipo de avaliação, 
um deles se destaca pela sua versatilidade e aplicabilidade: a bioimpedância elétrica 
(BIA). Baseada na capacidade de condutividade elétrica do corpo humano, utilizando 
uma corrente elétrica indolor, de baixa intensidade, a BIA é capaz de fornecer dados 
sobre a composição corporal como massa livre de gordura (MLG), massa gorda (MG), 
massa celular corporal (MCC) e água corporal total (ACT) (PENA et al., 2018). Esses 
dados são obtidos através de equações específicas utilizando valores de resistência 
(R), reactância (Xc) fornecidos pela BIA. A partir desses valores, também é possível 
obter outro índice chamado Ângulo de Fase (AF), que tem se mostrado em estudos 
científicos como promissor índice prognóstico para diversas doenças, dentre elas, o 
câncer (BARBOSA-SILVA et al., 2003). O valor de AF se relaciona com o equilíbrio 
(integridade) celular, ao indicar alterações na composição corporal, nas funções da 
membrana e, consequentemente, no estado de saúde, desta forma, sendo utilizada 
como ferramenta do prognóstico nutricional, medindo a gravidade e/ou extensão de uma 
doença (SAMPAIO, 2012). Ao analisar o perfil nutricional de pacientes oncológicos 
através de novos índices de prognóstico nutricional e suas relações e implicações com 
sinais e sintomas, estado nutricional e estadiamento do câncer, pode-se aprimorar 
diretrizes para intervenções e acompanhamento nutricionais, oferecendo assistência 
nutricional apropriada nos diferentes estágios da doença, com o intuito de promover 
melhor resposta ao tratamento e qualidade de vida ao enfermo. O AF já firma correlação 
positiva com o estado nutricional e composição corporal do indivíduo para outras 
doenças. Assim, sabendo que as dimensões de um câncer implicam diretamente nestes 
fatores, pode haver uma relação direta entre o AF e o estádio de um câncer. Ao se ter 
uma ideia da extensão do tumor, pode-se de forma mais precisa prever o impacto 
metabólico e nutricional no paciente, permitindo a elaboração de um planejamento 
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nutricional preciso para as necessidades individuais. Este trabalho tem por objetivo 
associar o AFP com o estadiamento do câncer. 
 
Metodologia 

 
QUESTÕES ÉTICAS E LEGAIS 
Este plano de trabalho é um desmembramento do projeto de pesquisa intitulado “Análise 
das etapas do cuidado nutricional em pacientes oncológicos”, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (CAAE: 79715817.1.0000.5292). 
Os voluntários receberam uma explicação detalhada sobre a pesquisa e os que 
aceitaram participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
DELINEAMENTO E TIPO DE ESTUDO 
O estudo realizado foi do tipo observacional, transversal e prospectivo. A coleta de 
dados ocorreu de agosto de 2019 a março de 2020, com pacientes ambulatoriais 
atendidos na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) 
do HUOL e a amostra foi não-probabilística. 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, maiores de 20 anos de idade, com 
diagnóstico de tumor maligno confirmado por biopsia. Pacientes com problemas 
cardíacos (arritmias, uso de marcapasso), amputados, grávidas ou portadores de 
próteses metálicas que os impossibilite de se submeterem à bioimpedância elétrica 
foram excluídos deste estudo. 
COLETA DE DADOS 
Após a assinatura do TCLE, para a coleta de dados foi aplicado um questionário pré-
elaborado pela equipe, onde constaram idade, diagnóstico oncológico, tempo de 
diagnóstico, tratamentos e comorbidades. O estadiamento foi coletado do prontuário 
eletrônico do participante. O AF foi determinado mediantes os valores de resistência (R) 
e reactância (Xc) obtidos pela BIA através do analisador de impedância bioelétrica (RJL 
Systems, Michigan, Estados Unidos), de acordo com o método padrão (LUKASKI et al., 
1986). O protocolo de medida da técnica tetrapolar consiste na fixação dos elétrodos 
emissores distalmente na superfície dorsal da mão e do pé, no plano da cabeça do 
terceiro metacarpo e do terceiro metatarso, respectivamente. Por sua vez, os elétrodos 
receptores foram colocados proximalmente também na mão e no pé, o primeiro no 
pulso, em um plano imaginário de união das duas apófises estiloides, e o segundo na 
região dorsal da articulação da tíbio-társica, na linha imaginária de união da parte mais 
saliente dos dois maléolos. Por convenção, os quatro elétrodos são colocados na mão 
e no pé direito, com o indivíduo na posição de decúbito supino, para que venha a ser 
minimizado os efeitos da gravidade na tendência de estagnação da água corporal nas 
extremidades inferiores quando em posição bípede. Os voluntários examinados foram 
deitados calmamente de costas em uma maca e permaneceram imóveis durante o teste. 
Eles foram posicionadas de modo que os membros superiores não toquem o tronco, 
com as mãos voltadas para baixo e com os membros inferiores separados, de modo 
que também não se toquem (GUEDES, 2013; KYLE et al., 2004). O AF foi obtido por 
meio do arcotangente Xc/R (EICKEMBERG et al., 2011). Em seguida, foi calculado o 
AF padronizado (AFP) utilizando-se a equação: AFP = AF medido - AF médio (para 
idade e sexo) / desvio-padrão da população para idade e sexo (PAIVA et al., 2011; 
BARBOSA-SILVA et al., 2008[TF1] ). O AF médio foi obtido por meio dos valores de 
referência para sexo e idade, conforme proposto por Barbosa-Silva et al. (2005a). Em 
seguida, os valores de AFP foram categorizados como risco, quando encontrados 
abaixo de -1,65 (ponto de corte que representa o percentil 5) sendo considerado limite 
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inferior para a população saudável ou sem risco, quando os valores estavam acima de 
-1,65 (BARBOSA-SILVA et al., 2005a) 
ANÁLISE ESTATÍSTICA 
As informações coletadas foram digitadas em planilha do Excel® e importadas para o 
Graph Pad Prism 7.0® (Graph Pad Software, Inc., San Diego, CA, USA). As variáveis 
contínuas foram testadas quanto à normalidade da distribuição pelo teste de Shapiro-
Wilk. Os dados clínicos e demográficos foram expressos em frequência absoluta e 
relativa, ou média com seus respectivos desvios padrão. Para fins de comparação foi 
utilizado o teste de Mann-Whitney. E para associações foi realizado o teste exato de 
Fisher. O nível de significância adotado foi de P <0,05 
 
Resultados e Discussões 

 
Participaram do estudo 31 indivíduos, com média de idade de 58 (± 13,7) anos, sendo 
a maioria do sexo feminino (54,8%). Em relação a modalidade do tratamento, a maioria 
dos participantes foi submetido ao tratamento quimioterápico (64,5%) e/ou cirúrgico 
(48,3%). Em relação ao estadiamento, 19,3% dos pacientes não possuíam ou não foram 
encontrados os estádios do câncer em seus prontuários médicos e 54,7% apresentavam 
hipertensão e/ou diabetes. A caracterização dos voluntários encontra-se na Tabela 1. 
Câncer gástrico foi o mais frequente neste grupo (32%) como apresentado na Figura 1. 
Desta forma, foi detectada associação entre o ponto de corte do AFP com o 
estadiamento tumoral (Tabela 2). 
No decorrer da análise dos dados foi adotado o uso do ângulo de fase padronizado 
(AFP). A mudança foi baseada no fato que o AFP leva em consideração variáveis tais 
quais idade, sexo e etnia que tem forte impacto na composição corporal (PENA et al., 
2018). Assim ao considerar o ponto de corte do AFP (AFP < - 1,65), foi possível 
constatar que pacientes com maior estadiamento apresentam menor AFP e têm um 
prognóstico clínico e nutricional menos favorável. Tal achado se dá pela diminuição da 
integridade celular, perda tecidual, resultando no decaimento dos valores de AF os quais 
implicam em fatores primordiais para manutenção da qualidade de vida: a fragilização 
da musculatura esquelética e aumento no risco de quedas, fraturas, invalidez ou morte 
além de prolongar internações e aumentar despesas nos serviços de saúde. (UEMURA 
et al., 2020; UEMURA; YAMADA; OKAMOTO, 2019). 
Pacientes com estadiamento III e IV tendem apresentar valores mais baixos de AF 
quando comparados à população saudável. Este quadro pode estar relacionado ao 
estresse metabólico enfrentado pelo paciente oncológico, tendo como consequências a 
desnutrição e caquexia, os quais podem resultar em desequilíbrio hídrico e alterações 
nas membranas celulares (GRUNDMANN; YOON; WILLIAMS, 2015). Ao associar AF e 
a sobrevida em pacientes com câncer de pulmão avançado (IIIb e IV), aqueles com AF 
menor tinham sobrevida cinco meses menor quando comparados ao outro grupo 
(GUPTA et al., 2009). Pacientes com câncer de ovário avançado (IIIc e IV) apresentaram 
AF menor resultado de alterações na composição corporal causadas pela doença 
fazendo dele preditor confiável e independente de morbidade e complicações pós-
operatórias (UCCELLA et al., 2018). Apesar da carência de publicações sobre o tema 
na literatura médica é possível inferir que pacientes com menor AFP teriam tumores 
mais avançados, implicando em um maior gasto metabólico causado pela doença, 
interferido negativamente nas reservas músculo-adiposas, e prejudicando a qualidade 
de vida do paciente e o estado nutricional. 
 
Conclusão 
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O AFP se relacionou com o estadiamento em pacientes oncológicos. Desta forma, 
sugerimos o AFP como mais uma opção para auxiliar no diagnóstico e prognóstico 
clínico e nutricional do paciente oncológico, otimizando a assistência nutricional. 
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TABELA 1. Caracterização dos voluntários. 
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Figura 1. Frequência dos tipos de câncer primários. 
 

 
Tabela 2. Associação entre o ângulo de fase padronizado (AFP) e o estadiamento. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 902 

 

CÓDIGO: SB0315 

AUTOR: TALITA DUARTE MARTINS 

ORIENTADOR: MARIA THEREZA ALBUQUERQUE BARBOSA CABRAL MICUSSI 

 

 

TÍTULO: Avaliação da perda urinária antes e após um protocolo de cinesioterapia para 

os músculos do assoalho pélvico de mulheres com incontinência urinária mista. 

Resumo 

O objetivo do trabalho foi avaliar a perda urinária antes e após um protocolo de 
cinesioterapia para os músculos do assoalho pélvico de mulheres com incontinência 
urinária mista. Trata-se de um estudo quase-experimental. Participaram do estudo 12 
mulheres com incontinência urinária mista. Foi realizada a avaliação inicial, intervenção 
com treinamento dos músculos do assoalho pélvico totalizando 16 sessões individuais 
e reavaliação. A média de idade e de paridade das voluntárias foi 49.36 ± 3.29 anos, 
2.45 ± 0.38, respectivamente). Houve diferença significativa no ICIQ-SF (p=0,02) e na 
manometria vaginal (p=0,01). Observou-se que o fortalecimento dos músculos do 
assoalho pélvico foi efetivo para melhora do impacto da incontinência urinária na 
qualidade de vida como também melhora na pressão da MAP. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia, Saúde da mulher, incontinência urinária 

TITLE: Evaluation of urinary loss before and after a kinesiotherapy protocol for the pelvic 

floor muscles of women with mixed urinary incontinence. 

Abstract 

The aim of the study was to evaluate urinary loss before and after a kinesiotherapy 
protocol for the pelvic floor muscles of women with mixed urinary incontinence. This is a 
quasi-experimental study. Twelve women with mixed urinary incontinence participated 
in the study. The initial evaluation was performed, intervention with training of the pelvic 
floor muscles totaling 16 individual sessions and reassessment. The average age and 
parity of the volunteers was 49.36 ± 3.29 years, 2.45 ± 0.38, respectively). There was a 
significant difference in ICIQ-SF (p = 0.02) and in vaginal manometry (p = 0.01). It was 
observed that strengthening the pelvic floor muscles was effective in improving the 
impact of urinary incontinence on quality of life as well as improving MAP pressure. 
 
Keywords: Physiotherapy, Women's health, urinary incontinence 

Introdução 

Dentre os tratamentos conservadores, destacam-se as técnicas de fortalecimento da 
musculatura do assoalho pélvico (MAP), a eletroestimulação, o biofeedback e os cones 
vaginais12. Segundo Dumoulin (2010)13, o exercício de fortalecimento da MAP através 
da cinesioterapia é o tratamento de primeira linha para mulheres com incontinência 
urinária, sendo primeiro descrito por Arnold Kegel, tendo como objetivo o aumento da 
força, resistência e coordenação da MAP e a inibição de contrações involuntárias da 
musculatura detrusora. Além disso, é um tratamento de baixo custo, baixo risco e de 
eficácia comprovada, se tornando um dos tratamentos mais acessíveis para a 
população12.Diante desse contexto, é esperado que os discentes da graduação 
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associem os ensinamentos teóricos com a prática, tornando-se aptos a executar as 
atividades profissionais quando formado. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo quase-experimental. Realizado em Natal/RN, no Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL), no Laboratório Multiprofissional de Pesquisas 
Clínicas e Epidemiológicas (PESQCLIN). Realizada com mulheres com incontinência 
urinária mista. A amostra é do tipo probabilística, independente de raça, escolaridade e 
estado civil. As mulheres foram distribuídas aleatoriamente, através do site 
www.radomization.com, e alocadas nos seguintes grupos: (1) Grupo Cinesioterapia 
(GC) e (2) Grupo Cinesioterapia + Eletroestimulação do nervo tibial posterior (GCE). 
Critérios de inclusão: Ter incontinência urinária, não ter realizado nenhum tratamento 
fisioterapêutico prévio para disfunções pélvicas, não possuir marca-passo ou doenças 
cardiovasculares e não estar grávida. Foram excluídas as mulheres que apresentaram 
algum quadro infeccioso, prolapso grau III ou IV, que se queixem de dor insuportável ao 
exame físico de força muscular e que apresentarem mais de 3 faltas durante o período 
de tratamento. Essa pesquisa trata-se de um corte de um estudo de mestrado. O cálculo 
amostral será realizado pela fórmula de Miot20: O n significa o tamanho da amostra por 
grupo, Sa2 e Sb2 são referentes ao desvio padrão da variável, Zα/2 é o valor do α, que 
geralmente é utilizado 1,96 (5%), Zβ é o valor do erro β, geralmente utilizando 0,84 
(20%) e d é a diferença mínima entre as médias. O cálculo será realizado após um 
piloto, para obter o valor do desvio padrão da variável do questionário “International 
Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF)” em cada grupo. Na 
seleção das participantes foram explicados os objetivos, riscos e benefícios da pesquisa 
seguindo da assinatura do TCLE. A avaliação inicial será realizada através da ficha de 
avaliação, questionários e exame físico, incluindo a avaliação da força muscular do 
assoalho pélvico através da perineometria e o ped test de uma hora. Ao final do 
protocolo, todas as voluntárias serão reavaliadas da mesma forma. (1) A ficha de 
avaliação foi desenvolvida para a pesquisa e é composta por identificação, anamnese 
e exame físico. Na identificação, foram colhidos dados como nome, endereço, telefone, 
profissão, idade, estado civil, escolaridade e renda familiar. Na anamese foi colhido o 
histórico de doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão, hiper ou 
hipotireoidismo, HPV, câncer, doenças cardiovasculares, depressão, além da 
medicação utilizada nos últimos três meses, também dados relacionados aos hábitos 
de vida como tipo de exercício que realiza, tabagismo, etilismo, sedentarismo, bem 
como histórico obstetrício, ginecológico e sexual. No exame físico foi avaliado o peso, 
através da balança digital e a altura através de um estadiômetro de parede, e em 
seguida será calculado o IMC, através da divisão de quilos por centímetros ao quadrado. 
(2) O ICIQ-SF é um questionário que avalia o impacto da incontinência urinária na 
qualidade de vida dos pacientes e quantifica sua perda urinária. Composto por quatro 
questões que avaliam a frequência, a gravidade e o impacto da IU. A pontuação final 
varia de 0 a 21 pontos, na qual quanto maior, pior será a qualidade de vida relatada pelo 
avaliado, dividindo-se em: nenhum impacto (0 ponto), impacto leve (1-3 pontos), impacto 
moderado (4-6 pontos), grave (7-9 pontos) e muito grave (>10 pontos)21. (3) Teste de 
Força Muscular Manual é realizada por meio do toque bidigital. O examinador introduz 
os dedos de 2-3 cm na cavidade vaginal, com as mãos calçadas de luva e gel lubrificante 
e com a voluntária em posição ginecológica, solicitando a contração máxima da MAP24. 
É importante observar o uso de musculatura acessório. A graduação da força é realizada 
através da escala de Oxford modificada, pontuada pela variante de 0 a 5, na qual é 
dividi-se em: grau 0 = ausência de contração, grau 1 = esboço de contração não 
sustentada, grau 2 = contração de pequena intensidade, mas que sustenta, grau 3 = 
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contração moderada, com aumento da pressão intravaginal, que comprime os dedos do 
examinador com pequena elevação cranial da parede vaginal, grau 4 = contração 
satisfatória, aperta os dedos do examinador com elevação da parede vaginal em direção 
a sínfise púbica, grau 5 = contração forte, compressão firme dos dedos do examinador 
com movimento positivo em direção a sínfise púbica25. (4) Pad-Test de 1 hora, utilizado 
para quantificar a perda urinária, através do peso do absorvente, realizando exercícios 
que simulam atividades diárias durante 60 minutos. A voluntária fará uso de um 
absorvente previamente pesado em uma balança de precisão. Em seguida, deve ingerir 
500 ml de água durante 15 minutos. Após isto, a voluntária deverá caminhar durante 30 
minutos e, nos 15 minutos restantes, realizar alguns exercícios, como pegar objetos do 
chão 5 vezes, sentar e levantar 10 vezes, tossir 10 vezes, subir de descer um lance de 
escadas, andar rápido no mesmo lugar durante 1 minuto e lavar as mãos em água 
corrente durante 1 minuto. Depois, o absorvente é novamente pesado. As perdas 
urinárias são classificadas como: insignificantes (até 1g), perdas leves (1,1g a 9,9g), 
perdas moderadas (10g a 49,9g) e severas (acima de 50g)26. Será realizado um 
protocolo de 8 semanas, 2 vezes por semana durante 30 minutos, totalizando 16 
sessões individuais. Composto por: aquecimento da MAP, exercício diafragmático, 
abdominais, ponte e de mobilidade pélvica. Todos serão realizados em 2 séries de 8 
repetições (exceto o de prancha), progredindo para 3 séries de 8 repetições na 9ª 
sessão. Com repouso de 30 segundos entre as série. A tabulação e análise foi através 
do software estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0 for 
Windows, atribuindo nível de significância de 5% em todas as análises. Foi analisada a 
normalidade dos dados através do teste de Kolmogorov-Smirnov ou Shapiro-Wilk, de 
acordo com o n amostral, também foi realizada a estatística descritiva através de médias 
e desvio padrão. 
 
Resultados e Discussões 

 
A média de idade e de paridade das voluntárias foi 49.36 ± 3.29 anos, 2.45 ± 0.38, 
respectivamente. A maioria apresentava um companheiro (81,8%), tiveram parto normal 
(90.9%), tinham ciclo menstrual (63.6%) e eram sexualmente ativa (72,7%).  
  
Nossos resultados apresentaram diferença significativa no ICIQ-SF (p=0,02) e na 
manometria vaginal (p=0,01), ressaltando a eficácia do fortalecimento dos músculos do 
assoalho pélvico no tratamento da incontinência urinária feminina. 
Os dados encontrados corroboram com a literatura. Em 2014 dois estudos avaliaram e 
constataram a influência positiva do fortalecimento dos MAP no manejo da incontinência 
urinária. Qaseem et al, concluiu que o fortalecimento dos MAP proporciona altas taxas 
de continência e estava relacionado a baixo risco de efeitos colaterais ou adversos. 
Dumoulin et al, afirmou que as mulheres que implementam o fortalecimento do MAP 
como tratamento tem maior probabilidade de relatar cura e melhora da sintomatologia, 
bem como também a influência positiva na qualidade de vida ao diminuírem as situações 
de perda de urina ao longo do dia e também no pad-test. Esses em consonância com 
os resultados do nosso estudo. É descrito que o fortalecimento dos MAP por meio da 
contração voluntária e consciência perineal auxilia na sustentação dos órgãos pélvicos, 
fechamento da musculatura uretral, estabilização, resistência e força aos movimentos 
da musculatura perineal, principalmente a esfincteriana. 
As ferramentas utilizadas nesse estudo são recomendadas pela ICS. O ICIQ-SF é um 
questionário utilizado em vários ensaios clínicos e capaz de verificar a eficácia das 
intervenções propostas para IU. Um estudo de Nystrom et al. avaliaram 214 mulheres 
com IUM, antes e após o treinamento dos MAP, e encontraram um valor médio de 2,5 
como a diferença mínima clinicamente relevante no escore total do ICIQ-SF. Zizzi PT et 
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al. realizou estudo com 128 mulheres nos primeiros sete meses de pós parto com o 
objetivo de analisar a força MAP e a incontinência urinária e anal. Os autores mostraram 
que o ICIQ-SF foi importante ferramenta metodológica e ajudou na classificação da 
interferência da IU na vida dessas mulheres. 
A manometria também tem sido utilizada como ferramenta capaz de identificar a 
melhora na força dos MAP de mulheres com IU, usado no estudo de Theofrastous et 
al., onde concluiu que o treinamento dos músculos do assoalho pélvico melhora a 
continência e aumenta as medidas de pressão vaginal. Essa técnica mede a mudança 
de pressão dos MAP capturados na vagina em resposta às contrações voluntárias dos 
músculos do assoalho pélvico. Os dados são confiáveis e repetíveis sobre a força 
desses músculos. Navarro et al em 2018 conduziu um estudo de confiabilidade para 
avaliar métodos de força muscular do assoalho pélvico em mulheres com disfunção do 
assoalho pélvico, em que a manometria e o dinamômetro apresentam alta confiabilidade 
entre os avaliadores. Em nossa pesquisa os dados obtidos através da manometria 
mostraram disparidade entre a situação de antes e depois do protocolo de cinesioterapia 
com as voluntárias reforçando a evidências de estudos anteriores e deste estudo sobre 
o benefício do fortalecimento dos MAP na continência urinária. 
 
Conclusão 

 
Observou-se que o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico foi efetivo para 
melhora do impacto da incontinência urinária na qualidade de vida como também 
melhora na pressão da MAP. 
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TÍTULO: Inadequação do consumo alimentar e dietético de vitamina D em pacientes 

oncológicos 

Resumo 

Introdução: O câncer é caracterizado pelo conjunto de 100 doenças que tem o 
crescimento acelerado e desordenado de células que invadem órgãos e tecidos. 
Indivíduos com câncer apresentam diversas alterações metabólicas, resultando num 
estado nutricional deficiente interferindo no metabolismo de macro e micronutrientes. 
Dentre eles, a vitamina D merece destaque pelo controle da renovação óssea e papel 
imunomodulador. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar e dietético de vitamina D em 
pacientes oncológicos Métodos: Estudo observacional, transversal incluiu pacientes 
oncológicos atendidos no Hospital Universitário Onofre Lopes. Os dados habituais de 
ingestão de nutrientes foram coletados por meio de 2 recordatórios 24h. A prevalência 
de ingestão inadequada de vitamina D foi estimada usando o método de ponto de corte 
após o ajuste para variações intra e interpessoais e energia. Resultados: Participaram 
69 indivíduos, nos quais 69,9% eram do sexo feminino e 56,5% eram adultos. Os 
diagnósticos mais frequentes foram leucemia (14,5%) e câncer de estômago (10,1%). 
A quimioterapia foi o tratamento mais utilizado (60,9%). A ASG-PPP mostrou que mais 
de 50% dos participantes tinham algum grau de desnutrição. A média de3 ingestão de 
energia foi de 1654 Kcal, e a inadequação de vitamina D atingiu 52,39% para as 
mulheres e 75,80% para os homens. Conclusão: Com o presente trabalho pode-se 
concluir que os pacientes com câncer apresentaram uma alta prevalência de 
inadequação de vitamina D. 
 
Palavras-chave: câncer, nutrição, micronutriente, vitamina d. 

TITLE: Inadequacy of dietary and dietary intake of vitamin D in cancer patients. 

Abstract 

Introduction: Cancer is characterized by a set of 100 diseases that have the accelerated 
and disordered growth of cells that invade organs and tissues. Individuals with cancer 
have several metabolic changes, resulting in a deficient nutritional status interfering with 
the metabolism of macro and micronutrients. Among them, vitamin D deserves mention 
for the control of bone renewal and its immunomodulatory role. Objective: To evaluate 
food and dietary intake of vitamin D in cancer patients Methods: Observational, cross-
sectional study included cancer patients treated at Hospital Universitário Onofre Lopes. 
The usual data on nutrient intake were collected through 2 24-hour recalls. The 
prevalence of inadequate vitamin D intake was estimated using the cut-off method after 
adjusting for intra and interpersonal and energy variations. Results: 69 individuals 
participated, in which 69.9% were female and 56.5% were adults. The most frequent 
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diagnoses were leukemia (14.5%) and stomach cancer (10.1%). Chemotherapy was the 
most used treatment (60.9%). The ASG-PPP showed that more than 50% of the 
participants had some degree of malnutrition. The average of 3 energy intake was 1654 
Kcal, and vitamin D inadequacy reached 52.39% for women and 75.80% for men. 
Conclusion: With the present study it can be concluded that cancer patients had a high 
prevalence of vitamin D inadequacy. 
 
Keywords: cancer, nutrition, micronutrient, D vitamin . 

Introdução 

O câncer pode ser caracterizado pelo conjunto de 100 doenças que tem o crescimento 
acelerado e desordenado de células que invadem órgãos e tecidos, podendo espalhar 
por todo o corpo. As células cancerígenas podem ser malignas e têm sua formação 
influenciada por fatores intrínsecos (fatores genéticos) e extrínsecos ao corpo (estilo de 
vida e hábitos alimentares) (BRASIL, 2019). 
O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) e o Ministério da 
Saúde estimam cerca de 625 mil novos casos de câncer no Brasil para o triênio 2020-
2022. Os cânceres mais incidentes serão o de mama (66.280 novos casos), para 
mulheres e de próstata (65.840 novos casos) para os homens. (BRASIL, 2019). 
O indivíduo com câncer apresenta diversas alterações metabólicas que podem resultar 
em estado nutricional deficiente em vários aspectos. Essas alterações podem estar 
ligadas ao metabolismo de macronutrientes, como carboidratos, proteínas e lipídeos. 
(BRASIL, 2015; MAAN et al., 2018; PAVLOVA e THOMPSON, 2016; VERNIERI et al., 
2016). As alterações supracitadas acontecem devido à característica de alta demanda 
metabólica das células tumorais (SAMANTA e SEMENZA, 2018). 
A desnutrição calórico-proteica, de vitaminas e minerais é muito frequente e diversos 
fatores podem estar envolvidos como: a redução do apetite, dificuldade para mastigar, 
disfagia, além dos efeitos do tratamento como náuseas, diarreia, alterações no paladar. 
Para amenizar os sinais e quadros de desnutrição faz-se necessário a utilização de uma 
terapia nutricional adequada que atenda às necessidades individuais dos pacientes 
(ARRIBAS et al., 2017). 
Considerar o diagnóstico, a presença de outras comorbidades, o tratamento ou outra 
complicação metabólica é essencial para realizar um suporte nutricional adequado, o 
qual na maioria das vezes requer o uso de suplementos com o intuito de compensar 
possíveis deficiências de vitaminas e minerais, bem como melhorar a tolerância ao 
tratamento (MAHAN e RAYMOND, 2018). 
Dentre os micronutrientes que merecem destaque está a vitamina D, um pró hormônio 
lipossolúvel que atua no controle da renovação óssea e tem papel imunomodulador 
(SASSI et al., 2018). Ela pode estar em deficiência por falta de consumo de alimentos 
fonte (peixes de águas profundas, óleos de fígado de peixes, sardinhas em conserva, 
alimentos derivados de leite e ovos) ou pouca exposição solar (CATARINO et al., 2016; 
COZZOLINO, 2016). Com papel na homeostase do cálcio e do osso, alguns estudos 
sugerem que além desses benefícios, a vitamina pode estar associada à diminuição no 
risco de desenvolver alguns tipos de tumores, como o de ovário, cólon e reto (QUIN et 
al., 2016; STRÖHLE, 2007). 
Alguns estudos mostram que o baixo consumo de vitamina D pode ter relação com a 
ocorrência de alguns tipos de cânceres. Assim como a ingestão adequada destes 
nutrientes pode ser fator protetor (HOSSAIN et al., 2019; GARLAND et al., 2007; YANG 
et al., 2019; SONG et al., 2017; TAYYEM et al., 2019). 
Considerando a importância da vitamina D para a saúde, e a escassez de trabalhos com 
este nutriente no indivíduo com a doença já instalada, o presente trabalho tem como 
objetivo avaliar o consumo alimentar e dietético de vitamina D em indivíduos com 
câncer. 
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Metodologia 

 
A pesquisa foi realizada na Unidade de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) 
da Onco-Hematologia e nas enfermarias do HUOL com aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) (CAAE: nº 2.404.828). 
Participaram indivíduos de ambos os sexos, acima de 20 anos e com biópsia 
confirmada. Foram excluídos aqueles que faziam uso de corticoterapia. Para coleta de 
dados todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). 
Para a coleta de dados, os participantes responderam a um questionário geral onde 
foram extraídas informações do prontuário tais como, idade, sexo, câncer primário, 
presença de comorbidades, tempo de diagnóstico, hábitos de vida (etilismo, tabagismo), 
modalidade de tratamento e estadiamento. Para traçar o perfil nutricional dos pacientes 
também foi usada a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-
PPP). A ASG-PPP era composta por duas partes; na primeira, o paciente respondeu na 
forma de entrevista, as questões sobre alteração de peso, ingestão alimentar, sintomas 
relacionados ao câncer e alteração da capacidade nutricional. A segunda aplicação foi 
caracterizada pela avaliação das questões pelo avaliador, que envolveram o exame 
físico e alterações que aumentam a demanda metabólica. E em seguida foi feito o 
diagnóstico nutricional. 
Para mensuração de peso foi utilizada uma balança calibrada (Balmak, BK50F, São 
Paulo, SP, Brazil); o voluntário estava descalço e com roupa leve, posicionado e mantido 
imóvel no centro da plataforma, de forma ereta e com os pés juntos, braços estendidos 
e mãos ao lado do corpo e cabeça em ângulo de 90º com o pescoço, para que assim o 
peso ficasse distribuído de modo parecido em ambos os pés (WHO, 1995). 
Para verificar a altura, foi utilizado o estadiômetro (Professional Sanny, American 
Medical do Brasil, São Paulo, SP, Brazil). A medida foi realizada após inspiração 
profunda, com a haste horizontal do equipamento baixada até o ponto mais alto da 
cabeça, no vértice do crânio, com uma pressão para comprimir o volume do cabelo 
(WHO, 1995). 
O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado através do peso e altura, e classificado 
segundo os pontos de cortes adotados pela WHO (1995) para adultos e Lipschitz (1994) 
para idosos. 
O registro do consumo alimentar e dietético foi realizado no primeiro contato com o 
voluntário a partir da realização de dois recordatórios 24 horas, onde, de forma 
qualitativa e quantitativa, os pacientes relataram os alimentos consumidos no dia 
anterior a coleta de dados, com a maior riqueza de detalhes possíveis, baseando-se em 
suas memórias. O segundo recordatório foi realizado dentro de um prazo de 30 a 45 
dias a partir da realização do primeiro. A análise de energia, macronutrientes, fibras, 
vitamina D foram analisados por meio do software DietSmart® (São Paulo, Brasil) com 
a adição de preparações e alimentos à base de dados conforme necessário, sendo 
utilizadas a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO (UNICAMP, 2011) 
e a do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). 
A prevalência de inadequação da ingestão de vitamina D foi observada e calculada de 
acordo com sexo, idade, e a Necessidade Média Estimada (EAR) como ponto de corte 
(FREITAS et al., 2017; IOM, 2011) após ajustes para variações intra e interpessoais e 
energia. 
 
Resultados e Discussões 
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Participaram deste estudo 69 pessoas, sendo 69,9% do sexo feminino e 56,5% adultos. 
Os achados apoiam as estimativas do INCA (BRASIL, 2019) e são semelhantes aos de 
Andrade et al. (2019), onde 82,4% dos pacientes analisados eram do sexo feminino e 
estavam abaixo dos 60 anos. 
Foi vista uma grande variedade em relação aos tipos de câncer. Diferentemente do 
mostrado por BRASIL (2019), o diagnóstico mais predominante foi o de leucemia 
(14,5%) e em maior quantidade no sexo feminino. Souza et al., 2017 traz resultados 
semelhantes, com 24% dos pacientes com leucemia. O segundo diagnóstico mais 
frequente foi o de estômago (10,1%), que também teve frequência elevada no estudo 
de Muresan et al., 2019. Quase metade dos participantes (44,9%) tinham o diagnóstico 
a mais de 6 meses e dentre os indivíduos avaliados, apenas 17,4% tinham o 
estadiamento, sendo T3 o mais frequente (58,33%), seguido do T4 (16,67%) e T2 (25%). 
A quimioterapia e a radioterapia foram as modalidades de tratamento mais utilizadas 
pelos pacientes, com 60,9% e 4,3% respectivamente, dados semelhantes aos obtidos 
por Bortoletto et al. (2019) e Silva et al. (2020) que tiveram a quimioterapia e radioterapia 
como as terapias mais utilizadas. 15,9% estavam internados apenas para tratamento 
cirúrgico e 1,4% internados em cuidados paliativos. Em relação às comorbidades Silva 
et al. (2020) observaram que 38,5% dos pacientes relataram ter hipertensão, resultado 
parecido com o do presente estudo (37,7%). A relação entre a hipertensão e o câncer 
pode ser explicada pelo compartilhamento que ambas as doenças têm os mesmos 
fatores de risco, como sedentarismo, obesidade, tabagismo e alimentação inadequada 
(SOUZA et al., 2015). O diabetes melitus, dislipidemia e cardiopatia foi relatado por 
17,4%, 15% e 14,5%, respectivamente 
A utilização da ASG-PPP proporcionou observar os sintomas mais frequentes nos 
participantes, sendo a “falta de apetite” e “rápida sensação de saciedade” os mais 
citados. (Gráfico 1). 
A náusea também foi um dos sintomas mais relatados pelos pacientes do presente 
estudo. Gomes e Maio (2015) relatam que a quimioterapia pode trazer sintomas 
parecidos e Jesus et al. (2019) mostram maiores scores para os sintomas de fadiga, 
insônia e falta de apetite para corroborar com o assunto. Em contrapartida pouco mais 
de 31% dos entrevistados disseram não sentir problemas para comer. 
A ASG-PPP detectou que 43,48% dos participantes foi classificado na categoria B, 
39,13% na categoria A e 17,39% na categoria C, corroborando com o estudo de 
DALLACOSTA et al., 2017 Enquanto Freitas et al. (2020) verificou que 6,3% 
apresentaram desnutrição grave e 38,0% desnutrição moderada, e Aguiar et al., 2019 
detectou 40% de pacientes com risco nutricional. 
Os recordatórios de 24 horas possibilitaram observar os alimentos que mais 
contribuíram para agregar valores de vitamina D. Os alimentos mais citados que 
auxiliaram nos valores de vitamina D, em ordem de contribuição, foram: peixe, cereal 
infantil utilizado em preparações de mingau, suplemento alimentar, leite integral ou 
desnatado e seus derivados (queijos e iogurte), ovos de galinha cozido ou frito, carne 
de boi. A média de ingestão calórica foi de 1654 Kcal, observou-se também inadequação 
de 52,39% quanto ao consumo de vitamina D em mulheres, com média de 8,91mcg de 
vitamina D (Tabela 1). Resultado semelhante encontrado por WARKEN et al., 2016, que 
mostrou também uma inadequação no consumo de vitamina D em mulheres com câncer 
de mama. Já nos indivíduos do sexo masculino, a taxa de inadequação foi de 75,80%, 
com consumo médio de 6,70mcg de vitamina. 
 
Conclusão 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 912 

 

Nosso estudo mostrou que a população oncológica pesquisada apresentou uma alta 
prevalência de inadequação de vitamina D. Este achado indica a importância da 
avaliação e intervenção nutricional nos cuidados da saúde de indivíduos com câncer. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1. Recomendação nutricional, ingestão e prevalência de inadequação de 
vitamina D (ug) em pacientes com câncer. 
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Gráfico 1. Frequência de sintomas relatados pelos participantes. 
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TÍTULO: Parâmetros cardíacos, respiratórios e de saturação de oxigênio na alimentação 

de neonatos com displasia broncopulmonar 

Resumo 

 
Introdução: A displasia broncopulmonar é caracterizada como uma doença crônica, com 
aspectos clínicos de dependência ao oxigênio. Objetivo: verificar estudos que discorram 
sobre os parâmetros cardiorrespiratórios e saturação antes, durante e após a oferta 
alimentar em recém-nascidos prematuros com displasia broncopulmonar. Metodologia: 
trata-se de uma revisão integrativa de literatura, composta por artigos da base de dados 
PUBMED, MEDLINE, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Periódicos Capes. Os critérios 
de inclusão foram: atender os objetivos da pesquisa, estarem disponíveis na integra e 
em todos os idiomas disponíveis. Resultados: foram encontrados 4 artigos, entre 1993 
e 2010, com os objetivos de determinar o estado vital durante a amamentação, avaliar 
a coordenação da sucção/deglutição/respiração e descrever a variação da frequência 
cardíaca durante a transição alimentar de prematuros com displasia broncopulmonar. 
Conclusão: Recém-nascidos prematuros com displasia broncopulmonar possuem mais 
instabilidade respiratória, maior permanência em saturação de oxigênio menor que 90%, 
além de apresentar tempo aumentado para estabilizar os batimentos cardíacos por 
minuto após o aleitamento. 
 
 
Palavras-chave: Displasia broncopulmonar, aleitamento e transição nutricional. 

TITLE: CARDIORRESPIRATORY PARAMETERS AND OXYGEN SATURATION IN 

PREMATURES WITH BRONCOPULMONARY DYSPLASIA: AN INTEGRATIVE 

LITERATURE REVIEW 

Abstract 

Introduction: Bronchopulmonary dysplasia is characterized as a chronic disease, with 
clinical aspects of oxygen dependence. Objectives: to verify studies that discuss 
cardiorespiratory parameters and saturation before, during and after food supply in 
premature newborns with bronchopulmonary dysplasia. Methodology: this is an 
integrative literature review, composed by articles from the PUBMED, MEDLINE, 
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) and Periódico Capes database. The inclusion criteria 
were: meet the research objectives, being available in full and in all available languages. 
Results: 4 articles were found, between 1993 and 2010, with the objective of determining 
vital status during breastfeeding, assessing the coordination of 
sucking/swallowing/breathing and describing the variation of heart rate during the 
nutricional transition of premature infants with bronchopulmonary dysplasia. Conclusion: 
Premature newborns with bronchopulmonary dysplasia have more respiratory instability, 
longer permanence in oxygen saturation below 90%, in addition to having increased time 
to stabilize the heartbeat per minute after breastfeeding. 
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Keywords: Bronchopulmonary dysplasia, breast feeding and nutricional transition. 

Introdução 

Para que seja considerado um recém-nascido pré-termo (RNPT), o nascimento deverá 
ocorrer antes da gestação completar 37 semanas de idade gestacional (IG) (Ministério 
da Saúde, 2016). 
Uma das doenças considerada a principal causa de problemas respiratórios em RNPT 
é a Displasia Broncopulmonar (DBP), acometendo principalmente os bebês que 
precisaram de intervenção respiratória, como a ventilação mecânica. A DBP é 
caracterizada como uma doença crônica, com aspectos clínicos de dependência ao 
oxigênio e a sua incidência irá depender da idade gestacional e peso ao nascimento, 
em que raramente acomete crianças que nasceram com mais de 34 semanas 
gestacionais (MONTE et al., 2005). 
Descrita primeiramente em 1967 por Northway et al. A DBP foi classificada como uma 
patologia crônica multifatorial que interfere em variações clínicas e radiológicas 
(GÓNGORA, 2010). Por ser uma patologia multifatorial, acredita-se que diversos fatores 
de riscos atuem no desenvolvimento da DBP, gerando inflamação nos tecidos 
pulmonares, interferindo diretamente na evolução do processo maturativo normal do 
sistema respiratório (MONTE et al., 2005). 
Em relação às variações clínicas, os neonatos com DBP podem necessitar tanto do uso 
prologando de oxigênio (O2)quanto o uso de ventilação mecânica intensiva. O quadro 
radiológico, a depender da gravidade, pode apresentar edema difuso à um enfisema 
difuso grave e hiperinsuflação (CLOHERTY et al., 2015). Consequentemente, podem 
ocorrer mais intercorrências hospitalares com esses bebês, fazendo-os apresentar 
maiores necessidades energéticas e nutricionais (CARDOSO-DEMARTINI et al., 2011). 
O processo de transição alimentar nos RNPT não acontece de forma simples, tendo em 
vista que alguns lactentes podem não apresentar coordenação dos movimentos de 
sucção-deglutição-respiração (S/D/R), prejudicando o desenvolvimento motor-oral 
(NEIVA; LEONE, 2006). Assim, ao agregar a dificuldade alimentar dos RNPT com a 
DBP, foi constatado um maior gasto energético devido ao maior trabalho respiratório 
feito por essas crianças (EVANGELISTA; OLIVEIRA, 2009). 
Deve-se se ter atenção redobradas quanto aos parâmetros cardiorrespiratórios de 
RNPT com diagnóstico de DBP. A frequência cardíaca (FC) comum observada em um 
recém-nascido saudável deve estar entre 110-160 batimentos por minuto (bpm). 
Entretanto, a FC de RNPT geralmente é mais próxima de 160 bpm, podendo variar de 
acordo com atividade realizada, como por exemplo, o aleitamento materno. A frequência 
respiratória, que pode ser avaliada por observação direta ou ausculta, os valores de 
normalidade encontrado devem estar entre 30 a 60 inspirações por minuto (CLOHERTY 
et al., 2015). Outro parâmetro usualmente utilizado em Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal é a saturação periférica de oxigênio (SpO²). O intervalo ideal de SpO² 
clinicamente estável para os RNPT consiste entre 91% a 95% (STENSON et al. 2013).  
JUSTIFICATIVA 
  
Foi possível observar a existência de uma lacuna em relação ao registro da atuação 
fonoaudiológica voltada para casos de RNPT com DPB, dessa forma, é perceptível a 
necessidade de melhor compreensão quantos aos sinais clínicos dessa população para 
favorecer uma introdução alimentar por via oral. Com isso, justifica-se a investigação, a 
partir de uma revisão integrativa bibliográfica para melhor contribuir com a área. 
  
OBJETIVOS 
  
Geral 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 918 

 

  
Verificar as referências de literatura que discorra sobre os parâmetros cardíacos, 
respiratórios e de saturação antes, durante e depois da oferta de alimentos em RNPT 
diagnosticados com displasia broncopulmonar. 
  
Específicos 
  

• Selecionar nas principais base de dados científico da área da saúde publicações 
que englobem a observação dos parâmetros vitais relacionados com a oferta 
oral de alimentos.  

• Proporcionar contribuição com a área de atuação fonoaudiológica na população 
neonatal. 

 

 
Metodologia 

 
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, método de pesquisa que possibilita a 
síntese de pesquisas produzidas, com a finalidade de apontar lacunas que necessitam 
ser preenchidas com novas pesquisas da área (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 
Este estudo baseia-se na teoria de Mendes, Silveira e Galvão (2008), que estabelece 
seis etapas para a produção de revisões, sendo estas: identificação do tema e seleção 
da hipótese; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos; 
categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos 
resultados e apresentação da revisão. 
Na primeira etapa, foi definido como pergunta norteadora a questão: há diferenças nos 
parâmetros cardíacos, respiratórios e de saturação antes, durante e após a oferta de 
alimentos por via oral em RNPT com DBP? 
Tendo como base a Plataforma de Descritores em Ciências de Saúde (DeCS), foi 
delimitada a escolha dos seguintes descritores: “displasia broncopulmonar”, 
“aleitamento” e “transição nutricional”. Também foi utilizado palavras correspondentes 
na língua inglesa: “bronchopulmonary dysplasia”, “breast feeding” e “nutricional 
transition”, consistindo na realização da segunda etapa da teoria de Mendes. 
Especificamente para a pesquisa, foi utilizado o operador booleano para agrupar e 
interligar as palavras chaves, nos quais resultaram nas seguintes combinações: 
“displasia broncopulmonar AND aleitamento” e “displasia broncopulmonar AND 
transição nutricional”. Justifica-se buscas separadas pois possibilitou encontrar 
resultados mais relevantes para a pesquisa. 
Para o levantamento das referências, utilizou-se as bases de dados científicas 
PUBMED, MEDLINE, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e o Periódico Capes. Tem-se 
como critério de inclusão: atender aos objetivos da pesquisa, artigos disponíveis na 
íntegra e em todos os idiomas encontrados. Os critérios de exclusão foram: artigos que 
não atendiam aos objetivos da pesquisa, artigos duplicados, artigos que fugiam do tema 
e revisões de literatura. 
Os artigos encontrados foram analisados por uma pesquisadora e na pesquisa em 
bases de dados foram encontrados 1075 artigos, estes foram excluídos a partir da leitura 
do título e resumo disponível. Foram excluídos 1038 artigos pois não atendiam aos 
critérios de inclusão e/ou não envolviam a observação dos parâmetros vitais em 
broncodisplásicos durante a alimentação por via oral. Dessa forma, restaram 37 artigos 
que foram analisados por uma leitura minuciosa e, 17 dos 37 artigos apresentaram-se 
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duplicados. Além disso, durante a pesquisa na plataforma PUBMED, utilizando os 
descritores “bronchopulmonary dysplasia AND nutricional transition”, 1 artigo foi incluído 
a partir da correlação com os resultados da busca. O percurso realizado para análise e 
seleção dos artigos está esquematizado na figura 1. 
Posteriormente, foi realizada a terceira etapa, focada na definição das informações a 
serem extraídas, tendo como objetivo realizar uma síntese dos assuntos abordados, 
respeitando o tema da pesquisa. Já a quarta etapa, tem como objetivo realizar a leitura 
crítica dos artigos selecionados, a quinta etapa consiste na avaliação e interpretação 
dos resultados encontrados e a sexta etapa, com a apresentação da revisão de literatura 
encontrada. 
 
Resultados e Discussões 

 
Após a aplicação dos critérios de inclusão/exclusão e leitura minuciosa, foram obtidos 4 
artigos e estes foram divididos e tabelados pelas categorias: título do artigo, nome dos 
autores, ano de publicação e objetivos da pesquisa, vide tabela 1. 
Bier, et al (1993) estudou 20 RNPT com muito baixo peso. Estratificou a amostra em 2 
grupos, sendo um grupo com RNPT com diagnóstico de DBP (n=6) e um grupo controle 
com 14 RNPT sem DBP. 
O aleitamento por seio materno e por mamadeira foram observados por 10 dias, em 
dias alternados e o total de observações foram 10 para cada bebês (5 no seio materno 
e 5 na mamadeira). A SpO2, frequência cardíaca e respiratória foram monitoradas e 
gravadas a cada 2 minutos durante a alimentação (BIER et al., 1993). 
Ao comparar os grupos observou-se que a saturação de oxigênio observada para os 
RNPT com DBP foi menor durante a alimentação por mamadeira, em comparação com 
a oferta por seio materno. A frequência cardíaca e a respiratória não diferiu 
significativamente entre a mamadeira e o seio materno entre os dois grupos (BIER et 
al., 1993). 
Esse padrão foi discutido por outro autor, Silva, et al (2011), no qual prematuros sem 
DBP portaram o mesmo padrão de resposta, referindo maior estresse quando 
alimentados pela mamadeira. Essa característica foi justificada pelo maior sincronismo 
da sucção/deglutição/respiração que o lactente tem quando amamentado no seio 
materno. 
A pesquisa de Nunes, Bianchini e Cunha (2019) comparou os parâmetros de saturação 
em diferentes técnicas utilizadas no aleitamento de prematuros, como a técnica “sonda 
dedo” e “copinho”. Os RNPT apresentaram resultados de maior estabilidade de SpO2 
vista no aleitamento por copinho do que em comparação com a técnica de sonda dedo. 
No estudo de Gewolb e Vice (2006) foi utilizada uma amostra de 34 prematuros com 
idade gestacional inferior a 36 semanas, estratificando a amostra em um grupo com 14 
RNTP com DBP e um grupo controle com 20 RNPT sem DBP. Foram excluídos do 
estudo prematuros com hemorragia intraventricular maior que grau II, com sepse 
concomitante, anomalia craniofacial e com histórico de abuso de drogas materno. Os 
bebês foram avaliados em duas ou mais ocasiões, começando logo após a liberação 
médica para a alimentação oral até a alta. 
Os autores observaram que o coeficiente da variação do intervalo entre as respirações 
foi significativamente maior em lactentes com DBP do que em lactentes sem DBP, ou 
seja, prematuros broncodisplásicos possuem menor estabilidade respiratória durante o 
aleitamento quando comparados com RNPT sem DBP. Entretanto, em ambos os casos, 
a variação do intervalo entre as respirações diminuiu com o desenvolvimento infantil, 
sendo os resultados divididos na observação dos lactentes antes e após 35 semanas 
de idade gestacional. A média do intervalo entre as respirações do grupo sem DBP com 
idade gestacional menor que 35 semanas foi de 1,921 segundos e, após 35 semanas, 
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foi de 1,645 segundos. Já o grupo de RNPT com DBP menor que 35 semanas foi de 
2,802 segundos e, após 35 semanas, foi de 1,676 segundos (GEWOLB; VICE, 2006). 
Essa instabilidade faz com que os lactentes possuam um maior gasto energético 
durante o aleitamento materno legitimando o estudo produzido por Evangelista e 
Oliveira (2009), no qual afirma que lactentes com DBP necessitam de um tempo maior 
para a transição nutricional quando comparados com lactentes prematuros. 
Mizuno, et al (2007) obteve os dados da pesquisa a partir da observação do aleitamento 
de 20 RNPT de muito baixo peso. Os 20 RNPT foram divididos em 3 grupos: grupo A, 
composto por 7 prematuros sem DBP; grupo B, composto por 7 prematuros 
diagnosticados com DBP e sem necessidade de oxigenoterapia domiciliar e, grupo C, 
com 6 prematuros diagnosticados com DBP severa e com necessidade de 
oxigenoterapia domiciliar. Os bebês eram avaliados durante o aleitamento que 
acontecia a cada 3 horas, 8 vezes ao dia. 
Em relação à respiração, houve diferenças significativas entre os RNPT do grupo A em 
comparação com os do grupo B e C. Os RNPT observados no grupo A, tiveram uma 
média de 38.9 (±5.4) respirações por minuto; enquanto os RNPT do grupo B obtiveram 
uma média de 50.7 (±5.0) respirações por minuto, e, os RNPT do grupo C obtiveram 
uma média de 52.8 (±8.3) respirações por minuto. Dessa forma, observa-se que não há 
diferenças significativas entre os grupos B e C (MIZUNO et al., 2007). 
A observação quanto aos valores de saturação de oxigênio mostrou que não houve 
diferença significativa entre os grupos antes do início da alimentação por via oral, sendo 
encontrado valores médio de 98.3% (±0.9), 98.2% (±0.8) e 97.9% (±0.8), nos grupos A, 
B e C respectivamente. A SpO² média durante o aleitamento foi de 94.6% (±1.0) para o 
grupo A, 91.4% (±1.4) para o grupo B e 87.9% (±1.8) para o grupo C. Houve diferenças 
significativas em todos os grupos. Além disso, o grupo C mostrou significativamente 
maior duração de SpO², com valores abaixo de 90%, se comparado com os grupos A e 
B (MIZUNO et al., 2007). 
Yamamoto, et al (2017) propôs a observação do padrão de SpO2 de acordo com as 
diferentes idades gestacionais de RNPT. Os resultados indicaram que quanto mais 
prematuro o recém-nascido for, maior será a instabilidade apresentada, podendo, dessa 
forma, interferir na transição para a via oral. 
A prematuridade por si só é um fator dificultador para os RNPT devido a imaturidade do 
sistema neuromuscular, trazendo prejuízo para os sinais vitais e para a evolução da 
alimentação. Correlacionando a prematuridade com a DPB, esse nível de dificuldade 
aumenta para esses neonatos devido à falta de coordenação entre S/D/R, além da 
necessidade de compensação respiratória e as dificuldades inerentes ao diagnóstico de 
DPB. 
McCain, et al (2010) realizou um estudo de caso com 3 lactentes de 33, 24 e 25 semanas 
de idade gestacional e peso de 1200g, 580g e 840g respectivamente. Todos os bebês 
estavam recebendo oxigênio suplementar no momento da coleta e esta, por sua vez, só 
foi realizada quando os bebês estavam aptos para ingerir 50% ou mais de suas 
refeições por via oral. Os RNPT broncodisplásicos foram observados uma única vez e 
as medidas respiratórias e cardíacas foram coletas 10 minutos antes, durante e 10 
minutos após a oferta alimentar. 
Nenhum os lactentes observados apresentaram episódios bradicárdicos e que de SpO2 
que exigisse mais do que pausar a alimentação para a recuperação espontânea. A 
variação da frequência cardíaca obtida antes da oferta da alimentação foi de: 139-
151bpm para a criança 1, 155-156bpm para a criança 2 e 153-161bpm para a criança 
3. Os dados obtidos durante o aleitamento foram de: 155-180, 153-164 e 161-171bpm 
para as crianças 1, 2 e 3 respectivamente. Por fim, os dados coletados nos 10 minutos 
após a oferta de alimentos, foram: 164-178, 135-160 e 165-170bom para as crianças 1, 
2 e 3. Dessa forma, é possível inferir que os batimentos cardíacos aumentaram durante 
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o aleitamento e permaneceram aumentados durante os 10 minutos após a oferta 
(MCCAIN et al., 2010). 
Araújo, et al (2016) apontou o mesmo padrão de resposta no aleitamento, com diferença 
no estado cardíaco antes/durante e antes/depois. Contudo, pacientes com DBP tendem 
a requisitar um tempo mais longo do que os lactentes prematuros para estabilizar a 
frequência cardíaca após a alimentação. Esse tempo maior de resposta pode ser 
explicado pelo esforço respiratório feito por esses RNPT. 
Nessa revisão, fica evidente a falta de novos artigos e artigos nacionais que abordem a 
temática da observação dos parâmetros cardíacos, respiratórios e de saturação de 
prematuros broncodisplásicos. Com base na literatura coletada dos últimos 27 anos, 
esse campo de pesquisa tem focado mais na observação dos sinais vitais de recém-
nascidos prematuros e no estresse ocasionado pela oxigenoterapia em 
broncodisplásicos. Em virtude disso, deve-se incentivar a produção de novos trabalhos 
na área, com o intuito de aumentar o conhecimento disponível para o manejo dessa 
população. 
 
Conclusão 

 
A análise dos estudos selecionados possibilitou inferir que recém-nascidos pré-termo 
com diagnóstico de displasia broncopulmonar possuem mais instabilidade respiratória, 
maior permanência em saturação de oxigênio abaixo de 90%, além de necessitarem de 
um tempo maior para estabilizar os batimentos cardíacos por minuto após o aleitamento, 
quando comparados com prematuros sem displasia broncopulmonar. 
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Figura 1: Fluxograma da seleção e identificação dos artigos 
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Tabela 1: Caracterização dos artigos selecionados para a revisão integrativa. 
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TÍTULO: INCIDENTES RELACIONADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ÓBITOS 

NEONATAIS PRECOCE 

Resumo 

 
Introdução: os incidentes relacionados a assistência à saúde são eventos que poderiam 
ter resultado ou resultaram em dano desnecessário ao paciente. Assim, durante a 
assistência neonatal podem ocorrer incidentes nos processos de atenção que os 
predispõem a danos de diferentes níveis de gravidade. Objetivo: identificar os incidentes 
ocorridos em neonatos que foram registrados como óbitos neonatais precoce no ano de 
2016-2017. Método: trata-se de um estudo documental, retrospectivo. A população foi 
composta por 51 prontuários de recém-nascidos que foram a óbito no período analisado. 
Recebeu parecer favorável do comitê de ética sob o número 1.753.305. Resultados e 
discussão: observou-se a ocorrência de eventos adversos em 94% dos neonatos, com 
uma média de 6,6 eventos por paciente. Os principais incidentes foram distúrbios de 
termorregulação, distúrbios de glicemia, sepse precoce, hemorragia pulmonar e lesão 
na pele. Conclusões: os eventos adversos podem contribuir para a ocorrência de 
desfechos negativos em neonatos, portanto é necessário o aumento da vigilância destes 
incidentes. 
 
 
Palavras-chave: Mortalidade neonatal. Enfermagem neonatal. Segurança do paciente. 

TITLE: HEALTH CARE RELATED INCIDENTS AND EARLY NEONATAL MORTALITY 

Abstract 

 
Introduction: healthcare-related incidents are events that could have resulted or resulted 
in unnecessary harm to the patient. Thus, during neonatal care, incidents may occur in 
the care processes that predispose them to damage of different levels of severity. 
Objective: to identify the incidents that occurred in neonates were registered as early 
neonatal deaths in the year 2016-2017. Method: this is a documentary study and 
retrospective. The population consisted of 51 records of newborns who died in the 
analyzed period. He received a favorable opinion from the ethics committee under 
number 1,753,305. Results and discussion: adverse events were observed in 94% of 
neonates, with an average of 6.6 events per patient. The main incidents were 
thermoregulation disorders, blood glucose disorders, early sepsis, pulmonary 
hemorrhage, and skin damage. Conclusions: adverse events can contribute to the 
occurrence of negative outcomes in neonates. Therefore it is necessary to increase the 
surveillance of these incidents. 
 
 
Keywords: Infant mortality. Neonatal nursing. Patient safety. 
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A segurança do paciente tem sido uma preocupação crescente em todo o mundo desde 
a publicação do estudo To Err is Human (Errar é humano), no ano de 1999, no qual 
evidenciou que cerca de 100 mil pessoas morriam em hospitais a cada ano vítimas de 
Eventos Adversos nos Estados Unidos da América (BRASIL, 2017). Sabe-se que 
pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) apresentam 
altos riscos de sofrerem Eventos Adversos (EA), devido a manipulação excessiva, maior 
complexidade dos procedimentos e intervenções, hospitalização prolongada, baixo 
peso ao nascer e barreiras de pele e mucosa imaturas (LANZILLOTTI et al., 2015; 
ALGHAMDI et al., 2019; Cho e Cho, 2019). 
Os incidentes relacionados a assistência à saúde são definidos como eventos ou 
circunstâncias que poderiam ter resultado ou resultaram em dano desnecessário ao 
paciente, advindos de atos não intencionais ou intencionais. Tais incidentes quando 
promovem danos ao paciente são definidos como eventos adversos (EA), e resultam da 
intervenção da equipe de saúde, ao invés de decorrer da própria condição clínica do 
indivíduo (LANZILLOTTI et al., 2015). Os EA mais frequentes em UTIN são problemas 
na medicação (prescrição, preparo e administração), infecção associada aos cuidados 
em saúde (IACS), lesão cutânea, extubação não programada, perda de cateter vascular 
e distúrbios de temperatura e de glicemia (LANZILLOTTI et al., 2015; WILLIAMS e 
PUGH, 2018). 
Estudo realizado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, identificou uma taxa de 
ocorrência de EA de 2,6% por paciente, com incidência em 84% de todos os recém-
nascidos admitidos (VENTURA; ALVES; MENEZES, 2012). Estudos que avaliaram a 
ocorrência de eventos adversos em pacientes neonatais de baixo risco e alto risco 
internados em UTIN, evidenciaram que a taxa de EA em pacientes que evoluíram para 
o óbito foi significativamente maior do que àqueles que receberam alta (BRITO; ROCHA; 
FERREIRA, 2009; VERLAAT, et al., 2018). Evidência que sugere a associação entre a 
ocorrência de danos causados pela assistência e o desfecho de mortalidade neonatal. 
Nos aspectos ligados a assistência à saúde neonatal podem ocorrer incidentes nos 
processos de atenção que predispõem os neonatos a danos de diferentes níveis de 
gravidade. Assim, a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) se constitui um importante 
indicador de qualidade da assistência à saúde, e em especial, no que se refere ao 
componente neonatal a mortalidade de recém-nascido reflete a qualidade dos serviços 
ofertados às mães e aos recém-nascidos durante o período pré-natal, parto e neonatal 
(LANZILLOTTI et al., 2016). Também é importante considerar que o Brasil é um país 
com alta taxa de prematuridade, em torno de 11,5% dos nascimentos, aproximadamente 
345.000 mil crianças (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017), sendo esses 
neonatos mais vulneráveis a EA quando hospitalizados em UTIN. 
Assim, o cuidado com a saúde do recém-nascido tem importância fundamental para a 
redução da mortalidade infantil, assim como a promoção de melhor qualidade de vida. 
Desta forma, a presente investigação é relevante por buscar relação entre a ocorrência 
de EA e o óbito neonatal precoce, no intuito de buscar informações que possam 
subsidiar as ações da equipe multiprofissional na UTIN em prol de uma assistência 
segura a recém-nascidos internados nesta unidade. Consequentemente, reduzir a 
ocorrência de óbitos neonatais, ampliar os conhecimentos e gerar oportunidades de 
investigações aprofundadas nesta área. 
O estudo tem como objetivo geral identificar os incidentes ocorridos em neonatos que 
foram registrados como óbitos neonatais precoce no ano de 2016-2017. E como 
objetivos específicos, caracterizar os recém-nascidos que foram a óbito antes do sétimo 
dia de vida e identificar os aspectos relacionados a assistência à saúde a que foram 
submetidos os neonatos que foram a óbito antes do sétimo dia de vida. 
 
Metodologia 
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TIPO DE ESTUDO 
Trata-se de um estudo documental, retrospectivo realizado em uma maternidade escola 
de referência para gestação e nascimento de alto risco, no estado do Rio Grande do 
Norte-RN. A maternidade possui 95 leitos de internação para a assistência materno-
infantil, incluindo 26 leitos de unidade neonatal, com uma taxa de ocupação diária de 
100% e registro de 429 recém-nascidos internados no ano de 2015. 
POPULAÇÃO/AMOSTRA 
A população foi composta pelos prontuários de recém-nascidos que foram a óbito no 
período de 2016 e 2017. A coleta detectou 52 prontuários de neonatos que foram à 
óbito. Os critérios de inclusão foram os óbitos que ocorreram durante o recorte temporal 
do estudo e em até sete dias após o nascimento. Foi excluído um prontuário por falta 
de preenchimento de dados como Apgar, peso ao nascer e Idade Gestacional (IG), 
importantes para a análise. Totalizando uma amostra de 51 prontuários. 
PROCEDIMENTO DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 
Os dados foram coletados no período de agosto de 2019 a janeiro de 2020 por meio de 
um instrumento elaborado e validado por VENTURA; ALVES; MENEZES (2012), que 
classifica o evento adverso quanto a gravidade tendo como referência a classificação 
da National Coordinating Council for Medical Erro Reportingand Prevention, 2001, 
recomendado pela Institute for Health care Improvement (IHI). 
Os eventos adversos citados por VENTURA; ALVES; MENEZES (2012), considerados 
neste estudo são: distúrbios de termorregulação, distúrbios da glicemia, Infecções 
Relacionadas à Assistência (IRAS) de origem hospitalar, extubação não programada, 
lesão de septo nasal, infecção relacionada ao cateter venoso central, hipotensão, 
insuficiência renal, convulsões, enterocolite necrotizante e pneumotórax. 
Os dados foram tabulados no software excel, o processamento dos mesmos ocorreu 
por meio da estatística descritiva e inferencial para medir as associações entre 
incidentes ocorridos e as variáveis peso ao nascer, idade gestacional e APGAR. 
ASPECTOS ÉTICOS 
O estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
conforme determinações da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) e suas complementares e teve aprovação sob o número 1.753.305. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram analisados 51 prontuários de recém-nascidos que foram a óbito, no período 
analisado. Foi evidenciado que a média de idade gestacional foi de 28 semanas, a maior 
parte dos neonatos se caracterizavam como Pretermo Extremo (55%) – idade inferior a 
28 semanas - e Muito Pretermo (21%) – idade entre 28 semanas e inferior a 32 semanas 
- conforme tabela 1. Esta faixa etária apresenta-se mais susceptível as complicações 
associadas a prematuridade, sendo a principal causa de óbito infantil no Brasil 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017), estudo detectou aumento da 
mortalidade em até 6% em crianças com menos de 32 semanas (MIGOTO et al., 2018). 
Em relação ao Apgar, no 1˚ minuto observou-se que a média foi de 3,4 pontos por 
neonato e, 78% obtiveram valor inferior à 7 pontos. De forma semelhante se comportou 
a frequência do Apgar no 5˚ minuto, em que 74,5% obtiveram um valor <7, com uma 
média de 4,8 pontos. Desta forma, é possível correlacionar a ocorrência do óbito 
neonatal com o Apgar no 1˚ e 5˚ minuto <7, corroborando com resultados encontrados 
na literatura, no qual houve uma maior mortalidade em crianças com esta variável 
(GRANZOTTO; FONSECA; LINDEMANN, 2012; BASSO; NEVES; SILVEIRA, 2012). 
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No que concerne ao peso ao nascer 53% (n=27) dos neonatos eram Extremo Baixo 
peso e 21% (n=11) muito baixo peso, sendo este um dado relevante, pois evidencia 
problemas durante a gestação que levaram a ocorrência dessas alterações. Além disso, 
crianças com baixo peso, apresentam maior probabilidade de desenvolver infecções 
relacionadas a assistência, tendo em vista a manipulação excessiva e a maior 
quantidade de intervenções utilizadas para o tratamento (PADILLA-SÁNCHEZ et al., 
2019; MAIA; SOUZA; MENDES, 2020). Observou-se que quatro (8%) crianças estavam 
com o registro em branco. 
Os dados maternos evidenciam uma média de idade materna de 27,5 anos, com maior 
percentual entre as mulheres entre 20 e 35 anos, totalizando 59% (n=30). O percentual 
de não remuneradas foi de 43% (n=22). Ademais, revelam que 12% (n=seis) eram 
tabagistas e 8% (n=quatro) eram etilistas. Em relação as afecções da gestação, 21,5% 
(n=11) apresentaram Doença Hipertensiva da Gestação (DHEG), 8% (n=quatro) 
diabetes gestacional, 8% (n=quatro) Infecção do Trato Urinário e 8% (n=quatro) 
Descolamento Prematuro de Placenta (DPP). Sendo estas causas tratáveis durante a 
gestação, porém observou-se que 41% (n=21) das mulheres não realizaram o pré-natal. 
O pré-natal é uma importante ferramenta de combate à mortalidade infantil, desta forma 
estratégias que aumentem a adesão das mulheres ao pré-natal são importantes 
ferramentas de combate a este problema. Fato corroborado por estudos nos quais 
evidenciaram que gestantes com idades entre 20 e 34 anos e sem ocupação 
remunerada (MAIA; SOUZA; MENDES, 2020), falhas no seguimento pré-natal, número 
de consultas inadequado, fatores regionais como a região norte e nordeste, concorreram 
ao maior número de óbito infantis (MIGOTO et al., 2018; MAIA; SOUZA; MENDES, 
2020). 
Foi observado a ocorrência de Eventos adversos em 94% (n=48) dos neonatos, com 
uma média de 6,6 eventos por paciente, média mais alta do que a detectada pela 
literatura (VENTURA; ALVES; MENEZES, 2012; SILVA et al., 2017). A tabela 2 
evidencia os principais incidentes evidenciados neste estudo, no qual em primeiro lugar 
estão os distúrbios de termorregulação (79%), segundo distúrbios de glicemia (54%), 
em seguida sepse precoce sem confirmação laboratorial (EOS) que ocorreu em 29% 
dos pacientes, por fim a hemorragia pulmonar no qual afetou 29,4 (n=15). 
No que concerne aos distúrbios de termorregulação e glicemia, a literatura evidencia 
serem estes incidentes comuns durante a assistência de neonatos internados em UTI 
(VENTURA; ALVES; MENEZES, 2012). Além disso, estudo traz à luz a importância do 
controle térmico do neonato por ser a hipotermia um evento desencadeador da 
hipoglicemia, que por sua vez quando prolongada ou recorrente resulta em efeitos 
sistêmicos e sequelas neurológicas (WILLIAMS e PUGH, 2018). 
No tocante a sepse precoce sem confirmação laboratorial e a hemorragia pulmonar, 
consta serem estas, juntamente com insuficiência respiratória, uma das principais 
causas de mortalidade em UTIN devido ao seu diagnóstico inespecífico. Para realizar o 
diagnóstico e o tratamento preventivo com antibióticos, utiliza-se informações sobre a 
gestação (ocorrência de infecções) e o momento do parto. No entanto, estudos recentes 
têm mostrado relação entre a ocorrência da EOS com o uso de antibioticoterapia por 
tempo prolongado, contribuindo para o aumento da mortalidade de neonatos (LU et al., 
2019; RUEDA et al., 2019). 
Observou-se relação entre o incidente de problemas na incubadora com a ocorrência 
de hipotermia, foi visto que dos 8% (n=quatro) afetados, todos apresentaram este 
distúrbio. Sendo assim, é possível notar que os incidentes mecânicos e estruturais têm 
influência na qualidade da assistência prestada. Estudo evidenciou que a ocorrência de 
falhas administrativas prolongou internação na UTI em 1,84 dias, ademais a maioria dos 
incidentes (99,3%) eram evitáveis (SANTOS et al., 2018). 
Além disso, detectou-se a ocorrência de lesão de pele em 23% (n=12) e a presença de 
equimoses em cerca de 10% (n=cinco) dos pacientes, sabe-se que o comprometimento 
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da integridade da pele é fator de risco para infecções no ambiente hospitalar. Para mais, 
a insuficiência renal esteve presente em 7,8% (n=quatro) dos neonatos, o pneumotórax 
em 6% (n=três), a enterocolite com perfuração em 2% (n=um), assim como a convulsão 
(2%), porém não foi encontrado associação destes incidentes com o desfecho do 
paciente. Excetuando-se a ocorrência de Pneumotórax, em que 100% dos neonatos 
também apresentaram a hemorragia pulmonar e 66,6% (n=dois) necessitaram de 
drenagem, conforme figura 1. É notório que este incidente decorreu em danos para o 
neonato com capacidade de influenciar no seu desfecho. 
As principais causas de óbito foram insuficiência respiratória com 17% (n=nove), choque 
séptico com 15,6% (n=oito), hemorragia pulmonar representam 10% (n=cinco), choque 
hipovolêmico 6% (n=três) e sepse neonatal 6% (n=três). O estudo detectou que as 
crianças que foram a óbito por hemorragia pulmonar tiveram uma média de 9 EA por 
paciente, ademais aqueles que foram a óbito por Choque séptico apresentaram uma 
média de 7,2 EA. Nota-se que a alta ocorrência de eventos adversos predispõe os 
pacientes a maiores riscos de desfechos negativos, estudo detectou a relação entre a 
ocorrência de eventos adversos e o desfecho de óbito neonatal (BRITO; ROCHA; 
FERREIRA, 2009; VERLAAT, et al., 2018). 
Ademais, as crianças que foram a óbito por Choque séptico apresentaram em 25% 
(n=quatro) lesões na pele e o mesmo percentual no que concerne a ocorrência de perda 
e repassagem de dreno, perda de cateter vascular e reintubação, com 
representatividade de 12,5% (n=um). Sabe-se que tais eventos estão constantemente 
associados com maior ocorrência de infecções na corrente sanguínea (PADILLA-
SÁNCHEZ et al., 2019), porém notou-se que 12,5% (n=um) não estava em tratamento 
com antibiótico. Conforme figura 2. 
Quanto a segurança do paciente, o protocolo de lavagem das mãos institui cinco 
momentos para a realização desta. Seguindo nesta linha, um estudo analisou a adesão 
dos profissionais as etapas do protocolo e detectou que em UTINs a frequência de 
lavagem das mãos “antes de realizar procedimento asséptico” no paciente foi a mais 
baixa dos locais estudados, apenas 42,7%. Corroborando, a necessidade de criação de 
estratégias de conscientização quanto a importância desta prática e aumento da 
percepção dos prestares de cuidados quanto a vulnerabilidade dos pacientes (GRAS-
VALENTÍ et al., 2020). 
Quanto ao uso de antibiótico, atualmente, a literatura possui poucos estudos de alto 
nível de significância que embasem a prática da antibioticoterapia em UTIN, em especial 
calculadoras de dosagem para o uso entre neonatos com idade gestacional inferior a 34 
semanas (TING e SHAH, 2020). Tal fato predispõe o paciente a possíveis erros de 
medicação, um dos principais incidentes relatados em UTIN, porém ainda de difícil 
detecção, estudo detectou taxa de erro de medicação entre 5,5 a 77,9 a cada 100 
prescrições (ALGHAMDI et al., 2019). 
Em relação as crianças que foram a óbito em decorrência de Insuficiência respiratória, 
observa-se na figura 3, uma maior frequência no uso de antibioticoterapia e na 
ocorrência de hipotensão, afetando 77% (n=sete) dos pacientes. Apesar do percentual 
encontrado ter sido significativo na amostra, este não subsidia a relação entre a 
ocorrência da hipotensão com a Insuficiência respiratória, sendo necessário estudos 
mais aprofundados acerca do tema. No entanto, notou-se a frequência de hipoglicemia 
em 44% (n=quatro) dos neonatos, em consonância com a literatura que aponta a relação 
entre a ocorrência da hipoglicemia com a hipotermia (WILLIAMS e PUGH, 2018). 
Concernente as limitações do estudo, estas foram devido ao escasso número de 
investigações acerca do tema na literatura, em especial artigos mais atualizados. Além 
disso, a utilização do método retrospectivo para a coleta de dados, limita a abordagem 
do estudo acerca da ocorrência dos incidentes com danos e sem danos, e na 
consequente identificação como um evento adverso em caracterizá-lo como um evento 
adverso e associá-lo com a ocorrência do óbito neonatal. 
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Conclusão 

 
A caracterizam dos neonatos apontam a maioria com extremo baixo peso e muito baixo 
peso, idade gestacional inferior a 32 semanas e Apgar no 1˚ e 5˚ minutos <7, 
considerados como fatores que caracterizam risco para a mortalidade infantil e, 
sobretudo quando associados a ocorrência dos incidentes relacionados à saúde. Além 
disso, foi observado divergências na utilização da antibioticoterapia, sendo necessário 
estudos mais aprofundados sobre o tema que possam embasar a prática clínica na 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 
A causa dos óbitos registrada indicaram Insuficiência respiratória, choque séptico, 
hemorragia pulmonar e sepse neonatal, respectivamente. Além disso, foi evidenciado a 
ocorrência de incidentes em 94% dos neonatos, com uma média de 6,6 eventos para 
cada, média mais alta do que a encontrada em outros estudos. Também detecta-se a 
ocorrência de relação entre a frequência de incidentes e a mortalidade por hemorragia 
pulmonar e sepse precoce, no qual pode aumentar a probabilidade de o neonato 
apresentar desfechos negativos. 
Os principais incidentes detectados foram distúrbios de termorregulação, distúrbios de 
glicemia, sepse precoce sem confirmação laboratorial e hemorragia pulmonar, lesão de 
pele, equimoses, problemas na incubadora, insuficiência renal, pneumotórax, 
enterocolite com perfuração, convulsão. Dados também detectados pela literatura e que 
traz à luz dois aspectos importantes da assistência, a vigilância constante desses 
incidentes e seus desfechos para o neonato e falhas administrativas podem contribuir 
para a ocorrência destes. 
Como aluno de iniciação científica o estudo possibilitou o desenvolvimento de 
habilidades quanto a elaboração de projetos de pesquisa, a aproximação com as bases 
de dados em língua estrangeira, além de ofertar maior conhecimento na área de atenção 
ao recém-nascido de alto risco, conteúdo ofertado por disciplinas do curso, mas que 
devido à grande demanda e carga horária curricular, muitas vezes não é plenamente 
retido. 
 
Referências 

 
ALGHAMDI, A. A. et al. Prevalência e natureza dos erros de medicação e eventos 
adversos a medicamentos evitáveis em ambientes de terapia intensiva pediátrica e 
neonatal: uma revisão sistemática. Drug Safety, v. 42, p. 1423–1436, 2019. DOI: 
https://doi.org/10.1007/s40264-019-00856-9. 
BASSO, C. G.; NEVES, E. T.; SILVEIRA, A. Associação entre realização de pré-natal e 
morbidade neonatal. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, v. 21, n. 2, p. 269-76, 2012. 
DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-07072012000200003. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assistência 
Segura: uma reflexão teórica aplicada à prática. 2. ed. Brasília: Editora do Ministério da 
Saúde. 2017. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/3507912/Caderno+1+-
Assistencia+Segura+-+Uma+Reflexao+Teorica+Aplicada+a+Pratica/97881798-cea0-
4974-9d9b-077528ea1573. Acesso em: 22 ago. 2020. 
BRITO, M.J.M.; ROCHA, A. M.; FERREIRA, V. R. Análise dos eventos adversos em 
uma unidade de terapia intensiva neonatal como ferramenta de gestão da qualidade da 
assistência de enfermagem. Enfermeria global, n.17, p. 1-13, 2009. Disponível em: 
http://scielo.isciii.es/pdf/eg/n17/pt_17b05.pdf. Acesso em: 22 ago. 2020. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 931 

 

CHO, H.J., CHO, H.K., 2019. Infecções da corrente sanguínea associadas ao cateter 
central em neonatos. Korean J. Pediatr, v. 62, n. 3, p. 79–84, 2019. DOI: 
https://doi.org/10.3345/kjp.2018.07003. 
GRANZOTTO, J. A.; FONSECA, S. S.; LINDEMANN, F. L. Fatores relacionados com a 
mortalidade neonatal em uma Unidade de Terapia Intensiva neonatal na região Sul do 
Brasil. Revista da AMRIGS, Porto Alegre, v. 56, n. 1, p. 57-62, 2012. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/263926954_Fatores_relacionados_com_a_m
ortalidade_neonatal_em_uma_Unidade_de_Terapia_Intensiva_neonatal_na_regiao_S
ul_do_Brasil. Acesso em: 21 ago. 2020. 
GRAS-VALENTÍ, P. et al. Evolução e fatores associados à conformidade com a higiene 
das mãos em um hospital pediátrico terciário. American Journal of Infection Control, v. 
00, p. 1-6, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.05.013. 
TING, J. Y e SHAH, P. S. Manejo de antibióticos em neonatos: desafios e oportunidades. 
Translational Pediatrics, v. 9, n. 3, 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.21037/tp-20-134. 
LANZILLOTTI, L.S. et al. Eventos adversos e outros incidentes na unidade de terapia 
intensiva neonatal. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p.937-946, 
2015. DOI: 10.1590/1413-81232015203.16912013. 
LANZILLOTTI, L.S. et al. Eventos adversos e incidentes sem dano em recém-nascidos 
notificados no Brasil, nos anos 2007 a 2013. Cadernos de Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 32, n. 9, p. e00100415, 2016. DOI: https://doi.org/10.1590/0102-
311X00100415. 
LU, C. et al. Implementação do programa de uso inteligente de antibióticos para reduzir 
o uso desnecessário de antibióticos em uma UTI neonatal: um estudo prospectivo de 
série temporal interrompido em um país em desenvolvimento. Crit Care Med, v. 47, n. 
1, p. e1-e7, 2019. DOI: 10.1097/CCM.0000000000003463. 
MAIA, L. T. S.; SOUZA, W. V.; MENDES, A. C. G. Determinantes individuais e 
contextuais associados à mortalidade infantil nas capitais brasileiras: uma abordagem 
multinível. Cad. Saúde Pública, v. 36, n. 2, p. e00057519, 2020. DOI: 
https://doi.org/10.1590/0102-311x00057519 
MIGOTO, M. T. et al. Mortalidade neonatal precoce e fatores de risco: estudo caso-
controle no Paraná. Rev Bras Enferm, v. 71, n. 5, p. 2527-34, 2018. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0586. 
PADILLA-SÁNCHEZ, C. et al. Fatores de risco associados a eventos adversos em 
recém-nascidos cateter central inserido perifericamente. Enferm Intensiva, n. 30, p. 170-
180, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enfi.2018.10.006. 
RUEDA, M. S. et al. Uso excessivo de antibióticos em bebês prematuros com baixo 
peso ao nascer em um país em desenvolvimento. Pediatr Infect Dis J. v. 38, n. 3, p. 
302–307, 2019. DOI:10.1097/INF.0000000000002055. 
SANTOS, E. et al. Influência das falhas administrativas na redução da segurança de 
pacientes internados em unidades de terapia intensiva. RGPLP, v. 17, n. 2, p.58-72, 
2018. Disponível em: 
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1645-
44642018000200005&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 21 ago. 2020. 
SILVA, S. B. et al. Ocorrência de eventos adversos em Unidade de Terapia Intensiva 
Neopediátrica. R Epidemiol Control Infec, Santa Cruz do Sul, v. 7, n. 4, p. 241-245, 2017. 
DOI: http://dx.doi.org/10.17058/reci.v7i4.7564. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA (Brasil). In: Departamento científico de 
neonatologia (Brasil). Prevenção da prematuridade - uma intervenção da gestão e da 
assistência. 2017. Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/20399b-DocCient_-
_Prevencao_da_prematuridade.pdf. Acesso em: 21 ago. 2020. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 932 

 

VENTURA, C. M. U.; ALVES, J. G. B.; MENESES, J. A. Eventos adversos em Unidade 
de Terapia Intensiva Neonatal. Rev Bras Enferm, Brasília. v. 65, n. 1, p. 49-55, 2012. 
DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-71672012000100007. 
VERLAAT, C. W. et al. A ocorrência de eventos adversos em não sobreviventes de baixo 
risco em pacientes pediátricos em terapia intensiva: um estudo exploratório. European 
Journal of Pediatrics, v. 177, p. 1351–1358, 2018. DOI: https://doi.org/10.1007/s00431-
018-3194-y. 
WILLIAMS, J. E.; PUGH, Y. O prematuro tardio: uma população em risco. Crit Care Nurs 
Clin N Am, v. 30, n. 4, p. 431–443, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cnc.2018.07.001. 
 
Anexos 

 

 
Tabela 1 – Características dos neonatos que foram à óbito no período de 2016 a 2017. 
Natal/RN, 2020. 
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Tabela 2 – Principais eventos adversos evidenciados no estudo. Natal, RN, 2020. 
 

 
Figura 1 – Principais eventos adversos ocorridos em neonatos que foram à óbito em 
decorrência de hemorragia pulmonar. Natal, RN, 2020. 
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Figura 2 – Principais eventos adversos ocorridos em neonatos que foram à óbito em 
decorrência de Choque séptico. Natal, RN, 2020. 
 

 
Figura 3 – Principais eventos adversos ocorridos em neonatos que foram à óbito em 
decorrência de Insuficiência respiratória. Natal, RN, 2020. 
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TÍTULO: Análise da energia livre de superfície e molhabilidade de um sistema adesivo 

autocondicionante em dentina erodida 

Resumo 

 
Introdução: A erosão é um distúrbio caracterizado por uma desmineralização 
progressiva da estrutura dentária devido à ação de ácidos de origem não bacteriana. 
Objetivo: Este estudo objetivou avaliar a molhabilidade de um sistema adesivo 
autocondicionante de dois passos em dentina erodida. Metodologia: Neste estudo in 
vitro, 20 incisivos bovinos limpos foram preparados com planificação e exposição da 
face vestibular a nível de dentina. Metade dos dentes foram expostos a um desafio 
erosivo (n=10) e a outra foi armazenada em água destilada (n=10). Os espécimes foram 
submetidos a testes de molhabilidade por meio da medição do ângulo de contato entre 
uma gota de um líquido (água destilada e Clearfil SE Bond®) e a superfície da dentina. 
Os dados estatísticos foram calculados a fim de comparação entre os substratos. 
Resultados/Discussão: As médias dos ângulos de contato medidos foram maiores para 
a água (60,1±12,7) em detrimento do sistema adesivo (36,8±4,7), correspondendo a um 
maior molhamento do substrato, deste último. Conclusão: O sistema adesivo 
autocondicionante de dois passos teve maior compatibilidade com o substrato erodido 
que a água destilada. 
 
 
Palavras-chave: Erosão Dentária Adesivos Dentinários Materiais Dentários 

Molhabilidade 

TITLE: Wettability analysis of a two-step self-etching adhesive system on eroded dentin 

Abstract 

 
Introduction: Erosion is a disorder characterized by progressive demineralization of the 
dental structure due to the action of acids of non-bacterial origin. Objective: This study 
aimed to evaluate the wetting ability of a two-step self-etching adhesive system in eroded 
dentin. Methods: In this in vitro study, 20 clean bovine incisors were prepared with 
planning and exposure of the vestibular surface to dentin. Half of the teeth were exposed 
to an erosive challenge (n=10) and the other was stored in distilled water (n=10). The 
specimens were subjected to wettability tests by measuring the contact angle between 
a drop of a liquid (distilled water and Clearfil SE Bond®) and the dentin surface. 
Statistical data were calculated in order to compare the substrates. Results/Discussion: 
The mean contact angles measured were greater for water (60.1±12.7) than for the 
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adhesive system (36.8±4.7), corresponding to greater wetting of the substrate. 
Conclusion: The two-step self-etching adhesive system had greater compatibility with 
the eroded substrate than distilled water. 
 
 
Keywords: Tooth Erosion, Dentin-Bonding Agents, Dental Materials, Wettability. 

Introdução 

A erosão dentária caracteriza-se pela perda mineral progressiva, da estrutura do 
esmalte ou da dentina, de origem não cariosa devido a ácidos presentes no meio 
ambiente bucal (Costa et al., 2019; de Siqueira et al., 2020). Suas causas podem ser de 
origem intrínseca, relacionadas a disfunções gastroesofágicas, ou de origem extrínseca, 
como o uso de medicamentos e a alimentação, sendo esta última, uma razão cada vez 
mais frequente na população. (Cruz et al., 2015; Bergamim et al., 2016; Augusto et al., 
2018). 
Suas manifestações clínicas podem ser lesões de aspecto liso e brilhante, com ou sem 
presença de sensibilidade, perda da função e comprometimento estético, sobretudo 
quando atingem a dentina. Outros fatores como abrasão e abfração podem estar 
envolvidos no agravamento dessas lesões (Costa et al., 2019; Assunção et al., 2020). 
A dentina é agredida devido à dissolução mineral direta e também em razão da 
exposição do colágeno às enzimas Metaloproteinases (MMP’s) presentes na saliva e na 
matriz, capazes de amplificar o processo quando ativadas pela acidez, degradando a 
matriz orgânica, que também funciona impedindo que novos ácidos incidam sobre 
camadas mais internas (Cruz et al., 2015; Maltz et al., 2016; Costa et al., 2019). 
Diante disso, o tratamento da erosão dentária consiste na remoção ou controle do 
agente causador, podendo incluir também procedimentos restauradores adesivos, 
responsáveis por devolver função, forma e estética dentárias, além de amenizarem a 
hipersensibilidade dentinária e o agravamento do processo erosivo de forma 
conservadora. Diante disso, a Odontologia Adesiva se torna uma grande aliada no 
tratamento dessas lesões erosivas, devido aos avanços no desenvolvimento das 
propriedades mecânicas e estruturais das resinas compostas e dos adesivos, capazes 
de garantir longevidade e preservação da restauração (Flury et al., 2017; Zumstein et 
al., 2018; Assunção et al., 2020). 
No entanto, a adesão em dentina erodida possui ainda mais dificuldades do que na 
dentina sadia, já que o grau de umidade e diversidade estrutural diminui a 
compatibilidade das resinas adesivas e os valores mecânicos da restauração devido à 
degradação da camada híbrida (Pinzon et al., 2013; Costa et al., 2019). No processo 
erosivo, a desmineralização permanece ocorrendo na camada mais externa da dentina, 
deixando-a amolecida. Dentinas peri e intertubular são constantemente removidas e o 
diâmetro dos túbulos dentinários é aumentado, expondo ainda mais as fibras colágenas 
à hidrólise e às MMPs (Cruz et al., 2012; Ururahi et al., 2017). Assim, a camada híbrida, 
em uma superfície erodida, se caracteriza por colágeno mais sujeito a degradação, 
prolongamentos resinosos espessos e fragilizados e resina adesiva em maior risco de 
hidrólise, devido à tendência à sorção de água (Cruz et al., 2015; Amsler et al., 2017). 
Dentre os adesivos estudados com relação à ação sobre a dentina erodida, os adesivos 
autocondicionantes têm sido avaliados quanto às suas propriedades químicas e 
mecânicas, especificamente a molhabilidade e resistência de união. A molhabilidade de 
uma substância está relacionada a sua tensão superficial e também às características 
da superfície a ser tratada, como rugosidade e energia livre (Pinzon et al. 2013; Ururahi 
et al., 2017). Como tais propriedades podem variar estes produtos de acordo com a 
forma de condicionamento, o solvente utilizado e os monômeros presentes, alguns 
sistemas adesivos podem ser mais apropriados para dentina erodida (Atash Biz 
Yeganeh et al., 2015). 
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Sabendo-se, portanto, que há escassez de estudos que avaliem as propriedades 
relacionadas à capacidade adesiva em substratos dentários erodidos na literatura e 
levando-se em consideração o aumento da incidência dessas lesões, esse estudo 
objetivou analisar a molhabilidade de um sistema adesivo autocondicionante de dois 
passos (Clearfil SE Bond (CSEB; Kuraray Medical Inc., Tóquio, Japão)) sobre a dentina 
erodida. 
 
Metodologia 

 
Categorização do estudo: 
Este estudo in vitro tem como variável independente, o desafio erosivo, e variável 
dependente, a energia livre de superfície da interface adesiva, avaliada 
quantitativamente em teste de molhabilidade. 
Seleção e preparação de espécimes: 
Vinte incisivos bovinos sadios foram selecionados para este estudo, sendo 
posteriormente limpos e armazenados em solução de Timol a 0,2% sob refrigeração. 
Os dentes que apresentaram falhas estruturais, fraturas, trincas, hipocalcificações ou 
desgastes acentuados, foram substituídos. Com objetivo de preparação para os 
experimentos, as raízes foram removidas e a faces vestibulares foram expostas a nível 
de dentina com uma disco de granulação 320 grit em uma máquina Politriz, deixando 
cerca de 1,6 mm² de exposição. As faces expostas foram posteriormente polidas com 
lixa de granulação 600 grit, padronizando a camada de esfregaço. Os espécimes foram 
divididos em dois grupos: (1) Armazenamento em água destilada (grupo controle, n=10) 
e (2) exposição ao desafio erosivo (grupo teste, n=10). 
Desafio Erosivo: 
A ciclagem ácida submetida ao grupo 2 seguiu o protocolo de Martinez e Souza, 2017: 
Cada espécime foi agitado sob 60 rpm em uma solução de ácido cítrico 0,1% (pH=2,5) 
durante 30 minutos (30 mL/amostra) e depois em água destilada durante 5 segundos, 
sendo este ciclo repetido 5 vezes. Logo depois foi realizado o armazenamento em água 
destilada. 
Avaliação da energia livre de superfície do substrato por molhabilidade: 
Os dentes foram submetidos ao teste de molhabilidade, primeiramente quanto à água 
destilada e depois ao adesivo autocondicionante (Clearfil SE Bond (CSEB; Kuraray 
Medical Inc., Tóquio, Japão)). Para isso, cada espécime foi posto seco sobre uma 
superfície horizontal e 10 ml de líquido foi liberado a uma distância de 20 mm sobre a 
dentina vestibular exposta. A imagem das gotas foi capturada com uma máquina 
fotográfica (Nikon DX AF-P NIKKOR) acoplada a um tripé a 30 cm de distância. 
Posteriormente, as imagens foram avaliadas a partir de um software (Surftens V4,5) 
para medição do ângulo de contato (θ). 
Análise Estatística: 
Para análise de significância quanto aos valores de molhabilidade em água e 
molhabilidade em adesivo sobre dentina sadia ou erodida seria realizada ANOVA de 
dois fatores com teste de Tukey (p=0,05) e os dados estatísticos, calculados por meio 
de um programa digital (Statistix 8.0). No entanto, os resultados desse estudo foram 
apresentados parcialmente e analisados descritivamente, devido às interrupções das 
etapas laboratoriais frente a situação pandêmica decorrente neste ano de 2020. 
 
Resultados e Discussões 

 
Resultados 
O apurado da molhabilidade em dentina erodida demonstra maior média de ângulos de 
contato para a água (60,1 ± 12,7) e, consequentemente menor capacidade de 
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molhamento. Enquanto isso, o sistema adesivo Clearfil SE Bond (CESB) apresentou 
menor média de ângulos de contato (36,8 ± 4,7), correspondendo a um maior 
molhamento do substrato. 
Discussão 
No sentido terapêutico, uma das alternativas de escolha, não só para perda da 
estabilidade estrutural como também para alívio da dor, é a restauração direta adesiva. 
O tratamento interrompe e previne novos danos químicos, além de devolver estética e 
função de forma conservadora (Flury et al., 2017; Zumstein et al., 2018). Cruz et al. 
(2015) compararam os valores de resistência de união obtidos de materiais para 
restauração em dentina erodida, tendo o sistema adesivo apresentado melhores 
resultados em relação ao Ionômero de vidro convencional e o modificado com resina. O 
mecanismo e o sucesso da adesão dessas restaurações de resina em dentina erodida, 
entretanto, ainda não está bem elucidado. Este estudo objetivou a análise de um 
protocolo adesivo em dentina erodida com a da dentina sadia, a qual já se sabe a 
dificuldade em se obter valores satisfatórios devido à umidade e aos aspectos químicos 
do tecido (Pinzon et al., 2013; Costa et al., 2019). 
O processo erosivo desmineraliza a dentina, de forma singular, constantemente na 
camada mais externa. A nível de tecido, causa um amolecimento, uma exposição das 
fibras colágenas e um aumento do diâmetro dos túbulos dentinários já que os tampões 
e a dentina intertubular são removidos. Neste estudo, a condição erosiva foi reproduzida 
através de uma ciclagem de ácido cítrico, o qual, devido a seu potencial corrosivo, tem 
sido amplamente aceito como método laboratorial de indução da erosão em substratos 
dentários. Em outros estudos, a superfície, analisada por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV), apresentou essas mesmas características típicas de um substrato 
poroso (Amsler et al., 2017; Costa et al., 2019). Para reprodução da dentina humana, 
foram utilizados dentes bovinos, em razão da semelhança da capacidade de resistência 
à acidez (Cruz et al. 2015, Assunção et al. 2020). 
Com o intuito de comparação da resposta dos dois tecidos ao sistema adesivo, foi 
realizado o teste de molhabilidade, cujo propósito é avaliar a compatibilidade entre o 
líquido e o substrato através do ângulo de contato. Tal característica compreende um 
parâmetro de adesão satisfatória à medida que os ângulos são próximos a zero, 
mostrando melhor capacidade de infiltração. Assim como está relacionada à tensão 
superficial dos adesivos dentinários, junto à fluidez e à baixa viscosidade, essa medida 
também é influenciada pela energia livre do substrato, que, por sua vez, está ligada à 
rugosidade e à hidrofilia do mesmo (Pinzon et al. 2013; Ururahi et al. 2017). Para que o 
espalhamento seja confirmado, essa tensão superficial não deve ser maior do que essa 
energia livre do substrato (Van Meerbeek et al., 2020). 
Quanto ao substrato, a dentina é considerada dinâmica, pois sua umidade é alta e 
variável, o que dificulta a adesão. O processo adesivo depende da infiltração de 
monômeros no tecido dentinário desmineralizado, substituindo a água que ocupa 
espaço entre as fibras de colágeno, para, assim, resultar em uma camada híbrida e, 
também, em uma melhor retenção adesiva. (Flury et al., 2017; Augusto et al., 2018; Van 
Meerbeek et al., 2020). Para que a adesão seja bem-sucedida, o procedimento clínico 
deve ter como objetivo essa diminuição do remanescente de água da dentina, uma vez 
que essa água remanescente pode ser responsável pela degradação hidrolítica da 
camada adesiva e diminuição das propriedades mecânicas (Flury et al., 2017; Amsler 
et al., 2017). Adicionalmente, o colágeno exposto que não foi completamente coberto 
pelo adesivo infiltrado, pode tornar-se vulnerável à hidrólise, culminando na ativação 
das MMPs, também responsáveis por degradação colagênica e comprometimento da 
camada híbrida (de Siqueira et al., 2020). 
Diante disso, os sistemas adesivos procuraram evoluir na direção da melhoria das 
propriedades das ligações químicas e simplificação da técnica (Giannini et al., 2015). 
Os adesivos autocondicionantes de dois passos, juntamente com os convencionais de 
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três passos, têm a vantagem de serem menos hidrofílicos, devido à camada de resina 
adesiva aplicada separadamente, sendo este primeiro, capaz de uma técnica menos 
sensível a falhas (Flury et al., 2017; Amsler et al., 2017). 
Neste estudo, o sistema adesivo Clearfil SE Bond (CESB) foi escolhido para representar 
a ação dos adesivos autocondicionantes de dois passos sobre a dentina erodida. No 
geral, os adesivos autocondicionantes são compostos por monômeros funcionais ácidos 
de maior pH que os convencionais, com a função de condicionamento da dentina, 
envolvendo a incorporação da camada de esfregaço. Nos sistemas adesivos como o 
CESB, esses componentes estão no primer hidrofílico, o qual, quando aplicado, é 
sucedido pela aplicação de um adesivo hidrofóbico após a evaporação do solvente. É 
vantajoso que a desmineralização ocorra simultaneamente à entrada do primer, 
diminuindo a quantidade de espaços condicionados não preparados para recepção do 
adesivo, além de eliminar a etapa de lavagem (Van Meerbeek et al., 2020). Além disso, 
um dos monômeros acídicos mais conhecidos, presentes no primer, é o 10-
metacriloxidecil di-hidrogenofosfato (10-MDP). Sua capacidade de desmineralização é 
combinada com a capacidade de ligação ao cálcio da hidroxiapatita o que aumenta 
consideravelmente os valores de resistência de união (Pinzon et al., 2013; Giannini et 
al., 2015; Atash Biz Yeganeh et al., 2015). 
O problema de solubilidade desses monômeros acídicos em água é minimizada com a 
presença do 2-hidroxietil metacrilato (HEMA), cuja função é de aumentar a capacidade 
de molhabilidade à dentina nos adesivos autocondicionantes devido ao seu baixo peso 
molecular e hidrofilia (Giannini et al., 2015). Assim como a microretenção e a interação 
química, a molhabilidade compreende um mecanismo primário de qualquer material 
dentário designado à adesão (Van Meerbeek et al., 2020). No presente estudo, os 
valores de molhabilidade do CSEB na dentina artificialmente erodida foram maiores que 
da água destilada, com menores ângulos de contato para o primeiro. Isso pode ser 
explicado por uma maior compatibilidade da solução do primer hidrofílico com o tecido 
dentinário e menor tensão superficial que a água, o que é desejável. 
Não foi possível uma comparação com os valores de molhabilidade com o tecido sadio, 
mas tem-se uma expectativa de uma melhor performance geral do CSEB na dentina 
sadia, o que foi encontrado nos achados de Cruz et al. (2015), Guedes et al. (2016), 
Amsler et al. (2017), Flury et al. (2017), Deari et al. (2017) e Zumstein et al. (2018), e 
ocorrendo provavelmente devido à incapacidade dos monômeros de infiltrarem 
completamente o colágeno do tecido profundamente desmineralizado pela erosão. No 
entanto, Ururahy et al. 2017 não encontraram diferenças significativas entre os ângulos 
de contato na dentina sadia e erodida nem na aplicação convencional, nem quando foi 
realizado um preparo prévio com uma solução de um biopolímero Quitosana para 
reumidificação do tecido. 
Em muitos estudos, tem-se investido nesses pré-tratamentos em dentina para melhorar 
o comportamento dos adesivos em dentina erodida. Tratamentos com primers de 
Epilocatequina e Clorexidina não interferiram nas propriedades dos adesivos (Costa et 
al., 2019), assim como uma escovação prévia com Arginina (Bergamim et al., 2016). 
Zimmerli et al. (2011) e Deari et al. (2017), por sua vez, testaram técnicas de preparo 
prévio à adesão em dentina erodida e encontraram resultados favoráveis para os grupos 
preparados superficialmente com ponta diamantada, provavelmente devido ao aumento 
da energia livre do substrato e consequentemente da molhabilidade do sistema adesivo. 
Sabemos que o presente estudo apresenta algumas limitações, como a ausência da 
dinamicidade da inter-relação entre saliva e estrutura dentária, que pode provocar 
alterações constantes na superfície do substrato a ser restaurado. Sendo assim, 
acreditamos que futuros trabalhos in situ e clínicos são necessários para melhor 
investigar o comportamento deste grupo de sistema adesivo em dentina erodida. 
 
Conclusão 
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Em valores absolutos, a molhabilidade de um adesivo autocondicionante de dois 
passos, devido a uma maior tensão superficial, foi mais expressiva do que da água 
destilada em dentina erodida. 
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TÍTULO: Incorporação da farinha de resíduos da acerola (Malpighia emarginata) em 

biscoitos tipo “cookies”: uma opção para o aproveitamento integral dos alimentos. 

Resumo 

 
A acerola é uma fruta que vem atraindo grande interesse nutricional por possuir altos 
teores de compostos fenólicos e fibras. O biscoito é um produto que apresenta grande 
interesse comercial e está em constante desenvolvimento por permitir a adição de novos 
ingredientes, inclusive resíduos desse fruto geralmente descartado na indústria de 
processamento de polpas. O objetivo desse estudo foi elaborar e caracterizar uma 
farinha produzida a partir dos resíduos do processamento de polpa de acerola e avaliar 
o potencial de incorporação em biscoitos tipo “cookies”. Uma farinha foi produzida a 
partir dos resíduos da polpa de acerola, utilizada para a elaboração de um biscoito tipo 
“cookie”, posteriormente foi realizada a estimativa do valor nutritivo do produto final. Foi 
possível verificar que a elaboração da farinha e sua incorporação em biscoitos se 
mostrou uma boa alternativa para diminuição dos resíduos gerados na produção de 
polpas, assim como apresentou alto potencial para melhorar a qualidade nutricional em 
produtos alimentícios. 
 
 
Palavras-chave: Tecnologia de alimentos. Resíduos de alimentos. 

TITLE: Incorporation of acerola (Malpighia emarginata) residues flour in cookies: an 

option for the whole utilization of foods. 

Abstract 

 
Acerola is a fruit that has attracted great nutritional interest because it has high levels of 
phenolic compounds and fibers. The cookie is a product that has great commercial 
interest and is in constant development for allowing the addition of new ingredients, 
ncluding residues of this fruit generally discarded in the pulp processing industry. The 
objective of this study was to prepare and characterize a flour produced from the 
residues of the processing of acerola pulp and to evaluate the potential for incorporation 
into cookies. A flour was produced from the residues of the acerola pulp, used for the 
preparation of a cookie, afterwards the nutritional value of the final product was 
estimated. It was possible to verify that the elaboration of the flour and its incorporation 
in biscuits proved to be a good alternative to reduce the residues generated in the 
production of pulps, as well as presenting a high potential to improve the nutritional 
quality in food products. 
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Introdução 

O Brasil é reconhecido como uma das mais importantes economias de base agrícola do 
mundo, produzindo grandes quantidades de cana-de-açúcar, café, mandioca e frutas, 
tanto para o mercado interno como para exportação, sendo o 4º maior exportador 
mundial de produtos agropecuários (CNA, 2020). A região Nordeste do Brasil é uma 
grande produtora de frutas tropicais, como a acerola, bem como possui uma ampla 
indústria que trabalha com o processamento dessas frutas produzindo sucos, óleos 
essenciais, sorvetes, geleias e polpas, junto com esses produtos, produz-se também 
grandes quantidades de resíduos da fruta que podem chegar a níveis iguais a 50% da 
matéria prima original (SOUZA; CORREIA, 2010). 
A acerola possui um grande interesse nutricional por apresentar altos teores de ácido 
ascórbico, sendo também uma importante fonte de carotenoides e fibras, além disso a 
fruta se destaca pelo seu grande potencial para industrialização, onde é utilizada como 
matéria prima para produção de geleias, sucos e polpas (CAETANO; DAIUTO; VIEITES, 
2012). O processamento de polpas de fruta consiste em uma técnica muito utilizada por 
preservar os nutrientes e as características microbiológicas, físico-químicas e sensoriais 
próximas da fruta in natura, e ainda garante praticidade ao consumidor. Além disso, a 
transformação do fruto in natura em polpa aumenta o seu tempo de conservação, e 
permite fornecê-los a regiões distantes e em períodos entressafras (SILVA et al, 2016). 
Devido a presença de antioxidantes nas frutas, como ácido ascórbico e carotenoides 
por exemplo, e também de fibras alimentares, o consumo regular delas pode reduzir o 
risco de doenças crônicas degenerativas. Mas boa parte das frutas concentra o seu 
maior teor desses compostos nas cascas e sementes, que são partes das mesmas que 
normalmente são descartadas durante o seu processamento (LAURINDO; RIBEIRO, 
2014). 
Nesse contexto, observa-se a importância do aproveitamento integral dos alimentos, 
onde através do desenvolvimento de novas alternativas para a industrialização das 
partes geralmente não aproveitadas dessas matérias primas, busca-se propiciar às 
pessoas um melhor consumo nutricional, melhorar a economia relacionadas à produção 
de alimentos, como também a relação do homem com o meio ambiente, visto que o 
aproveitamento tem como consequência a redução do lixo. Com o aproveitamento das 
partes normalmente não utilizadas das frutas, é possível não só alimentar um número 
maior de pessoas, como também reduzir possíveis deficiências nutricionais existentes. 
Além disso, é possível agregar sabor, textura, aroma e cor ao produto elaborado com 
os resíduos desses alimentos (LAURINDO; RIBEIRO, 2014). 
Com isso, e buscando implementar maiores teores de fibras na alimentação, muitos 
subprodutos de frutas já estão sendo adicionados em preparações como biscoitos e 
bolos, e veem obtendo uma boa aceitabilidade sensorial. Os biscoitos tipo “cookie” são 
biscoitos adocicados consumidos por indivíduos de todas as idades e que possui 
elevado potencial para adição de novos ingredientes (DA ROSA et al, 2017). No Brasil, 
a indústria de biscoitos atingiu a produção de 1,47 milhões de toneladas de biscoito em 
2019, com um faturamento de R$ 18,7 bilhões, registrando um aumento de 1,7% em 
faturamento em comparação a 2018 (ABIMAPI, 2020). Isso demonstra sua alta 
possibilidade de comercialização. 
Assim, o presente trabalho teve como objetivo elaborar e caracterizar uma farinha 
produzida a partir dos resíduos do processamento de polpa de acerola e avaliar o 
potencial de sua incorporação em biscoitos tipo “cookies”. 
 
Metodologia 
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- Obtenção da farinha de resíduos de acerola 
Foram utilizados resíduos de acerola provenientes de uma indústria produtora de polpas 
de fruta congeladas, situadas no município de Natal. Os resíduos foram transportados 
para o laboratório de Tecnologia de alimentos do Departamento de Nutrição da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), embalados e congelados. 
Ao serem recebidos no laboratório, os resíduos foram descongelados à 5º C durante 
24h. Após isso, os mesmos foram dispostos nas bandejas do desidratador de alimentos 
da marca Excalibur 2900ecb do laboratório de Tecnologia de Alimentos, onde foram 
desidratadas à uma temperaura de 57°C durante um período de 12 horas. 
Após a secagem, os resíduos foram triturados em liquidificador industrial e peneirados 
para uma maior uniformização da farinha. A farinha foi armazenada em sacos plásticos, 
estocados ao abrigo de luz e umidade até a sua utilização. 
- Elaboração dos cookies adicionados de farinha de resíduos de acerola 
Os biscoitos tipo “cookie” foram elaborados no laboratório de Técnica Dietética do 
Departamento de Nutrição da UFRN. Os cookies foram processados manualmente e a 
formulação incluiu os seguintes ingredientes: Farinha de resíduo de acerola, farinha de 
trigo sem fermento, açúcar mascavo, margarina, chocolate meio amargo (50% cacau), 
ovos, fermento químico e amendoim triturado. Para a elaboração da receita, as 
proporções dos ingredientes foram baseadas na ficha técnica de preparação para 
cookie funcional do laboratório de Técnica Dietética da UFRN, de modo que a farinha 
de trigo de acerola substituísse em 50% a proporção de farinha de trigo da receita 
original. A formulação original do cookie funcional e a formulação do cookie adicionado 
de farinha de resíduo de acerola estão descritos na tabela 1. 
Para o preparo dos cookies, inicialmente colocou-se a farinha de trigo juntamente com 
a farinha de resíduo de acerola e a margarina derretida em uma tigela e misturou-se 
com as mãos até formar uma farofa úmida. Após isso acrescentou-se os ovos, o açúcar 
demerara e o fermento químico e misturou-se bem até formar uma massa homogênea. 
Em seguida picou-se os chocolates em cubos pequenos e adicionou-se junto com o 
amendoim à massa. A massa depois foi moldada em formatos de biscoitos e dispostas 
em formas untadas. Por fim, os biscoitos foram levados para assar em forno pré-
aquecido a 180°C até que dourasse a superfície (por cerca de 20 minutos). 
- Elaboração da ficha técnica de preparação dos cookies adicionados de farinha de 
resíduo de acerola 
Durante a preparação dos cookies adicionados de farinha de acerola, todos os 
ingredientes foram pesados e tiveram os seus pesos anotados, de modo a se ter as 
informações necessárias para a elaboração da ficha técnica de preparação dos 
biscoitos. O modelo utilizado para a ficha técnica foi o do laboratório de Técnica Dietética 
do Departamento de Nutrição da UFRN, que traz as seguintes informações: Quantidade 
de cada ingrediente utilizado em gramas para cada porção e para a receita como um 
todo, as medidas caseiras, o custo, o modo de preparo, tempo de preparo, rendimento. 
Para o preenchimento da ficha técnica de preparação foi utilizada a ferramenta do Word. 
- Estimativa do valor nutritivo dos cookies elaborados com resíduos de acerola 
Para as informações do valor nutritivo do alimento, foram consultadas as Tabelas de 
composição de alimentos, onde se utilizou a Tabela Brasileira de Composição dos 
Alimentos (TACO, 2011), a Tabelas de Composição Nutricional dos Alimentos 
Consumidos no Brasil (IBGE, 2011), e a Tabelas de Composição de Alimentos: suporte 
para decisão nutricional (PHILLIPI, 2014). 
 
Resultados e Discussões 
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Através do processo de desidratação e trituração dos resíduos da acerola foi possível 
obter uma farinha que pode ser utilizada para a adição em receitas de biscoitos, bolos 
e massas em geral. A ilustração da farinha obtida se encontra na figura 1. 
E com a incorporação da farinha na produção do cookie (Figura 2), de modo que 
substituísse 50% da farinha de trigo que seria originalmente utilizada, demonstra que é 
possível utilizar partes que seriam descartadas durante o processamento de polpas de 
frutas em geral, como a casca e as sementes, para a elaboração de várias receitas. 
Sendo que essas partes são altamente ricas em nutrientes que são muito importantes 
para a prevenção e tratamento de várias doenças crônicas (LAURINDO; RIBEIRO, 
2014). 
Sabe-se que a acerola é conhecida por possuir altos teores de compostos fenólicos, 
como carotenoides, fibras e ácido ascórbico (CAETANO; DAIUTO; VIEITES, 2012). 
Diversos estudos demonstram que esses nutrientes estão em maiores concentrações 
nas cascas e sementes quando comparados com a polpa do fruto (AIOLFI, BASSO, 
2013). Pereira et al (2013), ao avaliar a capacidade antioxidante da farinha obtida 
através dos resíduos de acerola evidenciou que a mesma se trata de uma importante 
fonte de compostos fenólicos totais, apresentando assim um bom potencial antioxidante. 
Visto isso, vários efeitos benéficos vem sendo associados aos compostos fenólicos 
presentes nos frutas e a utilização desses compostos encontrados na dieta representa 
um dos mecanismos de defesa contra radicais livres. Além disso, vale ressaltar que a 
capacidade antioxidante dessas substâncias contribuem na prevenção de doenças 
crônicas não transmissíveis como doenças cardiovasculares, diabetes, cânceres e 
hipertensão (VIEIRA, 2015). Atualmente, em tempos de pandemia da COVID-19, se vê 
ainda mais a necessidade do aproveitamento das partes dos alimentos que são 
descartadas, pois esses nutrientes atuam, também, no sistema imunológico, 
fortalecendo nossa imunidade contra possíveis contaminações por parte de 
microrganismos (SILVA et al, 2020). 
Perin e Schott (2011), ao fazer a elaboração de um cookie com substituição de parte da 
farinha de trigo por farinha de resíduos de uva constatou a presença de compostos 
fenólicos tanto na farinha, quanto no cookie elaborado. Segundo Santucci et al (2003), 
misturar a farinha de trigo com farinhas de produtos não convencionais melhora a 
qualidade nutricional de produtos como biscoitos, além de poder melhorar até mesmo 
sua palatabilidade tornando-o mais aceito pelos consumidores. 
Kopper et al (2009), ao elaborar biscoitos tipo “cookie” substituindo parte da farinha de 
trigo por farinha de bocaiuva, constatou que o alimento se tornou fonte de fibras e 
vitamina A, além de todas as formulações terem sido bem aceitas nas análises 
sensoriais. 
É evidente que a população brasileira não está acostumada a utilizar o máximo dos 
alimentos, deixando de utilizar algumas partes dotadas de altos valores nutricionais, que 
acabam sendo desprezadas por falta de conhecimento. A maior parte do lixo brasileiro 
é composto por lixo orgânico, ou seja, de restos alimentares que promovem ainda um 
impacto negativo ao meio ambiente, visto que a inadequada disposição dos resíduos 
alimentares no solo traz consequências danosas como o odor gerado pela putrefação 
da matéria orgânica e a formação de chorume que podem atingir rios e lençóis freáticos 
(LAURINDO; RIBEIRO, 2014). Com a utilização dos resíduos alimentares para a 
produção de outros subprodutos (como a farinha) que podem ser adicionados a diversas 
preparações e, assim, serem consumidos, tem-se como consequência a diminuição da 
geração de lixo orgânico durante a industrialização dos alimentos. 
Após a produção do biscoito tipo “cookie”, foi elaborada a ficha técnica de preparação 
(Anexo 1) e através dela se elaborou a estimativa da informação nutricional de uma 
porção dos biscoitos (2 cookies ou 30 g), baseada nas tabelas de composição dos 
alimentos, demonstrada na Tabela 2. 
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Ao comparar a informação nutricional do cookie elaborado com a farinha de resíduo de 
acerola, com os rótulos de duas marcas de cookies presente no mercado (Tabela 3), é 
possível perceber que a quantidade de calorias referente a uma porção do cookie 
adicionado de farinha de resíduo de acerola é menor quando comparado aos dos 
presentes no mercado. Ainda há uma redução na quantidade de sódio em relação às 
duas marcas de cookies industrializados, e ao comparar com a marca “B”, é possível 
visualizar uma redução na quantidade de gorduras totais e saturadas. 
Além disso, é possível observar que o cookie de farinha de acerola possui o dobro da 
quantidade de fibras, quando comparados com a marca “A” e quase 5 vezes mais 
quando comparado com a marca “B”. De acordo com as Dietary reference intakes 
(DRI’s), a recomendação de ingestão diária de fibras para um indivíduo adulto (entre 19 
e 30 anos) é de 25 g a 30 g, com a ingestão de uma porção do cookie elaborado com 
farinha de acerola (2 cookies) é estimado que se esteja ingerindo 5 g de fibras, 
equivalente à 17 - 20 % da DRI do nutriente (PADOVANI et al, 2006). Nota-se que a 
medida em que ocorre um aumento da incidência de doenças crônicas não 
transmissíveis, ocorre também um aumento na procura de alimentos mais naturais e 
que possuam um maior aporte na quantidade de fibras, pois estudos epidemiológicos 
sugerem que as fibras possuem a capacidade de prevenir a obesidade e o ganho de 
peso, e ainda contribuem na diminuição do risco do desenvolvimento de Diabetes 
Mellitus (MELLO, LAAKSONEN, 2009). 
Ainda, se compararmos a lista de ingredientes do cookie elaborado com farinha de 
resíduo de acerola com as listas dos cookies industrializados presentes no mercado, 
constata-se a grande quantidade de aditivos e conservantes adicionados aos cookies 
industrializados, como emulsificantes (lecitina de soja), pirofosfato ácido de sódio, 
bicarbonato de amônia, bicarbonato de sódio e antioxidantes (ácido cítrico, tocoferol). 
Diversos estudos constatam reações adversas aos aditivos alimentares, sejam elas 
agudas ou crônicas, como o desencadeamento de alergias (rinite, urticária e 
angioedema), de alterações no comportamento, e carcinogenicidade quando 
consumidos a longo prazo (POLÔNIO; PERES, 2009). 
Vale salientar que as informações nutricionais do cookie elaborado com farinha de 
resíduo de acerola se referem a uma estimativa baseada nas tabelas de composição de 
alimentos, e que para resultados mais fidedignos seria necessário a realização de 
análises laboratoriais como a composição centesimal dos alimentos e avaliação dos 
compostos fenólicos, tanto da farinha de resíduo de acerola quanto do cookie, mas que 
devido a pandemia da COVID-19, houve a interdição dos laboratórios de análise dos 
alimentos, como medidas de evitar a maior disseminação do novo coronavírus, não 
sendo possível a realização das mesmas. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que a elaboração da farinha a partir dos resíduos da produção de polpa de 
acerola se mostra uma boa alternativa para destinação dos resíduos gerados durante a 
produção da polpa de acerola, além de ter um alto potencial para ser utilizada na 
incorporação e enriquecimento nutricional em produtos alimentícios com potenciais 
benefícios à saúde. 
No entanto, sugere-se a realização das análises de composição centesimal, compostos 
fenólicos e atividade antioxidante tanto da farinha quanto do cookie, como também a 
análise sensorial do biscoito tipo cookie, para assim avaliar a sua aceitação por parte 
dos consumidores. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1 – Formulação original do cookie funcional e do cookie adicionado de farinha 
de resíduo de acerola. 
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Figura 1 – Farinha elaborada a partir dos resíduos provenientes da produção de polpas 
de acerola. 
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Figura 2 – Biscoitos tipo “cookie” elaborados a partir da incorporação da farinha de 
resíduo de acerola. 
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Tabela 2 – Informação nutricional equivalente a uma porção do cookie (30 g) baseada 
em uma dieta de 2000 kcal. 
 

 
Tabela 3 – Comparação da informação nutricional do cookie elaborado com farinha de 
resíduo de acerola com os cookies industrializados presentes no mercado. 
 

 
Anexo 1 - Ficha técnica de preparação do cookie elaborado com farinha de resíduo de 
acerola (parte 1) 
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Anexo 1 - Ficha técnica de preparação do cookie elaborado com farinha de resíduo de 
acerola (parte 2) 
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TÍTULO: ANÁLISE CLÍNICA DO RISCO DE FRATURA EM PACIENTES IDOSOS 

Resumo 

 
Objetivo: analisar o risco clínico de fratura óssea osteoporótica (FO) em pacientes 
idosos através do índice clínico de fratura FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) e 
investigar sua associação com as variáveis sexo, hábitos, faixa etária, presença de 
doenças sistêmicas, uso de medicamentos e a realização ou não de atividades físicas. 
Metodologia: Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, que 
tinham realizado radiografia panorâmica digital no Serviço de Imagenologia do DOD-
UFRN, no período de abril/2015 a maio/2019. Para obtenção dos dados clínicos os 
pacientes que se enquadravam nos critérios de inclusão foram convidados a participar 
da pesquisa e, os que aceitaram, tiveram acesso ao TCLE e o assinaram. Foi aplicado 
formulário de coleta de dados clínicos composto por anamnese e avaliação clínica. Os 
dados foram tabulados em planilhas do Excel e a análise estatística realizada a partir 
do programa SPSS. Resultados: O estudo incluiu 70 idosos com idades variando de 60 
a 80 anos, 67,1% dos pacientes eram do sexo feminino e o risco de FO predominante 
foi baixo. O cálculo do FRAX, gerou as seguintes medianas: o risco de fratura maior 
osteoporótica foi de 4,2%, e da fratura de quadril foi 1,3%. Conclusão: O sexo feminino 
apresenta maior risco para FO, a idade e tempo de menopausa também estão 
relacionadas ao aumento do risco. 
 
 
Palavras-chave: Idoso. Radiografia panorâmica. Fraturas por osteoporose. 

TITLE: CLINICAL ANALYSIS OF THE RISK OF FRACTURE IN ELDERLY PATIENTS 

Abstract 

 
Aim: analyze the clinical risk of osteoporotic bone fracture (OF) in elderly patients 
through the clinical fracture index FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) and 
investigate its association with the variables gender, habits, age group, presence of 
systemic diseases, use of medications and the performance or not of physical activities. 
Methodology: Individuals of both sexes, aged 60 or over, who had undergone digital 
panoramic radiography at the DOD-UFRN Imaging Service, from April / 2015 to May / 
2019, were included. To obtain clinical data, patients who met the inclusion criteria were 
invited to participate in the research and those who accepted, had access to the TCLE 
and signed it. A clinical data collection form consisting of anamnesis and clinical 
evaluation was applied. The data were tabulated in Excel spreadsheets and the 
statistical analysis was performed using the SPSS program. Results: The study included 
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70 elderly people with ages ranging from 60 to 88 years, 67.1% of the patients were 
female and the predominant risk of OF was low. The FRAX calculation generated the 
following medians: the risk of major osteoporotic fracture was 4.2%, and hip fracture was 
1.3%. Conclusion: Women are at higher risk for OF, age and menopause duration are 
also related to increased risk. 
 
 
Keywords: Elderly. Panoramic radiography. Osteoporosis fractures. 

Introdução 

O Brasil está passando por um processo de aumento da longevidade, isto é comprovado 
por pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que afirmaram 
que em 2018 a expectativa de vida no país era de 76 anos e 3 meses. A pesquisa diz 
ainda que o país conta com uma população de cerca de 28 milhões de idosos, o que 
representa 13,6% do total de habitantes. Num contexto de saúde sistêmica, o 
envelhecimento traz consigo grandes alterações fisiológicas e metabólicas em órgãos, 
aparelhos e tecidos, entre elas podemos citar a osteoporose (OST). 
A osteoporose é uma doença silenciosa causada pela diminuição da densidade óssea 
mineral, de ocorrência comum especialmente em mulheres no período pós-menopausa, 
e representa a principal causa de fratura óssea na população acima dos 60 anos 
(RADOMINSK et al., 2017; SWEET et al., 2009). Em geral a OST é assintomática e 
frequentemente é diagnosticada quando uma fratura ocorre. O exame padrão-ouro para 
o diagnóstico para OST é a densitometria óssea, entretanto, apresenta custo financeiro 
elevado, dificultando seu acesso a grande parte da população brasileira, apesar do 
exame também ser fornecido pelo Sistema único de Saúde (SUS), de acordo com o que 
determina a portaria nº 1327 de 1999 do Ministério de saúde (Ministério da Saúde, 1999 
e 2014; TORRES et al., 2010; JERONYMO et al., 2012). 
Em função disso, alguns métodos alternativos têm sido desenvolvidos, no sentido de 
identificar os pacientes de risco para OST, assim como indivíduos com risco de fratura 
óssea. Nos últimos anos a avaliação da OST tem sido ampliada para além do conceito 
clássico de “redução da densidade óssea mineral” e englobado um significado clínico 
mais amplo da doença que é a ocorrência de fratura e a mortalidade/morbidade 
associadas à mesma (KANIS et al., 2018). Nessa perspectiva os fatores clínicos que 
avaliam o risco de fratura têm recebido cada vez mais atenção. Nesse âmbito, foi 
desenvolvido o algoritmo computacional FRAX, sigla em inglês para Ferramenta de 
Avaliação de Risco de Fratura, que calcula a probabilidade de fratura óssea 
osteoporótica para um período de 10 anos (RADOMINSK et al., 2017). Lançado em 
2008 e validado no Brasil em 2015 (ZERBINI et al, 2015), o FRAX é considerado uma 
ferramenta global padrão para avaliação de risco de fratura e seu resultado pode 
interferir na tomada de decisão de tratamento da osteoporose (KANIS et al., 2018). 
Nesse sentido é objetivo desse plano de trabalho que compõe a pesquisa ACHADOS 
IMAGENOLÓGICOS EM RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS DE IDOSOS analisar os 
riscos de fratura óssea em pacientes idosos e sua relação com sexo, hábitos e faixa 
etária, presença doenças sistêmicas, uso de medicamentos e realização de atividade 
física ou sedentarismo. 
 
Metodologia 

 
Este plano de trabalho faz parte da metodologia da Pesquisa “Achados Imagenológicos 
em radiografias panorâmicas de idosos”, aprovada pelo CEP/Central da UFRN sob 
protocolo 1709536. 
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Foram critérios de inclusão para esse estudo: Idosos de ambos os sexos que aceitaram 
a participação na pesquisa e que realizaram radiografias panorâmicas no Serviço de 
Imagenologia do Departamento de Odontologia/UFRN e cujas imagens apresentaram 
características que possibilitavam, a avaliação das áreas a serem analisadas e idosos 
que aceitaram participar da coleta de dados clínicos. 
Foram excluídos do estudo as radiografias de pacientes com histórico de doenças 
ósseas, fraturas ósseas patológicas ou não e tratamento cirúrgicos anteriores na 
mandíbula e radiografias panorâmicas que não apresentarem qualidade que possibilite 
a avaliação da área de interesse interpretação. As fichas clínicas com informações 
importantes para a avaliação do risco clínico de fratura não preenchidas corretamente 
também foram excluídas. 
Os dados clínicos foram obtidos a partir da aplicação de um questionário contento as 
informações de sexo, idade, peso e altura do paciente na data do exame, bem como 
perguntas relacionadas às doenças sistêmicas mais comuns em idosos: hipertensão, 
acidente vascular encefálico, doenças da tireóide (hipo e hipertireoidismo), diabetes 
tipos I e II, doenças renais, doenças hepáticas, neoplasias malignas, osteopenia, 
osteoporose e artrite reumatóide. Às pacientes do sexo feminino foi questionado a idade 
em que teve menopausa e se fazem ou fizeram reposição hormonal. Os pacientes 
responderam quais os medicamentos estavam tomando e se possuíam hábitos de 
tabagismo e etilismo no presente, passado ou futuro e se realizavam atividades físicas. 
Além disso, informações tais quais, histórico de fraturas osteoporóticas, fratura parental 
de quadril e histórico de queda foram coletadas. 
Os dados obtidos foram tabulados em planilhas do programa Microsoft Excel® 2007, 
analisados de forma descritivo-analítica e processados a partir do programa estatístico 
SPSS® versão 2.0. 
Após a tabulação dos dados clínicos o índice FRAX foi calculado, a partir da inclusão 
das seguintes informações no algoritmo (disponível em: 
www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=55; versão 4.0).: idade, sexo, IMC, fratura 
anterior, fratura parental de quadril, se o paciente é fumador corrente, uso de 
glicocorticóides, presença de artrite reumatóide, presença de osteoporose secundária 
(caracterizada pelo relato de diabetes tipo I (insulino-dependente), osteogénese 
imperfeita em adultos, hipertiroidismo de longa data não tratado, hipogonadismo ou 
menopausa precoce (<45 anos), desnutrição crónica, ou má absorção e doença 
hepática crónica) e consumo crônico de álcool. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram incluídos neste estudo setenta pacientes que cumpriram os requisitos para 
compor a amostra, as idades variavam de 60 a 88 anos, sendo a média das idades 68,5 
anos, o sexo predominante foi o feminino com 47 pacientes, 67,1% do total. 
Os dados clínicos obtidos por meio da aplicação do questionário buscaram identificar 
os hábitos de saúde geral dos indivíduos analisados, a partir do IMC, presença de 
doenças crônicas e hábitos de tabagismo e etilismo. Obteve-se que 7,2% dos idosos 
estavam abaixo do peso ideal preconizado pela literatura, 41,4% estavam no peso 
adequado e 51,4% apresentavam sobrepeso. Os dados apresentados revelam que 
48,6% dos indivíduos é considerado portador de multimorbidade, sendo a hipertensão 
arterial a morbidade que mais predominou na amostra (62,9%), seguida pela diabetes 
mellitus tipo 2 e hipotireiodismo, ambas presentes em 24,3% da amostra. As doenças 
cardíacas e suas consequências, como o acidente vascular encefálico tiveram baixa 
prevalência. 
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Osteoporose e osteopenia estavam presentes em 34% e 17% das mulheres, 
respectivamente. Entre os homens, 4,3% relatou osteopenia e nenhum relatou 
osteoporose. 
Os idosos da amostra apresentaram, de maneira geral, condições de saúde favoráveis, 
com baixo relato de histórico de neoplasias malignas, insuficiência renal e doença 
hepática. Além de, em sua maioria, não fazerem uso de álcool e tabaco no presente. 
A idade média de menopausa foi de 46,55 anos, sendo o tempo médio de menopausa 
23,3 anos. Apesar de 38,3% das mulheres terem relatado menopausa precoce, anterior 
aos 45 anos, 83% nunca fizeram uso de repositores hormonais. 
Quanto ao uso de medicamentos, um terço dos idosos da amostra está sob polifarmácia, 
nenhum indivíduo está fazendo uso de glicocorticóides orais, o uso de 
anticonvulsivantes é raro (2,9%), enquanto que 18,8% dos indivíduos da amostra afirma 
usar algum tipo de medicamento para osteoporose e 23,2% da amostra utiliza 
suplemento de cálcio e/ou vitamina D. 
O cálculo do FRAX possibilita a obtenção de dois resultados, um indica o risco em 
porcentagem do paciente ter fratura de quadril (FQ) no período de 10 anos. O segundo 
resultado obtido pela aplicação do FRAX é o risco percentual do paciente ter fratura 
maior osteoporótica (FMO) no período de 10 anos. Estudos que avaliem os riscos de 
fraturas ósseas osteoporóticas têm se tornado mais recorrentes e relevantes em 
decorrência do envelhecimento mundial. Os resultados encontrados neste estudo foram 
de média 4,2% de risco para FMO e 1,3% de risco para FQ. 
As medianas dos riscos de FMO e de quadril determinados pelo FRAX foram 
significativamente maiores no sexo feminino do que no sexo masculino. Com relação à 
probabilidade de fratura osteoporótica, a partir dos dados obtidos pelo FRAX, 88,6% dos 
pacientes foram categorizados como baixo risco. 
A análise estatística demonstrou relação significativa entre o risco de FMO e o tempo 
de menopausa, ou seja, quanto maior o tempo desde a menopausa, maior o risco de 
FMO. Também houve correlação entre o risco de FQ e a idade da menopausa e o tempo 
de menopausa. 
Quanto à relação de FMO e FQ com as variáveis relativas a doenças sistêmicas, 
multimorbidade, uso de medicamentos, polifarmácia, fraturas e quedas, hábitos de 
etilismo e tabagismo, prática de atividades físicas, não houve comprovação significativa. 
Os riscos de FMO e FQ encontrados nesta pesquisa foram menores que os encontrados 
por Shepstone e colaboradores (2018) e Crandall e colaboradores (2019), porém, 
ambos os estudos contavam com uma amostra composta apenas por indivíduos do sexo 
feminino, grupo que por si só já representa um fator de risco maior para fraturas 
osteoporóticas. Os resultados que mais se aproximam da amostra estudada foram 
verificados por Kalinowski et al. (2019), que encontraram riscos de FMO e FQ em 
mulheres de, respectivamente, 4,8% e 1,35%. Já nos homens observaram-se valores 
mais baixos, como esperado, de 3,21% (FMO) e 0,79% (FQ). 
Maia et al. (2016), desenvolveram um estudo com uma população brasileira, no qual os 
riscos de fratura encontrados em homens e mulheres foram mais altos do que os desta 
pesquisa. Tal diferença pode ser devida ao fato da amostra desses autores ser formada 
por pacientes com indicação de densitometria óssea e por 10% deles relatarem fratura 
osteoporótica prévia, fatores que já presumem um valor mais alto de risco de fratura. 
Além disso, a média de idade e proporção de mulheres na nossa amostra foi menor, 
contribuindo para que o risco tenha ficado mais baixo. 
 
Conclusão 
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• O risco de fratura maior osteoporótica (FMO) e fratura de quadril (FQ) estão 
relacionados às variáveis sexo, sendo o feminino fator de risco para fraturas; 
idade e tempo de menopausa. 

• Os riscos de FMO e FQ não estão relacionados às doenças sistêmicas 
avaliadas, uso de medicamentos e realização de exercícios físicos. 

• Este projeto de Iniciação Científica atingiu o objetivo de proporcionar à bolsista 
o desenvolvimento de competências relacionadas à habilidade de aplicação de 
instrumentos para coleta de dados clínicos, habilidade de tabulação e 
interpretação de resultados de pesquisa, habilidade de análise de risco para o 
desfecho fratura e habilidade de elaboração de relatórios e trabalhos para 
apresentação em seminários e eventos científicos. 
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Anexos 

 

 
FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS CLÍNICOS 
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TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS 
 

 
TABELA 2 - ANÁLISE DO FRAX 
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TÍTULO: Mensuração da dor em neonatos durante punção arterial 

Resumo 

 
Objetivo: mensurar a dor em neonatos, durante a punção arterial, com utilização da 
escala Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) validada no Brasil. Método: trata-se de um 
estudo de abordagem quantitativa, do tipo ensaio clínico randomizado controlado com 
três grupos onde encontra-se em andamento e por este motivo fora desenvolvido uma 
revisão de escopo sobre o tema. Para isto foi desenvolvido uma busca nas seguintes 
bases de dados: Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-
Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e National Library of Medicine (PUBMED), 
utilizando-se o operador booleano AND. Com um total de 1.651 elegeu-se 5 para 
compor o trabalho. Resultados: a utilização das escalas de avaliação da dor nos revelam 
dados consistentes da presença de dor, desconforto e estresse, não apenas 
quantificam, como também fornecem uma descrição precisa em relação ao uso das 
intervenções farmacológicas e não farmacológicas na dor do neonato. Considerações 
finais: por mais que se saiba da importância do instrumento da escala para a 
mensuração de dor em neonatos, muitos profissionais ainda não fazem o uso desta em 
seu ambiente de trabalho, o que precisa ser repensado, levando em consideração que 
as escalas desempenham importante papel na mensuração dessa dor. 
 
 
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Medição da Dor. Recém-

Nascido. 

TITLE: MEASUREMENT OF PAIN IN NEONATES DURING ARTERIAL PUNCTURE 

Abstract 

 
Objective: to measure pain in neonates during arterial puncture using the Neonatal Infant 
Pain Scale (NIPS) validated in Brazil. Method: it is a study with a quantitative approach, 
of the type randomized controlled clinical trial with three groups where it is in progress 
and for this reason a scope review on the topic had been developed. For this, a search 
was developed in the following databases: Cummulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature (CINAHL), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE), Latin American Literature in Health Sciences (LILACS) and National Library 
of Medicine (PUBMED), using the Boolean operator AND. With a total of 1,651, 5 were 
chosen to compose the work. Results and discussion: the use of pain assessment scales 
reveal consistent data on the presence of pain, discomfort and stress, not only quantify, 
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but also provide an accurate description in relation to the use of pharmacological and 
non-pharmacological interventions in neonate pain. Final considerations: no matter how 
important the scale instrument is for the measurement of pain in neonates, many 
professionals still do not use it in their work environment, which needs to be rethought, 
taking into account that scales play an important role in measuring this pain. 
 
 
Keywords: Intensive Care Units, Neonatal. Measurement Pain. Infant, Newborn. 

Introdução 

O recém-nascido (RN) que apresenta alguma complicação grave deve ser levado a 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), em busca de atendimento de alta 
complexidade, o que pode reduzir substancialmente os índices de mortalidade desse 
neonato e, sobretudo melhora sua sobrevivência. As internações em UTIN decorrem, 
em sua maioria, devido à prematuridade, baixo peso e malformações congênitas ou 
disfunções que afetam outros sistemas, tais como: sistema cardiovascular, respiratório, 
neurológico e digestório (FERREIRA, 2016). 
Até meados da década de 70, acreditava-se que que os neonatos não sentiam dor, o 
desenvolvimento de estudos recentes, observou-se que os neonatos não só sentem dor, 
mas, com o seu sistema nervoso ainda imaturo, ele se torna hipersensível a estímulos 
dolorosos (PERRY et al., 2018) 
Com o manejo inadequado da dor na vida de neonatos, seu neurodesenvolvimento pode 
sofrer alterações indesejadas, além disso, altera os limiares da dor, comportamento 
frente ao estresse e respostas fisiológicas. A partir disso, é necessário entender que o 
cuidado com a dor do recém-nascido é mais que uma questão empática, e deve ser 
compreendido como parte da prestação do cuidado da equipe (ALLEGAERT; ANKER, 
2016) 
Mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico na área de terapia intensiva neonatal 
e a sofisticação dos recursos terapêuticos terem aumentado a sobrevida dos recém-
nascidos, ainda assim, esses indivíduos são expostos a uma gama de procedimentos 
dolorosos. Estima-se que ao longo do período de internação na UTIN os neonatos 
prematuros são submetidos a uma média de 100 procedimentos que causam dor (CHEN 
et al., 2012; GAÍVA et al., 2016). 
A UTIN vem proporcionando meios para o prolongamento da vida desses neonatos, 
porém, a dor está entrelaçada aos procedimentos realizados diariamente pelos 
profissionais da saúde. Entretanto, nota-se que medidas para o alívio da dor são práticas 
atípicas no ambiente hospitalar. Tendo isso em vista, faz-se necessário a 
implementação de métodos capazes de possibilitar o abrandamento do desconforto 
causado por essas técnicas dolorosas (SILVA; BALDA et al., 2012). 
Frente a estímulos dolorosos, os RN esboçam alterações nas reações fisiológicas 
(elevação da frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial) e comportamentais 
(mudanças na mímica facial, choro e padrão de sono irregular). Dentre os 
procedimentos invasivos que causam dor, tem-se a coleta de sangue com destaque a 
punção arterial, exame realizado rotineiramente para avaliar desordens respiratórias, 
hematológicas e metabólicas (COSTA et al., 2016; SPOSITO et al., 2017). 
As escalas de avaliação da dor foram criadas para que pudessem avaliar e assim 
também tratar a dor do neonato de forma mais adequada (CASANOVAS; GARCÍA, 
2020) 
Este trabalho tem como objetivo mensurar a dor em neonatos, durante a punção arterial, 
com utilização da escala Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) validada no Brasil. 
 
Metodologia 
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Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo ensaio clínico randomizado 
controlado com três grupos, contudo, sua continuidade foi interrompida tendo como 
motivo a pandemia causada pelo SARS-CoV-2. A partir disso foi construído uma revisão 
de escopo tendo como objetivo fazer uma busca de dados existentes disponíveis na 
literatura. 
Realizou-se buscas nas seguintes bases de dados: Cummulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature (CINAHL), Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e 
National Library of Medicine (PUBMED). 
Os descritores utilizados foram Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (Intensive Care 
Units, Neonatal), Recém-Nascido (Infant, Newborn), Dor (Pain) e Medição da Dor (Pain 
Measurement), pesquisados no Descritores de Ciências da Saude (DeCS) e 
confirmados no Medical Subject Headings (MeSH) e utilizou-se o operador booleano 
AND. A partir das buscas realizadas nas bases, encontrou-se um total de 1651 
publicações disponíveis, onde elegeu-se 5 para compor este trabalho. 
 
Resultados e Discussões 

 
A fim de examinar e avaliar os estudos publicados na literatura com a acerca da 
mensuração da dor em neonatos durante punção arterial, foi selecionado um total de 5 
artigos para compor esta revisão de escopo. Para a avaliação dos dados utilizou-se o 
objetivo e os resultados de cada trabalho. Estes dados estão dispostos no quadro 1. 
Devido ao desenvolvimento físico, comportamental e cognitivo do neonato, a avaliação 
da dor torna-se difícil, contudo, o uso das escalas de avaliação da dor fornece dados 
consistentes da presença de dor, desconforto e estresse, elas não apenas quantificam, 
como também fornecem uma descrição precisa em relação ao uso das intervenções 
farmacológicas e não farmacológicas na dor do neonato (PERRY et al., 2018). 
Em uma investigação que avaliou a dor do neonato prematuro utilizando-se da escala 
NIPS, constatou-se que 31% sentiu dor. O manuseio e a avaliação da dor no neonato 
precisam de um cuidado integral da equipe de enfermagem durante a realização do 
procedimento, seja este de alta, média ou baixa complexidade, e têm-se ainda que 
valorizar esta dor como um sinal vital de grande importância clínica (CRUZ et al., 2016). 
Em uma pesquisa realizada com 31 enfermeiros de uma unidade neonatal de um 
hospital particular na cidade de São Paulo, mostrou que dentre os parâmetros mais 
utilizados para avaliar a dor do neonato está os parâmetros utilizados na NIPS (CRUZ 
et al., 2016) 
A avaliação e mensuração da dor em neonatos é um ponto muito importante na 
prestação do cuidado a esse público. Muitos profissionais conhecem as escalas que 
podem ser utilizadas, mas boa parte não faz uso delas. Em um estudo realizado em 
uma UTIN na cidade de Feira de Santana, Bahia, entrevistou-se 62 profissionais de 
enfermagem, dessa amostra, menos de 1/3 conhecia as escalas, e quando questionado, 
sobre a aplicação, a esses que conheciam disseram que o uso desse instrumento para 
a mensuração da dor em neonatos, não é uma realidade naquela UTIN (ARAÚJO et al., 
2015) 
A dor pode gerar vários efeitos no neonato, por isso esta dor precisa ser avaliada, 
registrada e controlada. Esta dor precisa ser avaliada para que a equipe de profissionais 
possa eleger a melhor forma de aplicar a terapêutica, seja ela farmacológica ou não. 
Esta mensuração reque a avaliação de aspectos emocionais, ambientais, fisiológicos e 
comportamentais para que se possa prestar um cuidado integral ao recém-nascido 
(BOTTEGA et al., 2014) 
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Conclusão 

 
A partir dos achados na literatura disponível, identificou-se que muitos profissionais 
ainda desconhecem as escalas utilizadas, como por exemplo a Neonatal Infant Pain 
Scale (NIPS), e muitos dos que conhecem ainda não a utilizam, deve-se abrir os para o 
uso desse instrumento tão importante na mensuração da dor dos neonatos. Cuidar e 
tratar essa dor do neonato é mais que uma questão de empatia, mas sim promover o 
cuidado de forma holística. 
Considerando-se que este estudo ainda se encontra em sua primeira fase, espera-se 
que a mensuração da dor em neonatos seja avaliada a partir de escalas para que a 
partir disso a prestação do cuidado seja ainda mais integral. 
Lembrando-se que as demais etapas deste trabalho precisaram ser interrompidas por 
motivo da pandemia causada pelo SARS-CoV-2, onde serão retomadas assim que 
estivermos em um ambiente seguro. 
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Quadro 1 - Exposição dos estudos analisados. Natal/RN, Brasil, 2020. 
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TÍTULO: Avaliação da dor de indivíduos com queixas persistentes no retropé 

Resumo 

 
Objetivo: Avaliar a dor de indivíduos com queixas persistentes no retropé através da 
escala visual analógica (EVA). Metodologia: Estudo clínico, controlado, randomizado e 
duplo cego, com amostra de 66 pacientes com diagnóstico de dor persistente no retropé, 
onde o grupo chinelo customizado (CC) (n=34) recebeu um chinelo de tira customizado 
com peças podais e cobertura em couro sintético bege perfurado. O grupo chinelo liso 
(CL) (n=32) recebeu um chinelo de tira coberto com couro sintético bege perfurado, 
idêntico ao utilizado pelo grupo intervenção, porém sem as peças corretivas. Um 
fisioterapeuta realizou avaliação cega nos seguintes momentos: avaliação inicial (T0) e 
avaliação final, após 12 semanas (T12). A Escala Visual Analógica (EVA) foi utilizar para 
avaliar a dor. Resultados e Discussão: Os dados clínicos e sociodemográficos 
apresentaram homogeneidade entre os grupos para todas as variáveis analisadas, 
confirmando a eficácia do processo de randomização. Os resultados obtidos intragrupo 
para os grupos CC e CL apresentaram dor pela manhã e ao final do dia 
significativamente menor, com (p<0,001). Nos resultados obtidos entre os grupos, o 
grupo CC melhorou significativamente a dor sentida pela manhã através da variável 
EVA manhã (p = 0,016); sem diferenças entre os grupos para EVA no final do dia. 
Conclusão: As palmilhas posturais adaptadas em chinelos como forma de tratamento 
durante 12 semanas para dores persistentes no retropé, foram efetivas na melhora da 
dor. 
 
 
Palavras-chave: Dor no retropé. Palmilhas. Fisioterapia. Reumatologia. 

TITLE: Pain assessment of individuals with persistent complaints in the hindfoot. 

Abstract 

 
Objective: Assess the pain of individuals with persistent hindfoot complaints using the 
visual analog scale (VAS). Methodology: Clinical, controlled, randomized and double 
blind study, with a sample of 66 patients diagnosed with persistent hindfoot pain, where 
the customized slipper group (CS) (n = 34) received a customized slipper with foot pieces 
and synthetic leather cover perforated beige. The flat slipper group (FS) (n = 32) received 
a strip slipper covered with perforated beige synthetic leather, identical to that used by 
the intervention group, but without corrective parts. A physical therapist performed blind 
assessment at the following times: initial assessment (T0) and final assessment, after 12 
weeks (T12). The Visual Analogue Scale (VAS) was used by assessement the pain. 
Results and Discussion: Clinical and sociodemographic data showed homogeneity 
between groups for all variables analyzed, confirming the effectiveness of the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 968 

 

randomization process. The intra-group results for the CS and FS groups showed 
significantly less pain in the morning and at the end of the day, with (p <0.001). In the 
results obtained between the groups, the CS group significantly improved the pain felt in 
the morning through the variable VAS morning (p = 0.016), no differences between VAS 
groups in the end of day. Conclusion: The postural insoles adapted in slippers as a form 
of treatment for 12 weeks for persistent hindfoot pain were effective in improving it. 
 
 
Keywords: Hindfoot pain. Insoles. Physiotherapy. Rheumatology. 

Introdução 

A fasciopatia plantar (FP) caracteriza-se por dores persistentes nos pés, é um problema 
comum que afeta até 1 em 5 adultos, conhecido por afetar adversamente as atividades 
da vida diária e a qualidade de vida relacionada à saúde (CHUTER et al., 2016). Estudos 
indicam que, em torno de 10% das pessoas desenvolvem quadro de FP em algum 
período da vida (MOHSENI-BANDPEI et al., 2014; ZHIYUN et al., 2013). Estudo aponta 
que a FP afeta anualmente até 1 milhão de pessoas em todo o mundo (RADWAN et al., 
2016). 
A fasciopatia possui algumas peculiaridades como a dor e a rigidez no calcanhar e no 
arco medial do pé, isso pode ocasionar prejuízos nas atividades de vida diária. O quadro 
álgico pode variar de moderada a grave, e está relacionada a microtraumas de repetição 
na fáscia plantar, resultando em alterações do tecido da fáscia, passando a formar um 
tecido angiofibroblástico que atinge todo tecido circundante (ANDERSON et al., 2016) 
O diagnóstico clínico é baseado nos sintomas do paciente, que incluem a dor a palpação 
na inserção da fáscia plantar e dor matinal aos primeiros passos. Além disso, outros 
achados são importantes para tal diagnóstico, como o esporão calcâneo, inflamações 
da fáscia plantar, degeneração ou lesões da fáscia, doenças do coxim adiposo do 
calcâneo e lesão do nervo periférico (MCCLINTON et al., 2017). 
Segundo a revisão sistemática de Salvioli (2017) a terapia por ondas de choque, 
laserterapia, órteses, radiofrequência pulsada guiada por ultrassom, agulhamento a 
seco mostraram algum efeito benéfico na redução da dor do calcanhar plantar, em 
comparação com placebo, embora algumas intervenções não tenham alcançado uma 
redução significativa, e a qualidade da evidência foi apenas baixa ou moderada para a 
maioria das intervenções. 
A literatura aponta que tratamentos com a utilização de palmilhas são recomendados. 
Contudo, para a utilização desse recurso é necessário que o indivíduo use calçados 
fechados e isso é um obstáculo ao tratamento em regiões onde o clima é 
predominantemente quente (SALVIOLI et al., 2017) Pensando nisso, os chinelos 
customizados com os elementos corretivos das palmilhas podem ser uma alternativa 
para aumentar a adesão à esse tipo de tratamento. 
Em vista disso, observou-se a importância de avaliar de maneia efetiva o sintoma mais 
limitante e presente nos distúrbios musculoesqueléticos. Por isso, o presente estudo 
tem como objetivo avaliar a dor de indivíduos com queixas persistentes no retropé 
através da escala visual analógica de dor e, consequentemente, proporcionar uma 
alternativa de tratamento com menor custo para indivíduos que possuem tal condição. 
 
Metodologia 

 
Delineamento do estudo 
Trata-se de um estudo clínico, controlado, randomizado e duplo cego, de acordo com o 
CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) (BEGG et al., 1996). O estudo 
foi registrado no ClinicalTrials sob o número NCT03482518. 
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A amostra foi composta por 66 pacientes com diagnóstico de dor persistente no retropé, 
aleatorizados em dois grupos: grupo chinelo customizado (CC) (n=34) que recebeu um 
chinelo de tira customizado com peças podais e cobertura em couro sintético bege 
perfurado. O grupo chinelo liso (CL) (n=32) recebeu um chinelo de tira coberto com 
couro sintético bege perfurado, idêntico ao utilizado pelo grupo intervenção, porém sem 
as peças corretivas. 
Participantes 
O estudo foi realizado na clínica escola de fisioterapia da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/FACISA), na 
cidade de Santa Cruz, RN, Brasil. 
Foram selecionados 73 participantes, dos quais 66 foram inclusos, com os seguintes 
critérios: pessoas de ambos os sexos com diagnóstico de fasciopatia plantar, 
apresentando dor importante há mais de 3 meses, com idade de 18 a 60 anos, 
familiarizados a utilizar chinelos de tiras, que não estivessem realizando outros tipos de 
terapia física. A amostra foi realizada por conveniência, mediante divulgação na mídia 
local e redes sociais. 
Os critérios de exclusão foram: participantes com feridas e/ou cirurgias prévias nos pés 
e tornozelos, doenças reumáticas e/ou doenças de pele e aqueles que relatam não 
conseguir utilizar chinelos. 
Intervenções 
CHINELO CUSTOMIZADO (CC) 
Os voluntários do grupo intervenção receberam um par de chinelo de tira customizado 
com peças podais e cobertura em couro sintético perfurado bege. Sendo orientados a 
utilizar o chinelo por no mínimo 4 horas por dia durante 12 semanas. Caso alguma peça 
podal o(a) incomodasse, o(a) participante deveria retornar imediatamente para que os 
ajustes adequados fossem feitos no chinelo. 
CHINELO LISO(CL) 
Os voluntários do grupo controle receberam os chinelos com a mesma cobertura dos 
que foram usados pelo grupo intervenção, porém sem as peças podais. As orientações 
de uso foram as mesmas do grupo CC, utilizar o chinelo por no mínimo 4 horas por dia 
durante 12 semanas. 
Para confecção dos chinelos de forma personalizada foi utilizado o plantígrafo, na qual 
foi realizada a impressão dos pés e a tomada de molde para a confecção dos chinelos 
e diferentes peças podais moldadas previamente. Foi anotado o número do chinelo de 
cada participante, como também identificado o tipo de pé, visto que para cada tipo foi 
adotado uma peça podal diferente: 
Para pés neutros foi adotado uso de botão;Pé cavo (barra retrocapital);Pé plano (arco 
medial). 
A entrega dos chinelos foi realizada em dias diferentes para o grupo CC e o CL, afim de 
evitar comparações. Na oportunidade foram entregues os diários para que eles 
pudessem anotar a quantidade de horas que usou o chinelo. 
Instrumento de avaliação 
As avaliações foram realizadas por um fisioterapeuta cegado, nos seguintes tempos: 
avaliação inicial (T0) e avaliação final, após 12 semanas (T12). Todos os participantes, 
independentemente dos grupos, foram avaliados individualmente, em uma sala 
confortável, com os pés descalços e vestindo shorts ou bermudas. 
Desfecho primário: 
Dor – Escala Visual Analógica (EVA): a intensidade da dor foi avaliada com a Escala de 
Avaliação Numérica de Dor de 10 pontos, em que 0 é “sem dor” e 10 é “dor máxima” 
(FARRAR et al., 2001; GRAVEN et al., 2015). 
Análise estatística 
Os dados foram analisados pelo software SPSS 20.0. As variáveis contínuas iniciais dos 
dois grupos foram comparadas através do test t-student (para variáveis com distribuição 
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normal) e do teste de Mann-Whitney (para variáveis com distribuição não considerada 
normal). As categóricas foram avaliadas através do teste qui-quadrado. A análise de 
variância (ANOVA) com medidas repetidas foi utilizada para avaliar a resposta ao 
tratamento ao longo do tempo. O tamanho do efeito pode ser calculado entre os grupos 
para as variáveis que apresentaram diferenças intergrupos em algum momento, com o 
respectivo intervalo de confiança de 95%. O nível de significância estatística adotado foi 
de 5%. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os dados clínicos e sociodemográficos apresentaram homogeneidade entre os grupos 
para todas as variáveis analisadas, confirmando a eficácia do processo de 
randomização. A idade média foi de 47 anos e o Indice de Massa Corporal (IMC) de >30 
kg/m² que sugere que a população era obesa. No que se refere a escolaridade a maior 
parte tem ensino médio completo. (tabela 1) 
Os resultados obtidos intragrupo para os grupos CC e CL apresentaram dor pela manhã 
e ao final do dia significativamente menor, com (p<0,001). 
Landorf, et al (2006) averiguou em seu estudo que o efeito de palmilhas personalizadas 
e palmilhas placebo em dois grupos, apresentaram resultados intragrupo parecidos com 
relação a dor a curto e longo prazo, pois ambos apresentaram melhora. Porém, isso 
pode ter acontecido em decorrência do efeito placebo, uma vez que ele exerce grande 
influência nesse tipo de estudo (HAWKE et al., 2007). Esse estudo corrobora com 
nossos resultados intragrupo que mostraram redução da dor na variável EVA manhã e 
fim do dia. (tabela 2) 
Nos resultados obtidos entre os grupos, O grupo CC melhorou significativamente a dor 
sentida pela manhã através da variável EVA manhã (p = 0,016); sem diferenças entre 
os grupos para EVA final do dia. (tabela 3) 
A dor foi reduzida pela manhã no grupo CC, o que corrobora com os resultados 
encontrados no estudo randomizado, controlado e duplo cego, feito por Bishop et al 
(2018) com o mesmo tempo de seguimento do presente estudo. 
Oliveira, et al (2015) concluiu que o uso de palmilhas melhorou a dor, concordando com 
o achado do nosso estudo. A semelhança observada entre os estudos é que a palmilha 
adaptada em chinelos é tão efetiva quanto a palmilha adaptada em calçado fechado 
Em conclusão, Hawke, et al (2007) relata em uma revisão Cochrane sobre a eficácia 
das palmilhas na diminuição da dor no pé que conclui que, não há provas suficientes de 
ensaios de alta qualidade para apoiar a eficácia das órteses em pacientes com 
fasciopatia plantar em diferentes medidas de desfecho como dor, função e recuperação. 
O presente estudo pode ser uma grande contribuição para preencher essa falta de 
recomendaçao apontada na literatura. Ademais, mais estudos controlados e 
randomizados precisam ser feitos para evidenciar os resultados obtidos nesse ensaio, 
principalmente a longo prazo e com amostras maiores, pois a literatura ainda é escassa 
nesse quesito. 
 
Conclusão 

 
  
Verificou-se que as palmilhas posturais adaptadas em chinelos como forma de 
tratamento durante 12 semanas para dores persistentes no retropé, foram efetivas na 
melhora da dor. 
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TÍTULO: Analise do grau de implantação do programa de tuberculose 

Resumo 

Objetivo: Avaliar o grau de implantação do Programa de Controle da Tuberculose na 
Atenção Primária à Saúde, no município de Natal, Rio Grande do Norte. Método: Trata-
se de uma pesquisa avaliativa, de abordagem quantitativa, com ênfase no grau de 
implantação de programas. Participaram 96 enfermeiros, de 48 unidades de saúde, com 
coleta de dados realizada de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, através de 
questionário constituído de 62 questões. Os dados foram organizados e analisados 
através do programa Statistical Package for the Social Science, versão 22.0 IBM. 
Resultados: Foi possível identificar o grau de implantação do Programa de Controle da 
Tuberculose no município de Natal/RN como parcialmente implantado (62,85%). Para 
as dimensões Estrutura e Processo teve-se o mesmo grau de avaliação (61,80% e 
63,17%, respectivamente). Em Estrutura, os recursos materiais foram classificados 
como implantados (86,92%); os recursos humanos, como parcialmente implantados 
(55,00%) e os recursos estruturais, com implantação incipiente (49,58%). Quanto à 
Processo, as atividades operacionais obtiveram o grau de parcialmente implantado 
(59,26%); as atividades de educação em saúde, incipiente (36,88%) e as atividades de 
sistemas de informação foram classificadas como implantadas (87,00%). Conclusões: 
Com base nos critérios relacionados à Estrutura e ao Processo, temos o programa de 
Tuberculose municipal de Natal como parcialmente implantado, revelando fragilidade 
nos recursos e atividades. 
 
Palavras-chave: Tuberculose, Avaliação em Saúde, Atenção Primária à Saúde. 

TITLE: ANALYSIS OF THE DEGREE OF IMPLEMENTATION OF THE 

TUBERCULOSIS PROGRAM 

Abstract 

Objective: To evaluate the degree of implementation of the Tuberculosis Control 
Program in Primary Health Care, in the city of Natal, Rio Grande do Norte. Method: This 
is an evaluative research, with a quantitative approach, with emphasis on the degree of 
implementation of programs. 96 nurses participated, from 48 health units, with data 
collection carried out from November 2017 to February 2018, through a questionnaire 
consisting of 62 questions. The data were organized and analyzed using the Statistical 
Package for the Social Science program, version 22.0 IBM. Results: It was possible to 
identify the degree of implementation of the Tuberculosis Control Program in the city of 
Natal / RN as partially implemented (62.85%). For the Structure and Process 
dimensions, the same degree of evaluation was obtained (61.80% and 63.17%, 
respectively). In Structure, material resources were classified as implemented (86.92%); 
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human resources, as partially implemented (55.00%) and structural resources, with 
incipient implantation (49.58%). As for the Process, the operational activities obtained 
the degree of partially implemented (59.26%); health education activities, incipient 
(36.88%) and information systems activities were classified as implemented (87.00%). 
Conclusions: Based on the criteria related to Structure and Process, we have the 
municipal Tuberculosis program in Natal as partially implemented, revealing 
weaknesses in resources and activities. 
 
Keywords: Tuberculosis, Health Evaluation, Primary Health Care. 

Introdução 

A tuberculose (TB) é uma patologia conhecida mundialmente, com diagnóstico e 
tratamento disponíveis. Segundo estimativa da OMS (Organização Mundial de Saúde), 
em 2018, houve 10 milhões de adoecimentos por TB, seguindo entre as 10 principais 
causas de morte em todo o mundo (WHO, 2019). No Brasil, em 2019, houve o 
diagnóstico e registro de 73.864 novos casos de TB, e coeficiente de incidência em 
35,0/100.000 habitantes. Tratando-se do Rio Grande do Norte (RN), foram 
contabilizados 1.094 novos casos, sendo 409 registrados no município de Natal, capital 
do estado (BRASIL, 2020). Nesse contexto o Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose (PNCT) tem como objetivo proposto a ampliação das ações em todo o 
território nacional, controle da evolução e redução da prevalência da TB na população. 
As metas propostas nacionalmente têm em vista a detecção, a cura dos casos 
notificados e a redução do abandono do tratamento. (HEUFEMANN; GONÇALVES; 
GARNELO, 2013). O MS recomenda a incorporação do PNCT na rede de APS, razão 
pela qual se faz necessária a avaliação do processo de implantação e operacionalização 
do programa como forma de contribuição no aprimoramento do controle dessa doença 
(ARAKAWA et al, 2017; HEUFEMANN; GONÇALVES; GARNELO, 2013). Segundo 
Vieira (2014, p.86), “a avaliação da implantação tem por objetivo central estabelecer em 
que medida uma intervenção está sendo implantada conforme foi concebida”. O grau 
de implantação do Programa de Controle da Tuberculose (PCT) deve ser um dos 
condicionantes para o controle da doença nos pacientes atendidos na APS 
(GONÇALVES, 2012; VIEIRA, 2014). Avaliar o grau de implantação do PCT no 
município de Natal se faz necessário devido às dificuldades do município no alcance 
das metas propostas pelo MS. No ano de 2016 foram detectados 60,7% dos casos 
pulmonares, 70,3% de cura dos casos notificados e a taxa de abandono de 8,4%, todos 
indicadores aquém dos níveis preconizados (BRASIL, 2017). Diante do exposto, tem-se 
a seguinte questão norteadora: Qual o grau de implantação do PCT no município de 
Natal/RN? 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma pesquisa avaliativa, de abordagem quantitativa, com ênfase no grau 
de implantação de programas. Foi utilizado como referencial teórico avaliação em saúde 
(DONABEDIAN 1980). Para este estudo foram analisados Estrutura e Processo. 
Segundo o autor, o componente Estrutura relaciona-se aos recursos físicos, humanos, 
financeiros e organizacionais necessários à assistência à saúde. O Processo refere-se 
às atividades que constituem a atenção à saúde, envolvendo as relações entre 
profissionais de saúde e população assistida (DONABEDIAN, 1980). No presente 
estudo, entende-se por Estrutura os recursos humanos, estruturais e materiais 
disponíveis no PCT. No processo, é levado em consideração as atividades 
desenvolvidas no PCT, tais como diagnóstico, coleta e orientação de exames, consultas, 
dispensação de medicamentos, realização do tratamento diretamente supervisionado 
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(TDO), busca de sintomático respiratório (SR), atividades de educação em saúde e 
atividades de registro de informações como preenchimento do Livro de Registros e 
Acompanhamento de Tratamento dos Casos de TB, preenchimento do Livro de Registro 
de SR, notificação dos casos, dentre outros. O estudo foi realizado nas unidades de 
saúde da APS no município de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. O 
município possui uma população estimada de 884.122 habitantes, segundo dados do 
IBGE (2019) e está dividido geograficamente em 36 bairros, distribuídos em 05 distritos 
sanitários (DS), Distritos Leste, Oeste, Norte I, Norte II e Sul, (ATLAS BRASIL, 2017). A 
rede de atenção do município está organizada por meio de 54 serviços de saúde, 
destes, 43 são Unidades de Saúde da Família (USF) e 11 são Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). A população do estudo foi constituída por enfermeiros da APS do 
município de Natal /RN distribuídos nas 54 US do município. As US foram sorteadas de 
forma aleatória para que todos os enfermeiros tivessem a mesma chance de participar 
do estudo. O quantitativo de enfermeiros nas US de APS variaram de acordo com o 
território geográfico. Foram considerados no mínimo 02 enfermeiros de cada US. As 
unidades foram sorteadas de forma aleatória para que todos os enfermeiros tenham a 
mesma chance de participar. Para cálculo da amostra será utilizado a fórmula proposta 
por Barbetta (2015), considerando: N = tamanho (número de elementos) da população; 
n = tamanho (número de elementos) da amostra; nº= uma primeira aproximação para o 
tamanho da amostra e; Eº = erro amostral tolerável. Nesse sentido, a amostra deste 
estudo foi de 48 US da APS. Dessa seleção, de forma aleatória, foram entrevistados no 
mínimo dois enfermeiros, totalizando 96 enfermeiros. Participaram do estudo os 
enfermeiros que atenderam os seguintes critérios de inclusão: Estar em exercício no 
período de coleta da pesquisa e que desempenha/desempenhasse ações no controle 
da TB. Critérios de exclusão: Profissionais que não desempenham/desempenharam 
ações no controle da TB. O instrumento utilizado foi o questionário aplicado aos 
enfermeiros, elaborado pelos pesquisadores, com base em estudos anteriores e no 
Manual de Recomendações para Controle da Tuberculose no Brasil que 
proporcionaram elementos para a construção de indicadores (BRASIL, 2011; 
HEUFEMANN; GONÇALVES; GARNELO, 2013; LAVOR; PINHEIRO; GONÇALVES, 
2016; PINTO et al., 2014). O questionário contou com 62 questões. As questões 
objetivas eram dicotômicas ou de múltipla escolha com resposta única e com a utilização 
da escala de Likert. Para a utilização dessa escala foi atribuído um valor entre “um” e 
“cinco”, sendo a resposta mais favorável a que recebeu o valor mais alto da escala e a 
mais desfavorável recebeu o valor mais baixo. O instrumento foi dividido em três seções, 
sendo duas delas de acordo com as dimensões dos sistemas de saúde: Estrutura e 
Processo. A coleta de dados foi realizada no primeiro quadrimestre de 2018, por uma 
equipe composta pelos pesquisadores e por acadêmicos de graduação em enfermagem 
devidamente treinados. Para análise do grau de implantação do PCT no município de 
Natal foi considerado as dimensões, subdimensões e variáveis para identificação do 
grau de implantação. O grau de implantação foi fundamentado na seguinte classificação: 
Não implantado (de 0% a 25%), incipiente (de 26% a 50%), parcialmente implantado 
(de 51% a 75%) e implantado (de 76% a 100%) (FERREIRA; SILVA, 2014). Para a 
obtenção do grau de implantação de cada dimensão, subdimensão e variáveis foi 
utilizada a estatística descritiva e inferencial. A análise dos dados foi realizada através 
do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22.0 IBM. Neste 
estudo foram respeitadas as disposições da Resolução 466/2012 (BRASIL, 2013), 
definidora das diretrizes e das normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres 
humanos. Para tal, a pesquisa foi autorizada pela SMS de Natal e foi analisada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte o qual 
emitiu sua aprovação através do parecer 2.327.693 e Certificado de Apresentação para 
Apreciação Ética 76788317.9.0000.5537. 
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Resultados e Discussões 

 
Dos 96 enfermeiros elegidos para participarem da pesquisa, 80 compuseram amostra. 
Os motivos para a não participação na pesquisa foram: só haver um enfermeiro 
responsável pelas atividades na US (2); recusa (6); estar afastado das atividades do 
trabalho na época da coleta (8). Em relação à caracterização dos enfermeiros que 
participaram da pesquisa, verifica-se que a maioria era do sexo feminino, trabalhava em 
USF e atendiam à população nos turnos da manhã e da tarde. A idade média dos 
participantes foi de 48 anos e o tempo médio de atuação nesta função, 18 anos. O maior 
quantitativo dos profissionais que participaram da pesquisa trabalhava nas unidades 
pertencentes ao DS Oeste (23,6%) e o menor nas unidades dos DS Leste e Sul (ambos 
17,5%). Além disso, a maioria dos participantes da pesquisa afirmou ter recebido 
capacitação em TB e que já acompanharam doentes de TB. Os participantes também 
responderam que sempre se sentem capacitados para identificar usuários com suspeita 
de TB e para realizar orientações sobre a doença. A partir dos dados analisados foi 
possível identificar que o grau de implantação do PCT no município de Natal/RN foi 
classificado como parcialmente implantado (62,85%). As dimensões Estrutura e 
Processo também foram classificadas com o mesmo grau de avaliação (61,80% e 
63,17%, respectivamente). Dentre as três subdimensões pertencentes à Estrutura, 
apenas os recursos materiais encontram-se implantados (86,92%). Em relação a 
recursos humanos estes foram classificados como parcialmente implantado (55,00%) e 
os recursos estruturais, implantação incipiente (49,58%). Na dimensão Processo, foram 
analisadas três subdimensões. Dentre elas, a única implantada relaciona-se a 
atividades de sistemas de informação (87,00%). As atividades operacionais obtiveram 
o grau de parcialmente implantado (59,26%) e as atividades de educação em saúde, 
incipiente (36,88%). Na dimensão Estrutura, a primeira subdimensão avaliada foi a de 
recursos humanos, relacionada aos profissionais que trabalham com TB nas US, 
contabilizando 9 itens (100%) avaliados. Destes, três (33,3%) foram classificados como 
implantados, os quais correspondem à existência de enfermeiro, médico e técnico de 
enfermagem que trabalham com TB na APS; quatro itens (44,4%) foram classificados 
como não implantados, correspondentes à nutricionista, psicólogo, auxiliar de farmácia 
e farmacêutico e odontólogo. O enfermeiro foi citado como o profissional específico que 
responde pelo programa de TB (94,4%). Nos recursos estruturais foram avaliados os 
locais necessários para a realização das atividades de controle da TB, sendo 
contabilizados 03 itens (100%), destes 01 (33,4%) foi classificado como implantado, o 
qual corresponde a existência da sala de vacina (100%). O item em relação à existência 
de um local específico para atendimento de SR ou TB foi classificada como não 
implantado (33,3%). O item relacionado à existência de consultórios arejados foi 
classificado como incipiente (33,3%). Em relação a recursos materiais necessários para 
o desenvolvimento das atividades de controle da TB existentes nas US de APS foram 
avaliados 15 itens (100%). Destes, 12 (80%) foram classificados como implantados, são 
eles: Manual de Recomendações para o Controle de Tuberculose do MS, equipamentos 
para exame de TB (estetoscópio), os potes para exame de escarro, caixa 
térmica/isopor/geladeira, as fichas do E-SUS, de notificação SINAN/TB, de 
acompanhamento SINAN/TB, o livro sintomático respiratório e o de registros de casos; 
apenas 02 itens foram classificados como parcialmente implantados, o item relacionado 
à disponibilidade de máscaras (cirúrgicas e N95) e os panfletos educativos sobre a 
doença (13,3%). O item cartão de acompanhamento do TDO foi o único com 
classificação incipiente (6,7%). Na dimensão Processo, foram avaliados 37 (100%) 
itens. Foram classificados como implantados 12 (32,5%) itens; parcialmente 
implantados 05 (13,5%), com implantação incipiente 09 (24,7%) e 11 (29,7%) não 
implantados. Na subdimensão atividades operacionais, foram avaliados 30 (100%) 
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itens, destes 07 (23,3%) foram classificados como implantados. Estes itens estão 
relacionados aos critérios de utilização pela equipe de saúde das normas do MS para 
diagnóstico e tratamento da pessoa com TB (100,0%); da orientação a todos os SR a 
realizar o exame do escarro (100,0%); orientação para coleta do escarro (100,0%); 
solicitação de exame para diagnóstico e controle da TB (nesse caso a baciloscopia, com 
25,0%); da testagem anti-HIV em pacientes com TB (100,0%) o exame de contatos 
(100%) e a dispensação de medicamentos pela farmácia da unidade, com 33,4%). Ainda 
em relação à subdimensão Processo, 11 (36,7%) dos itens foram avaliados como não 
implantados. São eles: a periodicidade de encaminhamento semanal das amostras de 
escarro ao laboratório (75,0%), a solicitação de raio-X para o diagnóstico e controle da 
TB (25,0%), a frequência de realização da baciloscopia de controle (66,7%), o 
acompanhamento do usuário que faz TDO pelo médico e técnico de enfermagem 
(50,0%), a realização da vacina BCG (100%) e da prova tuberculínica (100%), e a 
dispensação de medicamentos pela US em sala específica do programa (33,3%). No 
tocante a subdimensão atividades de educação em saúde, 02 (100%) itens foram 
avaliados e ambos obtiveram classificação incipiente (100,0%), sendo eles a realização 
pelo serviço de atividade de educação em saúde para os usuários portadores de TB e 
da promoção da participação comunitária e mobilização social. A última subdimensão 
avaliada, as atividades de sistemas de informação, contou com a avaliação de 05 
(100,0%) itens. Todos os itens foram avaliados como implantados (100,0%), são eles: 
o preenchimento de rotina do livro de registro e acompanhamento de tratamento dos 
casos de TB e do livro de registro de SR, a notificação dos casos de TB no SINAN, o 
conhecimento sobre o sistema de informação GAL e a inserção das amostras de escarro 
para exame diagnóstico ou acompanhamento da TB neste sistema. O PNCT existe há 
duas décadas no país e sua implantação nas esferas municipais vem apresentando 
dificuldades em relação à carência de profissionais, fragmentação da assistência ao 
usuário, ausência de planejamento e avaliação das atividades. Resultados semelhantes 
a este estudo foram identificados em pesquisas realizadas em Minas Gerais, no 
Amazonas e em Niterói (ANDRADE et al., 2017; HEUFEMANN; GONÇALVES; 
GARNELO, 2013; OLIVEIRA; NATAL, 2007), corroborando com a classificação de 
implantação parcial do programa. Neste estudo, foi identificado que o profissional com 
maior atuação no programa, na visão dos enfermeiros, foi o enfermeiro, seguido pelo 
médico, técnico de enfermagem e ACS. O enfermeiro também foi identificado como o 
profissional específico que responde pelo programa nas US. Estudos trazem o papel de 
protagonismo do enfermeiro na APS no manejo da TB, o qual tem diversas atribuições, 
tanto na assistência ao portador de TB, no treinamento das equipes de saúde e na 
avaliação das ações dentro do programa, conforme as recomendações do PNCT 
(COSTA; RODRIGUES; SANTOS, 2013; OBLITAS et al., 2010; RÊGO et al., 2015; 
SOUSA; BALDOINO; SILVA, 2016). Estudo realizado no Paraná evidenciou que são os 
profissionais da enfermagem os mais procurados pelos usuários SR ou portadores de 
TB (FURLAN; SANTOS; MARCON, 2017). Ainda em relação aos recursos humanos, foi 
identificado que a grande maioria dos enfermeiros recebeu capacitação em TB e que os 
mesmos se sentem capacitados para identificar usuários com suspeita de TB e para 
realizar orientações sobre a doença. São necessárias capacitações periódicas para que 
haja o diagnóstico precoce e início do tratamento em tempo oportuno. A importância das 
capacitações também foi identificada em pesquisa que analisou a evolução ESF em 
Curitiba durante nove anos e seus reflexos sobre os casos de TB. O estudo revelou que 
as capacitações são de suma importância para o diagnóstico e tratamento correto e 
precoce, diminuindo a taxa de incidência da doença (MARQUIEVIZ et al., 2013). 
Achados de uma pesquisa realizada na Nigéria diferiram em relação ao conhecimento 
dos profissionais, pois estes devido à ausência de treinamento não tinham 
conhecimento sobre o manejo dos portadores com TB, e recomendaram capacitações 
(IBRAHIM et al., 2014). Em relação aos recursos estruturais, dois itens merecem 
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destaque, o que se refere à classificação incipiente das condições de arejamento dos 
consultórios e a não implantação do local específico para atendimento de SR ou 
portador de TB, o que mostra local de atendimento inadequado. Essa situação também 
foi identificada em estudo que revelou deficiência na ventilação nos consultórios e a não 
existência de locais específicos nas US observadas (HEUFEMANN, GONÇALVES; 
GARNELLO, 2013). No presente estudo a realidade não é diferente quando se refere a 
consultórios arejados. A maioria dos participantes referiu que os consultórios não 
possuem janelas havendo a necessidade do uso de ar condicionado. Os recursos 
materiais foram identificados como implantados no município de Natal/RN. Em relação 
aos que são utilizados no diagnóstico da doença (potes para exame de escarro), nos 
registros de dados (fichas de notificação e acompanhamento de casos, livros de 
registros) e no tratamento (medicação tuberculostática) são os de maior disponibilidade 
nas US do município de Natal. Diferentes achados foram relatados em estudos nos 
quais a falta de material nas unidades foi citada, como potes para coleta do escarro, 
livros de registros e caixa de isopor para acondicionamento do escarro (CUNHA; 
CAVALCANTI; COSTA, 2012; CUNHA et al., 2014; NOGUEIRA et al., 2007). Na 
dimensão processo, em relação ao diagnóstico da TB, é preconizado que haja a 
detecção precoce e precisa da doença (NURWIDYA et al., 2018). Tratando-se de 
métodos diagnósticos, no Brasil, o TRM-TB é atualmente indicado para o diagnóstico 
da doença, além de indicar a detecção de resistência à Rifampicina. A baciloscopia deve 
ser realizada mensalmente para controle do tratamento (BRASIL, 2015). Foi observado 
neste estudo que a solicitação do TRM-TB ainda não se constituiu como o exame a ser 
solicitado para diagnóstico da doença, o qual recebeu classificação incipiente; tendo a 
solicitação da baciloscopia como o exame solicitado no município tanto para diagnóstico 
como para o controle da TB. Ainda em relação ao diagnóstico da TB, o item relacionado 
à solicitação de raio-X para o diagnóstico da doença foi julgado como não implantado, 
apesar de ser considerado de grande importância pelo MS, o qual deve ser solicitado 
para todo paciente com suspeita clínica de TB (BRASIL, 2011). Outro estudo apresentou 
resultados semelhantes ao mostrar que este exame era pouco priorizado no diagnóstico 
de casos (PONCE et al., 2013). Entre as atividades operacionais relacionadas ao 
tratamento dos usuários o item relacionado ao acompanhamento do usuário que faz 
TDO pelo médico e técnico de enfermagem foi classificado como não implantado, o que 
nos chama atenção para outro resultado importante que foi a classificação incipiente da 
oferta do TDO nas US e da presença do cartão de acompanhamento. O PNCT prioriza 
o tratamento, oportuno e integral a todos os casos diagnosticados de TB e propõe adotar 
estratégias para o acompanhamento do tratamento. Uma dessas estratégias é o TDO, 
considerado fundamental para o fortalecimento da adesão do portador de TB ao 
tratamento. Sua realização depende da atuação da gestão, profissionais de saúde e da 
população (PERUHYPE et al., 2018). A subdimensão referente à realização das 
atividades de educação em saúde obteve classificação incipiente, assim como seus dois 
itens, atividade de educação em saúde realizada pelo serviço de saúde e a promoção 
da participação comunitária e mobilização social. Essa classificação é considerada 
negativa, pois é notável a importância dessas ações educativas e da participação 
comunitária para o controle da doença, visando à emancipação no autocuidado, o 
diagnóstico precoce, a adesão ao tratamento, a diminuição do abandono e o aumento 
dos casos curados. Além de que o apoio familiar e social ao portador da TB pode reduzir 
o estigma relacionado à doença (BRASIL, 2011; NYASULU et al., 2018). Essa realidade 
não é exclusiva do município de Natal. Estudos revelaram que essas práticas não têm 
acontecido com frequência na APS no país. Os motivos indicados pelos profissionais 
vão desde a sobrecarga de trabalho à falta de interesse da comunidade (CECILIO; 
HIGARASHI; MARCON, 2015; SÁ et al., 2013; WYSOCKI et al., 2017). Na presente 
pesquisa a maioria dos participantes afirmaram que quando essas atividades 
acontecem contam apenas com a participação dos enfermeiros, técnicos de 
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enfermagem e ACS. Quanto às atividades relacionadas aos sistemas de informações, 
todos os itens foram classificados como implantados. Os dados de investigação, 
diagnóstico, acompanhamento de casos de TB são realizados conforme preconizado 
pelo MS, com uso de instrumentos de coleta das informações, como fichas de 
notificação, livros de registro, o que faz parecer como prioridade de cumprimento. Esses 
resultados corroboram com estudo realizado no município de Natal no qual foi 
evidenciada pelos enfermeiros e ACS a importância desses sistemas no 
acompanhamento do portador de TB (MEDEIROS et al., 2017). Resultados 
semelhantes foram obtidos em estudo realizado em Manaus, no qual as atividades 
relacionadas ao SIS foram classificadas também como implantadas (LAVOR; 
PINHEIRO; GONÇALVES, 2016). 
 
Conclusão 

 
O grau de implantação programa no município de Natal foi analisado como parcialmente 
implantado. As dimensões Estrutura e Processo também foram classificadas como 
parcialmente implantadas, o que revela fragilidade em relação aos recursos e nas 
atividades desenvolvidas pelo PCT no município. Faz-se necessário uma reflexão pelas 
equipes de saúde da APS sobre os achados da pesquisa de modo a relacionar estes 
com seu processo de trabalho, em busca de melhoria da assistência ao SR como 
também ao portador de TB. Como limitações do estudo ressalta-se a perda da amostra 
em média de 17% e o fato da pesquisa ter sido realizada apenas com enfermeiros. 
Embora essa categoria profissional exerça protagonismo no controle da TB na APS no 
Brasil, encoraja-se o desenvolvimento de estudos que possam abranger os demais 
profissionais da equipe de saúde, gestores e usuários. 
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TÍTULO: Quimioterapia antineoplásica: desenvolvimento e avaliação de um aplicativo 

em dispositivos móveis 

Resumo 

Dispositivos móveis são considerados praticamente onipresentes no cotidiano. Essa 
conectividade oferece um potencial significativo em diferentes áreas de aplicativos, 
incluindo cuidados de saúde, o qual têm se mostrado promissor na melhoria dos 
resultados para uma variedade de condições e comportamentos de saúde. Por outro 
lado, um dos mais graves desafios enfrentados pelos sistemas de saúde é capacitar e 
engajar pessoas com doenças crônicas para gerir a sua própria saúde e/ou programas 
terapêuticos. Estudos mostraram a influência do uso dos aplicativos na conscientização 
e direcionamento aos cuidados paliativos e das doenças crônicas, auxiliou discussões 
entre médicos e pacientes sobre o tema e proporcionou um cuidado mais próximo 
desses pacientes. Ainda, foi evidenciada a eficiência dos aplicativos para 
acompanhamento de pacientes ambulatoriais pós-operatórias de baixo risco de mama, 
o qual tem por objetivo reduzir os custos de saúde para pacientes e provedores. Assim, 
é nítida a influência e o caráter transformador que a tecnologia móvel pode agregar a 
vida desses pacientes, contribuindo para melhora na qualidade de vida. Entretanto, 
ainda é carente o conhecimento e a experiência nesse tema, devido a sua inovação e 
precariedade de literatura e relatos. Logo, esse estudo objetiva o desenvolvimento de 
um aplicativo que facilite a administração dos medicamentos antineoplásicos em 
domicílio e contribuir para o crescimento científico desse tema. 
 
Palavras-chave: Adesão medicamentosa; aplicativos móveis; educação médica; câncer 

TITLE: ChemoDay: a mobile care system for patients undergoing oral chemotherpy 

Abstract 

Mobile devices represent a significant presence in people's daily lives and are almost 
ubiquitous. This connectivity offers a tool in different areas of applications (apps), 
including health care which has shown profound improve in several health conditions 
and behaviors. Whereas one of the most important challenges that the health systems 
face is to evolve people with chronic disease with their condition and their health status 
and to take action on their own care. Studies shown the influence of the apps use to 
ameliorate the awareness of the palliative care and the chronic disease, to support the 
medical-patient’s discussion about the theme and to promote a more intimate care. In 
addition, we could see their great efficiency to follow the low risk outpatients after breast 
cancer surgery, in reducing the cost of this care for patients and for the providers. Is clear 
this apps influence and the transforming power they could provide to this patients’ lives, 
playing an important role in a better treatment and their life quality. Otherwise, the 
literature is still poor on this theme. Therefore this study aim to develop an application to 
facilitate the oral antineoplasic drugs administration and contribute to this theme 
enhancement. 
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Introdução 

Dispositivos móveis são considerados praticamente onipresentes no cotidiano. Essa 
conectividade oferece um potencial significativo em diferentes áreas de aplicativos, 
incluindo cuidados de saúde, o qual têm se mostrado promissor na melhoria dos 
resultados para uma variedade de condições e comportamentos de saúde. Por outro 
lado, um dos mais graves desafios enfrentados pelos sistemas de saúde é capacitar e 
engajar pessoas com doenças crônicas para gerir a sua própria saúde e/ou programas 
terapêuticos. Estudos mostraram a influência do uso dos aplicativos na conscientização 
e direcionamento aos cuidados paliativos e das doenças crônicas, auxiliou discussões 
entre médicos e pacientes sobre o tema e proporcionou um cuidado mais próximo 
desses pacientes. Ainda, foi evidenciada a eficiência dos aplicativos para 
acompanhamento de pacientes ambulatoriais pós-operatórias de baixo risco de mama, 
o qual tem por objetivo reduzir os custos de saúde para pacientes e provedores. Assim, 
é nítida a influência e o caráter transformador que a tecnologia móvel pode agregar a 
vida desses pacientes, contribuindo para melhora na qualidade de vida. Entretanto, 
ainda é carente o conhecimento e a experiência nesse tema, devido a sua inovação e 
precariedade de literatura e relatos. Logo, esse estudo objetiva o desenvolvimento de 
um aplicativo que facilite a administração dos medicamentos antineoplásicos em 
domicílio e contribuir para o crescimento científico desse tema. Este projeto tem como 
objetivo aplicar o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para auxiliar 
no cuidado de pacientes com câncer atendidos em um centro de referência no 
tratamento do câncer, no município de Natal, RN. Objetivos específicos: (1) Caracterizar 
sócio-demográfico e epidemiologicamente os pacientes que fazem uso de 
quimioterápicos antineoplásicos via oral em domicilio; (2) Compreender as dificuldades 
apresentadas por pacientes oncológicos para uso de uso de quimioterápicos 
antineoplásicos via oral em domicilio; (3) Desenvolver e avaliar um aplicativo multimídia 
para dispositivos móveis (tablets e celulares) para orientações de cuidados no uso de 
quimioterapia antineoplásica via oral domiciliar. 
 
Metodologia 

 
Tratar-se-á de uma pesquisa aplicada na modalidade de produção tecnológica, 
constituída de três fases. A Fase I, denominada Definição de Requisitos, corresponderá 
à primeira etapa do desenvolvimento do aplicativo multimídia caracterizada pelo 
levantamento das dificuldades dos pacientes em relação às orientações de Enfermagem 
no uso de quimioterapia antineoplásica via oral domiciliar. Além disso, esta fase 
constituirá de uma caracterização biopsicossocial, epidemiológica e demográfica dos 
pacientes que fazem uso de quimioterápicos antineoplásicos via oral em domicilio. A 
Fase II é representada pela metodologia de desenvolvimento do aplicativo multimídia 
em plataforma móvel para orientações de Enfermagem no uso de quimioterapia 
antineoplásica via oral domiciliar. A Fase III consistiu na avaliação do aplicativo 
multimídia em plataforma móvel para orientações de Enfermagem no uso de 
quimioterapia antineoplásica via oral domiciliar por especialistas na área de oncologia e 
assistência de Enfermagem. Essas fases serão apresentadas a seguir. A pesquisa 
aplicada é responsável por encontrar solução imediata para um problema existente. 
Sendo assim, seu objetivo final consiste no planejamento sistemático de uma mudança 
em uma situação problemática Os bolsistas da graduação envolvidos na pesquisa vão 
colaborar com os pesquisadores nas seguintes etapas do projeto: 1-PROCEDIMENTOS 
DE COLETA DE DADOS Os pacientes serão convidados no ato de dispensação do 
medicamento no rol da farmácia, sendo informados os objetivos da pesquisa, a 
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identificação do pesquisador, bem como a disponibilidade para o esclarecimento de 
eventuais dúvidas. Se houver interesse, eles serão encaminhados para uma sala 
disponível próxima a farmácia cedida pela administração do referido ambiente de 
estudo. Será aplicado um instrumento de coleta de dados, constituído de quatro partes 
distintas: a primeira, com dados de caracterização sociodemográfica e epidemiológica; 
a segunda com perguntas norteadoras sobre as orientações de enfermagem e médicas 
quanto ao uso dos medicamentos no domicilio; a terceira, com questões sobre os 
conhecimentos de informática e a tecnologia disponível, e a quarta, com as reais 
orientações fornecidas ao paciente que são descritas no prontuário. Este questionário 
será aplicado após o processo de dispensação do medicamento. Logo, o paciente não 
precisará se locomover ao hospital para responder este questionário. Além disso, 
ressalta-se que, anteriormente a aplicação do questionário, será aplicado o TCLE I. 2- 
E AUXILIO NO DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO MULTIMÍDIA 
 
Resultados e Discussões 

 
We have described the development of ChemoDay, the mobile app that al-lows the 
patient to manage their oncology treatment, as well as to store data, and provide better 
communication with their physician or other health professionals. ChemoDay allows the 
patient to sign in from a smartphone or tablet and ac-cess or manage data in one uniform 
platform. Data can be added when users are offline and synchronized once online. Only 
the English language is currently sup-ported by ChemoDay, but support for Portuguese 
and Spanish languages is planned. The ChemoDay functionality allows users to view, 
search, and manage their oncology treatment, all of which is linked to the patient clinical 
data. This repre-sents a potentially powerful resource for communication of the health 
profession-als with the patient, because intercurrences can be registered daily, as well 
as doubts about the treatment, state of mind, scheduling of appointments for the 
treatment, and dispensation of drug date, are just some examples. (Table 1) Given the 
features of the App, we believe that ChemoDay has the potential to improve adherence 
to cancer treatment, because it reminds the patient of the time to take the medicine and 
assists in the management of care. A particular care was given to the design elements 
of ChemoDay to ensure an intuitive and easy-to-learn user interface. The layout that was 
developed was simple, to facilitate user comfort with the system (26). (Figura 3) The 
weight and height are given on the registration screen. This information can be used to 
calculate the dose of chemotherapy (27). (Figure 4) In this app, the patient will receive 
health education, because it is well known that patient education, monitoring and family 
or caretaker involvement, can im-prove adherence of patients undergoing treatment (4). 
(Figure 5) Another Chemoday update is keeping an appointment calendar up-to-date. 
Thus, the cell phone will remember (28,29) the time and date of the consultation that the 
patient will perform, avoiding losing the appointment (28). Nursing care in medication 
administration is essential for patient safety (30-32). So, this application will make this 
function available to your users. (Figure 6) Patients with depression, unreliable behavior, 
lack of motivation in the past or with a history of self-modulating doses of other 
medications are frailest and need more attention so as to encourage an accurate self-
administration of oral therapies (7,9,33-36). Therefore, health staff has to be aware of 
these adherence issues in order to identify potential non-adherent patients and 
implement possible effective-ness interventions. 
 
Conclusão 

 
O aplicativo foi desenvolvido e nomeado Chemoday e foi testado por pacientes de um 
hospital em tratamento domiciliar antineoplásico. Acreditamos que ele é uma ferramenta 
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segura, de fácil manejo para que os pacientes monitorem seus tratamentos e sua saúde, 
assim como registrar o acompanhamento do tratamento, seu histórico, as 
intercorrências, sua percepção de bem estar, o estoque de medicamentos, o 
conhecimento dos possíveis efeitos adversos. Portanto, torcemos para que o Chemoday 
seja uma ferramenta poderosa e vastamente utilizada, para melhorar tanto a pesquisa 
como a prática clínica, assim como melhorar a aderência medicamentosa dos 
tratamentos antineoplásicos e a qualidade de vida dos pacientes. 
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TÍTULO: Estudo comparativo entre os fotossensibilizantes Azul de Metileno e 

Ftalocianina Cloro-alumínio utilizados na Terapia Fotodinâmica no tratamento de 

pacientes com Periodontite Crônica. 

Resumo 

 
Objetivos: Avaliar o efeito da Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDA) utilizando os 
fotossensibilizantes Cloro-Alumínio Ftalocianina (AlClFc) e Azul de Metileno (AM) 
adjuvante ao tratamento periodontal não cirúrgico sobre os parâmetros clínicos 
periodontais em pacientes com periodontite. Métodos: Neste ensaio clínico 
randomizado e duplo cego, foram avaliados 38 pacientes, que possuiam 2 ou 3 sítios 
periodontais doentes (PS≥5mm), totalizando 95 sítios, dentre os quais 25 eram do grupo 
controle (RACR), 42 do grupo teste 1 (RACR+TFDA com AICIFc) e 28 do grupo teste 2 
(RACR+TFDA com AM), com aplicação única da TFDA após finalização das sessões 
de RACR nos grupos teste. Índices orais (IPV e ISG) e parâmetros clínicos periodontais 
(ISS, PS e NIC) foram avaliados no Baseline e após 3 e 6 meses. Resultados: Houve 
aumento do IPV no grupo controle nos 6 meses de acompanhamento (p=0,003), e 
diminuições significativas nos grupos teste (p<0,001). ISG diminuiu significativamente 
entre baseline e 3 meses no grupo teste 2 (p<0,05). As reduções de ISS entre os grupos 
tiveram significância estatística apenas para 3 meses de avaliação (p<0,05), a PS 
diminuiu significativamente em todos os grupos (p<0,05) e ganhos de inserção clínica 
apresentaram significância apenas para o grupo controle (p=0,015) e teste 2 (p<0,01). 
Conclusões: Não houve benefícios adicionais utilizando a TFDA adjuvante ao 
tratamento periodontal básico com os dois tipos de fotossensibilizantes. 
 
 
Palavras-chave: Fotoquimioterapia; Doença Periodontal; Resultado do Tratamento. 

TITLE: Comparative study between the photosensitizers Methylene Blue and Chloro-

aluminum Phthalocyanine used in Photodynamic Therapy in the treatment of patients 

with Chronic Periodontitis. 

Abstract 

 
Aim: To evaluate the effect of Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT) using the 
photosensitizers Chlorine-Aluminum Phthalocyanine (AlClFc) and Methylene Blue (MB) 
adjuvant to non-surgical periodontal treatment on periodontal clinical parameters in 
patients with periodontitis. Methods: In this randomized and double-blind clinical trial, 38 
patients were evaluated, with 2 or 3 diseased periodontal sites (PD≥5mm), totaling 95 
sites, including 25 in the control group (SRP), 42 in the test group 1 (SRP + aPDT with 
AICIFc) and 28 from the test group 2 (SRP + aPDT with MB), with a single application of 
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aPDT after completion of the SRP sessions in the test groups. Oral indices (PI and GBI) 
and periodontal clinical parameters (BOP, PD and CAL) were assessed at baseline and 
after 3 and 6 months. Results: There was an increase in PI in control group on 6-month 
follow-up (p = 0.003), and significant decreases in test groups (p<0.001). BOP reductions 
between the groups had statistical significance only for 3 months of evaluation (p<0.05), 
the PD decreased completely in all groups (p<0.05) and gains of significant clinical 
attachment only for the control group (p=0.015) and test 2 (p<0.01). Conclusions: There 
were no additional benefits using aPDT as an adjunct to basic periodontal treatment with 
both types of photosensitizers. 
 
 
Keywords: Photochemotherapy; Periodontal Disease; Treatment Outcome. 

Introdução 

A periodontite é definida como uma condição inflamatória crônica dos tecidos 
periodontais, de etiologia multifatorial, associada ao biofilme dentário. Tem como 
característica a perda e destruição progressiva das estruturas de suporte do elemento 
dentário (STEFFENS & MARCANTONIO, 2018), podendo levar à recessão gengival, 
mobilidade e perda dentária (COLOMBO et al. 2016). 
O tratamento convencional para a periodontite consiste na remoção mecânica do 
biofilme dentário supra e subgengival através de orientações de higiene oral e raspagem 
e alisamento corono-radicular (RACR), com o objetivo de resolução da inflamação 
periodontal, restrição da progressão da doença e do restabelecimento da saúde 
periodontal (CAMPANILE et al. 2015). 
A RACR promove melhora nos parâmetros clínicos periodontais, tais como a redução 
na profundidade de sondagem, diminuição do sangramento gengival e ganho de 
inserção clínica, devido promoção da diminuição dos periodontopatógenos, os quais 
podem voltar aos níveis iniciais caso não haja manutenção periodontal periódica 
(FAVERI et al., 2006). Isso porque existem limitações físicas associadas a esta terapia, 
relacionadas a grandes profundidades de bolsas periodontais ou regiões de furca que 
dificultam o completo desbridamento mecânico da região, e a persistência de 
periodontopatógenos pode favorecer a recolonização subgengival e a recorrência da 
doença periodontal (BETSY et al., 2014). 
Tendo em vista essa limitação, diversas terapias adjuvantes ao tratamento convencional 
têm sido utilizadas, a fim de reforçá-lo, reduzindo ou eliminando microrganismos que 
não puderam ser alcançados mecanicamente. Uma das terapias propostas é a Terapia 
Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDA), devido ao seu potencial antibacteriano por 
ablação direta, desnaturação térmica e destruição de células bacterianas (BARBOSA et 
al, 2018). 
Estudos clínicos e laboratoriais recentes demonstram resultados satisfatórios 
envolvendo a TFDA associada à RACR no tratamento das doenças periodontais, 
melhorando os parâmetros clínicos periodontais de profundidade à sondagem, nível de 
inserção clínica e sangramento à sondagem (ORELLANA et al, 2012; BUNDIDPUN et 
al, 2018). 
Nesta terapia, um fotossensibilizador (FS) específico é inserido dentro da bolsa 
periodontal e absorvido pelos microrganismos, depois ativado por luz visível de 
comprimento de onda específico, produzindo espécies reativas de oxigênio que são 
altamente citotóxicas (DE FREITAS et al, 2016). Dessa forma, a TFDA requer a 
combinação de três componentes, a saber, um fotossensibilizador, uma fonte de luz 
visível e oxigênio molecular (BETSY et al, 2014). 
Diversos fármacos fotossensibilizantes são utilizados na TFDA, dentre os quais se 
destaca o azul de metileno (AM). Devido ao seu baixo peso molecular, é capaz de 
penetrar rapidamente no biofilme dental e causar a morte dos microrganismos 
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patogênicos (SILVA et al., 2012). Ensaios clínicos têm sido realizados para analisar o 
uso da TFDA com o AM adjuvante ao tratamento convencional da periodontite., nos 
quais foi observada melhora nos parâmetros clínicos periodontais nos grupos que 
receberam a TFDA mediada pelo AM (MALGIKAR, 2016; DE FREITAS, 2016). 
Outra substância que tem atraído interesse na Odontologia para aplicação na TFDA é 
a Cloro-Alumínio Ftalocianina (AlClFc) devido suas propriedades fotoquímicas e 
fotofísicas (MORAES et al. 2015; MORAES et al. 2017). Os derivados de ftalocianina, 
como o AM, são mais eficazes na geração de EROS e têm menor capacidade de 
manchar estruturas dentárias em comparação com as moléculas tradicionais de 
fenotiazina (LONGO et al., 2011). 
Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é de avaliar, longitudinalmente, o efeito 
do fotossensibilizante AlClFc em comparação ao AM na TFDA como adjuvante ao 
tratamento periodontal básico sobre os parâmetros clínicos periodontais em pacientes 
com periodontite crônica. 
 
Metodologia 

 
1. Implicações Éticas 
A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), conforme parecer 2.484.372/2018 segundo 
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os sujeitos foram esclarecidos sobre 
os objetos da pesquisa e, caso concordarem em participar desta, assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
2. Tipo de Pesquisa 
O estudo se caracterizou por um ensaio clínico, paralelo, controlado, randomizado, 
duplo cego, longitudinal e prospectivo, no qual foram avaliados parâmetros clínicos 
periodontais em um comparativo entre a TFDA com Cloro-Alumínio Ftalocianina e a 
TFDA com Azul de Metileno. 
3. Universo da Amostra 
A população do estudo foi constituída por pacientes portadores de periodontite que 
procuram atendimento nas Clínicas Integradas do Departamento de Odontologia da 
UFRN, e que se enquadraram nos critérios de inclusão e concordaram em participar 
deste estudo mediante assinatura do TCLE (Apêndice A). 
3.1 Critérios de inclusão 
Foram incluídos na pesquisa: indivíduos com periodontite nos estádios III, tendo como 
base a nova Classificação das Doenças Periodontais - Relatório do Consenso de 2017 
– Workshop Mundial sobre a Classificação das Doenças e Condições Periodontais e 
Peri-implantares; idade superior a 18 anos; presença de dois ou três sítios em sextantes 
distintos com profundidade à sondagem maior ou igual a 5mm e sangramento à 
sondagem e com perda óssea comprovada por radiografias periapicais (PAPAPANOU 
et al., 2018). 
3.2 Critérios de exclusão 
Não puderam participar da pesquisa: pacientes gestantes ou amamentando; fumantes; 
diabéticos; alérgicos a ftalocianina e azul de metileno; submetidos a tratamento 
periodontal e/ou antibióticos nos últimos 3 meses. Os elementos dentários com quadros 
periodontais agudos no momento do exame, com mobilidade grau III, com extração 
indicada, dentes com presença de lesão endodôntica, ou que não pertencessem a um 
mesmo elemento dentário ou sítio periodontal de elemento dentário adjacente a um sítio 
já incluído no estudo também foram excluídos. 
4. Cálculo da Amostra 
O cálculo da amostra determinou que 220 sítios periodontais em cada grupo seriam 
suficientes para avaliar uma diferença mínima de 1mm na alteração do NIC dos sítios 
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doentes entre os grupos testes e controle em 6 meses. Considerou-se um erro alfa de 
5%, nível de significância de 95%, beta de 80% e desvio padrão de 1. 
5. Seleção da Amostra 
Foram selecionados 35 indivíduos, distribuídos em três grupos: 11 no grupo teste 1 
(RACR+TFDA– AlClPc), 15 no grupo teste 2 (RACR+TFDA–AM), e 9 no grupo controle 
(somente RACR). Cada paciente possuía 2 ou 3 sítios periodontais doentes (PS≥5mm), 
totalizando 89 sítios periodontais, sendo, 22 sítios pertencentes aos pacientes do grupo 
teste-AM, 42 sítios pertencentes aos do grupo teste-AlClFc, e 25 sítios pertencentes aos 
do grupo controle. 
6. Coleta de dados 
A coleta de dados consistiu de preenchimento de questionário semiestruturado 
contendo dados sociodemográficos e anamnese (Apêndice B), preenchimento de ficha 
clínica (Apêndice C) com coleta de dados referentes à condição de higiene bucal (índice 
de placa visível e índice de sangramento gengival) e parâmetros clínicos periodontais 
(sangramento à sondagem, profundidade de sondagem e nível de inserção clínica) dos 
pacientes incluídos no estudo. 
7. Fase Experimental 
Após sorteio e coleta de dados iniciais da ficha de dados sociodemográficos e da ficha 
clínica, cada indivíduo foi submetido a um dos três tratamentos descritos abaixo: 
7.1 TRATAMENTO A (Grupo Controle) 
Orientação de higiene bucal + Raspagem e alisamento corono-radicular manual, em 
sessão única, boca completa. 
7.2 TRATAMENTO B (Grupo Teste AlClFc) 
Orientação de higiene bucal + RACR manual, em uma ou mais sessões + Terapia 
fotodinâmica antimicrobiana com AlClPc. A TFDA foi aplicada uma única vez, logo após 
a finalização das sessões de RACR. Ela consistiu na irrigação subgengival de 0,5mL da 
formulação fotossensibilizadora de cloro-alumínio ftalocianina (AlClFc) líquida, com o 
auxílio de uma seringa de insulina e sob isolamento relativo com roletes de algodão, 
preenchendo completamente a bolsa periodontal. A solução foi mantida por cinco 
minutos (tempo pré-irradiação), para então ser aplicado o laser de baixa potência 
(660nm, Photon Lase III, DMC Equipamentos Ltda, São Carlos, São Paulo, Brasil) com 
a ponta da fibra ótica do laser posicionada paralelamente ao longo eixo do dente em 
contato com a margem gengival (sem penetrar na bolsa) por um período de 15 segundos 
(THEODORO et al., 2012). Óculos de segurança especiais foram utilizados pelo 
operador e pacientes para prevenir possíveis danos oculares causados pela irradiação 
a laser. 
7.3 TRATAMENTO C (Grupe Teste Azul de Metileno) 
Orientação de higiene bucal + RACR manual em uma ou mais sessões + Terapia 
fotodinâmica antimicrobiana com AM. A TFDA foi realizada seguindo os mesmos passos 
do grupo teste 1, diferindo utilizando a solução de Azul de Metileno 0,005% (Chimiolux 
5, DMC), e aplicando o laser de baixa potência por um período de 90 segundos 
(CARVALHO et al., 2015). 
A orientação de higiene bucal e um controle rigoroso do biofilme e cálculos dentários 
foram estabelecidos desde o início do estudo (T0) e aos três (T3) e seis (T6) meses. 
8. Processamento e análise dos dados 
Para análise dos dados, as informações coletadas foram inseridas em uma planilha no 
Microsoft Excel e, em seguida, criado um banco de dados no programa Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS®) na versão 20.0. Aplicou-se o teste de Kruskall 
Wallis para análise intergrupo em cada tempo (baseline, T3, T6). O teste de Friedman 
foi utilizado para análise intragrupo entre todos os períodos estudados. Utilizou-se um 
nível de significância de 5% (p<0,05) para a avaliação intragrupos e intergrupos. 
 
Resultados e Discussões 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 991 

 

 
Foram triados 99 pacientes, dos quais 38 foram incluídos para esta pesquisa por terem 
preenchido os critérios de inclusão. Destes, 24 (63,1%) eram do sexo feminino e 14 
(36,9%) do sexo masculino, com idade média de 51,37 anos, variando de 27 a 80 anos. 
Os pacientes selecionados foram dividos nos três grupos, sendo 9 (23,7%) para o grupo 
controle, tratados apenas com a RACR, 15 (39,5%) para o grupo teste 1, submetidos à 
RACR+TFDA(AICIFc) e 14 (36,8%) para o grupo teste 2, nos quais foi realizada a 
RACR+TFDA(AM). Todos foram avaliados no baseline até os 6 meses de 
acompanhamento. Contudo, apenas 31 pacientes (6 do grupo controle, 11 do teste 1 e 
14 do teste 2) receberam acompanhamento até os 6 meses completos, enquanto os 
outros 7 pacientes só tiveram, até o momento, avaliação de três meses. 
Cada paciente possuia de 2 a 3 sítios periodontais doentes (profundidade de sondagem 
maior ou igual a 5mm), totalizando os 95 sítios avaliados de pacientes com periodontite 
estádio III ou IV, dentre os quais 25 sítios pertenciam aos pacientes do grupo controle, 
42 ao grupo teste 1 e 28 pertenciam ao grupo teste 2. Todos os sítios foram incluídos 
para a análise de três meses, enquanto para seis meses, apenas 74 sítios foram 
analisados (14 do grupo controle, 32 do grupo teste 1 e 28 do grupo teste 2). 
Com relação à quantidade de sítios tratados com biofilme, no grupo controle houve 
variação de 5 sítios no baseline, 7 em T3 e 6 em T6. No grupo teste 1, houve aumento 
de 17 sítios no baseline para 19 em T3 e diminuição para 14 em T6. Por possuirem 
amostras pequenas, não foi possível detectar entre quais tempos de acompanhamento 
residia a diferença nesses dois grupos, apesar de terem apresentado variações 
significativas ao longo dos 6 meses (p < 0,05). Já no grupo teste 2, foi verificada redução 
significativa de 26 sítios no baseline, 17 em T3 e 18 em T6 e, aplicado o pos hoc, 
identificou-se que a significância residia entre o baseline e T3 (p<0,001). Na análise 
intergrupos, apenas no baseline foi possível observar uma diferença estatisticamente 
significante (p = 0,002), e essa significância foi mais prevalente para o grupo teste 2 
(tabela 1). 
Para o ISG, foi observada diminuição da mediana em todos os grupos, sendo de 20,43 
no baseline para 8,66 em três meses e aumento para 10,08 em seis meses de 
acompanhamento para o grupo controle, de 16,66 no baseline para 13,54 em T3 e 15,21 
em T6 para o grupo teste 1 e de 22,20 no baseline para 16,15 em T3 e 9,48 em T6 no 
grupo teste 2, tendo sido observada redução significativa neste último (p=0,041). Ao se 
realizar a análise intergrupos através do teste Kruskall Wallis não se identificaram 
diferenças significativas para os tempos de acompanhamento (p > 0,05) (tabela 2). 
A partir dos resultados com relação aos índices de condição de higiene oral, podemos 
dizer que a TFDA com azul de metileno adjuvante à terapia periodontal básica 
proporcionou melhores resultados em comparação aos outros grupos. Borecki, et al 
(2018) encontraram resultados semelhantes ao realizarem um ensaio clínico em que a 
TFDA foi utilizada de forma adjunta ao tratamento periodontal convencional, tendo sido 
observado benefício adicional em relação à redução do sangramento gengival em 
comparação ao grupo controle. Não obstante, deve-se reforçar a importância do 
tratamento periodontal de suporte através de consultas regulares de acompanhamento, 
uma vez que a instrução e motivação de higiene oral são fundamentais para manter tais 
índices a níveis compatíveis com a saúde periodontal. Isso porque o IPV e o ISG podem 
refletir apenas o momento da realização do exame, e não a condição real do paciente. 
Em relação ao ISS, que, segundo Lang et al. (1986), é um importante índice para 
predizer a progressão da doença periodontal, foi obseravada diminuição em todos os 
grupos do estudo. No grupo controle, foi observada diminuição da mediana de 28,43 no 
baseline, 15,13 em três meses de acompanhamento e aumento para 19,27 em seis 
meses. No grupo teste 1, houve diminuição da mediana de 29,86 no baseline para 36,95 
em T3 e para 24,44 em T6. Já no grupo teste 2 foi observada redução da mediana entre 
os tempos de avaliação, de 34,83 no baseline, 25,90 em T3 para 23,90 em T6. Ao se 
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realizar a análise intragrupos, não se identificou relevância significativa entre os tempos 
de avaliação (p>0,05). Já na análise intergrupos, foi observada diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos apenas na avaliação de 3 meses (p<0,05) 
(tabela 2). 
Corroborando com esses resultados, Pulikkotil et al. (2016), em um ensaio clínico de 
boca dividida, examinaram a eficácia adicional da TFDA com Azul de Metileno, 
adjuvante à RACR, em 24 pacientes com periodontite. Observaram uma redução 
significativa (p<0,05) do ISS e da PS tanto para o grupo teste quanto para o controle 
durante os 3 meses de avaliação, independente da aplicação da terapia. Apesar disso, 
em outro ensaio clínico, Betsy et al. (2014) encontraram diminuições estatisticamente 
significativas (p>0,05) de PS e NIC no grupo que recebeu a RACR com adição da TFDA 
com Azul de Metileno em comparação ao grupo controle aos 3 e 6 meses de 
acompanhamento. 
Christodoulides (2008) e Chondros (2009), utilizando o fotossensibilizante cloreto de 
fenotiazina na TFDA adjuvante à RACR, mostraram que os sítios que receberam TFDA 
apresentaram maior redução do ISS (p<0,05), o que poderia indicar contribuição dessa 
terapia na diminuição da inflamação periodontal. Tais resultados podem ser explicados 
com base em dois fatores associados à utilização da TFDA. O primeiro fator diz respeito 
à ação antimicrobiana, através da produção de radicais livres (oxigênio singlet), que são 
tóxicos às células. Além disso, tem sido relatado que lasers de baixa potência são 
responsáveis por uma “fotobiomudulação” tecidual, uma vez que a luz pode melhorar o 
processo de cicatrização e reduzir a inflamação periodontal, explicando em parte a 
modulação da resposta imuno-inflamatória promovida pela TFDA (KOLBE, 2014). 
Para PS, nos três grupos avaliados, foram observadas reduções significativas (p<0,05). 
No grupo controle, houve redução da mediana de 5,25mm no baseline para 4,16mm em 
T3 e 3,83mm em T6 (p=0,007). Para o grupo teste 1, observou-se redução da mediana 
de 5,33mm no baseline para 4,33mm em T3 e 4,00 em seis meses de acompanhamento 
(p=0,001). Já no grupo teste 2, houve diminuição da mediana somente do baseline para 
T3, de 5,00mm para 4,00, com aumento para 3,75mm no T6 (p<0,01). Para a análise 
intergrupos, não foram observadas diferenças significativas para nenhum dos tempos 
avaliados (p>0,05) (tabela 2). 
De forma semelhante, outros ensaios clínicos (SUCHETA et al., 2019; POURABBAS et 
al., 2014) relataram melhorias clínicas em relação à PS entre os tempos de 
acompanhamento. Já no ensaio clínico de Martins et al., (2017), foi observada 
diminuição significativa maior da PS no grupo teste em comparação ao grupo controle. 
No entanto, esses resultados não podem ser comparados com o presente estudo, pois 
houve grandes diferenças em termos de desenho do estudo, tamanho da amostra e 
frequência de aplicação da TFDA. 
Em relação à variável NIC, observou-se ganho significativo no grupo controle de 
inserção clínica de 1,66mm no baseline para T3 (p=0,015), com perda não significativa 
de 0,17mm de T3 para T6. No grupo teste 1, houve ganho não significativo de 0,34mm 
do baseline para T3 e de 0,06mm de T3 para T6 (p>0,05). Para o grupo teste 2, foi 
constatato ganho significativo de inserção clínica de 1,10mm do baseline para T3 
(p=0,032), e de 0,15mm de T3 para T6. Não houve diferenças significativas entre os 
grupos para os tempos de acompanhamento (p>0,05) (tabela 2). 
Ao contrário do que foi encontrado nesse estudo, Azarpazhooh et al. (2010) conduziram 
uma revisão sistemática para avaliar a efetividade da TFDA para tratamento da 
periodontite em comparação com a RACR realizada sozinha ou em combinação com a 
TFDA. Os autores dos cinco estudos demonstraram que a abordagem combinada 
alcançou maiores ganhos de NIC do que os outros tratamentos que utilizaram somente 
a RACR, sugerindo que RACR adjunta à TFDA obteve uma eficácia provável no ganho 
de inserção clínica. 
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Levando em consideração os resultados obtidos nos grupos que receberam a TFDA 
utilizando as diferentes substâncias fotossensibilizantes – Cloro-alumínio Ftalocianina e 
Azul de Metileno –, observaram-se eficácias semelhantes com relação ao efeito sobre 
os parâmetros clínicos periodontais avaliados. Dessa forma, não foi possível identificar 
qual das substâncias proporcionou melhores resultados no tratamento adjuvante à 
RACR. As limitações do presente estudo que podem justificar tal achado incluem a falta 
de um protocolo definido para a TFDA na Periodontia somada à diversidade de 
fotossensibilizantes utilizados no mercado, e a negligência por parte dos pacientes em 
relação à higienização e saúde bucal. 
 
Conclusão 

 
Não foram observados efeitos benéficos adicionais utilizando a TFDA com os dois 
fotossensibilizantes, Azul de Metileno e Cloroalumínio Ftalocianina, de forma adjuvante 
ao tratamento periodontal não cirúrgico, sobre os parâmetros clínicos periodontais: 
índice de placa visível, índice de sangramento gengival, índice de sangramento à 
sondagem, profundidade de sonsagem e nível de inserção clínica. 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DA FORÇA MUSCULAR DOS EXTENSORES DE JOELHO 

SOBRE A VELOCIDADE DA MARCHA E CAPACIDADE FUNCIONAL DE INDIVÍDUOS 

COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

 
Introdução: A manutenção da marcha normal depende, dentre outros fatores, do torque 
da musculatura que compõe os membros inferiores, sobretudo do quadríceps femoral. 
Em adultos com AVC, o pico de torque isométrico de todo membro inferior mais afetado 
se mostrou ser menor se comparado ao outro membro. Objetivo: Analisar a influência 
do torque muscular dos extensores de joelho de indivíduos com AVC crônico 
relacionando com velocidade da marcha e capacidade funcional. Metodologia: Trata-se 
de um estudo observacional análise de caráter transversal, no qual 29 indivíduos com 
sequelas de AVC foram avaliados quanto ao torque muscular por dinamometria 
isocinética, velocidade da caminhada, pelo teste de caminhada de 10 metros, e a 
capacidade funcional, pelo de caminhada de 2 minutos. Resultados: Os resultados deste 
estudo apresentou correlação moderada entre o pico de torque dos extensores de joelho 
do membro parético com a velocidade de caminhada (r=0,660; p<0,01) e capacidade 
funcional (r=0,666;p<0,01). No membro não parético, houve correlação apenas com a 
capacidade funcional (r=0,424;p<0,05), apesar de ter se apresentado divergente dos 
dados da literatura. Conclusão: O estudo demonstrou que o pico de torque do membro 
parético parece ter mais influência sobre a capacidade funcional e velocidade de 
caminhada. 
 
 
Palavras-chave: Força muscular.Distúrbios neurológicos da marcha.Capacidade 

funcional. 

TITLE: INFLUENCE OF THE KNEE EXTENSORS MUSCLE STRENGTH ON THE 

WALKING SPEED AND FUNCTIONAL CAPACITY OF INDIVIDUALS WITH STROKE 

Abstract 

  
 
Introduction: The maintenance of normal gait depends, among other factors, on the 
muscles strength of the lower limbs, especially the quadriceps femoris. In adults with 
stroke, the peak isometric torque of all affected lower limbs is shown to be lower 
compared to the other limb. Objective: To analyze the influence of the muscle torque of 
the knee extensors of individuals with chronic stroke relating to gait speed and functional 
capacity. Methodology: This is an observational cross-sectional study, in which 29 stroke 
sequelae individuals were evaluated about the muscle torque by isokinetic 
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dynamometry, walking speed, by the 10-meter walking test, and functional capacity, by 
the 2 minute walking test. Results: The results of this study show moderate correlation 
between the peak torque of knee extensors of the paretic limb with walking speed 
(r=0.660; p<0.01) and functional capacity (r = 0.666; p <0.01). In the non-paretic limb, 
there was correlation only with functional capacity (r = 0.424; p <0.05), despite having 
disagreed from data in the literature. Conclusion: The study demonstrated the peak 
torque of the paretic limb seems to have more influence on the functional capacity and 
walking speed. 
 
  
 
Keywords: Peak torque. Neurological gait disturbances. Functional capacity. 

Introdução 

A Organização Mundial da Saúde descreve o Acidente Vascular Cerebral (AVC) como 
uma síndrome clínica de início súbito, que leva a um comprometimento encefálico focal 
de origem vascular, com continuidade maior que vinte e quatro horas (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2006). Estudos sobre a prevalência do AVC estimam que haja cerca 
de 5 a 10 casos/1000 habitantes em todo o mundo. Em relação a estes, espera-se que, 
aproximadamente, 60% recuperem a independência funcional para o autocuidado e 
75% recuperem a marcha independente, enquanto que 20% necessitarão de cuidados 
institucionais (TERRANOVA et al., 2012). 
Após o episódio de AVC, as principais manifestações clínicas são as alterações 
sensório-motoras, como afasias, agnosia, apraxia, disartria, hemiplegia ou hemiparesia, 
alterações na postura, equilíbrio e marcha, que fazem com que as atividades motoras 
de maneira geral sejam afetadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2013; STACK; 
COLE, 2018). A manutenção da marcha normal depende, dentre outros fatores, do 
torque da musculatura que compõe os membros inferiores, sobretudo do quadríceps 
femoral. 
Em adultos com AVC, o pico de torque isométrico de todo membro inferior mais afetado 
se mostrou ser menor se comparado ao outro membro (PATTEN; LEXELL; BROWN, 
2004). Além disso, as restrições temporais do desenvolvimento do torque muscular em 
indivíduos após AVC sugerem que a capacidade de gerar torque dentro de uma janela 
de tempo fisiologicamente significativa é importante. Para a extensão do joelho, a 
atividade dos músculos vasto lateral, medial e intermédio começa na fase terminal do 
balanço e rapidamente aumenta para um pico no início da resposta à carga, exigindo 
que a força seja gerada dentro de 150 ms (ANDREWS; BOHANNON, 2000; PERRY; 
BURNFIELD, 2010). 
Dadas as limitações inerentes do músculo, meios sensíveis de quantificação da força 
muscular são necessários, tais como a dinamometria isocinética, que permite também 
obter características temporais associadas a esforços contráteis do músculo (SISTO, 
DYSON-HUDSON, 2007). Apesar da relativa recente inserção do dinamômetro 
isocinético como ferramenta de avaliação e reabilitação, o método apresenta resultados 
promissores em pessoas com AVC (TEIXEIRA-SALMELA et al., 1999). 
Até o momento apenas um estudo avaliou o torque muscular dos extensores de joelho 
utilizando a dinamometria isocinética, em indivíduos com AVC, relacionando os achados 
à capacidade funcional desses indivíduos (HAMEAU et al., 2014). Desta forma, se faz 
necessário maior aprofundamento a respeito desta temática. 
 
Metodologia 
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O presente estudo caracteriza-se como observacional analítico de caráter transversal. 
Os procedimentos de coleta de dados foram realizados no Laboratório de Intervenção 
e Análise do Movimento e Laboratório de Performance Neuromuscular do Departamento 
de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A amostra foi 
recrutada em uma população de indivíduos com AVC residentes no município de Natal 
– RN ou proximidades. 
A seleção dos participantes foi feita mediante os seguintes critérios: (1) diagnóstico do 
primeiro episódio de AVC (isquêmico ou hemorrágico) unilateral que resultou em déficits 
de marcha; (2) tempo de sequela igual ou superior a seis meses; (3) idade superior a 20 
anos e igual ou inferior a 70 anos; (4) habilidade para deambular sem assistência 
pessoal em ambientes fechados (escores da Categoria de Deambulação Funcional 
[FAC] iguais ou superiores a 3) (MEHRHOLZ et al., 2007); (5) velocidade confortável da 
marcha no solo igual ou inferior a 0,9 m/s (deambuladores comunitários limitados), de 
acordo com a classificação proposta por (FULK et al., 2017); e (6) capacidade de 
compreender e obedecer a comandos motores simples. Foram considerados critérios 
de exclusão: (1) estar em período gestacional (2) apresentar outras condições clínicas 
afetando a marcha; (4) apresentar dor e/ou desconforto acentuado, que impedisse a 
realização das avaliações. 
Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por meio da 
Plataforma Brasil (parecer número 2.167.158), e posteriormente registrada como ensaio 
clínico no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC), número de registro RBR-
5ffbxz. 
Dados clínicos e demográficos foram avaliados por meio de um formulário de 
identificação estruturado e dados antropométricos foram avaliados utilizando-se uma 
fita métrica elástica e balança digital portátil. A aptidão de realizar a marcha foi verificada 
pela Categoria de Deambulação Funcional (Functional Ambulatory Category – FAC), a 
qual consiste em um instrumento fidedigno mediante a caminhada de pacientes com 
hemiparesia após AVC (MEHRHOLZ et al., 2007). 
A velocidade da marcha (m/s) foi medida através do teste de caminhada de 10 metros 
(BOHANNON, 1997). Esse teste consiste em uma medida simples, que se apresenta 
confiável, sensível a mudanças e de fácil aplicação e é válida para avaliar a mobilidade 
física em ambiente clínico ou domiciliar (HOLLMAN et al., 2008). Na avaliação da 
capacidade funcional, foi utilizado o teste de caminhada de 2 minutos (TC2M) 
(STEWART, BURNS, ROBERTS., 1990), considerando como variável desfecho a 
distância (m) percorrida no teste. O TC2M tem demonstrado adequada confiabilidade 
inter e intraexaminador em indivíduos com AVC, com a vantagem, comparado aos 
testes de caminhada de 6 e 12 minutos, de apresentar tempo considerado eficiente e 
de reduzir, com isso, os efeitos da fadiga nesses pacientes (KOSAK; SMITH, 2004). 
A mensuração do pico de torque isométrico (N.m) do músculo quadríceps de ambos os 
membros inferiores foi verificada utilizando-se um dinamômetro isocinético (Biodex 
Multi-Joint System 3 pro® - USA) , sendo a dinamometria isocinética considerada 
padrão-ouro para avaliação da força muscular (HSU; TANG; JAN, 2002; POHL et al., 
2002). 
Os testes de caminhada foram realizados em um corredor demarcado por cones no 
início e no final do percurso a ser realizado. Se necessário, o paciente podia fazer uso 
dos equipamentos de auxílio que utiliza habitualmente, tais como bengalas, muletas e 
andadores. Os sujeitos foram orientados a interromper o teste caso sentissem sintomas 
de desconforto. 
O teste de caminhada de 10 metros foi realizado em velocidade habitual, sem 
assistência dos examinadores, sendo registrada a média de tempo de três execuções 
do teste. Já para realização do TCM2 foi solicitado aos pacientes que caminhassem de 
um ponto ao outro da pista sem assistência dos examinadores, com a maior velocidade 
possível, durante dois minutos. Antes e ao final desse teste foram obtidos a pressão 
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arterial sistêmica, a frequência cardíaca, a percepção de esforço (Escala de Borg) e 
saturação de oxigênio dos participantes. Além disso, um cardiofrequencímetro (Polar) 
permanecia nos pacientes monitorando a frequência cardíaca durante a realização 
teste. Caso os pacientes ultrapassassem 90% da frequência cardíaca máxima, o teste 
era interrompido. 
Após a realização dos testes descritos, os participantes foram avaliados para obtenção 
do torque isométrico dos extensores do joelho. O paciente foi estabilizado na cadeira 
pelas faixas do aparelho, com o joelho flexionado à 60° (0°= extensão total), sendo 
solicitado a realizar 5 contrações isométricas de extensão do joelho durante 5 segundos 
intercaladas por 30 segundos de descanso. O teste foi realizado inicialmente no membro 
inferior mais acometido e em seguida no membro menos afetado. 
Para análise dos dados foi utilizado o softwareStatistical Package for the Social 
Sciences (SPSS, IBM ® , USA) para Windows. A estatística descritiva foi aplicada para 
as medidas de caracterização da mostra. A estatística inferencial foi aplicada às 
medidas de desfecho, considerando a significância de 5% para todos os testes. Para 
verificação da normalidade dos dados utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk. Para análise 
das possíveis correlações entre as variáveis desfecho foram utilizados os testes de 
correlação de Pearson e Spearman. 
Foram realizados testes de correlação entre as variáveis: (1) pico de torque dos 
extensores do joelho do membro inferior mais afetado e velocidade da marcha; (2) pico 
de torque dos extensores do joelho do membro inferior menos afetado e velocidade da 
marcha; (3) pico de torque dos extensores do joelho do membro inferior mais afetado e 
capacidade funcional (4) pico de torque dos extensores do joelho do membro inferior 
menos afetado e capacidade funcional. 
 
Resultados e Discussões 

 
  
A amostra consistiu de vinte e nove indivíduos, sendo 18 homens e 11 mulheres. Dentre 
esses, 4 apresentavam capacidade de deambulação de categoria 3 (de acordo com a 
FAC), ou seja, necessitavam apenas de um incentivo verbal para a deambulação. 
Quatorze utilizavam dispositivo auxiliar para marcha e 22 haviam sofrido o primeiro 
episódio de AVC a mais de um ano. O restante dos dados da caracterização da amostra 
estão dispostos na tabela 1. 
Este estudo teve como objetivo analisar a influência da força muscular dos extensores 
de joelho sobre a velocidade da marcha e capacidade funcional de indivíduos com AVC 
crônico. Isto posto, nossos achados (tabela 2) demonstraram uma correlação moderada 
e positiva entre o pico de torque de ambos os membros inferiores com o teste de 
caminhada de 2 minutos [mais afetado (r=0,666; p<0,01); menos afetado (r=0,424; 
p<0,05)]. Também houve uma correlação moderada e positiva entre o pico de torque do 
membro mais afetado com o teste de velocidade de 10 metros (r=0,660; p<0,01), 
contudo entre o membro menos afetado e o teste de velocidade não houve correlação. 
Em um estudo correlacional, Flansbjer e colaboradores (2006) demonstraram que a 
força muscular dos extensores de joelho do membro mais afetado influencia diretamente 
na velocidade (r=0.61; p<0.01) e na capacidade funcional, medida por teste de 
caminhada de 6 minutos (TC6M). Esses achados corroboram com os resultados do 
presente estudo, no qual observou-se uma correlação moderada e positiva entre o pico 
de torque do membro mais afetado e ambos os desfechos: velocidade de marcha e 
capacidade funcional. 
As correlações encontradas neste estudo, podem ser reforçadas pelos achados de 
Mehta e colaboradores (2012) e Morris, Dodd, Morris (2012), que em suas revisões 
sistemáticas verificaram que o treinamento resistido dos membros inferiores exerce 
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influencia sobre a velocidade confortável da marcha e distância percorrida no TC6M, 
ressaltando assim o papel da força de membros inferiores nos desfeschos em questão. 
A primeira revisão observou melhora na velocidade da marcha com pequeno tamanho 
de efeito (0,295 ± 0,118; P <0,013) e melhora na distância total percorrida no TC6M 
(0.247 ± 0.111; P = .026). A segunda revisão também verificou a melhora na velocidade 
auto-selecionada da caminhada, com o tamanho do efeito dos estudos variando entre -
0.5 a 1.5. 
No que diz respeito à capacidade funcional, Mehta e colaboradores (2012) 
demonstraram uma melhora significativa da distância percorrida no TC6M (0.247 ± 
0.111; p = 0.026), aumentando 28m em média após os treinos de resistência. Neste 
estudo foram encontradas correlações moderadas e positivas no desfecho da distância 
percorrida no TC2M e o pico de torque do membro mais afetado (r=0,666; p<0,01) e 
menos afetado (r=0,424; p<0,05). Isso pode ser explicado pelo seguinte fundamento: se 
a força do membro parético estiver reduzida, a fadiga muscular irá aumentar, o que por 
sua vez afeta também a resistência muscular no geral (FLANSBJER, 2006). 
Resultados semelhantes também foram encontrados no TC6M do estudo de Flansbjer 
e colaboradores (2006), a força dos extensores e flexores de joelho do membro mais 
afetado foi apresentado como sendo forte preditor de resistência (r dos extensores 
=0,70; p<0,01), porém a força do membro menos afetado não teve impacto nessa 
variável. Resultado esse que divergiu dos achados deste estudo que encontrou 
correlação moderada e positiva entre essas medidas em ambos os membros. Portanto, 
se faz necessário a realização de mais estudos analisando essa correlação do torque 
muscular dos extensores com capacidade funcional medida por testes de caminhada. 
Em consonância com os nossos resultados, Flansbjer e colaboradores (2006) 
demonstraram que a força muscular dos extensores de joelho do membro mais afetado, 
influencia diretamente na velocidade (r=0.61; p<0.01) e na capacidade funcional, 
medida por teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) (r=0,70; p<0,01). Contudo, em seu 
estudo, o membro menos afetado não se correlacionou com ambas as variáveis, 
enquanto no nosso apresentou correlação moderada e positiva com a velocidade da 
marcha. Apesar dessa disparidade quanto ao membro mais afetado, os resultados de 
ambos os estudos apontam para um papel mais claro e decisivo da força do membro 
menos afetado na capacidade de caminhar de portadores de AVC. 
  
 
Conclusão 

 
Os resultados mostraram que o pico de torque dos extensores do joelho de ambos os 
membros inferiores podem se relacionar com o desempenho na caminhada de 
indivíduos com AVC crônico. No entanto, a força do membro mais afetado pode ser um 
preditor mais adequado desse desempenho, já que se relaciona tanto com a velocidade 
de caminhada em 10 metros quanto com a capacidade funcional aferida pelo TCM2. 
Portanto, pode-se concluir que num programa de reabilitação com o objetivo de 
aumentar a capacidade da caminhada, é indispensável avaliar e intervir para o aumento 
da força muscular dos extensores de joelho (em especial do membro inferior mais 
afetado) de indivíduos com AVC crônico. 
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Dados demográficos, clínicos e antropométricos dos pacientes (n=29) 
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TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DO EFEITO DA TERAPIA COM NISTATINA 

SOLUÇÃO E TERAPIA FOTODINÂMICA NO TRATAMENTO DA CANDIDOSE 

ERITEMATOSA ORAL 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A candidose eritematosa oral é uma infecção fúngica mais frequente 
em usuários de prótese. Certos os pacientes exibem resistência ao tratamento 
convencional. Novas terapias vêm surgindo como alternativas para o seu tratamento, 
como a terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa). OBJETIVO: Analisar a eficácia da 
TDFa no tratamento da candidose eritematosa oral em comparação com o tratamento 
convencional a base de nistatina. METODOLOGIA: O estudo consiste em um ensaio 
clínico,controlado e randomizado, realizado por meio de um estudo clínico e análise 
microbiológica em pacientes diagnosticados com candidose eritematosa oral, divididos 
entre grupo controle - tratados com suspensão oral de nistatina e grupo caso com 
sessões deTFDa. Os pacientes foram avaliados quanto a eficácia do tratamento, através 
da aplicação de um índice clínico, além de serem realizadas análises microbiológicas, 
em períodos pré-estabelecidos (7,14,21 e 30 dias). RESULTADOS: Dos 41 pacientes 
analisados( 18 grupo controle e 23 do grupo caso), 32 (78%) obtiveram sucesso dos 
tratamentos utilizados. Clinicamente, lesões leves e moderadas regrediram. Não houve 
diferenças estatisticamente significativa entre os grupos. CONCLUSÃO: O TFDa 
mostrou-se eficaz no tratamento da candidose eritematosa e uma alternativa aos 
tratamentos convencionais. 
 
Palavras-chave: Candidíase Bucal. Tratamento.Terapia fotodinâmica. Nistatina. 

TITLE: USE OF ANTIMICROBIAL PHOTODYNAMIC THERAPY IN THE TREATMENT 

OF ORAL CANDIDOSIS: TESTING, CONTROLLED AND RANDOMIZED 

Abstract 

INTRODUCTION: Oral erythematous candidiasis is a fungal infection more frequent in 
prosthesis users. Certain patients exhibit resistance to conventional treatment. New 
therapies have emerged as alternatives for its treatment, such as antimicrobial 
photodynamic therapy (PDT). AIM:Analysis in patients diagnosed with oral erythematous 
candidiasis, who were divided into a control group, treated with oral nystatin suspension, 
and an intervention group, treated with aPDT sections. METHODS: The study consists 
of a clinical trial, controlled and randomized, performed through a clinical study and 
microbiological analysis in patients diagnosed with oral erythematous candidiasis, 
divided between control group - treated with oral suspension of nystatin and case group 
with sessions of TFDa. Patients were evaluated for the effectiveness of the treatment, 
through the application of a clinical index, in addition to being carried out microbiological 
analyzes, in pre-established periods (7,14,21 and 30 days). RESULTS: Of the 41 
patients analyzed (18 in the control group and 23 in the case group), 32 (78%) were 
successful in the treatments used. Clinically, mild and moderate lesions regressed. 
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There were no statistically significant differences between groups. CONCLUSION: TFDa 
proved to be effective in the treatment of erythematous candidiasis and an alternative to 
conventional treatments. 
 
Keywords: Candidiasis, Oral.Therapy.Photochemotherapy.Nystatin. 

Introdução 

A candidose oral representa a infecção fúngica mais comum da cavidade oral 
(REINHARLT et al., 2018). É causada principalmente pela Candida albicans, espécie 
encontrada na microbiota de forma geral em indivíduos saudáveis. Este fungo pode 
estar presente em regiões de pele, trato gastrointestinal e na cavidade oral (LEWIS; 
WILLIANS, 2017). Entretanto, apesar de estar presente na microbiota como um fungo 
comensal, a Candida Albicans possui potencial patogênico e que em situações de 
desequilíbrio pode acarretar infecção - de caráter oportunista- por meio de fatores locais 
e sistêmicos (WATKIR et al, 2016; ERGIN et al, 2013).Destaca-se como fatores locais : 
má higiene oral, uso de prótese dentária, além do uso de fármacos esteróides por via 
inalatória (KRISHNAN, 2012;SINGH et al., 2014) e os fatores sistêmicos como: 
:radioterapia em cabeça e pescoço, quimioterapia, uso de medicamentos sistêmicos, 
que causam hipofunção das glândulas salivares, deficiências nutricionais, infecções 
pelo vírus do HIV e baixa imunidade (KRISHNAN, 2012; MILLSOP; FAZEL, 2016; 
SINGH et al., 2014). A candidose oral se apresenta de diferentes formas clínicas, sendo 
elas:a candidose pseudomembranosa e a hiperplásica, candidose atrófica aguda, a 
atrófica crônica, a glossite romboidal mediana, a queilite angular e a eritema gengival 
linear (GIANINI; SHETTY, 2011). A candidose eritematosa acomete principalmente os 
usuários de prótese superior, e por isso o palato é a região mais acometida. É 
caracterizada pela presença de placas e/ou máculas eritematosas difusas (KRISHNAN, 
2012; SINGH et al., 2014). Com isso, o tratamento da candidose oral pode ser a base 
de antifúngicos sistêmicos sendo os mais recomendados: fluconazol, cetoconazol, 
anfotericina B.Por outro lado, o tratamento tópico, é a alternativa de tratamento mais 
utilizada, citando-se a nistatina solução oral (100.000UI), (LALLA; PATTON; MILLSOP; 
FAZEL, 2016; NITTAYANANTA, 2016; LEWIS;WILLIAMS, 2017). Entretanto, embora 
seja comprovada a eficácia desses tratamentos, eles podem apresentar diversos efeitos 
adversos específicos para cada tipo de medicamento, como por exemplo: náuseas, 
vômitos, danos hepáticos, após longos períodos de uso(WILLIAMS et al., 2011; 
MILLSOP; FAZEL, 2016; LEWIS;WILLIAMS, 2017). Além disso,esses tratamentos 
podem ser tornarem lentos, causar desconforto no paciente e, com isso, ocasionar a 
desistência do tratamento pelo paciente. (REINHARLT et al., 2018). Além disso, 
pacientes podem demonstrar resistência ao tratamento com antifúngicos convencionais 
a qual pode esta relacionada com a presença de outras espécies de Candida como C. 
dubliniensis, C. parapsilosis, C. glabrata, C. tropicalis, C. Krusei, (NITTAYANANTA, 
2016). Além disso, têm sido relatadas altas taxas de recorrência da infecção, a qual 
resulta em resistência ao antifúngico ou não aderência do paciente ao tratamento 
(EMANI et al., 2014). Nessa pesperctiva, surgiu a terapia fotodinâmica antimicrobiana 
(TDFa) aplicada em alguns pacientes no combate dos diversos microrganismos da 
cavidade oral, entre eles, os fungos como uma nova alternativa aos tratamentos 
convencionais,(CARRERA et al., 2016; CHANDA et al., 2017). Essa terapia consiste na 
combinação entre um agente fotossensibilizante não tóxico e uma luz visível em um 
comprimento de onda apropriado, que na presença de um ambiente com oxigênio, é 
ativado e promove uma resposta fototóxica, eliminando com isso o microrganismo 
causador da infecção (GURSOY et al., 2013; CARRERA et al., 2016). Estudos recentes 
têm demonstrado a eficácia da TFDa no tratamento dos diversos tipos de candidose 
oral, com resultados bastante semelhantes ao da terapia farmacológica convencional, 
porém sem os indesejados efeitos adversos da mesma (GURSOY et al., 2013; 
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JAVED;SAMARANAYAKE;ROMANOS, 2014; CARRERA et al., 2016). Desse modo, o 
objetivo da pesquisa foi analisar a eficácia da TFDa no tratamento da candidose 
eritematosa oral em comparação com a terapia medicamentosa convencional. 
 
Metodologia 

 
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), conforme Resolução 466/12 CNS, com 
parecer favorável n° 3.300.838. A pesquisa também foi submetida e analisado ao 
Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), sendo aprovada sob o parecer n° 
RBR-8w8599. Caracterização do estudo Ensaio clínico controlado e randomizado, que 
consiste em um estudo clínico e microbiológico em pacientes diagnosticados 
clinicamente com candidose eritematosa oral. População Pacientes portadores de 
candidose eritematosa oral diagnosticados no Serviço de Estomatologia da UFRN no 
período de abril de 2019 a dezembro de 2019. Cálculo do tamanho da amostra O cálculo 
do tamanho da amostra se baseou no esperado para duas semanas, no qual se verificou 
a necessidade de 82 pacientes no total, destes 47 para compor o grupo controle e 35 
para o grupo caso. Seleção da amostra Por conveniência, de acordo com os critérios de 
inclusão e exclusão abaixo: Critérios de inclusão a) Pacientes portadores de candidose 
eritematosa em palato associada ao uso de prótese removível; b) maiores de 18 anos; 
c) Pacientes que não realizaram tratamento para outras doenças com antifúngicos 
sistêmicos, nos últimos três meses. d) Pacientes que concordaram em comparecer aos 
atendimentos semanais para acompanhamento. Critérios de exclusão da amostra a) 
Pacientes com outros tipos de candidose oral; b) Mulheres grávidas; c) Pacientes que 
realizaram o tratamento com nistatina, pelo menos seis meses antes do início da 
pesquisa; Distribuição da amostra Os pacientes foram distribuídos aleatoriamente em 
dois grupos (Grupo teste: tratados com TFDa e Grupo controle: Tratados com solução 
de nistatina suspensão oral), cujo o processo de randomização foi realizado da seguinte 
forma: A cada novo participante da pesquisa foi feito um sorteio para definir para qual 
dos dois grupos o participante foi incluído. Análise clínica e protocolos Os pacientes com 
diagnóstico clínico de candidose foram analisados por um meio do índice clínico 
adaptado do proposto por Yan et al., (2016) que incluiu a avaliação dos sintomas 
clínicos: dor e queimação e extensão da lesão. Foi atribuído no grau 0 a ausência de 
sintomatologia e de lesão; grau 1 presença de sintomas leve eritema de até 0,5 cm²; 
grau 2 sintomas moderados e eritema variando de 0,5 á 1 cm²; grau 3 sintomas severos 
com lesão maior de 1 cm², tanto no início como nas consultas de retorno do paciente 
até o término do tratamento. Os pacientes foram examinados e os dados clínicos 
coletados foram transcritos em ficha de coleta de dados clínicos criada para este estudo. 
Em seguida, realizou-se a coleta de material biológico para análise microbiológica. O 
grupo controle, tratados por meio de nistatina suspensão oral concentração 100.000UI, 
realizaram bochechos de 10 ml por um minuto a cada oito horas, por até quinze dias, 
sendo suspenso o tratamento após esse período. Já os pacientes do grupo caso, foram 
tratados por meio de sessões semanais de TFDa, por até quatro sessões, associado 
com o fotossensibilizante que foi azul de metileno na concentração de 0,1% (produto 
manipulado em veículo aquoso) aplicado 15 minutos antes da irradiação sob a prótese 
e mucosa oral, sendo reaplicado a cada 1 minuto.A irradiação foi realizada com laser de 
baixa potência Laser DuoMM Optics (MM Optics, Brasil) no comprimento de onda 
660nm, de modo pontual, 4J por ponto. Os pacientes de ambos os grupos foram 
orientados sobre higiene oral e cuidados com a prótese. Os dois grupos retornaram em 
períodos pré estabelecidos de 7, 14, 21 e 30 dias para acompanhamento da lesão. O 
índice clínico era novamente aplicado e os dados registrados. Em casos de 
permanência das lesões era realizada nova sessão de TFDa ou solução de nistatina 
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suspensão oral. Análise microbiológica Em todas as sessões do tratamento, foi 
realizada coleta de material biológico no palato e na prótese com o auxílio de um swab 
estéril. Nos pacientes do grupo teste, a coleta foi feita em dois momentos antes da 
realização do TFDa e imediatamente após. Posteriormente, esses resultados foram 
analisados e utilizados para verificar a eficiência entre as terapias em cada atendimento. 
As amostras biológicas (secreção e descamação da mucosa palatal, e prótese dentaria) 
alocadas em tubos falcon identificados contendo 1 ml de solução salina (0,85%), foram 
encaminhadas para cultivo. Esses tubos foram agitados por um minuto através de um 
vortex e semeadas em duplicata em meio de cultivo (Chromagar Candida/Ágar Sal 
manitol) através de uma pipeta de 0,1ml e incubadas à temperatura 37° em estufa de 
cultura e após 48 horas, foi realizada a leitura. O ágar sal manitol utilizado para cultivo 
de bactérias foi específico para as do gênero Staphylococcus. O Chromagar Candida é 
um meio específico para as diferentes espécies de Candida, tendo cada espécie uma 
coloração específica. A identificação de C. Krusei foi realizada pela coloração roxa, C. 
tropicalis pela coloração azul, C. albicans pela coloração verde. Algumas espécies que 
não permitiam a identificação através de meio de cultivo apresentavam coloração 
branca. No Chromagar Candida, a contagem das UFCs foi feita por espécies através 
das diferentes cores, e Ágar Sal manitol, os valores da contagem das UFCs em ambos 
os meios de cultivo foram feitos em duplicada, e os valores de cada placa foram 
somados e divido por dois e multiplicados por 10- equivalente ao conteúdo todo do tubo 
falcon. Análise estatística Os dados obtidos foram tabulados no software Microsoft Excel 
(Microsoft Corporation, USA) e transferidos para um banco de dados criado no software 
SPSS for Windows (Statistical Package for Social Sciences; IBM, USA), versão 22.0 
para análise estatística. Os resultados obtidos foram submetidos a uma análise 
descritiva e aos testes estatísticos de Qui-quadrado de Pearson e o Exato de Fisher 
para as variáveis qualitativas, e o teste de Mann Whitinney para as variáveis 
quantitativas. 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra do presente estudo foi constituída de 41 (100%) pacientes divididos entre 
dois grupos, sendo 23 (56,1%) pacientes no grupo caso e 18 (43,9%) pacientes no grupo 
controle. Entre os indivíduos analisados, tivemos 5 (12,2%) perdas ao longo da 
pesquisa, porém 32 (78%) pacientes obtiveram sucesso no tratamento, com um 
intervalo de confiança de (64,5-91,5) e 4 (9,8%) indivíduos não obtiveram total remissão 
das lesões de candidose, ao longo da pesquisa. Quanto ao sucesso dos tratamentos 
nas primeiras duas semanas, a maioria dos pacientes obteve melhora clínica nesse 
período 28 (80,5%), como pode ser observado O grupo controle foi o que apresentou 
maiores índices de sucesso 88,9% dos casos, porém o grupo caso demonstrou 
resultados de sucesso de tratamento (42,1%) próximo ao grupo controle (50,0%) tanto 
na primeira semana. Nesse período, foi possível observar que pacientes que não 
apresentavam nenhum tipo de doença sistêmica, tinham maiores taxas de sucesso 
(81%), apesar disso, não houve diferença estatística entre os indivíduos que 
apresentavam alguma comorbidade (68,8%) o desfecho do tratamento. O grau clínico 
da candidose exerceu influência no desfecho do tratamento, pois 75% dos pacientes 
com lesões consideradas de grau leve apresentaram melhora clínica na primeira 
semana de tratamento. Ao final de duas semanas, 100% desses pacientes já tinham 
concluído o tratamento, porém, lesões moderadas e severas apresentaram menor 
sucesso nesse período. Detectou-se associação estatisticamente significativa entre o 
sucesso do tratamento e as lesões de graus severos. Quanto a idade dos pacientes e 
tempo de utilização da mesma prótese, eles não tiveram influência sobre o sucesso do 
tratamento ao longo das duas primeiras semanas. Ao final da pesquisa, observou-se 
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que o grupo nistatina apresentou um maior número de sucesso no tratamento (94,1%), 
porém é um valor próximo dos obtidos com a TFDa (84,2%) sugerindo uma equivalência 
entre as terapias. Apesar dos pacientes que relatam serem tabagistas e etilistas terem 
mais sucesso no tratamento do que pacientes que não relatam esses hábitos, não foi 
possível inferir que esses hábitos exerceram influência no tratamento. Em relação ao 
grau clínico, todos os pacientes com lesões leves e moderadas tiveram sucesso em 
seus tratamentos. Não foi possível fazer testes estatísticos para essas categorias, no 
entanto, pacientes portadores de candidoses com grau clínico severo apresentaram 
significância estatística com o sucesso do tratamento. Assim, todos os pacientes que 
exibiram insucessos ao tratamento adotado foram desse grupo, sendo 3 (15,8%) deles 
do grupo TFDa, e 1 (12,5%) do grupo nistatina. A análise microbiológica foi realizada 
em 16 (100%) pacientes, 8 (50%) de cadagrupo, nos quais o tratamento de 1(6,2%) 
paciente resultou em insucesso, 2 (12,5%) pacientes abandonaram o tratamento, e 13 
(81,2%) pacientes obtiveram sucesso. Com relação a contagem de UFCs, a Candida 
albicans foi a espécie de fungo mais prevalente, tanto no palato quanto na prótese, 
porém o microrganismo mais prevalente nas próteses foi o Staphylococcus sp. No grupo 
nistatina, foi feita a análise da primeira e segunda semana de tratamento e foi possível 
observar uma diminuição das UFCs, com o passar do tempo e que as próteses 
apresentam maior quantidade de colônias. A análise do grupo TFDa foi feita entre a 
primeira semana e a segunda e também entre antes da aplicação da TDFa e 
imediatamente após a aplicação tanto para o palato como para prótese. No palato, 
observou-se que imediatamente após a aplicação da TFDa, existiu uma diminuição da 
quantidade de UFCs e entres as sessões houve uma diminuição da quantidade inicial 
de UFCs. A quantidade de UFCs foi maior nas próteses do que em palato, 
principalmente dos Staphylococcus sp. Diminuição da quantidade de C. albicans após 
uma semana, foi detectada. Foi feito a comparação entre o grupo controle e o grupo 
caso, para a região de palato e para a região de prótese, na primeira e segunda semana, 
porém desconsiderando a contagem realizada imediatamente após a aplicação da 
TFDa. A candidose oral é a infecção fúngica mais comum na cavidade oral, a qual afeta 
mais o segmento da população mais idosa e usuários de prótese. Além disso, por ser 
considerada uma infecção fúngica oportunista, ela está muito associada com pacientes 
imunocomprometidos, xerostomia, uso de medicamentos como antibióticos, e 
relacionado com uma higiene bucal deficiente. Ademais, a candidose oral um indicador 
da progressão da infecção por HIV ou seja, representa uma condição importante nestes 
pacientes pois afeta a qualidade de vida deles ( REINHARDT et al.,2018). Com isso, 
torna-se importante refletir sobre as formas de tratamento da infecção e buscar 
alternativas ao tratamento convencional( sistêmico e tópico) pelas suas desvantagens 
como a desistência em tratamentos muito longos e os efeitos adversos. Desse modo, a 
terapia fotodinâmica antimicrobiana toma espaço como um tratamento promissor para 
a candidose oral (GURSOYet al., 2013;SALERNOet al., 2011; CARMELLOet al., 2016). 
No estudo foi observado que, pacientes que não apresentavam alteração sistêmica, 
exibiram melhores resultados aos tratamento do que os que manifestavam alguma 
comorbidade (46,3%) ao longo de duas semanas e ao final da pesquisa e válida o que 
diz a literatura (REINHARDT et al., 2018). Pacientes com a higiene bucal deficiente e 
que não removiam a prótese ao dormirem, antes de iniciar o tratamento, tanto nas duas 
primeiras semanas quanto ao final da pesquisa, apresentaram resultados semelhantes. 
Esses pacientes receberam o mesmo nível de instrução sobre a higiene bucal e os 
cuidados com a prótese pois esses são fatores predisponentes para o surgimento da 
candidose oral e podem interferir no sucesso do tratamento (CROSSet al., 
2004;GARCIA-CUESTA; SARRION-PÉREZ; BAGÁN, 2014). É importante destacar a 
resposta ao tratamento da candidose em relação ao seu grau clínico. Lesões 
consideradas de grau leves e moderadas demonstraram sucesso no tratamento, ao final 
da segunda semana. As lesões de grau leve regrediram totalmente (100%) e as lesões 
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moderadas tiveram regressão de 90,9%, no mesmo período. Segundo a literatura, os 
azóis tópicos tem a tendência de solucionar as lesões leves e moderadas facilmente e, 
por isso, sugere-se que o tratamento para essas lesões é mais simples, 
independentemente da terapia selecionada (VAZQUEZ; SOBEL,2011). Em relação aos 
insucessos das terapias aplicadas no presente estudo, observou-se em apenas 
algumas lesões severas(44,4%). Diante disso, pode-se associar a não utilização correta 
da medicação, comorbidades, má higienização bucal e da prótese. No grupo caso ( 
TDFa), dois pacientes apresentaram anemia: condição que interfere no tratamento e 
contribui para o desenvolvimento da candidose oral.(HU et 
al.,2019;LU,2016;NISHIMAKIet al., 2019). Já no grupo controle apenas um paciente não 
apresentou sucesso no tratamento. A nistatina suspensão oral é o tratamento de 
escolha mais utilizado, entretanto, depende da adesão do paciente ao tratamento e pode 
ocasionar efeitos adversos como alterações gastrointestinais (LYUet al.,2016; GARCIA-
CUESTA; SARRION-PÉREZ; BAGÁN, 2014; SENNA et al., 2018; MILLSOP; FAZEL, 
2016; QUINDÓS et al., 2019). No presente estudo, alguns pacientes tratados com a 
terapia com TFDa, apresentaram regressão total das lesões após a primeira sessão e 
mais da metade dos pacientes desse grupo após duas sessões com TFDa. Segundo 
Senna et al.(2018), em mais de uma sessão de TFDa, é possível reduzir a lesão e evitar 
a resistência do microrganismo pela medicação. Nessa perspectiva, a TFDa exibe 
eficácia semelhante ao uso do medicamento (nistatina suspensão oral) no tratamento 
da candidose oral (EMAMI et al., 2014). Além disso, a capacidade do azul de metileno 
como fotossensibilizante, de reduzir biofilmes com Candida em 96% e controlar a 
formação de biofilmes de C. albicans e C. parapsilosis em superfícies abióticas, torna-
se a terapia TFDa como uma alternativa para a terapia convencional.(HU et al., 
2018;SOUSA et al., 2016; RODRIGUESet al., 2016). Na análise microbiológica, a 
espécie de C. albicans foi a que prevaleceu, consoante com os estudos da literatura. 
Além disso é importante destacar, a presença de colônias de Staphylococcus e sua 
interação com a Candida. As próteses dentárias exibiram maior quantidade de UFCs da 
bactéria, pela sua capacidade de formar biofilmes em superfícies acrílicas e, segundo 
SHIRTLIFF et al, 2009, Staphylococcus nessas superfícies teriam a capacidade de 
alterar a ação de antifúngicos nesses biofilmes. Nessa perspectiva, colônias de 
Staphylococcus presentes com a de Candida podem ser responsáveis pela reinfecção 
do palato, influenciando o sucesso do tratamento. Destaca-se ainda que pela 
capacidade da nistatina reduzir as espécies de Candida e Staphylococcus e por ser uma 
terapia difusa, o grupo controle apresentou maior poder de redução das UFCs no 
período analisado (MIMA et al., 2018; GLEIZNYS; ZDANAVIČIENĖ; ŽILINSKAS, 2015). 
Por outro lado, a TFDa é uma terapia localizada e mesmo assim, os resultados foram 
semelhantes e como em outros estudos não houve diferenças significativas na redução 
de UFCs entre os dois grupos. Dessa forma, pode-se afirmar o efeito antifúngico 
equivalente da TFDa à nistatina (MIMAet al., 2018). 
 
Conclusão 

 
O presente estudo, apresentou como uma principal limitação o tamanho da amostra 
inferior ao do cálculo amostral nas análises clínicas e microbiológicas. Entretanto, 
apresentou resultados satisfatórios em relação ao uso da terapia fotodinâmica 
antimicrobiana no tratamento da candidose oral associada ao uso da prótese bem como 
possíveis esclarecimentos sobre a resistência ao tratamento e recorrência da lesão e 
sua com a presença de Staphylococcus nas próteses. Com isso, conclui-se que a TFDa 
mostra- se como uma alternativa promissora e segura às terapia convencionais e com 
as vantagens de não causar danos aos tecidos e não favorecer o desenvolvimento da 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1011 

 

resistência do microorganismo. Além disso, o estudo concluiu que o sucesso das 
terapias utilizadas é influenciado pelo grau clínico da lesão. 
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TÍTULO: Produção científica nacional sobre a mastigação dos idosos na fonoaudiologia: 

uma revisão bibliométrica 

Resumo 

 
Objetivo: Analisar o perfil da produção científica sobre a mastigação dos idosos nos 
periódicos brasileiros, no período de 2010 a 2020. Método: Trata-se de uma pesquisa 
de revisão bibliográfica, de tipo descritiva, com análise bibliométrica. A busca foi 
realizada a partir do cruzamento dos descritores “mastigação AND idoso OR 
envelhecimento” aplicando, na sequência, a seletividade para os critérios de inclusão. 
Foram considerados quatro grupo de variáveis: identificação da publicação, 
características dos autores, tipo de estudo e aspectos bibliométricos. Resultado: Foram 
identificados 275 estudos, sendo excluídos 266 por não cumprirem os critérios de 
inclusão, sendo selecionados 9 artigos para leitura final do texto completo e análise 
bibliométrica. As instituições com maior número de estudos se encontram na região Sul 
do Brasil, assim como seus autores. A respeito da metodologia dos trabalhos 
analisados, obteve-se maioria com abordagem quantitativa, do tipo transversal e com 
amostras de 31 a 60 idosos. Os periódicos com maior número de publicação foram os 
especializados em fonoaudiologia. Conclusão: Este estudo constatou grande 
polarização das publicações na Região Sul, em especial nas universidades públicas do 
estado do Rio Grande do Sul. Houve predomínio da abordagem quantitativa e de 
estudos transversais. Ademais, observa-se a escassez de estudos, voltados a área da 
fonoaudiologia, que abordem a mastigação do idoso. 
 
 
Palavras-chave: Mastigação. Idoso. Envelhecimento. Bibliometria. 

TITLE: National scientific production on mastigation of the elderly in Speech, Language, 

Hearing Sciences: a bibliometric review 

Abstract 

 
Objective: To analyze the profile of scientific production on the elderlies’ chewing in 
Brazilian journals, between 2010 and 2020. Method: This is a bibliographic review 
research, descriptive type, with bibliometric analysis. The search was carried out from 
the crossing the descriptors "mastication AND elderly OR aging" subsequently applying 
selectivity for inclusion criteria. Four groups of variables were considered: publication 
identification, authors’ carachteristics, study type and bibliometric aspects. Result: 275 
studies were identified, 266 were excluded for not meeting the inclusion criteria, and 9 
were chosen for final reading of the full text and bibliometric analysis. The institutions 
with the largest number of studies are located in the South region of Brazil, just like their 
authors. Regarding the methodology of the analyzed studies, the majority was obtained 
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with a quantitative approach, cross-sectional type and with 31 to 60 elderly people. The 
journals with the highest number of publications were those specialized in speech 
therapy. Conclusion: This study found great polarization of publications in the South 
Region, especially in public universities in the state of Rio Grande do Sul. There was a 
predominance of the quantitative approach and cross-sectional studies. Furthermore, 
there is a scarcity of studies, focused on Speech, Language, Hearing Sciences, that 
address the elderlies’ chewing. 
 
 
Keywords: Mastication. Elderly. Aging. Bibliometrics. 

Introdução 

No Brasil, como ocorre em vários países em desenvolvimento, houve aumento da 
população idosa de forma progressiva e rápida, sem a correspondente alteração nas 
condições de vida (CERVATO et al, 2005). Dessa forma, para melhorar a qualidade de 
vida dos idosos, é necessário maior cuidado na atenção primária, onde o fonoaudiólogo 
deve estar presente, auxiliando na prevenção ou reabilitação das funções mastigatórias 
e problemas que envolvam o sistema estomatognático. 
Com o decorrer da idade, o corpo passa por modificações nos quesitos de força, 
velocidade, resistência, estabilidade e coordenação. Como resultado, a cavidade bucal 
também sofre alterações com o envelhecimento, dessa forma, é possível observar 
modificações anatômicas e funcionais do sistema estomatognático, ocasionando 
distúrbios na mastigação, deglutição e fala. Dentre esses distúrbios, se destaca a 
retração da gengiva com consequentes problemas na adaptação de próteses dentárias, 
o decréscimo do número de papilas gustativas, a redução da produção de saliva e a 
diminuição de tônus e força da língua e da musculatura mastigatória (JALES, 2005). 
Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, a taxa de natalidade reduziu-se e 
tornou-se imprescindível pesquisar, analisar e definir meios para a manutenção da 
qualidade de vida da sociedade, reduzindo a taxa de mortalidade e, assim, promovendo 
o crescimento da faixa etária. Sob essa perspectiva, as doenças e disfunções do 
envelhecimento estão associadas às áreas da Fonoaudiologia, fato norteador ao 
aprimoramento de técnicas e incentivo à pesquisa voltado ao campo da gerontologia. 
A área da saúde apresenta como fator primordial para o desenvolvimento de suas 
atividades as ações de prevenção, mediante a atuação conjunta e interdisciplinar. De 
maneira análoga, a bibliometria refere-se ao estudo dos aspectos quantitativos da 
produção, disseminação e uso da informação registrada, que desenvolve padrões e 
modelos matemáticos para medir processos, com o intuito de utilizar seus resultados 
para elaborar previsões e apoiar a tomada de decisão (SAES, 2000). Logo, a revisão 
bibliométrica pode incitar a investigação científica a partir das lacunas de conhecimento 
geradas pelo seu desenvolvimento, assim, promovendo o redirecionamento de ações, 
projetos e programas que atendam sua especificidade, para um melhor gerenciamento 
assistencial, político e financeiro das intervenções voltadas ao cuidado com a pessoa 
idosa. 
Em suma, a pesquisa quantitativa centra-se na objetividade e considera que a realidade 
só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o 
auxílio de instrumentos padronizados e neutros (FONSECA, 2002). Com isso, este 
estudo tem como principal objetivo analisar o perfil da produção científica sobre a 
mastigação dos idosos nos periódicos brasileiros, no período entre janeiro de 2010 e 
dezembro de 2020. 
 
Metodologia 
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Refere-se a um estudo quantitativo, descritivo, de caráter bibliométrico que foi realizado 
a partir da busca por artigos científicos indexados no Scielo, Medline e LILACS, de 
artigos nacionais, publicados entre 2010 e 2020. Os descritores foram consultados nos 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo utilizado a estratégia de cruzamento 
das terminologias oficiais, mastigação AND idoso OR envelhecimento, para a realização 
da busca, individual, em cada base de dados. 
Aplicaram critérios de inclusão e exclusão para seleção dos artigos. Dessa forma, 
utilizou-se como unidade de análise para inserção: artigos originais, estudos de caso, 
séries de casos, ensaios, artigos de opinião, de atualização e de comunicação breve, 
produzidos no período de 2010 a 2020, abordando a mastigação em idosos, que tenham 
autor principal formado em Fonoaudiologia. Excluíram-se artigos de revisão, teses de 
dissertação, anais de congresso, resenhas, editoriais e cartas. 
A coleta nas bases de dados foi executada por dois pesquisadores e os casos que 
divergiram ou surgiram dúvidas, foram discutidos com um terceiro pesquisador para 
decisão consensual. Nesse sentido, foram considerados quatro grupo de variáveis, 
baseando-se nos estudos (ROIG-JEREZ et al, 214; RODRIGUES; PERNAMBUCO, 
2017): identificação da publicação, autoria, tipo de estudo e características 
bibliométricas. De início, foi efetuada leitura do título e resumo, e, posteriormente, a 
leitura do texto completo para alcançar o número final de artigos incluídos. 
No que diz respeito às informações de identificação, foram considerados ano de 
publicação, região e estado nos quais os estudos foram realizados. As variáveis 
referentes à autoria foram número de instituições envolvidas, número de autores por 
artigo e financiamento. Ademais, para confirmar as informações sobre a formação 
acadêmica do primeiro autor foram pesquisados seus currículos na Plataforma Lattes, 
e em caso de possuir mais de um curso de graduação, considerou-se aquele mais 
vinculado à temática do artigo. Considerações específicas sobre o trabalho foram 
obtidas por meio da leitura do resumo e texto completo. 
Outrossim, foram coletadas informações referentes à abordagem (quantitativa, 
qualitativa e mista), desenho de estudo (estudo de caso, transversal, coorte, ensaio 
clínico, ecológico, caso-controle, revisão, tradução/validação de questionários), número 
da amostra total de cada estudo e os periódicos nos quais os estudos foram publicados. 
 
Resultados e Discussões 

 
No período 2010 a 2020, foram identificados 275 artigos. Destes, foram excluídos 258 
por não cumprirem os critérios de elegibilidade. Na sequência, foram selecionados 17 
artigos para leitura do texto completo, e, assim, foram excluídos 8 por não abordarem a 
temática efetivamente e por seus autores principais não serem fonoaudiólogos. Com 
isso, para leitura final e análise bibliométrica foram selecionados 9, de acordo com o 
fluxograma apresentado na Figura 1. 
Na Tabela 1 é apresentado os resultados das variáveis referentes à autoria dos artigos, 
com exceção das variáveis região e estado que, neste caso, referem-se ao local de 
realização do estudo. A região Sul destaca-se com o maior número de estudos, 
divergindo da região Norte e Centro-oeste nas quais não apresentaram nenhuma 
publicação no período de busca pesquisado. O estado do Rio Grande do Sul lidera em 
número de publicações, seguido por São Paulo, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro e Rio 
Grande Norte. 
Os autores que mais publicaram estavam vinculados à Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e Universidade de São Paulo (USP), com destaque para 
estudos realizados por três ou quatro autores. A análise das instituições que produziram 
os manuscritos foi feita de acordo com a vinculação de cada autor e do local de 
execução do estudo. 
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A Tabela 2 mostra a abordagem, desenho, e amostra do trabalho. A abordagem foi, em 
sua maioria, quantitativa, seguida da abordagem mista. Quanto ao desenho dos 
estudos, os mais frequentes foram os transversais. A maioria dos estudos apresentou 
amostra concentrada entre 31 e 60 participantes, como demonstra a análise descritiva 
dos estudos selecionados. 
No gráfico 1 consta a distribuição percentual de publicações nas revistas brasileiras em 
relação ao tema. Nesse âmbito, os periódicos “Revista Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia”, “Audiology - Communication Research” e “Revista CEFAC” lideram as 
produções no intervalo pesquisado. Na sequência, estão “Distúrbios da Comunicação” 
“CoDAS” e “Revista Brasileira de Ciências da Saúde”, cada uma com apenas uma 
publicação sobre o tema. 
No gráfico 2 observa-se a distribuição de publicações por ano, no período entre 2010 e 
2020. Nesse sentido, em 2016 ocorreu o maior número de produções científicas que 
abordassem a mastigação do idosos. Vale ressaltar que as publicações ocorreram em 
três periódicos, “Distúrbios da Comunicação”, “Revista Brasileira de Ciências da Saúde” 
e Revista CEFAC. 
Neste estudo, constatou-se que o maior número de publicações ficou concentrado na 
região Sul e no estado de Rio Grande do Sul. De forma decrescente observa-se as 
regiões Sudeste e Nordeste. Ademais, as regiões Centro-oeste e Norte não 
apresentaram nenhuma produção nesse período. Consoante a análise, detecta-se a 
íntima relação entre a publicação desses manuscritos com o ensino superior e, 
essencialmente, com os programas de pós-graduação, convergindo com o 
desenvolvimento das universidades e o processo de inserção do curso de 
fonoaudiologia no país. 
Em 1961, ocorreu o início do primeiro curso de fonoaudiologia em São Paulo, ainda em 
nível técnico, com duração de um ano, vinculado à Clínica de Otorrinolaringologia do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, voltado a atividades clínicas e 
questões audiológicas. No ano seguinte, foi criado o segundo curso, ainda em nível 
técnico, agora com duração de dois anos, vinculado à Clínica de Psicologia da Pontifícia 
Universidade de São Paulo (PUC-SP), voltado a reabilitação da linguagem e associado 
a profissionais que atuavam na educação ( MEIRA, 1998; PUPO et al., 2004; AARÃO 
et al., 2011; BRASIL; GOMES; TEIXEIRA, 2019). 
Em 1971, ocorreu a criação do primeiro curso universitário de Fonoaudiologia, seguindo 
o currículo mínimo, na Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul, com 
funcionamento a partir de 1972 (BRASIL; GOMES; TEIXEIRA, 2019). Os marcos 
principais na criação do curso de fonoaudiologia, corroboram com os resultados obtidos 
na presente revisão bibliométrica, tendo em vista que se obteve maioria das publicações 
nas regiões Sul e Sudeste, comumente nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. 
O decreto nº 87.218 de 31 de maio de 1982 veio instaurar a lei nº 6.965 de 09 de 
dezembro de 1981 que dispõe sobre a regulamentação da profissão do Fonoaudiólogo 
e a criação dos Conselhos Federais e Regionais de Fonoaudiologia, com o intuito de 
fiscalizar o exercício profissional. De maneira análoga, observa-se o crescimento da 
profissão e a ampliação do seu mercado de trabalho, fato pertinente à produção 
científica, tendo em vista que o envolvimento e publicação de estudos servem para 
manutenção da qualidade de vida dos indivíduos e para reconhecimento da atuação 
profissional. 
Sob a mesma perspectiva, constata-se que o número de instituições, majoritariamente, 
envolveu duas ou mais instituições distintas, consoante a vinculação de cada autor e do 
local de execução do estudo. O fato sugere evolução em direção a um modelo de 
produção de conhecimento coletivo e colaborativo, ao passo que os diversos produtores 
participam de arranjos, redes e alianças entre as academias, as empresas e o setor 
público. Dessa forma, surge um novo acordo entre as instituições educacionais e a 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1017 

 

sociedade, com o propósito de que atores sociais como empresas, entidades públicas 
e ONGs passem a exercer papel mais ativo e direto na produção do conhecimento. 
Em relação ao número de autores por estudo, conclui-se que a maioria dos artigos 
publicados conta com três ou quatro autores, seguidos dos manuscritos com cinco ou 
mais autores e apenas um estudo com autoria de um ou dois autores. O cenário 
apresenta como justificativa a crescente tendência da multidisciplinaridade, tendo em 
vista que facilita a troca de informação, melhora o desempenho das atividades, relações 
individuais e coletivas. Ademais, produz conhecimento e assegura uma assistência de 
qualidade, contribuindo para responder às demandas de uma população. 
A respeito das metodologias dos trabalhos analisados, obteve-se maioria com 
abordagem quantitativa, do tipo transversal e com amostras de 31 a 60 idosos. A 
pesquisa quantitativa tem como propósito medir (quantidade, frequência e intensidade) 
e analisar as relações causais entre as variáveis (TERENCE; FILHO, 2006). 
Analogamente, mediante amostra que represente a temática estatisticamente, é 
possível mensurar opiniões, reações, hábitos e atitudes. Por conseguinte, a abordagem 
vem sendo amplamente utilizada nas pesquisas com a população idosa, tendo em vista 
sua praticidade e agilidade, não demandando de grande espaço de tempo, 
periodicidade e assiduidade dos participantes ao método. 
Em decorrência de fatores como dificuldade de acesso, locomoção, tempo prolongado 
para atendimento e consulta, problemas sociais, presença de comorbidades e falta de 
inclusão dos familiares na orientação e acompanhamento, os idosos, em sua maioria, 
não aderem aos tratamentos e estudos que exijam assistência periódicas e por longo 
período de tempo (RODRIGUES; PERNAMBUCO, 2017). Outrossim, idosos com 
alterações mastigatórias, em geral, não reconhecem a sua dificuldade ou a associam 
com o processo de envelhecimento, reduzindo a procura desse público a um tratamento 
especializado. Conforme os fatores apresentados, é notável a diminuição de chances 
para uma adesão a abordagem qualitativa, visto que, o pesquisador apresenta como 
objetivo o aprofundamento na compreensão dos fenômenos que estuda, interpretando-
os segundo a perspectiva dos participantes, sendo necessário um contato direto e 
prolongado para captar os significados e comportamentos observados. 
Entretanto, é válido salientar que o método qualitativo é útil e imprescindível para 
identificar e explorar os significados dos fenômenos estudados, mediante interação 
constante entre a observação e a formulação conceitual, com intuito de explorar o objeto 
de estudo, delimitar as fronteiras de trabalho e estimular o desenvolvimento de novas 
compreensões sobre a variedade e a profundidade dos fenômenos sociais (TERENCE; 
FILHO, 2006). Ademais, as abordagens podem ser complementares, com o propósito 
maximizar a objetividade, aproximação do objeto de estudo com os pesquisadores e 
assegurar maior confiabilidade aos dados abordados no estudo. 
Os estudos transversais representam uma amostragem probabilística, resultado de um 
corte instantâneo da população, investigando os integrantes da casuística ou amostra, 
a presença ou ausência de exposição ao fator ou da doença (VIZZOTTO; CRESSONI-
GOMES, 2005). Apresenta como vantagens principais simplicidade, baixo custo, 
rapidez, objetividade na coleta dos dados e facilidade em obter amostras 
representativas da população, sendo uma justificativa plausível para a maioria dos 
estudos realizados utilizarem esse desenho de estudo. Ademais, a população idosa está 
em contato com a finitude, processo constante de mudança e vivência delas, e com 
maior susceptibilidade a óbitos (MACHADO, 2016), com isso, o estudo transversal pode 
representar uma opção mais segura para os pesquisadores em termos de perdas, tendo 
em vista a inexistência de um período de seguimento. 
Outro aspecto relevante diz respeito ao apoio financeiro para os estudos. Em relação 
aos artigos publicados com apoio financeiro, neste estudo apenas um foi beneficiado e 
os demais não informaram se houve ou não o custeio. O panorama evidencia o incentivo 
insuficiente na publicação de novas pesquisas, podendo ser justificado, em decorrência 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1018 

 

do financiamento público ter iniciado seu desenvolvimento significativo, somente, a 
partir de 1990 e do forte contingenciamento orçamentário (CORBUCCI, 2004). 
No Brasil, o grande obstáculo para o desenvolvimento das pesquisas faz referência ao 
alto custo de projetos de qualidade, assim como a demanda de tempo e dedicação por 
parte dos pesquisadores, que, majoritariamente, não recebem bolsas compatíveis para 
dedicação exclusiva aos projetos (CORBUCCI, 2004; RODRIGUES; PERNAMBUCO, 
2017). 
A escassez de estudos realizados com a população idosa pode ser explicada devido a 
vulnerabilidade, limitações funcionais e físicas, e alterações anatômicas e funcionais no 
sistema estomatognático, gerando alto custo para avaliação e processo terapêutico. A 
avaliação clínica consiste na compreensão de questões relacionadas a hábitos 
alimentares, uso de medicamentos, aspectos dentários, musculatura orofacial, 
estruturas estomatognáticas, hábitos orais deletérios e avaliação funcional da 
mastigação em diversas consistências, para reconhecer e caracterizar a mastigação do 
indivíduo. Com isso, além das limitações enfrentadas pela população idosa, tem-se o 
alto custo dos processos que circundam a pesquisa. 
Em relação ao número de publicações sobre o tema por revistas, tem-se o mesmo 
número em três revistas e nenhum predomínio. Dessa forma, a “Revista Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia”, “Audiology - Communication Research” e “Revista CEFAC” 
lideram e apresentam o mesmo número de publicações. Na sequência, “Audiology - 
Communication Research” e “Revista CEFAC” são revistas de fonoaudiologia e a 
“Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia” é um periódico especializado que publica 
no âmbito da geriatria e gerontologia. Os periódicos “Distúrbios da Comunicação” 
“CoDAS” são voltados a área da fonoaudiologia e a “Revista Brasileira de Ciências da 
Saúde” tem enfoque médico com associação a temas inerentes a Fonoaudiologia, 
estando essas três com apenas uma publicação. 
É imprescindível salientar que o crescimento da produção científica precisa de maior 
engajamento e financiamento das mais diversas áreas, produzindo conhecimento e 
promovendo a qualidade de vida da população idosa, sendo condizente ao crescimento 
do topo da pirâmide etária. Em suma, as produções sobre a mastigação do idoso 
necessitam de maior fomento e incentivo, visto a escassez de estudos sobre a temática 
em periódicos nacionais. 
 
Conclusão 

 
Este estudo constatou uma grande polarização das publicações sobre mastigação em 
idosos na Região Sul, especialmente, nas Universidades públicas do Estado do Rio 
Grande do Sul. A abordagem dos estudos foi majoritariamente quantitativa, seguida da 
abordagem mista e o desenho de estudo predominante foi o transversal. O estudo 
identificou a escassa produção científica sobre a mastigação do idoso, voltado a 
fonoaudiologia. 
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Anexos 

 

 
Figura 1 - Fluxograma da seleção de estudos sobre a mastigação dos idosos, publicados 
em periódicos brasileiros no período de 2020 a 2020, voltados a área da fonoaudiologia. 
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Tabela 1. Análise descritiva das variáveis referentes à autoria sobre a mastigação do 
idoso publicados em periódicos brasileiros no período entre 2010 e 2020, voltados a 
área fonoaudiológica. 
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Tabela 2. Análise descritiva das variáveis referentes a aspectos metodológicos dos 
estudos sobre a mastigação do idoso publicados em periódicos brasileiros no período 
entre 2010 e 2020, voltados a área fonoaudiológica. 
 

 
Gráfico 1. Distribuição das publicações sobre a mastigação do idoso publicados em 
periódicos brasileiros no período entre 2010 e 2020, voltados a área fonoaudiológica. 
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Gráfico 2. Distribuição de estudos publicados sobre a mastigação do idoso em 
periódicos brasileiros no período entre 2010 e 2020, voltados a área da fonoaudiologia. 
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TÍTULO: Caracterização da mastigação do idoso: uma revisão integrativa 

Resumo 

Introdução: O envelhecimento altera o sistema estomatognático, podendo gerar 
prejuízos às funções, como a mastigação. Objetivo: Verificar e descrever a mastigação 
dos idosos por análise de estudos nacionais publicados nos últimos 10 anos. Método: 
Revisão integrativa, do tipo descritiva. Levantamento bibliográfico realizado de maio a 
junho de 2020, buscando artigos científicos na MEDLINE, LILACS e SCIELO. Utilizou o 
cruzamento dos descritores: mastigação AND idoso OR envelhecimento. Os critérios de 
inclusão foram: estudos publicados de 2010 a 2020, nacionais, com público de idosos e 
que caracterizassem a mastigação do idoso. Foram excluídos estudos que abordassem 
idosos com alguma comorbidade, secundários e teses. Resultados: Foram selecionados 
4 artigos, abordando o tipo mastigatório, tempo, ritmo e formação do bolo alimentar. Em 
75% prevaleceu o tipo mastigatório bilateral alternado ou simultâneo e 25% o tipo 
unilateral. Obteve-se tempo de 32,45s e 34,29s em estudos com idosos de diferentes 
tipos de reabilitação oral protética, e em outro estudo verificou-se tempo médio de 23,2s 
no grupo controle, 26,3s no grupo prótese total e 23,7s no grupo prótese parcial 
removível. O ritmo foi classificado como lentificado e a formação do bolo alimentar 
adequado. Conclusão: A mastigação do idoso é caracterizada com predominância do 
tipo mastigatório bilateral alternado ou simultâneo, com ritmo lentificado, formação do 
bolo adequado e tempo médio mastigatório indefinido. 
 
Palavras-chave: Mastigação. Sistema Estomatognático. Envelhecimento. 

TITLE: Chewing characterization of the elderly: an integrative review 

Abstract 

Introduction: The Aging alters the stomatognathic system, which can cause damage to 
functions, just like chewing. Objective: Verify and describe on the elderlies’ chewing by 
analyzing national studies published in the last 10 years. Method: Integrative, descriptive 
review. Bibliographic survey conducted from May to June 2020, searching for scientific 
articles in the MEDLINE, LILACS and SCIELO. It used the crossing of the descriptors: 
chewing AND elderly OR aging. The inclusion criteria were: national studies published 
from 2010 to 2020 with an elderly audience and that characterized the chewing of the 
senior. Studies that addressed elderly people with some comorbidity, secondary and 
theses were excluded. Results: Four studies were chosen, addressing the chewing type, 
time, rhythm and formation of the bolus. 75%, the alternate or simultaneous bilateral 
chewing type prevailed and 25% the unilateral. Time of 32.45s and 34.29s in studies with 
elderly people of different types of prosthetic oral rehabilitation, and in another study 
there was an average time of 23.2s in the control group, 26.3s in the total prosthesis 
group and 23.7s in the removable partial denture group. The rhythm was classified as 
slowed and the formation of food bolus proper. Conclusion: The chewing of the elderly 
is characterized with a predominance of alternating or simultaneous bilateral chewing 
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type, with slowed rhythm, formation of the appropriate bolus and indefinite average 
chewing time. 
 
Keywords: Mastication. Stomatognathic System. Aging. 

Introdução 

A expectativa de vida está diretamente relacionada com as condições de saúde da 
população, assim, para a ampliação do topo da pirâmide etária, se faz necessário o 
engajamento dos profissionais de saúde a respeito das condições relacionadas ao 
envelhecimento. Com o propósito de garantir, além do crescimento da faixa etária, a 
qualidade de vida dos idosos.  
  
Nesse sentido, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), afirmou, em 2019, 
que no Brasil a expectativa ao nascer é de, 80 anos para mulheres e 73 anos para os 
homens. Analogamente, o envelhecimento é determinado por múltiplos fatores 
predeterminados no processo evolutivo, seja fatores biológicos, psicossociais ou 
funcionais.  
  
Com isso, as modificações resultantes do processo de envelhecimento podem afetar o 
Sistema Estomatognático (SE), em decorrência da diminuição de tônus e do volume 
salivar, perda dentária, interferência nos movimentos articulares, presença ou extensão 
de doenças bucais, uso de medicamentos, entre outros (CARDOSO; BUJES, 2010).  
  
Além do exposto, o SE desempenha funções de sucção, mastigação, deglutição e fala, 
assim, a ocorrência de alterações que afetam suas estruturas podem acarretar 
mudanças na morfologia ou distúrbios em suas funções (ALTMANN, 1990; 
MARCHESAN, 1997 apud ALMEIDA, GENTIL, NUNES, 2013). Nessa perspectiva, as 
alterações mais evidentes do envelhecimento que interferem na função mastigatória são 
a perda de força, mudança no tônus muscular, ritmo mastigatório lentificado e uma 
mastigação adaptada.  
  
Diante do cenário vigente, o crescimento da faixa etária devido a redução da taxa de 
mortalidade e natalidade, faz-se pertinente selecionar e analisar criticamente os estudos 
brasileiros observacionais, que abordam a caracterização da mastigação dos idosos. A 
Fonoaudiologia tem se esforçado para identificar e melhorar o campo da Gerontologia, 
devido às doenças e disfunções do envelhecimento estarem ligeiramente associadas 
às áreas de especialização da profissão.  
  
Em suma, a área da saúde apresenta como fator primordial para o desenvolvimento de 
suas atividades as ações de prevenção, mediante a atuação conjunta e interdisciplinar. 
Portanto, selecionar, analisar e apresentar dados em relação aos estudos 
observacionais que caracterizam a mastigação dos idosos brasileiros pode incitar a 
investigação científica a partir das lacunas de conhecimento geradas pela combinação 
de evidências, assim, promovendo o redirecionamento de ações, projetos e programas 
que atendam sua especificidade, para um melhor gerenciamento assistencial, político e 
financeiro das intervenções voltadas ao cuidado com a pessoa idosa. 
  
  
 
Metodologia 
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O estudo configura-se como uma revisão integrativa, método que procura proporcionar 
a síntese do conhecimento e incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos 
significativos à prática. Ainda assim, a revisão integrativa foi catalogada como 
metodologia de revisão de literatura, sendo composta por seis fases: elaboração da 
pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta dos dados, análise 
crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão 
integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2009).  
  
Esta revisão integrativa objetivou responder à seguinte questão: ‘’como está a 
caracterização da mastigação dos idosos no Brasil?’’. A caracterização da mastigação 
relatada no presente estudo, será contemplada por resultados em relação ao tipo 
mastigatório, se é unilateral crônico, unilateral preferencial, bilateral alternado ou 
bilateral simultâneo, formação do bolo, se está adequado, parcial ou inadequado, ritmo, 
classificado como normal, lento ou rápido, e tempo mastigatório. Analisar esses dados 
é imprescindível para buscar resoluções e identificar padrões predominantes nos 
idosos, com o propósito de encontrar meios que gerem uma melhor qualidade de vida 
a esse público. 
  
 A busca na literatura foi realizada no período de maio a junho de 2020, por meio de 
plataformas online. Assim, para levantamento bibliográfico foi realizado a busca de 
artigos científicos na SCIELO, MEDLINE E LILACS. Os descritores foram consultados 
na base de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo, assim, utilizado a 
combinação mastigação AND idoso OR envelhecimento para a realização da busca.  
  
Os critérios de inclusão para os artigos foram: publicações feitas no período de 2010 a 
2020, escritas na língua portuguesa, estudos voltados ao público com 60 anos ou mais 
e que caracterizassem a mastigação do idoso. Por sua vez, os critérios de exclusão 
para os artigos foram: teses de dissertação, estudos secundários, coleta de dados 
autorreferidas e estudos que apresentassem idosos com histórico de doenças 
neurológicas, oncológicas na região de cabeça e pescoço e psiquiátricas.  
  
A coleta de dados ocorreu em três etapas, utilizando como ferramentas para análise de 
inclusão e exclusão dos artigos as plataformas Rayyan QCRI e Mendeley Desktop. 
Nesse sentido, inicialmente, as três pesquisadoras aplicaram os critérios de exclusão 
em conjunto com a pergunta norteadora, mediante a análise de títulos e resumos dos 
artigos selecionados na amostragem da literatura. Na sequência, ocorreu a leitura dos 
artigos na íntegra aplicando os critérios de inclusão e o instrumento (URCI; GALVÃO, 
2005) para a retirada de informações mais relevantes, assim, alcançando um total de 
estudos pré-selecionados. Por fim, o grupo reuniu-se para montar a amostra final de 
estudos selecionados para a revisão, dessa forma, ocorreu a releitura dos artigos pré-
selecionados, por meio de uma análise crítica dos estudos, com o objetivo de encontrar 
dispositivos que apresentem os resultados necessários para a construção da presente 
revisão integrativa. Vale ressaltar que houve a escolha de pontos mais relevantes do 
instrumento de coleta de dados e consequentemente análise crítica dos artigos, assim, 
as variáveis presentes na seleção são: periódico, título do artigo, autoria, ano de 
publicação, objetivos, amostra, implicações ou conclusões e nível de evidência 
(delineamento da pesquisa).  
  
Na análise crítica dos dados, com o intuito de avaliar o rigor e as particularidades 
presentes em cada estudo, as pesquisadoras utilizaram a Prática Baseada em 
Evidências (PBE), conjunto de classificações de evidências que são definidos de forma 
hierárquica, levando em consideração a conduta metodológica de cada estudo 
(GALVÃO,SAWADA, TREVISAN, 2004; SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2009). A PBE 
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aplica a sistemática para contribuir na escolha da melhor evidência, assim, são 
propostos 6 níveis, em relação ao delineamento da pesquisa (STETLER et al, 1998 apud 
SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2009):  
Nível 1: evidências resultantes da meta-análise de múltiplos estudos clínicos 
controlados e randomizados;  
Nível 2: evidências obtidas em estudos individuais com delineamento experimental;  
Nível 3: evidências de estudos quase-experimentais;  
Nível 4: evidências de estudos descritivos (não-experimentais) ou com abordagem 
qualitativa;  
Nível 5: evidências provenientes de relatos de caso ou de experiência; Nível 6: 
evidências baseadas em opiniões de especialistas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Na realização da busca nas bases de dados, com a combinação de descritores, 
mastigação AND idoso OR envelhecimento, foram encontrados 275 estudos. A amostra 
final desta revisão foi composta por 4 estudos, baseando-se nos critérios de exclusão e 
inclusão estabelecidos. Todos os estudos incluídos são nacionais e a base de dados 
que mais publicou foi a Scielo. O processo de seleção, a amostra de cada base de dados 
e os resultados obtidos na busca, encontram-se na Figura 1.  
 
Os artigos selecionados foram lidos na íntegra, avaliados com base no instrumento de 
coleta de dados e submetidos a uma análise crítica. Em relação ao ano de publicação, 
obtevese, como mais evidente, o ano de 2015, seguindo por 2016 e 2014. Os dados 
coletados, podem ser visualizados no Quadro 1.  
 
A maioria dos estudos apresentava como objetivo analisar a função mastigatória de 
idosos saudáveis com diferentes tipos de reabilitação protética, os relacionando com 
outros fatores, como questões sociodemográficas, alterações estruturais do sistema 
estomatognático, deglutição orofaríngea e achados de diadococinesia. Em relação aos 
autores, dois deles (Berretin-Felix G e Totta T) foram responsáveis pela coautoria e 
publicação de mais de um trabalho.  
 
Os dados estabelecidos para caracterizar a mastigação dos idosos no Brasil foram 
compostos pelo tipo mastigatório, ritmo, tempo e formação do bolo alimentar. Logo, o 
tipo mastigatório foi abordado em 100% dos estudos, onde 75% (COSTA et al, 2015; 
OLIVEIRA; DELGADO; BRESCOVICI, 2014; YOSHIDA et al, 2015) houve a 
predominância do tipo bilateral alternado ou simultâneo e 25% (AYRES et al, 2016) 
resultaram no tipo unilateral. Na sequência o ritmo foi contemplado em apenas 25% 
(OLIVEIRA; DELGADO; BRESCOVICI, 2014) dos estudos, obtendo como resultado a 
ritmo mastigatório lentificado. Já o tempo, foi abordado em 75% (AYRES et al, 2016; 
COSTA et al, 2015; YOSHIDA et al, 2015), não ocorrendo convergência entre os 
resultados. Por fim, a formação do bolo alimentar foi contemplada em 50% (COSTA et 
al, 2015; YOSHIDA et al, 2015), sendo classificado como adequado. A caracterização 
da mastigação selecionada nos estudos, encontram-se apresentadas no Quadro 2.  
 
A revisão integrativa, visa determinar, mediante análise crítica dos artigos na íntegra, a 
caracterização da mastigação em idosos brasileiros. Nesse sentido, foi possível analisar 
e selecionar artigos que respondam à questão norteadora, os relacionar com dados 
provenientes da área fonoaudiológica e confirmar a escassez de trabalhos científicos 
que abordem a temática. Dessa forma, como explicado na metodologia do presente 
estudo, as pesquisadoras definiram como caracterização da mastigação achados que 
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abordassem o tipo mastigatório (unilateral crônico, unilateral preferencial, bilateral 
alternado ou bilateral simultâneo), formação do bolo (adequado, parcial ou inadequado), 
tempo e ritmo mastigatório (normal, lento ou rápido).  
 
Sob essa perspectiva, todos os artigos abordaram o tipo mastigatório. O predomínio 
pelo tipo mastigatório bilateral alternado ou simultâneo pode ser explicado, 
majoritariamente, pela amostra que compõe os estudos selecionados, idosos com boa 
condição de saúde geral e oral (YOSHIDA et al, 2015), e, prótese dentária com 
estabilidade e retenção adequada (COSTA et al, 2015). Já o estudo que apresentou o 
tipo mastigatório unilateral, pode ser explicado em decorrência da amostra estar em 
estágio de reabilitação oral protética, ou seja, sua cavidade oral está se adaptando a 
uma nova estrutura, precisando adequar a mobilidade e tonicidade muscular (AYRES 
et al, 2016).  
 
O tipo mastigatório depende da integridade das funções do sistema estomatognático 
(SE) e da harmonia entre as estruturas musculares, articulares e dentárias. Com o 
envelhecimento é possível observar modificações anatômicas e funcionais no SE, 
ocorrendo a diminuição de tônus e força muscular orofacial (OLIVEIRA; DELGADO; 
BRESCOVICI, 2014). As alterações advindas nesse processo podem ser maximizadas 
pela perda dentária e pelas comorbidades que os idosos podem apresentar. Dessa 
forma, o tipo mastigatório pode estar alterado em decorrência da desarmonia entre as 
estruturas que compõe o SE. Em suma, o predomínio é explicado pela integridade da 
saúde geral e oral do idoso investigado, confirmando a dependência do tipo mastigatório 
com a harmonia anatômica e funcional orofacial. 
 
 Faz-se pertinente relatar que são vários os fatores que influenciam a função 
mastigatória e que podem causar sua alteração. Esses fatores podem gerar alterações 
estruturais ou funcionais no sistema estomatognático, levando a um desequilíbrio, do 
qual um dos sinais pode ser a disfunção mastigatória. Na realização da avaliação clínica 
da função mastigatória, é preciso começar pela história clínica do paciente, 
seguidamente da avaliação dos aspectos morfológicos, mobilidade, tonicidade e 
sensibilidade das estruturas envolvidas nessa função, os aspectos funcionais da 
mastigação propriamente dita e a avaliação de outras funções que constituem o sistema 
estomatognático.  
 
Em relação a formação do bolo alimentar, é possível afirmar que nem todos os artigos 
incluídos na pesquisa abordaram a temática de forma plena e há concordância entre 
eles, sendo predominante uma formação adequada (COSTA et al, 2015; YOSHIDA et 
al, 2015). Este fato, pode ser explicado pela composição da sua amostra ser de idosos 
com boa condição de saúde geral e oral, prótese dentária com retenção e estabilidade 
adequadas, definidas mediante avaliação de um odontólogo com formação na área de 
reabilitação e oclusão.  
 
Com o envelhecimento, ocorrem mudanças em todo o organismo, a capacidade para 
controlar e formar o bolo alimentar geralmente é afetada de acordo com o 
funcionamento dos músculos e dos proprioceptores presentes na cavidade oral (LIMA 
et al, 2009). Essa dificuldade na preparação do bolo alimentar pode ser explicada pela 
diminuição do tônus muscular e coordenação da musculatura envolvida na mastigação, 
a perda da dentição, associada a má adaptação de próteses dentárias, afeta a 
preparação do bolo alimentar e pode levar à fadiga prematura durante a alimentação 
(CARDOSO; BUJES, 2010; OLIVEIRA; DELGADO; BRESCOVICI, 2014; ROCHA; 
LIMA, 2010). Com a idade, naturalmente ocorre a diminuição na secreção dos sucos 
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gástricos, tornando ainda mais importante uma boa preparação do bolo alimentar na 
boca (ROCHA; LIMA, 2010). 
 
 O ritmo mastigatório predominante foi o lentificado (OLIVEIRA; DELGADO; 
BRESCOVICI, 2014). O resultado é explicado pelo processo de envelhecimento, onde 
a degenerescência biológica, psicossocial e funcional, tende a tornar as ações motoras 
mais lentas e descoordenadas, podendo este fato estar relacionado, ainda, aos 
aspectos dentários do idoso (CARDOSO; BUJES, 2010). Portanto, no desenvolvimento 
humano as estruturas do sistema estomatognático e suas funções sofrem alterações, 
sendo necessário, o idoso, adaptar-se de acordo com suas questões morfofuncionais.  
 
No que diz respeito ao tempo mastigatório, sua representação é relatada como a 
duração da trituração, pulverização, organização e propulsão posterior do bolo alimentar 
pela língua, antes de ser deglutido. O tempo médio obtido foi de 32,45s (YOSHIDA et 
al, 2015) e 34,29s (COSTA et al, 2015), sendo a amostra composta por idosos com 
diferentes tipos de reabilitação protética e não há descrição do alimento utilizado no 
teste. O estudo restante (AYRES et al, 2016), utilizou o pão francês, solicitando ao 
participante a mastigação de cinco porções do alimento ofertado, desse modo, foi 
anotado o tempo de cada porção e a média das quatro últimas porções, obtendo 23,2s 
no grupo controle, 26,3s no grupo prótese total e 23,7s no grupo de prótese parcial 
removível. Em suma, é notório que não houve predominância de tempo mastigatório, 
convergindo com os estudos analisados, onde afirmam a escassez de pesquisas 
avaliando a normalidade do tempo mastigatório de idosos saudáveis.  
 
Dentre os métodos de revisão, a integrativa é o mais amplo, tornando-se uma vantagem, 
visto que, permite a inclusão simultânea de pesquisa experimental e quase-
experimental possibilitando uma compreensão mais completa do tema de interesse. 
Além disso, esse método permite a combinação de dados de literatura teórica e 
empírica. Dessa forma, a partir da análise e construção teórica, é nítida a reduzida 
produção de estudos nacionais que caracterizam a mastigação de idosos saudáveis, 
dificultando o aprofundamento da discussão sobre os parâmetros identificados no 
processo mastigatório dessa população. Tendo em vista que com o passar dos anos, 
as estruturas do sistema estomatognático e suas funções acabam sofrendo 
modificações, processo natural do envelhecimento, é necessário que o idoso se adapte 
às suas condições morfofuncionais. Portanto, é fundamental conhecer o perfil e as 
demandas desse público, com o intuito de auxiliar no planejamento de ações 
fonoaudiológicas e melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. 
 
Conclusão 

 
Diante do estudo realizado, a mastigação do idoso é caracterizada com predominância 
do tipo mastigatório bilateral alternado ou simultâneo, com ritmo lentificado, formação 
do bolo adequado e tempo médio mastigatório indefinido. É evidente a escassez de 
pesquisas caracterizando a mastigação de idosos saudáveis, dessa forma, faz-se 
imprescindível desenvolver estudos abordando a temática, com intuito de conhecer o 
perfil e as demandas desse público, para melhorar a qualidade de vida e reduzir as 
modificações anatômicas e funcionais do sistema estomatognático presentes no 
processo de envelhecimento. 
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Figura 1: Processo de seleção de estudos para compor a revisão integrativa 
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Quadro 1: Apresentação dos dados coletados nos artigos e da análise crítica. 
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Quadro 2: Caracterização da mastigação nos artigos selecionados para compor a 
revisão integrativa. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO PROBIÓTICO 

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS EM MODELO EXPERIMENTAL DE PERIODONTITE 

INDUZIDA EM RATOS DIABÉTICOS TRATADOS COM METFORMINA. 

Resumo 

A Periodontite pode ser modificada por condições sistêmicas, como o Diabetes Mellitus. 
Indivíduos diabéticos mal controlados possuem uma maior prevalência e gravidade da 
Periodontite e terapias adjuvantes ao tratamento periodontal básico podem ser 
indicadas. O uso adjuvante de probióticos, que são microorganismos vivos responsáveis 
por trazerem benefícios à saúde, como produção de moléculas antimicrobianas e 
modulação da resposta imunológica, pode atuar no tratamento de doenças inflamatórias 
crônicas e interferir no metabolismo de bactérias periodontopatogênicas. Já no 
tratamento específico do diabetes, a metformina é um hipoglicemiante bastante 
utilizado, que poderia diminuir os efeitos negativos do diabetes sobre tecido ósseo, 
estresse oxidativo e resposta inflamatória. OBJETIVO: Avaliar a atividade 
antimicrobiana do probióticoLactobacillus rhamnosus em modelo experimental de 
periodontite induzida por ligadura em ratos diabéticos tratados com metformina. 
MÉTODO: Ensaio pré-clínico, in vivo, randomizado, cego e controlado por placebo, 
composto por 83 ratos machos Wistar, divididos em 5 grupos, para administração de 
probióticos e metformina. Os ratos foram submetidos à indução de diabetes e doença 
periodontal, bem como eutanásia, para futura avaliação da atividade antimicrobiana por 
meio de análises da expressão gênica de NF kB, MKP1, Pi3K, P. gingivalis e a indução 
de β-defensina. 
 
Palavras-chave: Periodontite. Diabetes Mellitus. Probióticos 

TITLE: ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF LACTOBACILLUS RHAMNOSUS IN INDUCED 

PERIODONTITIS EXPERIMENTAL MODEL IN DIABETIC RATS TREATED WITH 

METFORMIN 

Abstract 

Some systemic conditions, such as Diabetes Mellitus, are able to modify Periodontitis. 
Individuals with uncontrolled diabetes have higher severity and Periodontitis prevalence, 
and adjuvant therapies to basic periodontal treatment may be indicated. The adjuvant 
probiotics use, which are living microorganisms responsible for bringing health benefits, 
such as antimicrobial molecules production and immune response modulation, can act 
in chronic inflammatory diseases treatment and interfere in periodontopathogenic 
bacteria metabolism. In the specific diabetes treatment, metformin is a widely used 
hypoglycemic agent, which could reduce diabetes negative effects on bone tissue, 
oxidative stress and inflammatory response. OBJECTIVE: To evaluate the antimicrobial 
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activity of Lactobacillus rhamnosus in ligature-induced periodontitis experimental 
model in diabetic rats 
treated with metformin. METHOD: Pre-clinical, in vivo, randomized, blinded and placebo-
controlled trial, with 83 male Wistar rats, divided into 5 groups, for probiotics 
and metformin administration. The rats were submitted to diabetes induction, periodontal 
disease and after euthanasia, for future antimicrobial activity evaluation through gene 
expression analyzes (NF kB, MKP1, Pi3K, P. gingivalis and β-defensin induction). 
  
 
 
Keywords: Periodontitis. Diabetes Mellitus. Probiotics 

Introdução 

A Periodontite é uma doença que acomete os tecidos de sustentação periodontal e está 
associada ao acúmulo de biofilme dentário. Considerada de caráter inflamatório e 
mediada pela resposta imunológica do hospedeiro, seus principais sinais clínicos são: 
presença de bolsas periodontais, sangramento à sondagem e perda do nível de inserção 
clínica (PAPANOU et al., 2018). 
Sabe-se que um dos principais fatores de risco para o acometimento das doenças 
periodontais é o Diabetes Mellitus (DM), com indivíduos diabéticos descompensados 
apresentando uma maior gravidade e prevalência da Periodontite, sendo sugerida uma 
relação bidirecional entre ambas as doenças (MAURI-OBRADORS et al., 2018). O 
Diabetes Mellitus é caracterizado como um conjunto de alterações no metabolismo a 
nível sistêmico, devido uma reduzida secreção de insulina e/ou sua menor sensibilidade, 
como alto nível de glicemia em jejum e elevadas concentrações de glicose sanguínea 
pós-prandial (LONGO et al., 2018). 
Um importante fármaco prescrito no tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2 é a 
Metformina, a qual consiste em um agente hipoglicemiante oral de absorção lenta, com 
atividade anti-inflamatória (PEREIRA et al., 2018). Além disso, Khajuria et al. (2018) 
mostraram que essa droga inibe os efeitos negativos do Diabetes sobre o tecido ósseo, 
por meio de uma diferenciação de osteoblastos, além de uma expressiva redução nos 
níveis de TNF-α. Nesse sentido, Araújo et al. (2017) também analisaram os efeitos da 
Metformina, observando que na concentração de 50 mg/kg, ela diminuiu o estresse 
oxidativo, a resposta inflamatória e a perda óssea em ratos com periodontite induzida 
por ligadura. 
Sabe-se que a terapia periodontal básica, que consiste em orientações de higiene bucal 
e debridamento mecânico por meio de raspagem e alisamento corono-radicular, é o 
padrão ouro para o tratamento da periodontite. Assim, com o objetivo de potencializar o 
seu efeito, terapias adjuvantes têm sido sugeridas, como a utilização de probióticos, a 
qual é considerada uma opção de fácil administração e baixo risco. Eles consistem em 
microorganismos vivos, considerados suplementos alimentares, que conferem 
benefícios à saúde do indivíduo, como modulação da resposta imune, equilíbrio 
microbiano intestinal e produção de moléculas antimicrobianas. Dessa forma, os 
probióticos poderiam atuar no tratamento de doenças inflamatórias crônicas, distúrbios 
gastrointestinais, regulação do colesterol, além de interferir no metabolismo de bactérias 
periodontopatogênicas, como Porphyromonas gingivalis (BRAVO et al., 2018). 
Nessa perspectiva, o Lactobacillus rhamnosus é um probiótico utilizado para promover 
melhorias na modulação imunológica e saúde gastrointestinal, conforme Gatej et al. 
(2018) relataram em estudo, observando que foi reduzida a perda óssea em um modelo 
de doença periodontal (DP) induzida em camundongos. Dessa forma, sugere-se que 
sua utilização pode ser benéfica na redução de bactérias periodontopatogênicas, bem 
como promissora ação antioxidante e anti-inflamatória. 
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Metodologia 

 
IMPLICAÇÕES ÉTICAS: Os protocolos de experimentação foram submetidos e 
aprovados pela Comissão de Ética no Ensino e Pesquisa em Animais (CEUA)–UFRN, 
de acordo com o protocolo 033/2019, certificado nº 181.033/2019. 
CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO: Ensaio pré-clínico, in vivo, randomizado, cego e 
controlado por placebo. 
LOCAL DO ESTUDO: Laboratório de Farmacologia do Centro de Biociências (CB–
UFRN) e Departamentos de Bioquímica, Morfologia e Microbiologia. 
CARACTERIZAÇÃO DOS ANIMAIS: Ratos machos Wistar fornecidos pelo Biotério do 
CB-UFRN, com massa corpórea de 180 a 220 g e 3 meses de idade. Eles foram 
mantidos em condições ambientais controladas de temperatura (22ºC±2ºC) e umidade 
(45-55%), com ciclos de claro/escuro de 12/12 horas e fornecimento de água e ração 
para animais de laboratório, conforme resolução de acordo com a ANVISA. 
AMOSTRA E DESENHO EXPERIMENTAL: A amostra foi composta por 83 ratos 
distribuídos aleatoriamente em cinco grupos: 
Grupos controle:C0(n=12): Os animais não foram submetidos à indução da DP ou DM. 
A realização da gavagem ocorreu durante 30 dias, com água destilada.C1(n=21): Os 
animais foram submetidos à indução da DP no 19º dia. A gavagem ocorreu com água 
destilada, durante 30 dias.C2 (n=25): Os animais foram submetidos à indução da DP e 
DM. A realização da gavagem ocorreu durante 30 dias, com água destilada. 
Grupos teste:E2 (n=13): A terapia com probióticos foi iniciada, e a indução da DM 
ocorreu 14 dias depois, que ao ser confirmada, os animais foram submetidos à indução 
de DP, no 19º dia. A eutanásia ocorreu no 11º dia após a indução de DP.E3 (n=12): A 
terapia com probióticos foi iniciada, sendo realizada a indução da DM 14 dias depois, e 
uma vez confirmada, os animais foram submetidos à indução de DP, no 19º dia. Já a 
administração da Metformina foi iniciada no 20º dia, ocorrendo a eutanásia no 11º dia 
após a indução de doença periodontal. 
PROTOCOLO EXPERIMENTAL: 
Preparo e administração do probiótico: O probiótico Lactobacillus rhamnosus EM1107, 
fornecido pela EMBRAPA, foi diluído com o intuito de confirmar os níveis desejados 
(1×109 UFC/mL), e a densidade óptica em um comprimento de onda de 625nm (OD625) 
foi lida em um espectrofotômetro (ROLIM et al., 2015). A administração de L. rhamnosus 
sob concentração de 1x109 UFC/200µL/rato foi realizada via oral por meio de gavagens 
diárias, que ocorreram a partir de 14 dias antes da indução do DM até a eutanásia dos 
ratos (11º dia após indução da DP) (KOBAYASHI et al., 2017). 
Administração da Metformina: O Cloridrato de Metformina 850mg (Medley) foi dissolvido 
em água destilada e administrado por meio de sonda oral 2 horas antes da instalação 
da ligadura e por mais 10 dias, uma vez ao dia, em três diferentes concentrações, tendo 
como referência doses de estudos animais para humanos: 50 mg/kg, 100 mg/kg e 200 
mg/kg (REAGAN-SHAW et al.,2008). 
Indução do Diabetes Mellitus: O DM foi induzido pela administração de 
Streptozotocin/STZ, na veia peniana, dissolvida em tampão Citrato de Sódio (40 mg/kg) 
sob anestesia geral, com inalação de Isoflurano 3%. Cinco dias após, a glicose foi 
medida com um glicosímetro, por meio de punção na cauda do rato. Ao atingir a 
estabilidade da glicose plasmática ≥300 mg/dL, os animais foram considerados 
diabéticos. 
Indução da doença periodontal: Após o DM ser confirmado, a DP foi induzida. Os 
animais foram anestesiados por meio de injeção intraperitoneal dos Cloridratos de 
Ketamina 10% (80mg/kg) e Xilazina 2% (10mg/kg), com posterior colocação de fio de 
sutura nylon 3.0 na altura da cervical do segundo molar esquerdo dos animais. 
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Eutanásia dos animais: No 11º dia após indução da DP, aconteceu a eutanásia dos 
animais, que foram anestesiados conforme protocolo de indução da DP, para posterior 
punção cardíaca. Após isso, realizou-se a obtenção do espécime sanguíneo e sacrifício 
dos animais, com injeção intraperitoneal de Tiopental 150 mg/kg (GATEJ et al., 2018), 
com amostras de tecido gengival e maxilares reservadas e destinadas a diversas 
análises (MESSORA et al., 2013). 
TIPOS DE ANÁLISES: 
Análise da expressão gênica por RT-PCR para doença periodontal em animais 
diabéticos: Amostras de RNA serão extraídas utilizando o agente Trizol para quantificar 
a expressão gênica de NF kB, MKP1, Pi3K, P. gingivalis e a indução de β-defensina. 
ANÁLISE ESTATÍSTICA: As análises serão realizadas no programa Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0. Os testes estatísticos serão realizados 
utilizando a margem de erro de 5% e os dados, expressos em médias de grupo ou 
medianas, conforme seja apropriado. A análise de variância e o teste de Bonferroni 
serão utilizados para comparar os valores médios entre os grupos. O teste de Kruskal-
Wallis e o teste de Dunn serão usados para comparar medianas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Ainda não há resultados, pois não foi possível realizar a metodologia prevista para esse 
plano de trabalho. 
 
Conclusão 

 
Esta pesquisa tem importante relevância para a sociedade, visto que representa um 
potencial tratamento para a Periodontite, que possui alta prevalência, principalmente em 
pacientes que devem receber uma atenção especial devido uma maior gravidade desta, 
que são os indivíduos diabéticos descompensados. 
Dessa forma, este estudo será de grande impacto para a comunidade, por abordar um 
tratamento inovador e bastante promissor, com possibilidade de melhorias na promoção 
de saúde e bem-estar da sociedade 
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TÍTULO: Treinamento aeróbio e o perfil lipídico e glicídico: quais efeitos podem ser 

verificados? 

Resumo 

Introdução: O presente estudo tem como objetivo avaliar quais efeitos de um 
treinamento aeróbio no perfil lipídico e glicídico de adolescentes escolares. Método: O 
presente estudo trata-se de um ensaio clínico randomizado por cluster trial como projeto 
intitulado AME (abreviação em português de "ATITUDE, MOVIMENTO E ESCOLHAS 
para uma vida saudável") tendo como amostra estudantes de escolas públicas na 
cidade de Natal/RN. Resultados e Discussão: Tendo em vista a pandemia devido ao 
covid-19 as atividades foram suspensas e para a implantação das estratégias de 
intervenção ainda não há perspectiva de retomadas atividades para o ano de 2020. O 
Programa AME e sua intervenção estão direcionados a prevenção de riscos no 
desenvolvimento de doenças metabólicas como hipertensão, diabetes, obesidade logo 
que, essas morbidades consideradas fatores de risco para os acometidos pelo COVID-
19 pode evoluir a óbito os indivíduos que apresentam essas doenças. Conclusão: Tendo 
em vista o objetivo do projeto, avaliar quais efeitos de um treinamento aeróbio no perfil 
lipídico e glicídico de adolescentes escolares, nesse período de elaboração o programa 
AME desenvolveu diversas estratégias porém a retomada das atividades devido ao 
distanciamento social pelo covid-19 está projetada para o ano de 2021 e no atual 
período o projeto desenvolve o material de apoio pedagógico destinada aos educadores, 
acrescenta conteúdo digital na rede social e a escrita do artigo relativo a metodologia 
do Programa Ame. 
 
Palavras-chave: adolescentes; escolares; atividade física; perfil lipídico, glicemia 

TITLE: Aerobic training and the lipid and glycid profile: what effects can be verified? 

Abstract 

Introduction: The present study aims to evaluate the effects of aerobic training on the 
lipid and glycid profile of school adolescents. Method: The present study is a randomized 
clinical trial by cluster trial as a project entitled AME (Portuguese abbreviation of 
"ATTITUDE, MOVEMENT AND CHOICES for a healthy life") with public school students 
in the city of Natal / RN as a sample . Results and Discussion: In view of the pandemic 
due to the covid-19, activities were suspended and for the implementation of intervention 
strategies, there is still no prospect of resuming activities for the year 2020. The AME 
Program and its intervention are aimed at preventing risks in the development of 
metabolic diseases such as hypertension, diabetes, obesity as soon as, these 
morbidities considered risk factors for those affected by COVID-19 can evolve to death 
the individuals who present these diseases. Conclusion: In view of the objective of the 
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project, to evaluate which effects of an aerobic training on the lipid and glycidic profile of 
school adolescents, in this period of elaboration the AME program developed several 
strategies but the resumption of activities due to social distance by covid-19 is projected 
for the year 2021 and in the current period the project develops pedagogical support 
material for educators, adds digital content on the social network and the writing of the 
article on the Ame Program methodology. 
 
Keywords: Adolecent; school children; physical activity; lipid profile, glycemia 

Introdução 

A prevalência de obesidade mundial no período entre 1975 e 2016 foi triplicada (OMS, 
2018). A morbidade associada ao estilo de vida sedentário e hábitos alimentares não 
saudáveis desencadeia múltiplos acometimentos e na fase de crescimento pode se 
arrastar até a vida adulta. O surgimento de doenças metabólicas como hipertensão, 
diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias e doenças cardiovasculares denominadas como 
multifatorial devido a sua influencia genética e ambiental estão relacionadas a 
implicações mais graves para os contaminados pelo COVID-19 sendo considerados 
publico mais susceptível ao aumento da taxa de mortalidade pela doença. (Yang; Zheng 
et al. 2020) Os hábitos de vida sedentários implicam diretamente no estado de saúde 
da população, afeta negativamente a aptidão física, caracterizando-se como, aptidão 
cardiorrespiratória, força muscular e resistência, composição corporal, flexibilidade e 
aptidão neuromotora. Dados quantitativos revelam estreita relação entre aptidão e 
saúde disponibilizando integrar a aptidão em que apresenta composição corporal e 
aptidão cardiorrespiratória Tendo em vista os casos crescentes de obesidade em 
crianças e adolescentes no qual está associada a diversas comorbidades, dentre elas 
a síndrome metabólica doenças cardiovasculares, hepáticas, ortopédicas, pulmonares 
e psicológicas, além do mais, danos na capacidade cognitiva (CHAWDHARY, 2010; 
GUO et al, 2011). Os padrões de treinamento mais utilizados como forma de combater 
a obesidade integram exercícios aeróbicos já que exige aumento de gasto energético 
para a ativação da lipólise, melhora o perfil lipídico além do quadro de resistência à 
insulina. (JANSSEN, 2010; LEE, 2010). Por conseguinte, é necessária a identificação 
dos efeitos do treinamento aeróbio no perfil lipídico e glicídico desses indivíduos. Diante 
dessas constatações, planejar uma intervenção com adolescentes escolares foi o plano 
central do estudo ao qual o presente projeto faz parte, nomeado de “Programa AME: 
Atitude, Movimento e Escolhas para uma vida saudável”. O Programa AME está 
envolvido em três teses de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva (PPGSCOL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também conta 
com a contribuição de alunos de iniciação científica dos cursos de nutrição e saúde 
coletiva. O presente estudo tem como objetivo avaliar quais efeitos de um treinamento 
aeróbio no perfil lipídico e glicídico de adolescentes escolares. A partir da metodologia 
de uma intervenção de um ensaio clínico randomizado por cluster por meio de 
estratégias de promoção da atividade física, redução de comportamento sedentário e 
educação alimentar e nutricional sobre comportamentos relacionados a saúde de 
adolescentes. 
 
Metodologia 

 
O presente estudo trata-se de um ensaio clínico randomizado por cluster trial como 
projeto intitulado AME (abreviação em português de "ATITUDE, MOVIMENTO E 
ESCOLHAS para uma vida saudável") tendo como amostra estudantes de escolas 
públicas na cidade de Natal/RN. A estratégia de intervenção, a conduta e o relatório 
estrão de acordo com as diretrizes do Protocolo Padrão: Recomendações para Ensaios 
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Intervencionistas (SPIRIT) (Chan, Tetzlaff et al. 2013) e as Diretrizes Consolidadas de 
Ensaios de Relatórios (CONSORT) (Moher, Hopewell et al. 2010) Como foi 
apresentado, a submissão do trabalho obteve aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa em Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Protocolo nº 
3.676.935, CAAE 03316518.2.0000.5292), apresenta-se também no Registro Brasileiro 
de Ensaios Clínicos (http: //www.ensaiosclinicos .gov.br /) sob o número RBR-86xv46 
para consulta do andamento da pesquisa. No tocante ao envio do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) será destinado aos participantes e aos pais 
previamente a coleta de dados e implementação da intervenção tendo por finalidade 
expor aos envolvidos o que está sendo investigado pelo pesquisadores e ao fim do 
estudo todos os dados coletados estarão disponíveis, porém com total descrição dos 
envolvidos. Cenário e participantes Este estudo será realizado em duas escolas públicas 
estaduais localizadas na cidade de Natal/RN, região Nordeste do Brasil, sendo uma 
destinada para a intervenção e outra o grupo controle, foi observado tamanho e 
aleatoriamente e como critérios de elegibilidade as escolas teriam que apresentar (a) 
aulas elementares (séries 6 a 9); e (b) espaços adequados para práticas de atividade 
física (ginásios ou quadras). A amostra irá contar com escolares do 7ª a 9ª anos de 
ambos os sexos e faixa etária entre 12 e 16 anos tendo como critério de exclusão 
indivíduos com deficiência física e / ou intelectual, distúrbios endócrinos, doenças 
crônicas (ou seja, doenças cardiovasculares e diabetes) e gestantes. A preferência por 
esse grau de escolaridade para o ensino fundamental compactua com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), onde os alunos do 6ª ano possuem idade não indicada para 
realização de estudos em que comportamentos de saúde possam ser alterados. (Hallal, 
Andersen et al. 2012, Organization, Control et al. 2013). Ocultação e randomização Para 
realização da randomização de maneira mais eficaz optou-se por fazer a escolha de 
quatro escolas a fim de alcançar o tamanho estimado da amostra, porém anteriormente 
a randomização as escolas foram comparadas por extensão. A randomização foi feita 
através do site random.org. Cálculo do tamanho da amostra Considerando a estimativa 
do efeito da intervenção com escolares adolescentes, nos resultados primários os dados 
utilizados para esse cálculo será a função executiva (Cooper, Bandelow et al. 2016), 
comportamentos sedentários (Smith, Morgan et al. 2017) e ingestão de alimentos 
(Drapeau, Savard et al., 2016). O poder estatístico demostrado foi de 80%, com nível 
de significância de 5% e 20% de margem para perdas ou recusas, a quantidade total de 
participante será de 392 adolescentes destinados igualmente no qual, 196 para o grupo 
controle e 196 para a intervenção. Intervenção A realização do programa AME 
implementa estratégias de intervenção onde as escolas recebem formação destinada 
aos professores por meio do desenvolvimento de materiais pedagógicos para o 
planejamento de produções como oficinas pedagógicas quem abordem conteúdos 
pertinentes a temática da inclusão de atividade física, consumo de alimentos, estilo de 
vida saudável. Em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) 
desenvolveu-se matérias lúdicos, expositivos com conteúdos de livros, vídeos e textos 
de apoio. Será destinado aos pais apresentação de alguns workshops promovidos nas 
escolas. A intervenção é baseada na teoria Socioecológica (Bronfenbrenner 1994). Foi 
desenvolvido rede social com intuito de propagar informações sobre saúde, onde os 
professores serão incentivados a compartilhar as atividades desenvolvidas em sala de 
aula. As escolas do grupo controle continuarão suas práticas regulares sem nenhuma 
alteração do cotidiano e ao final do estudo o material de apoio será disponibilizado a 
essas escolas. Para a avaliação dos resultados primários serão observadas a função 
cognitiva pelo teste computadorizado do Stroop (Testinpacs®) para o comportamento 
sedentário os instrumentos de analise utilizado para essa medição o tempo de tela entre 
adolescentes de vários países, incluindo o Brasil (Estatística. 2013, da Silva Bandeira, 
Silva et al. 2019). Para avaliação do consumo a aplicação de questionário onde os 
adolescentes responderão sobre seus hábitos, preferencias e frequência alimentar. Os 
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desfechos secundários avaliam a antropometria e a composição corporal dos individuos, 
na avaliação antropométrica, serão utilizadas as diretrizes da International Society for 
the Advancement Kinantrophometric (MARFELL-JONES, 2006). Serão avaliados o peso 
corporal, a estatura, perímetro abdominal, dobras subescapular e tricipital, e o 
estadiamento puberal, considerado outro desfecho secundário o índice de Massa 
corporal (IMC) é recomendado internacionalmente para diagnóstico individual e coletivo 
dos distúrbios nutricionais na adolescência (BRASIL, 2011), ademais o perímetro 
abdominal com ponto de corte de corte ≥P90 para ambos os sexos, usando a tabela de 
todas as etnias (combinado) (FERNÁNDEZ, et al 2004). Todas as etapas e as atividades 
foram desenvolvidas e conduzidas pelos doutorandos envolvidos no Programa AME, 
sob a orientação da professora. 
 
Resultados e Discussões 

 
As atividades realizadas pelo exercício da iniciação científica foram: apoio no processo 
de busca de referências bibliográficas para subsidiar o processo de construção e 
consolidação teórica; suporte no processo de identificação, triagem e sorteio das 
escolas participantes da intervenção do Programa AME; e apoio no processo de 
organização dos eventos promovidos, da elaboração do material de apoio com conteúdo 
relacionados a educação alimentar e nutricional, educação física e hábitos sedentário 
direcionado aos educadores para vivência da intervenção em sala de aula além da 
produção de conteúdo digital para as rede social utilizada pelo programa AME de 
mesma temática com intuito de envolver precocemente os destinados a pesquisa. 
Tendo em vista a pandemia devido ao covid-19 as atividades foram suspensas e para 
a implantação das estratégias de intervenção ainda não há perspectiva de retomada 
das atividades para o ano de 2020. O Programa AME e sua intervenção estão 
direcionados a prevenção de riscos no desenvolvimento de doenças metabólicas como 
hipertensão, diabetes, obesidade logo que, essas morbidades consideradas fatores de 
risco para os acometidos pelo COVID-19 pode evoluir a óbito os indivíduos que 
apresentam essas doenças. (STRABELL; UIP, 2020) Frente a essa problemática, vale 
salientar que, compreender o distanciamento social e o enfretamento da atualidade, 
cabe aos gestores, professores, alunos e o governo estabelecer condutas de segurança 
aos estudantes. A retomada das atividades proporcionará ao espaço escolar possíveis 
intervenções educativas aos alunos com o auxílio de equipe multiprofissional vinculada 
ao compartilhamento de responsabilidades torna-se promissor para o desenvolvimento 
da autonomia nas escolhas saudáveis e prevenção de doenças. Destaca-se 
dificuldades inerentes ao estudo, a implementação da metodologia em sala de aula de 
maneira eficaz com o restrito acesso a recursos que desfavoreçam sua aplicação, o 
quadro da educação pública e suas conhecidas limitações onde gera questionamentos 
em relação ao papel de estimular a pratica de atividade física sem a presença do espaço 
esportivo, e a aplicação da metodologia baseada no currículo escolar com ausência de 
professor dificulta a aplicação da intervenção. Levando em consideração esses quesitos 
fica a preocupação sobre o acesso as informações tão relevantes para os alunos e a 
repercussão do estudo de maneira válida. Porém, o estudo estimula a compreensão da 
promoção da saúde na escola por meio de práticas atingíveis e conscientiza a 
importância da educação básica. 
 
Conclusão 

 
Tendo em vista o objetivo do projeto, avaliar o efeito de um treinamento aeróbio no perfil 
lipídico e glicídico de adolescentes escolares, nesse período de elaboração o programa 
AME desenvolveu um papel importante através do desenvolvimento de materiais de 
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apoio pedagógicos com embasamento na Base Nacional Comum Curricular destinada 
do 7° ao 9° anos, conteúdo nas redes sociais onde levanta temática sobre a saúde e 
qualidade de vida além de oficinas com os educadores das escolas amostrais, porém a 
retomada das atividades devido ao distanciamento social pelo covid-19 está projetada 
para o ano de 2021 e no atual período o projeto desenvolve o material de apoio 
pedagógico destinada aos educadores, acrescenta conteúdo digital na rede social e a 
escrita do artigo relativo a metodologia do Programa AME. O envolvimento da 
conjuntura acadêmica é de total apreço, idealizar o projeto, desenvolver um plano 
estratégico e estabelecer metas garante o êxito por meio das ações dos doutorandos, 
discentes e do docente responsável pelo plano de trabalho. A geração de três teses de 
doutorado, teses de tcc e aplicação das estratégias na sociedade possibilitando aos 
indivíduos melhor qualidade de vida e informações relevantes relacionadas a saúde são 
alguns pontos mais importantes do projeto. Por conseguinte, em virtude das propostas 
observadas, no tocante ao aspecto acadêmico, o estudo proporciona aos alunos da 
graduação habilidades de trabalho em equipe, habilidades de comunicação, 
organização, desenvolvimento de métodos de busca em ferramentas de pesquisa. 
Expande conhecimentos devido a elaboração de materiais pedagógicos onde se faz de 
embasamento científico, além de, potencializar a criatividade para o manejo do público 
alvo, sendo ele adolescentes, no qual retrata competências necessárias para 
intervenção, abre novos horizontes importantes para meio acadêmico e profissional. 
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TÍTULO: Concentração de alfa-tocoferol nos diferentes estágios de lactação após 

suplementação com RRR-alfa-tocoferol 

Resumo 

Introdução: O objetivo desse estudo foi analisar a concentração de alfa-tocoferol nos 
diferentes estágios de lactação após a suplementação de mães atendidas em 
maternidade pública na cidade de Natal/RN. Metodologia: O estudo foi do tipo clínico 
randomizado longitudinal e duplo-cego, com participação de 36 puérperas. Elas foram 
alocadas em grupos: controle (GC) sem intervenção; suplementado 1 (GS1) recebendo 
a dose de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol e suplementado 2 (GS2) recebendo 800 UI. A 
coleta do leite materno ocorreu em 6 momentos: 1º dia pós-parto antes da 
suplementação; 24 horas após a primeira coleta e nos 7º, 20º, 30° e 60° dias pós-parto. 
Para a avaliação da concentração de alfa-tocoferol fornecida pelo leite materno, utilizou-
se como parâmetro valores <4mg/dia, para indicar baixas concentrações de vitamina E. 
Resultados e Discussão: Não houve diferença significativa entre os grupos (p>0,05) 
quanto ao fornecimento de vitamina E pelo leite materno no pós-parto imediato. As 
diferenças foram significativas no leite 24 horas, entre GC e GS1 (p<0,001), GC e GS2 
(p=0,001) e GS1 e GS2 (p=0,001). No momento 7 dias a diferença foi entre o GC e GS1 
(p<0,001), GC e GS2 (p< 0,001). A partir do momento 20 dias não houve diferença 
significativa entre os grupos. Conclusão: Para o fornecimento da vitamina E ao lactente, 
os três grupos ofereceram quantidades adequadas até o momento 24 horas, e esse 
fornecimento se manteve no leite materno até o 7o dia para os grupos suplementados. 
 
Palavras-chave: Leite materno. Vitamina E. Suplementação alimentar. 

TITLE: Alpha-tocopherol concentration at different stages of lactation after 

supplementation with RRR-alpha-tocopherol 

Abstract 

Introduction: The objective of the study was to analise the concentration of alpha-
tocopherol in different stages of lactation after the supplementation on lactating women 
attending a public maternity in Natal/RN. Metodology: The study was a clinic randomized 
longitudinal double-blind study, involving 36 puerperal women. Participants were 
allocated in groups: control group (CG), whithout intervention; supplemented group 1 
(SG1), which received 400 UI of RRR-alpha-tocopherol and supplemented group 2 
(SG2), which received 800 UI. The collect occurred in 6 moments: 1st day postpartum 
before supplementation, 24 hours after first collect and 7th, 20th, 30th and 60th days 
postpartum. For the avaliation of the alpha-tocopherol’s concentration were used values 
<4mg/day as parameter to indicate low concentration of vitamin E. Results and 
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discussion: The difference was significant in the 24hour milk, between CG and SG1 
(p<0,001), CG and SG2 (P=0,001) and SG1 and SG2 (P<0,001). In the moment 7 days 
the difference was between CG and SG1 (p<0,001), CG and SG2 (p<0,001). From the 
moment 20 days there was no significant difference between the groups. Conclusion: 
For the supply of vitamin E to the infant, the three groups have offered adequate amouts 
until the moment 24 hours, and the supply remained in breast milk until the 7th day for 
supplemented groups. 
 
Keywords: Breast milk. Vitamin E. Food supplementation. 

Introdução 

O aleitamento materno é considerado uma prática importante para a sobrevivência 
infantil, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e por órgãos de proteção à criança. O leite humano é o 
alimento ideal para a criança, visto seu aporte de nutrientes importantes para suprir 
todas as necessidades nutricionais durante os primeiros meses de vida, além da garantir 
também benefícios psicológicos, imunológicos e sociais, sendo importante na 
prevenção de diversas doenças e deficiências nutricionais (CALIL; FALCÃO, 2003; 
UNICEF, 2018). Dentre os componentes do leite materno, encontra-se o alfa-tocoferol, 
um composto pertencente à família da vitamina E, o qual possui caráter lipofílico e ação 
antioxidante, sendo de extrema importância para os primeiros meses de vida. O alfa-
tocoferol é transportado na corrente sanguínea para os tecidos periféricos através de 
lipoproteínas, associado, dentre outros compostos, ao colesterol, onde ambos se 
encontram distribuídos na mesma proporção (DEBIER et al., 2005). A vitamina E é um 
micronutriente lipossolúvel, cuja nomenclatura é utilizada para designar oito diferentes 
moléculas que estão agrupadas em tocoferóis (alfa, beta, gama e delta) e tocotrienóis 
(alfa, beta, gama e delta), os quais diferem entre si pela estrutura e biodisponibilidade 
(HAMPEL; DROR; ALLEN, 2018). Dentre as moléculas da família da vitamina E, a forma 
mais biologicamente ativa é o alfa-tocoferol, único isômero relacionado à requisição 
nutricional dessa vitamina e que encontra-se na sua forma natural como RRR-alfa-
tocoferol (TRABER; BOWMAN; RUSSELL, 2006; GRILO et al., 2013). Dentre as 
funções doalfa-tocoferol está a de antioxidante biológico, devido à proteção oferecida 
às membranas plasmáticas e às lipoproteínas de baixa densidade contra as reações de 
oxidação e peroxidação lipídica. Nesse contexto, esse estresse oxidativo pode estar 
relacionado com a produção excessiva de espécies reativas de oxigênio e/ou da 
deficiência nos sistemas de proteção antioxidante e esse quadro de estresse encontra-
se aumentado durante a gestação e o parto, o que comprava a necessidade de um 
fornecimento adequando de vitamina E para o neonato mediante o aleitamento materno 
(ERDEM et al., 2012). Dessa forma, essa ação antioxidante ocorre a partir da 
transferência de um átomo de hidrogênio da sua estrutura ao oxigênio molecular e suas 
espécies reativas, o que leva à conversão de radicais livres em produtos mais estáveis 
e menos ativos e disponíveis (NWOSE et al. 2008) Nas crianças em aleitamento 
exclusivo, a única fonte de vitamina E é o leite materno, sendo este, essencial para o 
suprimento das necessidades nutricionais dessa vitamina nos estágios iniciais da vida, 
visto que baixos níveis dessa vitamina no leite podem comprometer as reservas do 
lactente e levar à deficiência de vitamina E (DVE) aumentando as chances de 
desenvolverem morbidade mortalidade, além de anemia hemolítica, hemorragia 
intraventricular, doenças crônicas pulmonares, edema, trombocitose, 
fibroplasiaretrolental e degeneração espinocerebral (DAVIS; AUTEN, 2010; FARES et 
al., 2015; SILVA et al., 2017). Nesse contexto, torna-se de extrema importância a 
realização de pesquisas que avaliem as concentrações de alfa-tocoferol no leite 
materno, bem como em situações de suplementação. Dessa forma, o objetivo do 
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presente trabalho é de analisar a concentração de alfa-tocoferol nos diferentes estágios 
de lactação após a suplementação. 
 
Metodologia 

 
O estudo foi do tipo clínico randomizado longitudinal e duplo-cego, desenvolvido com 
mães assistidas em maternidade pública da cidade de Natal/RN. O universo amostral 
da pesquisa são lactantes voluntárias entre 18 e 40 anos de idade, de baixo risco 
obstétrico, com parto a termo (igual ou maior a 37 semanas) e que realizavam 
aleitamento materno. Os critérios de exclusão da amostragem foram: existência de 
complicações maternas como a diabetes, hipertensão, neoplasias, doenças hepáticas, 
infecciosas e do trato gastrintestinal, cardiopatias, sífilis, HIV positivo, dentre outras; 
existência de má-formação fetal e conceptos múltiplos. Para a coleta de dados, as 
lactantes foram identificadas na admissão hospitalar como participantes da pesquisa, 
foram esclarecidas sobre os objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido(TCLE) em consonância com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o parecer nº 1.855.267 
CAAE 57948616.0.0000.5537. A amostragem foi calculada levando-se em 
consideração mãe e recém-nascido, as variáveis de suplementação (grupo 
controle(GC), grupo suplementado 1(GS1); e grupo suplementado 2(GS2)) e a variável 
leite materno. Assim, o tamanho total da amostra para investigar a interação entre a 
variável suplementação e leite materno no total foi de 36 participantes, sendo 12 
puérperas para cada grupo. O cálculo foi realizado utilizando o pacote estatístico 
G*Power V.3.1.9 (FAUL et al., 2007), considerando a aplicação do teste (ANOVA para 
medidas repetidas entre fatores) e os parâmetros: a= 0,05, poder de teste (b) de 0,8 e 
valor da medida de efeito d=0,40. A equipe foi treinada e orientada sobre os 
procedimentos e a rotina da pesquisa. Foram utilizados formulários padronizados para 
coleta de informações socioeconômicas e demográficas, dados do pré-natal e do parto, 
história clínica, exames bioquímicos e dados sobre o consumo alimentar de vitamina E, 
por meio da aplicação de Recordatório 24 horas. Algumas informações foram transcritas 
do cartão de acompanhamento do pré-natal e prontuário hospitalar. Após a coleta de 
sangue, as mães foram divididas em três grupos: GC: sem suplementação; GS1: 
suplementadas com uma cápsula de 400UI de RRR-alfa-tocoferol no primeiro dia pós-
parto; GS2: suplementadas com duas cápsulas de 400UI de RRR-alfa-tocoferol cada no 
primeiro dia pós-parto, totalizando uma suplementação de 800UI(Apêndice – Figura 1). 
As suplementações foram por via oral e ingeridas com água no desjejum materno. A 
escolha das doses alfa-tocoferol para o presente estudo se deu pelo fato destas serem 
comumente encontradas em suplementos comercialmente disponíveis, representando 
um padrão usual típico. A dose de 400 UI e/ou seus múltiplos têm sido utilizados por 
outras importantes pesquisas envolvendo suplementação de vitamina E(CLEMENTE et 
al., 2014; HAYDEN et al., 2007; HOPE STUDY INVESTIGATORS, 2000). Foram 
coletados 2 mL de leite materno, no período da manhã, após jejum de 8 a 12 horas. As 
coletas aconteceram em 6 momentos: 1° dia pós-parto (0 hora) antes da 
suplementação; 24 horas após a primeira coleta (24h); 7º, 20º, 30° e 60° dias pós-parto. 
A equipe de pesquisa visitou as lactantes em suas residências, para a realização das 
coletas a partir do 7º dia, onde ocorreram orientações sobre as técnicas de 
amamentação e as vantagens do aleitamento materno, para evitar o desmame precoce. 
O leite materno foi coletado por expressão manual de uma única mama não sugada 
previamente, desprezando as primeiras ejeções do leite, a fim de evitar variações na 
composição em decorrência da gordura. Essa medida foi adotada a partir de evidências 
científicas, que demonstram diferenças na composição de outros nutrientes entre os 
leites anterior e posterior à mamada (DAMETTO, 2018). As amostras foram coletadas 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1047 

 

em tubos de polipropileno protegidos da luz e transportados sob refrigeração ao 
Laboratório de Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição (LABAN), localizado na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde foram armazenadas a -
20ºC, por tempo médio de três dias, para posterior extração e análise bioquímica do 
alfa-tocoferol. O alfa-tocoferol da amostra de leite foi extraído segundo o método 
adaptado de Ortega et al. (1998), conforme descrito a seguir: a uma alíquota de 500 µl 
de leite, foram acrescentados 500 µl de álcool etílico a 95% (Merck, Darmstadt, 
Alemanha) para precipitação proteica e 2 mL de hexano P.A. (Merck, Darmstadt, 
Alemanha) para extração dos lipídios. A amostra foi homogeneizada durante 1 minuto 
em agitador de tubos e centrifugada durante 10 minutos a 4000 rpm para separação da 
camada de sobrenadante, que foi removida posteriormente para um segundo tubo. As 
etapas de adição do hexano foram realizadas três vezes, e do total extraído foram 
utilizadas alíquotas de 3 mL da fase hexânica, as quais foram destinadas para a 
evaporação em banho-maria a 37°C. No momento da análise, o extrato foi diluído em 
500 µL de diclorometano e 20 µL foram aplicados no aparelho de Cromatografia Líquida 
de Alta Eficiência (CLAE) (Apêndice – Figura 2). Para a avaliação da concentração de 
alfa-tocoferol fornecida pelo leite materno, utilizou-se como parâmetro valores < 4 
mg/dia no leite materno, para indicar baixas concentrações de vitamina E (IOM, 2000), 
sendo tais valores estimados ao longo do período de lactação. Para o leite colostro 
considerou-se o volume diário de 396 mL e para o maduro adotou-se 780 mL 
(IOM,2000). A análise estatística foi realizada pelo software IBM@ SPSS Estatística 
versão 21.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Os dados de alfa-tocoferol 
no leite materno foram expressos em média e desvio-padrão. O teste ANOVA e o Test-
t Student mensuraram a diferença entre as médias dos dados paramétricos. Para dados 
não paramétricos, foram utilizados os testes estatísticos convenientes (Kruskal-Wallis, 
Mann-Withney ou Wilcoxon). As diferenças foram consideradas significativas quando p 
< 0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
Durante a gestação, o transporte de alfa-tocoferol via placenta é limitado e a deficiência 
de vitamina pode ser muito comum em lactentes, principalmente os recém-nascidos 
prematuros (<37 semanas) os quais, ao nascer, apresentam baixas reservas corporais 
e intenso crescimento e desenvolvimento, uma vez que o acúmulo de vitamina E ocorre 
no terceiro período gestacional (BRAMLEY et al., 2000; TRABER, 2014). Entretanto, 
estudos mostram prevalência de DVE em mulheres lactantes da África do Sul em 70% 
(PAPATHAKIS et al., 2007) e 22% na região nordeste do Brasil (RODRIGUES, 2016), 
fazendo-se fundamental a ingestão adequada dessa vitamina nos níveis recomendados. 
O fornecimento da vitamina E pelo leite materno no pós-parto imediato (0 hora) foi 
semelhante entre os grupos GC, GS1 e GS2, apresentando 1472,4 µg/dL, 1508,4 µg/dL, 
1422,1 µg/dL, respetivamente, não havendo diferença significativa entre os grupos (p > 
0,05). Os valores encontrados foram semelhantes a um estudo realizado com população 
de características semelhantes (CLEMENTE et al., 2014). Já em relação aos grupos 
que receberam suplementação, estes tiveram um aumento do fornecimento da vitamina 
no pós-parto imediato (24 horas), quando comparados ao grupo controle (Apêndice – 
Figura 3). A análise intergrupos apontou diferenças significativas no momento 24 horas 
entre os GC (1501 µg/dL) e GS1 (2588,2 µg/dL) (p < 0,001), GC (1501 µg/dL) e GS2 
(2977,1 µg/dL) (p = 0,001) e GS1 (2588,2 µg/dL) e GS2 (2977,1 µg/dL) (p = 0,001). Foi 
observado um aumento do alfa-tocoferol no leite 24 horas após a suplementação, o que 
possibilita um fornecimento adequado da vitamina E para o lactente e está em 
consonância com outros estudos (CLEMENTE et al., 2014; MEDEIROS et al., 2016); 
LIRA, 2017). No momento 7 dias a diferença foi entre os GC (619,8 µg/dL) e GS1 
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(1314,9 µg/dL) (p < 0,001) e GC (619,8 µg/dL) e GS2 (1451,9 µg/dL) (p < 0,001), o que 
está de acordo com outros estudos (MEDEIROS et al., 2016); LIRA, 2017). O nosso 
estudo apontou que não há diferença a partir do 20º dia entre os grupos que foram 
suplementados e o que não recebeu suplementação. A maioria dos estudos que avaliam 
o efeito da suplementação de alfa-tocoferol no leite não apresentam resultados a partir 
desse mesmo tempo. Foi percebido um declínio gradual na concentração de alfa-
tocoferol ao longo da lactação nos três grupos do estudo, o que é uma característica 
fisiológica desse nutriente. No entanto, esse declínio foi menor nos grupos que foram 
suplementados. De acordo com Lima et al. (2014) ocorre uma alteração do alfa-tocoferol 
no decorrer da lactação, o que é uma característica do leite materno, pois se inicia a 
fase II da lactogênese. Assim, há uma alteração tanto na composição quanto no volume 
de leite produzido, uma vez em que os níveis de progesterona estão reduzidos (LIRA, 
2017). Para os recém-nascidos em amamentação exclusiva o leite materno é a primeira 
fonte importante de vitamina E, e sua concentração varia com os estágios de lactação 
(SAMANO et al., 2017). Portanto, o adequado estado nutricional materno da vitamina E 
apresenta importância para o sistema imunológico e evitar quadros de deficiência desta 
vitamina em neonatos (DEBIER, 2007; OVSYANNIKOVA et al. 2010; SZLAGATYS-
SIDORKIEWICZ et al. 2012;). Por fim, se torna clara necessidade de estratégias de 
prevenção, controle e combate a deficiência da vitamina E não só durante a lactação, 
mas também no pré-natal e pós-natal. Futuros estudos poderiam investigar o efeito de 
doses diárias em menores concentrações ou dentro da recomendação estabelecida, 
para se atingir o requerimento da vitamina. 
 
Conclusão 

 
Para o fornecimento da vitamina E ao lactente, os três grupos ofereceram quantidades 
adequadas até o momento 24 horas, e esse fornecimento se manteve no leite materno 
até o 7º dia para os grupos que foram suplementados. 
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Figura 1 - Desenho da coleta de dados. Após a primeira coleta de leite materno (0 hora), 
foi administrada 400UI de RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 1 e 800UI de 
RRR-alfa-tocoferol ao grupo suplementado 2. O grupo controle não recebeu 
suplementação 
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Figura 2 - Representação esquemática da extração e análise do alfa-tocoferol no leite 
materno. 
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Figura 3. Análise do alfa-tocoferol no leite materno nos diferentes momentos da lactação 
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TÍTULO: Construção e validação da diretriz clínica para identificação e tratamento de 

traumas mamilares decorrentes do processo de aleitamento materno 

Resumo 

O trauma mamilar é definido como: “alteração da anatomia normal da pele do mamilo, 
como a presença de uma lesão primária causada por uma alteração na cor, espessura 
ou conteúdo líquido e não apenas como uma solução de continuidade na pele. O 
objetivo deste estudo é descrever uma análise do conceito de trauma mamilar 
relacionado ao aleitamento materno. Uma revisão do escopo foi realizada no primeiro 
estágio nas bases de dados CINAHL e WEB OF SCIENCE. O Google Scholar foi então 
usado no segundo estágio para procurar informações na literatura cinza. Como 
resultado, 194 estudos apoiaram essa análise conceitual. A literatura foi selecionada a 
partir de uma descrição dos antecedentes, atributos essenciais ou consequentes do 
trauma mamilar, de acordo com o referencial teórico de Walker e Avant. Quatro atributos 
essenciais foram identificados e descritos, a saber: 1) dor, 2) duração, 3) extensão e 4) 
características clínicas da lesão; além disso, os cinco antecedentes de trauma mamilar 
foram: 1) técnica inadequada de amamentação, 2) padrão inadequado de sucção pelo 
recém-nascido, 3) anquiloglossia, 4) uso de cosméticos e 5) uso de bombas 
inadequadas para extração de leite. Finalmente, as três consequências do trauma 
mamilar são: 1) desmame precoce, 2) mastite e 3) diminuição da produção de leite. 
Portanto, confirma a importância do tema no âmbito da promoção e proteção da 
amamentação. E sendo a revisão uma etapa importante para construção da diretriz 
clínica. 
 
Palavras-chave: Trauma mamilar; amamentação; dermatologia. 

TITLE: Construction and validation of the clinical guideline for the identification and 

treatment of nipple trauma resulting from the breastfeeding process 

Abstract 

Nipple trauma is defined as: “alteration of the normal anatomy of the nipple skin, as the 
presence of a primary lesion caused by a change in color, thickness or liquid content and 
not just as a continuity solution in the skin. The aim of this study is to describe an analysis 
of the concept of nipple trauma related to breastfeeding. A scope review was carried out 
in the first stage in the CINAHL and WEB OF SCIENCE databases. Google Scholar was 
then used in the second stage to search for information in the gray literature. As a result, 
194 studies supported this conceptual analysis. The literature was selected from a 
description of the antecedents, essential or consequent attributes of nipple trauma, 
according to the theoretical framework of Walker and Avant. Four essential attributes 
were identified and described, namely: 1) pain, 2) duration, 3) extension and 4) clinical 
characteristics of the lesion; in addition, the five antecedents of nipple trauma were: 1) 
inadequate breastfeeding technique, 2) inadequate suction pattern by the newborn, 3) 
ankyloglossia, 4) use of cosmetics and 5) use of inappropriate pumps for expressing 
milk. Finally, the three consequences of nipple trauma are: 1) early weaning, 2) mastitis 
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and 3) decreased milk production. An analysis of this concept demonstrates the 
complexity of the phenomenon studied and confirms the importance of the theme in the 
context of promoting and protecting breastfeeding. 
 
Keywords: Nipple trauma; breastfeeding; dermatology. 

Introdução 

Definida como “a base da vida”, a amamentação oferece à criança, desde o início da 
sua vida, a melhor alimentação possível, além de proporcionar melhor saúde física e 
mental ao longo da vida. Há na literatura descrições de evidências dos efeitos positivos 
da amamentação na saúde à curto prazo, como redução da mortalidade e morbidade 
relacionada a diarreia e infecções respiratórias, bem como à longo prazo, na prevenção 
de sobrepeso/obesidade, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 e leucemia. Soma-se a isso os 
efeitos positivos do aleitamento materno no desenvolvimento psicossocial das crianças, 
e o seu impacto colaborativo com os objetivos de desenvolvimento sustentável, 
especialmente o 1: “acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 
lugares”, o 2: “acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável” e o 10: “reduzir a desigualdade dentro 
dos países e entre eles.” (SBP, 2018) Os fatores associados ao aleitamento materno se 
dividem nos que se relacionam ao meio, ou maternos. Os da primeira categoria são: uso 
de bico, chupeta e mamadeira, alta hospitalar em aleitamento materno exclusivo, 
tabagismo e álcool na gestação, orientação em grupo, horários pré-definidos para AM, 
vínculo empregatício informal, licença-maternidade, parto em maternidade privada ou 
conveniada com o SUS, água, chá e outros leites, nível econômico, pré-natal, residir em 
área urbana, trabalho materno, escolaridade materna e escolaridade e presença 
paterna. Soma-se a esses os fatores associados à mãe, que são idade, cor da pele, 
número de filhos, tipo de parto, experiência na amamentação, intercorrências na 
gestação, intenção de amamentar, queixa materna na mamada, gestação múltipla e 
fissura mamilar. (PIVETTA et al, 2018) Cabe destacar a atuação do enfermeiro nessa 
temática, o qual desde o pré-natal é apontado como profissional que pode apoiar ao 
aleitamento materno. A prática ganha destaque também na promoção da amamentação 
na primeira hora de vida, a qual pode ter impactos significativos no desfecho do AM. Por 
fim, à nível ambulatorial, as consultas de enfermagem também se mostram efetivas, 
evidenciando aumento da frequência de AME e ganho ponderal de peso de crianças 
atendidas. (BELEZA et al, 2019; FASSARELA et al 2018) Com vistas a promoção de 
um cuidado otimizado, sistematizado, padronizado e baseado em evidências científicas, 
a elaboração e implementação de diretrizes clínicas têm se mostrado um instrumento 
que fornece subsídio clínico para a tomada de decisão na prática profissional. Assim, a 
construção do conhecimento da saúde, bem como da Enfermagem, tem se baseado 
nesses documentos afins de produzir melhores resultados numa determinada 
população. (BRASIL, 2016) Diante da importância de um cuidado sistematizado e 
seguro perante os traumas mamilares, o objetivo desse estudo é elaborar uma diretriz 
clínica para identificação e tratamento de traumas mamilares, bem como avaliar as 
estratégias de difusão, disseminação e implementação da diretriz. Espera-se com essa 
pesquisa um incremento no processo de ensino-aprendizagem da graduação, pois os 
resultados dessa pesquisa darão subsídios teórico-práticos para os docentes durante a 
formação do profissional Enfermeiro, o qual terá acesso à uma diretriz clínica que 
compila as evidências científicas voltadas para o tratamento de um agravo bastante 
comum tanto na atenção primária, quanto na secundária, oportunizando aos discentes 
e docentes um maior contato com a Enfermagem Baseada em Evidências. Assim, os 
discentes e docentes da pós-graduação também se beneficiarão com a realização 
desse estudo, pois ele fortalecerá as pesquisas no âmbito das tecnologias em saúde, 
especialmente as voltadas para a promoção da Enfermagem Baseada em Evidências. 
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Objetivos · Realizar revisão da literatura para definição conceitual dos traumas 
mamilares; · Construir diretriz clínica para identificação e tratamento de traumas 
mamilares, a partir da literatura nacional; 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo metodológico, com abordagem quantitativa. A elaboração dessa 
diretriz clínica utilizará como referencial teórico e metodológico as recomendações da 
Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO), que descreve as seguintes etapas: 
seleção do tema, identificação do painel de especialistas, identificação de escopo 
específico da diretriz clínica, revisão sistemática, desenvolvimento de recomendações 
baseadas em evidências focadas na prática, educação e política, revisão das partes 
interessadas, publicação da diretriz, disseminação e um processo de revisão a cada 
cinco anos. Vale salientar que algumas etapas serão complementadas, quando 
necessário, pelas diretrizes metodológicas para elaboração de diretrizes clínicas 
construídas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 
(CONITEC). (BRASIL, 2016) A seleção do tema e escopo específico da diretriz fazem 
parte da etapa inicial da construção desse projeto, sendo definido como tema o 
aleitamento materno e, como escopo específico, a identificação e tratamento de traumas 
mamilares. Para responder os dois primeiros objetivos específicos deste estudo, serão 
realizadas duas revisões da literatura, a primeira servirá como base de um estudo 
teórico para análise do conceito “trauma mamilar” e elaboração das definições de suas 
categorias, através do método de Walker e Avant (1995). Esse referencial inclui oito 
passos, descritos a seguir: seleção do conceito, determinação dos objetivos da análise 
conceitual, identificação dos possíveis usos do conceito, determinação dos atributos 
críticos ou essenciais, construção de um caso modelo, desenvolvimento de outros 
casos, identificação de antecedentes e consequências do conceito e definição de 
referências empíricas para os atributos essenciais. (WALKER; AVANT, 1995; 
FERNANDES et al, 2011) A segunda revisão do tipo sistemática, será realizada a partir 
dos seguintes passos: desenvolvimento de um protocolo explícito e transparente; 
definição da questão de pesquisa e os critérios de elegibilidade; identificação das 
diretrizes e protocolos clínicos relevantes: pesquisa bibliográfica; identificação da 
literatura relevante: triagem para inclusão dos estudos; avaliação da qualidade da 
amostra; extração e análise dos dados; meta-síntese e, por último, resumo dos 
resultados da revisão. (JOHNSTON et al, 2019) As bases de dados que serão 
consultadas nas duas revisões da literatura serão: Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MEDLINE), Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde 
(IBECS), PubMed Central, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL), Web of Science, SciVerse Scopus (SCOPUS) e Cochrane library. De posse 
da literatura base da diretriz clínica, a próxima etapa é o seu desenvolvimento textual, 
que será disponibilizada em uma redação estruturada contendo introdução, resultados, 
recomendações, discussão e referências. Dando continuidade, depois de construída, a 
diretriz clínica será submetida aos especialistas, para a etapa de “face validity” do 
documento (RNAO, 2002; BRASIL, 2016). A etapa de identificação do painel de 
especialistas será feita através da lista dos Consultores em Amamentação, brasileiros, 
certificados pelo Internacional Board Lactation Consultant Examiners (IBLCE). Essa lista 
é de domínio público e está disponível no site: https://iblce.org/. O Certificado 
Internacional de Consultor em Lactação existe desde 1985 e é conferido pelo IBLCE 
mediante aprovação de exame, oferecido anualmente em diversos países e em treze 
línguas. O quantitativo de especialistas será de 12, conforme recomendação do 
CONITEC. Para esse momento, será utilizada a técnica Delphi, a qual se baseia no 
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consenso entre eles. O contato com os especialistas será feito via e-mail, contendo o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no modo virtual e mais um 
formulário elaborado especificamente para a avaliação do conteúdo da diretriz clínica e 
estará disponível no aplicativo google forms. A coleta de dados da primeira etapa 
ocorrerá entre os meses maio a outubro de 2019. Em seguida haverá a revisão das 
partes interessadas, que será realizada através da submissão da diretriz à revisão 
externa ou consulta pública a fim de garantir a qualidade e credibilidade do texto final. 
Para isso, a diretriz clínica será enviada ao CONITEC, que fará sua contribuição na 
elaboração do documento. Após o recebimento do parecer do CONITEC, caso seja 
favorável, será elaborada a versão final da diretriz em formato de artigo científico para 
posterior publicação. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foi realizada uma revisão de escopo para descrever uma análise do conceito de trauma 
mamilar relacionado ao aleitamento materno, pois esse método de busca de dados na 
literatura permite abordar questões e temas mais amplos, a fim de permitir a inclusão 
de diferentes tipos de estudos (JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2014). A literatura foi 
selecionada a partir de uma descrição dos antecedentes, atributos essenciais ou 
consequentes do trauma mamilar, de acordo com o referencial teórico de Walker e 
Avant, que foi o referencial metodológico utilizado para o estudo. As oito etapas que 
compõem o modelo foram abordadas nesta análise, sendo: seleção de conceito; 
Determinar os objetivos da análise conceitual; Identifique possíveis usos do conceito; 
Determine os atributos críticos ou essenciais; Construa um caso de modelo; 
Desenvolver outros casos: casos limítrofes, relacionados, contrários e ilegítimos; 
Identificar antecedentes e consequências do conceito; Definir referências empíricas 
(WALKER; AVANT, 2011). A revisão consistiu nas seguintes etapas: identificação das 
questões de pesquisa; identificar estudos relevantes pesquisando a literatura usando 
bancos de dados eletrônicos, documentos encontrados com uma ampla pesquisa 
baseada em palavras-chave e uma lista paralela de referências; seleção de estudos 
estabelecendo os critérios de elegibilidade; mapeamento de dados; e coletar, resumir e 
relatar os resultados (JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2014). A estratégia População, 
Conceito e Contexto (PCC) foi aplicada para orientar a elaboração da questão de 
pesquisa. A estratégia do PCC é uma associação mnemônica que permite identificar os 
principais tópicos: População, Conceito e Contexto (JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 
2014). A população listada neste estudo era puerperal, o conceito englobava trauma 
mamilar e o contexto está relacionado aos serviços de saúde que promovem a 
amamentação. A pesquisa foi baseada na estratégia descrita no manual Scoping 
Review do Joanna Briggs Institute, a fim de identificar estudos primários publicados e 
não publicados (literatura em cinza), além de análises (JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 
2014). A primeira parte da pesquisa ocorreu entre setembro e dezembro de 2019 nas 
bases de dados CINAHL e WEB OF SCIENCE. As palavras-chave “trauma mamilar” e 
“dor mamilar” foram utilizadas no operador booleano OR. Assim, 306 artigos foram 
localizados na primeira base de dados, sendo 86 selecionados para compor a amostra 
final. Em seguida, foram encontrados 208 artigos no segundo banco de dados, dos quais 
55 permaneceram na amostra. A coleta de dados foi realizada em paralelo por dois 
pesquisadores que utilizaram os seguintes critérios de inclusão para selecionar artigos 
a serem lidos na íntegra e posteriormente incluir na amostra do estudo: estudos 
disponíveis na íntegra e que apresentassem a definição de trauma mamilar e / ou algum 
atributo essencial da o conceito e / ou antecedentes e / ou conseqüências do trauma 
mamilar. Estudos duplicados nas bases de dados foram excluídos. Como resultado, 141 
estudos foram selecionados nesta primeira etapa da pesquisa. A segunda pesquisa 
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tratou da identificação de sinônimos encontrados nos títulos e resumos da etapa 
anterior, que subsidiaram a pesquisa em um banco de dados mais amplo, permitindo a 
exploração de materiais bibliográficos mais abrangentes. Os termos a seguir foram 
identificados com mais frequência como sinônimos de trauma mamilar: “rachadura 
mamilar”, “lesão mamilar” e “lesões mamilares”. Em seguida, os três termos 
mencionados acima em combinação com as palavras-chave utilizadas na primeira etapa 
foram utilizados para realizar a coleta de dados na terceira etapa do estudo no Google 
Scholar, o banco de dados mais abrangente selecionado para esta pesquisa. A pesquisa 
cruzada utilizada foi: “trauma mamilar” OU “dor mamilar” OU “rachadura mamilar” OU 
“dano mamilar” OU “lesões mamilares”. Essa pesquisa resultou no número máximo de 
estudos disponíveis no banco de dados - 1000 estudos em diferentes formatos e 
métodos. Após a aplicação dos mesmos critérios de inclusão e exclusão para a primeira 
etapa, foram selecionados 53 estudos para compor a amostra final. Não foram 
identificados novos estudos na etapa de busca reversa nas referências dos estudos 
selecionados. As etapas resultaram em 194 estudos que apoiam a análise do conceito 
de trauma mamilar. Os estudos para a amostra final foram categorizados com base na 
identificação dos antecedentes, atributos e consequências do trauma mamilar 
relacionado à amamentação e, finalmente, uma análise do conceito em estudo. Quatro 
atributos essenciais foram identificados e descritos, a saber: 1) dor, 2) duração, 3) 
extensão e 4) características clínicas da lesão; além disso, os cinco antecedentes de 
trauma mamilar foram: 1) técnica inadequada de amamentação, 2) padrão inadequado 
de sucção pelo recém-nascido, 3) anquiloglossia, 4) uso de cosméticos e 5) uso de 
bombas inadequadas para extração de leite. Finalmente, as três consequências do 
trauma mamilar são: 1) desmame precoce, 2) mastite e 3) diminuição da produção de 
leite. Uma análise desse conceito demonstra a complexidade do fenômeno estudado e 
confirma a importância do tema no âmbito da promoção e proteção da amamentação. 
 
Conclusão 

 
O trauma mamilar relacionado à amamentação é um conceito frequentemente 
mencionado em estudos sobre amamentação. A análise desse conceito da literatura 
demonstrou que é um fenômeno complexo. Assim, os quatro atributos principais (dor, 
extensão da lesão, duração e características clínicas) estão associados a cinco 
antecedentes frequentes (técnica incorreta de amamentação, anquiloglossia, padrão de 
sucção inadequado do recém-nascido, uso de cosméticos e uso inadequado de bombas 
para extrair o leite humano ) e três consequências relevantes (desmame precoce, 
mastite e diminuição da produção e leite humano). A análise desse conceito o descreve, 
define e reforça a necessidade de realizar e publicar estudos que possam demonstrar 
intervenções que minimizem os antecedentes, mensurem e descrevam os atributos 
ainda melhor e, finalmente, reduzam as consequências. O artigo que contém a revisão 
de escopo, foi submetido na revista internacional: Breastfeeding Medicine. Quanto a 
construção da diretriz clínica para identificação e tratamento de traumas mamilares: 
elaboração, implementação e monitoramento, ainda se encontra em construção. Sendo 
a revisão de escopo, uma etapa fundamental para construção da diretriz. 
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TÍTULO: Obtenção de sistemas híbridos pH e termoresponsivos a base de polaxaminas 

e laponita como potenciais carreadores de fármacos 

Resumo 

O estudo visa avaliar o comportamento de fase de sistemas híbridos formados por 
copolímeros em blocos estelares ramificados de cadeias de poli óxido de etileno e poli 
óxido de propileno (PEO-PPO) disponíveis no mercado e Laponita RD, sob influência 
do pH e da temperatura. Foram analisados três polímeros (Tetronic 1304, Tetronic 904 
e Tetronic 90R4) com diferentes tamanhos de cadeia e valores de Equilíbrio Hidrófilo-
Lipófilo. O comportamento de fase foi observado. Considerações das importantes 
propriedades físicas que levam a aplicações práticas são discutidas. As conclusões 
derivadas deste trabalho serão muito úteis para otimizar o desempenho dos copolímeros 
em diferentes aplicações farmacêuticas e em sistemas de administração de 
medicamentos. 
 
Palavras-chave: Tetronic. Laponita. Transição de fase. pH. Temperatura. Nanohíbrido. 

TITLE: Obtaining hybrid pH and thermo-responsive systems based on polaxamines and 

laponite as potential drug carriers 

Abstract 

 
The study aims to evaluate the phase behavior of hybrid systems formed by copolymers 
in branched stellar chains of ethylene poly oxide and propylene poly oxide (PEO-PPO) 
available on the market and Laponite RD, under the influence of pH and temperature. 
Three polymers (Tetronic 1304, Tetronic 904 and Tetronic 90R4) with different chain 
sizes and hydrophilic-lipophilic equilibrium values were analyzed. The phase behavior 
was observed. The conclusions derived from this work will be very useful to optimize the 
performance of copolymers in different pharmaceutical applications and in drug delivery 
systems. 
 
 
Keywords: Tetronic. Laponite. Phase transition. pH. Temperature. Nanohybrid. 

Introdução 

  
    O estudo de materiais e sistemas constituídos de partículas com tamanhos na escala 
nanométrica passou a ter importância significativa em meados do século XX, o que 
levou ao surgimento da “Nanociência e Nanotecnologia” (Zarbin, 2007). O objetivo 
principal da Nanociência aplicada à área das ciências farmacêuticas visa explorar as 
propriedades dos materiais em escala nanométrica para aplicações em diversos 
sistemas e produtos, com enorme possibilidade na entrega de medicamentos e genes 
específicos para cada alvo no corpo. Em paralelo, diversas tecnologias utilizam 
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nanocarreadores para minimizar a toxicidade de drogas e seus efeitos colaterais (Ganta 
et al., 2008). 
    As micelas poliméricas têm se mostrado nanocarreadores mais adequados para 
aplicações como diagnóstico por imagem, engenharia e na entrega dessas drogas e 
genes. Estas têm muitas propriedades como biocompatibilidade, alta estabilidade, 
capacidade para solubilizar efetivamente uma variedade de medicamentos pouco 
solúveis, além de alterar o perfil de liberação de agentes farmacêuticos incorporados 
(Movassaghian et al., 2015). As micelas copoliméricas em bloco são estruturas de 
núcleo (10–100 nm) que podem incorporar efetivamente drogas hidrofóbicas 
melhorando a solubilidade dos fármacos e também podem receber ligantes de 
direcionamento na superfície (Chan et al., 2013). Essas micelas mostram maior 
estabilidade termodinâmica e cinética mesmo em baixa concentração micelar crítica 
(CMC) e, portanto, é menos provável sua desestruturação, mesmo com diluição 
extrema, como no procedimento de administração parenteral (Bae, 2008). 
    As argilas apresentam uma elevada superfície específica, o que as torna úteis em 
processos industriais onde há a interação sólido-fluido. São compostos inorgânicos 
finamente particulados, que adquirem propriedades plásticas quando misturados com 
água e endurecem quando submetidos ao calor e podem ser obtidos naturalmente ou 
modificados quimicamente. (Guggenheim et al., 1995). Também são utilizadas como 
fortalecimento de redes de polímeros em sistemas de liberação de fármacos, obtenção 
de diferentes sistemas de liberação mais eficientes, como filmes e hidrogéis, além da 
utilização como excipientes e princípios ativos propriamente ditos (Viseras et al., 2010; 
Wu et al., 2010). 
    Esse trabalho dispõe-se a analisar diferentes possibilidades de utilização de sistemas 
híbridos a base de polaxaminas e Laponita como carreadores de fármacos. Tais 
sistemas são constituídos por copolímeros de poli óxido de etileno (PEO) e óxido de 
polipropileno (PPO) em bloco, capazes de formar micelas e aprisionar moléculas em 
sua estrutura. Os Tetronics® são poloxaminas formadas por cadeias PEO/PPO ligadas 
a um núcleo central de etilenodiamina H2N-(CH2)2-NH2. Devido à mono ou di 
protonação do seu grupo central, estes são pH responsivos (Wang, Wang e Hsiue, 
2005). Ou seja, são pH-sensíveis, e sua mudança conformacional é garantida pela 
ionização de algumas das unidades constitucionais de repetição que se ionizam pelo 
excesso de prótons ou hidroxilas no meio. 
    Outrossim, a depender das variações de comprimento das cadeias PEO/PPO, os 
polímeros apresentam valores de EHL variáveis. Como uma forma de aperfeiçoamento 
aos polímeros, é comumente proposto o incremento de sistemas híbridos. À vista disso, 
as argilas ganham espaço. A Laponita é uma nanoargila sintética que apresenta baixa 
toxicidade e, quando dispersa em um solvente polar, sofre transição líquido-sólido 
espontaneamente. Por esse tipo de comportamento ela vem sendo amplamente 
utilizada para modificar as propriedades reológicas de diversos sistemas. Essas 
características a tornam complementar aos polímeros utilizados, visto que a 
incorporação de Laponita nos sistemas micelares de Tetronics leva à formação de géis 
sob condições específicas, especialmente quando há variação de temperatura, 
tornando esses sistemas termoresponsivos. 
 
Metodologia 

 
  
    As argilas utilizadas para a preparação das amostras foi a Laponita RD®, fabricada 
pela BYK Additives & Instruments (Wesel, Alemanha) e as amostras de Tetronics® 
T1304, T904 e T90R4 foram doadas pela BASF Corporation (Ludwigshafen, Alemanha). 
O meio utilizado para dispersão foi água deionizada (MilliQ) pura. 
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Preparação das dispersões coloidais 
 
    O preparo das amostras ocorreu pelo seguinte procedimento: primeiramente foi 
medida a massa de uma certa quantidade de água deionizada adicionada em um béquer 
de vidro sob uma balança digital de precisão; em seguida, a massa da Laponita e dos 
Tetronics foi calculada por meio da seguinte expressão. 
C1×V1 = C2×V2 (Equação 1) 
    Por meio dessa equação (Equação 1) foi obtida a massa de Laponita a ser introduzida 
em uma certa quantidade de água deionizada juntamente com o Tetronic, para obter a 
solução de concentração desejada em % de massa. 
    As soluções de Tetronics em concentrações variando de 1 à 20% (m/m) com e sem 
a presença de Laponita (1,5 e 3% m/m) foram preparadas, inicialmente adicionando a 
Laponita sob agitação magnética em temperatura ambiente por 20 minutos a 1200 rpm; 
em seguida, os Tetronics foram adicionados e a agitação mantida por 72h. Os sistemas 
foram tampados para evitar a dispersão em água ácida devido à absorção de CO2 e 
agitados vigorosamente por um agitador magnético. 
    Posteriormente, 5 diluições para cada tipo de Tetronic foram preparadas com água 
deionizada a fim de obter concentrações de 1%, 5%, 10%, 15% e 20%De cada solução, 
foram retiradas alíquotas para obter diferentes valores de pH (pH 2.0; pH 4.5; pH 5.5 e 
pH 7.4), utilizou-se uma solução básica (NaOH) e outra ácida (HCl) para o ajuste; 
monitorando com auxílio de pHmetro. Todas as amostras foram preparadas em triplicata 
e acondicionadas em microtubos. 
 
Estudos de comportamento de fase 
 
    O comportamento de fase das amostras foi avaliadoem função da temperatura e do 
pH. Para isto utilizou-se a técnica de aquecimento em banho-maria com temperaturas 
variando de 25ºC a 80ºC, submetidos a aumentos graduais de 5ºC; após atingir a 
temperatura estimada, esperou-se 5 minutos para que fosse alcançado o equilíbrio 
térmico entre as dispersões e a água. 
    Desse modo, as amostras foram classificadas em: líquido, líquido viscoso, gel, gel 
firme e sólido. Os parâmetros de classificação foram: 
Líquido: Quando ao virar o tubo, o líquido imediatamente escorria para a parte inferior 
(região representada em branco nas figuras). 
Líquido viscoso: Quando ao virar o tubo, sem se prender na parte superior, o líquido 
escorria de forma lenta pela sua parede até a parte inferior (região representada em 
roxo nas figuras). 
Gel: Quando ao virar o tubo, a amostra mantinha-se na parte superior, mas desprendia-
se com agitação (região representada em vermelho nas figuras). 
Gel firme: Quando ao virar o tubo, a amostra mantinha-se na parte superior e não se 
desprendia com agitação (região representada em verde nas figuras). 
Sólido: Além de apresentar a cor branco fosca e perder a transparência, ao virar o tubo, 
a amostra permanecia na parte superior e, mesmo sob forte agitação, não se desprendia 
(região representada em azul escuro nas figuras). 
 
Resultados e Discussões 

 
  
Comportamento de fases 
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    As figuras apresentam o comportamento de fase observado para os polímeros T1304 
(figuras 1, 2 e 3); T90R4 (figuras 4 e 5) e T904 (figuras 6 e 7) na presença ou não da 
argila Laponita a 1,5% e 3% em diferentes valores de pH quando os sistemas sofreram 
aquecimento gradual controlado. 
    Ao serem aquecidos, os polímeros tendem a formar géis, o que não ocorre em 
temperatura ambiente. Ao acrescentar a argila nesse sistema consegue-se 
notavelmente  perceberque a Laponita, mesmo em temperaturas mais baixas, exerce 
um aumento perceptível na viscosidade, confirmando assim sua característica de 
modificadora reológica. Assim sendo, foi observada a formação de géis em temperatura 
ambiente em várias concentrações de Tetronic. Consoante a isso (Yang et al., 2016), 
afirma que a argila também é utilizada como modificadora de viscosidade e como 
plataforma para a troca de íons, bem como para aumento do intumescimento (Wang et 
al., 2012). 
    O T90R4 possui uma configuração invertida, onde a organização de suas micelas 
leva a uma morfologia com núcleo hidrofílico (blocos PEO) e um invólucro lipofílico 
(blocos PPO), resultando em um anfifílico chamado de poloxamina “reversa” (Úriz et al., 
2018). Devido ao seu EHL ser entre 1 e 7, esse denota ser um polímero mais hidrofóbico 
em comparação aos demais, que possuem EHL entre 13 e 18. Logo, é menos hidratado 
e, em razão disso, forma estruturas cristalinas com mais facilidade. Isso ocorre em 
função da desidratação e agregação da corona micelar com o aumento da temperatura. 
    Há uma tendência de formação de géis com o aumento da temperatura devido à 
desidratação da corona da micela, levando a uma agregação das mesmas em uma 
estrutura cristalina cúbica. Em temperaturas mais elevadas, essa desidratação leva à 
separação das fases e posteriormente a uma formação de uma espécie de corpo de 
fundo sólido, estado em que não há mais o retorno para a forma líquida com a 
diminuição da temperatura (Perreur et al., 2001). Isto pode ser observado nas 
formulações T90R4% + 1,5% LAP (m/m) e T90R4% + 3% LAP (m/m), ambas em pH 
natural. 
    Quando se trata da formação das micelas, (Patidar et al., 2017) apontam que, quanto 
maior a cadeia PO do polímero, mais baixa tende a ser a sua concentração micelar 
crítica, ou seja, entre o T1304 e o T904, o primeiro, por ter 27,1 unidades de PO em 
relação às 17 do segundo, tende a só formar micelas em concentrações maiores, 
consequentemente, os seus agregados que levam à transição sol-gel em uma 
concentração maior, como observado comparando as figuras 1 e 6. 
    A influência do pH e da concentração do polímero na organização estrutural desses 
sistemas altera o tamanho e estrutura das micelas formadas, influenciando a transição 
sol-gel, que pode ocorrer em menores ou maiores temperaturas, fornecendo uma 
característica relevante e favorável ao sistema de entrega de substâncias para um local 
específico (Alvarez-Lorenzo et al., 2010; Chiappetta e Sosnik, 2007; Klouda e Mikos, 
2008). 
    Alguns estudos de interações entre a Laponita e Dexametasona, (Roozbahani, 
Kharaziha e Emadi, 2017; Karpovich et al., 2016) demonstraram uma liberação 
controlada dependente do pH, baixa toxicidade e evidenciaram que os fármacos não 
catiônicos se ligam de forma satisfatória à superfície da argila por meio de ligações de 
hidrogênio envolvendo os grupos hidroxila e carbonila. É possível supor ainda, que o 
Tetronic por ter em suas porções terminais grupamentos hidroxila consiga ter uma 
interação semelhante com a Laponita. 
    O estudo ainda não foi concluído, mas é possível destacar alguns sistemas que 
apresentam a transição de fase próximo à temperatura corporal. Isso seria relevante 
para algumas formulações com a característica de apresentar-se na forma líquida em 
temperatura ambiente e assumir a forma de gel na temperatura corpórea; as aplicações 
são diversas e podem variar entre géis tópicos de uso vaginal, enemas retais, loções 
pós sol e para tratamentos como queimaduras e dermatites, enxaguante bucal para 
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lesões e estomatite aftosa, lubrificantes oculares para alívio nos casos de secura ocular, 
e lubrificantes sexuais aliados a um espermicida. Fundamentado a isso, temos os 
sistemas T1304 + LAP 1,5% em pH 5,5 e 4,5; T1304 + LAP 1,5% em pH natural; T1304 
+ LAP 3% em pH 5,5 e 4,5; T904 + LAP 3% em pH natural, resultando nas melhores 
configurações. 
    É possível pensar ainda em dois sistemas de liberação modificada, onde um deles 
pode ter aplicação injetável subcutânea ou sistema transdérmico em que a viscosidade 
aumentada com a temperatura controla a velocidade de liberação do fármaco, 
permitindo essa liberação durante vários dias; e um outro sistema para protetores 
gástricos líquidos em temperatura ambiente, que em pH e temperatura estomacal forma-
se uma película protetora. Entretanto, todas essas possibilidades devem ser exploradas 
em trabalhos futuros. 
 
Conclusão 

 
  
    Neste trabalho, a partir da associação de Tetronic e Laponita em diferentes 
concentrações foi possível obter sistemas que apresentam comportamentos de fase 
diferentes em função da temperatura e do pH. É preciso caracterizar esses sistemas 
coloidais e finalizar os experimentos com o T904 e o T90R4, e desse modo construir 
diagramas que orientem o estudo em trabalhos futuros da potencial aplicação desses 
sistemas em formulações farmacêuticas de liberação controlada. Devido à pandemia 
houve uma interrupção na parte experimental da pesquisa e como perspectiva, mais 
investigações precisam ser feitas para caracterizar os sistemas, como estudos de 
estabilidade, avaliações por dispersão de luz dinâmica, reologia e análises referentes à 
distribuição e morfologia de cada micela formada. 
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Figura 1 - Comportamento de fases das dispersões coloidais formadas com diferentes 
concentrações de T1304 e Laponita a 1,5% em função do pH e da temperatura no Brasil 
2019 - 2020 
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Figura 2 - Comportamento de fases das dispersões coloidais formadas com diferentes 
concentrações de T1304 e Laponita a 3% em função do pH e da temperatura no Brasil 
2019 - 2020 
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Figura 3 - Comportamento de fases das dispersões coloidais formadas com diferentes 
concentrações de T1304 em função do pH e da temperatura no Brasil 2019 - 2020 
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Figura 4 - Comportamento de fases das dispersões coloidais formadas com diferentes 
concentrações de T90R4 e Laponita 1,5 e 3% em pH natural em função da temperatura 
no Brasil 2019 - 2020 
 

 
Figura 5 - Comportamento de fases das dispersões coloidais formadas com diferentes 
concentrações de T90R4 em função do pH e da temperatura no Brasil 2019 - 2020 
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Figura 6 - Comportamento de fases das dispersões coloidais formadas com diferentes 
concentrações de T904 e Laponita 1,5 e 3% em pH natural em função da temperatura 
no Brasil 2019 - 2020 
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Figura 7 - Comportamento de fases das dispersões coloidais formadas com diferentes 
concentrações de T904 em função do pH e da temperatura no Brasil 2019 - 2020 
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TÍTULO: Alterações Bioquímicas na Hepatite Autoimune 

Resumo 

A hepatite autoimune (HAI) é uma patologia com maior incidência em pacientes do sexo 
feminino com variado conjunto de manifestações clínicas e laboratoriais, apresentando 
taxa de óbitos acima de 10%. Diante do exposto, o presente estudo objetivou analisar 
as principais alterações bioquímicas relacionadas à hepatite autoimune. Foram 
recrutados 28 indivíduos com idade entre 1 e 18 anos, sendo 14 com diagnóstico de 
HAI (Grupo Caso) e 14 indivíduos saudáveis (Grupo Controle). Com o paciente em jejum 
de 12-14 horas foi coletada uma amostra sanguínea (10 mL) para a análise de seu 
estado metabólico geral, a partir da quantificação de glicose, ureia, creatinina, ALT, AST, 
GGT, FAL, bilirrubinas, colesterol total e frações, albumina e proteína total. A avaliação 
bioquímica mostrou que as atividades de ALT, AST, GGT e LDH (p = 0,010) 
apresentaram-se elevadas no Grupo Caso ao se comparar com Grupo Controle. Já os 
valores de glicose (p < 0,002), ácido úrico (p = 0,034) e creatinina (p-0,016) foram 
menores no grupo caso em relação ao Controle. As análises demonstraram correlações 
negativas entre a creatinina e as enzimas hepáticas GGT (r = - 0,44 e p = 0,019), AST 
(r = - 0,616 e p <0,001), ALT (r = - 0,624 e p <0,001) e FAL (r = - 0,589 e p = 0,001); 
glicose e GGT (r = -0,377 e p = 0,048), AST (r = - 0,658 e p = <0,001), ALT (r = - 0,678 
e p = <0,001) e LDH (r = - 0,496 e p = 0,007). Os pacientes casos apresentaram 
atividades das enzimas hepáticas aumentadas em relação ao grupo controle. 
 
Palavras-chave: Alterações Bioquímicas. Hepatite Autoimune. Análises Clínicas. 

TITLE: Biochemical Changes in Autoimmune Hepatitis 

Abstract 

Autoimmune hepatitis (HAI) is a pathology that has a higher incidence in female patients 
with a varied set of clinical and laboratory manifestations, with a death rate above 10%; 
Given the above, the present study aimed to analyze the main biochemical changes 
related to autoimmune hepatitis. 28 patients were recruited. With the patient fasting for 
12-14 hours, a blood sample (10 mL) was collected for the analysis of his general 
metabolic status, from the quantification of glucose, urea, creatinine, ALT, AST, GGT, 
ALP, bilirubins, cholesterol total and fractions, albumin and total protein. Kolmogorov-
Smirnov tests, t test, Mann Whitney test, Spearman or Pearson tests were performed. 
The biochemical evaluation showed that the activities of ALT, AST, GGT and LDH (p = 
0.010) were elevated in the Case group when compared to the Control Group. While, 
glucose (p <0.002), uric acid (p = 0.034) and creatinine (p-0.016) are lower in the case 
group compared to the CG. The analyzes showed negative correlations between 
creatinine and liver enzymes GGT (r = - 0.44 and p = 0.019), AST (r = - 0.616 and p 
<0.001), ALT (r = - 0.624 and p <0.001) and ALP (r = - 0.589 and p = 0.001); glucose 
and GGT (r = -0.377 and p = 0.048), AST (r = - 0.658 and p = <0.001), ALT (r = - 0.678 
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and p = <0.001) and LDH (r = - 0.496 and p = 0.007). The case patients had increased 
liver enzyme activities compared to the control group. 
 
Keywords: Biochemical changes. Autoimmune hepatitis. Clinical analysis. 

Introdução 

A hepatite autoimune (HAI) é uma patologia que tem maior incidência em pacientes do 
sexo feminino com variado conjunto de manifestações clínicas e laboratoriais, 
apresentando taxa de óbitos acima de 10% (GUEDES, 2019). Apesar de ser 
considerada uma doença rara, sabe-se que a hepatite autoimune é caracterizada pela 
de presença de auto-anticorpos, elevação das aminotransferases e 
hipergamaglobulinemia, além de predomínio histopatológico de cirrose incipiente e/ou 
definitiva, com inflamação portal de moderada a acentuada e necrose em saca-bocados, 
nas principais rotas patológicas ainda precisam ser estudadas para serem totalmente 
elucidadas (FLOREANI et al., 2018). 
Apesar de não existir muitas informações sobre a epidemiologia da hepatite autoimune, 
pesquisas revelam que por ano a cada 100.000 pessoas são encontrados 1,5 a 2 casos 
da doença no norte do continente Europeu. A prevalência no Alasca é estimada em 
aproximadamente 36 casos para 100.000 habitantes (LIBERAL; MIELIVERGANI; 
VERGANI, 2016). No Brasil a ocorrência não é totalmente elucidada, fortalecendo a 
importância de mais estudos na área. 
Diante do exposto, o presente estudo objetivou analisar as principais alterações 
bioquímicas relacionadas à hepatite autoimune. 
 
Metodologia 

 
- Casuística 
Foram recrutados 28 indivíduos (14 grupo controle - indivíduos saudáveis e 14 grupo 
caso – pacientes com diagnóstico de HAI), com faixa etária de 1 a 18 anos, todos 
provenientes da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (UASCA) 
do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), em Natal/RN. A presença de outras 
doenças autoimune ou de ordem hepática foi o critério de exclusão. O protocolo de 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 
Lopes - HUOL/UFRN sob parecer nº 2.404.844. É importante citar que a realização da 
pesquisa foi informada aos pacientes e a seus Responsáveis Legais, e aqueles que se 
dispuseram a fazer parte do grupo de voluntários assinaram o Termo de Assentimento 
Livre e Esclarecido (TALE), assim como os Responsáveis Legais assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em seguida, uma ficha de coleta de 
dados individuais foi preenchida e, logo após, uma amostra de sangue foi coletada por 
punção venosa, em jejum, para a realização de determinações bioquímicas. 
- Avaliação Bioquímica 
Com o paciente em jejum de 12-14 horas foi coletada uma amostra sanguínea (10 mL) 
para a análise de seu estado metabólico geral, a partir da quantificação de glicose, ureia, 
creatinina, alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), gama 
glutamil transferase (GGT), fosfatase alcalina (FAL), bilirrubinas, colesterol total e 
frações, albumina e proteína total. Os kits Labtest (Lagoa Santa, MG, Brasil) foram 
utilizados para analisar os demais analitos e a metodologia aplicada em conformidade 
com a descrita pelo fabricante, fazendo uso do equipamento LABMAX PLENNO 
(LABTEST). A análise bioquímica foi executada nos Laboratórios Integrado de Análises 
Clínicas (LIAC) – UFRN. 
- Análise Estatística 
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Inicialmente, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para determinar se as 
variáveis quantitativas poderiam ser consideradas normais. As diferenças entre os 
grupos de variáveis com distribuições consideradas paramétricas foram calculadas com 
o teste t. Para as comparações entre os grupos das variáveis com distribuição não-
paramétrica foram aplicados o teste de Mann Whitney. As análises de correlação foram 
realizadas pelos testes de Spearman ou Pearson. Estas análises foram realizadas 
utilizando o programa SigmaStat versão 3.5. 
 
Resultados e Discussões 

 
A avaliação bioquímica mostrou que as atividades de ALT, AST, GGT e LDH (p = 0,010) 
apresentaram-se elevadas no grupo Caso ao se comparar com Grupo Controle. 
Aumentos na atividade das enzimas hepáticas ocorrem, geralmente, quando o 
tratamento não foi iniciado ou mesmo quando o paciente está não responsivo a terapia 
medicamentosa. Logo, é comum que nesses casos aconteça agravamento da doença 
com evolução negativa do quadro clínico geral e cirrose nos casos mais graves 
(ALVAREZ, 2019). 
Enquanto que, os valores de glicose (p < 0,002), ácido úrico (p = 0,034) e creatinina (p-
0,016) encontram-se menores no grupo caso em relação ao controle. Em estudo de 
caso, Moreira e colaboradores (2012), cita quadro de hiperglicemia em paciente com 
diabetes mellitus tipo 1 e portador de hepatite autoimune. Porém, não foram 
encontrados relatos claros de hipoglicemia. 
As análises demonstraram correlações negativas entre a creatinina e as enzimas 
hepáticas GGT (r = - 0,44 e p = 0,019), AST (r = - 0,616 e p <0,001), ALT (r = - 0,624 e 
p <0,001) e FAL (r = - 0,589 e p = 0,001). Além disso, também foram verificadas 
correlações negativas entre a glicose e GGT (r = -0,377 e p = 0,048), AST (r = - 0,658 e 
p = <0,001), ALT (r = - 0,678 e p = <0,001) e LDH (r = - 0,496 e p = 0,007). 
  
 
Conclusão 

 
Até o presente momento, observou-se que nos pacientes casos as atividades das 
enzimas hepáticas estavam aumentadas em relação ao grupo controle, o que contribui 
para o entendimento de como a doença se apresenta laboratorialmente. Não obstante, 
é necessário que se faça o acompanhamento de mais pacientes para que com um “n” 
amostral mais robusto seja possível estudar e obter repostas sobre a fisiopatologia e as 
alterações bioquímicas que ocorrem na HAI. 
A pesquisa ainda está em andamento, pois devido a ocorrência da pandemia de Sars-
Cov-2 que aflige o mundo teve de ser interrompida, seguindo as recomendações de 
segurança da OMS. Tão logo aconteça melhora na situação em relação a pandemia, 
serão retomados os experimentos e o projeto terá seu andamento concluído. 
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TÍTULO: Efeito de diferentes protocolos de tratamento de superfície e cimentação 

adesiva na resistência à miniflexão de zircônias monolíticas. 

Resumo 

 
A zircônia é muito utilizada na odontologia devido as suas ótimas propriedades 
mecânicas e estéticas. Porém, alguns estudos concluem que os tratamentos de 
superfície no processo de cimentação influenciam no comportamento mecânico das 
restaurações em zircônia, apesar de inúmeros protocolos serem sugeridos para tais. 
Logo, o objetivo é avaliar o efeito de diferentes protocolos de tratamento de superfície 
na resistência à miniflexão de zircônias monolíticas, comparar a resistência à miniflexão 
de uma zircônia convencional (ZC) com uma ultratranslúcida (ZU) e avaliar o efeito da 
cimentação no desempenho mecânico delas. Assim, blocos de ZC e ZU serão 
seccionados em barras de 10x2,5x1,3mm e sinterizados. As amostras serão divididas 
em 16 grupos (n=15), de acordo com os fatores: “cerâmica (Convencional e 
Ultratranslúcida”; “tratamento de superfície (Controle, Al2O3, Cojet e Glaze + ácido 
hidrofluorídrico)” e “Cimentação (com e sem)”. As barras serão submetidas ao teste de 
resistência à miniflexão, análise qualitativa da geometria tridimensional, mensuração da 
rugosidade superficial e determinação do padrão de falha na interface 
cerâmica/cimento. A análise estatística será realizada com ANOVA 3-fatores e Teste de 
Tukey. Esta pesquisa espera encontrar diferenças significativas entre os grupos e 
protocolos estabelecidos. Assim, o profissional conhecerá os protocolos de tratamento 
de superfície mais adequados para restaurações indiretas em ZC e ZU, garantindo 
maior segurança. 
 
 
Palavras-chave: Prótese Dentária. Cimentação. 

TITLE: Effect of different protocols for surface treatment and adhesive cementation on 

miniflexion resistance of monolithic zirconia. 

Abstract 

Zirconia is widely used in dentistry due to its excellent mechanical and aesthetic 
properties. However, some studies conclude that the surface treatments in the 
cementation process influence the mechanical behavior of the zirconia restorations, 
although numerous protocols are suggested for such. Therefore, the objective is to 
evaluate the effect of different surface treatment protocols on the miniflexion resistance 
of monolithic zirconia, to compare the miniflexion resistance of a conventional zirconia 
(ZC) with an ultratranslucent one (ZU) and to evaluate the effect of cementation on their 
mechanical performance. Thus, ZC and ZU blocks will be sectioned into 10x2.5x1.3mm 
bars and sintered. The samples will be divided into 16 groups (n = 15), according to the 
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factors: “ceramic (Conventional and Ultratranslucid”; “surface treatment (Control, Al2O3, 
Cojet and Glaze + hydrofluoric acid)” and “Cementation (with and without)". The bars will 
be subjected to the miniflexion resistance test, qualitative analysis of the three-
dimensional geometry, measurement of the surface roughness and determination of the 
failure pattern at the ceramic/cement interface. The statistical analysis will be performed 
with 3-factors ANOVA and Tukey's test. This research hopes to find significant 
differences between the established groups and protocols. Thus, the professional will 
know the most suitable surface treatment protocols for indirect restorations in ZC and 
ZU, ensuring greater safety. 
 
Keywords: Dental Prosthesis. Cementation. 

Introdução 

A introdução da zircônia na Odontologia moderna promoveu um grande 
desenvolvimento na prática metal-free. Devido a excelente biocompatibilidade, alta 
dureza, resistência ao desgaste, resistência à flexão (RONDONI et al., 2016), alta 
tenacidade à fratura e, atualmente, propriedades estéticas com a zircônia translúcida 
(THOMPSON et al., 2011), a cerâmica à base de óxido de zircônio tornou-se um material 
versátil e de grande aplicabilidade clínica (NEIVA et al., 1998; BROUDIAS, 2005; 
ANDREIUOLO et al., 2011). Diversos estudos têm relatado o desemprenho de coroas 
unitárias e próteses fixas em zircônia, sendo observado uma longevidade de 96,3% 
após 3 anos (SCHMITT et al., 2009) a 88,8% após 5 anos (ORTHOP et al., 2012). 
Entretanto, apesar da sobrevida relatada, têm-se observado falhas como a fratura da 
cerâmica de cobertura/chipping (SAILER et al., 2015), descoloração marginal (SOLÁ-
RUÍZ et al., 2015), fratura da infraestrutura e de dentes suporte (SCHLEY et al., 2010) 
e descolamento da coroa (LARSSON et al., 2014; PJETURSSON et al., 2015). 
  
No que se refere às propriedades mecânicas das cerâmicas de zircônia, seu 
comportamento diante das situações clínicas poderá se apresentar de diferentes 
formas, devido as suas formas cristalográficas que podem ser monoclínicas, tetragonais 
e cúbicas, dependendo da adição de componentes como cálcio, magnésio, ítria ou céria. 
(PICONI e MACCAURO,1999; STEVENS et al., 1986; DENRY e KELLY, 2008). Dentre 
os diversos tipos de zircônia disponíveis, estão a zircônia tradicional tetragonal opaca 
(900 – 1200 MPa de resistência), zircônia de alta translucidez (900 – 1200 Mpa de 
resistência) e a zircônia cúbica ultra-translúcida (500- 800 Mpa de resistência) (SOUZA 
et al., 2013). Mudanças nas propriedades mecânicas do material restaurador foram 
promovidas pelas modificações estruturais e químicas da zircônia, alterando a 
resistência e tenacidade à fratura, especialmente nas zircônias ultratranslúcidas 
(ZHANG et al. 2016). 
  
Além disto, alguns estudos concluem que inúmeros fatores influenciam no 
comportamento mecânico das restaurações em zircônia, incluindo os tratamentos de 
superfície (BASÍLIO et al., 2016; PEREIRA et al., 2016). Devido à falta de fase de sílica 
e vidro na sua superfície e alto conteúdo cristalino, o condicionamento com ácido 
fluorídrico e a aplicação de silano não são suficientes para aumentar a força de adesão 
para a zircônia (ÖZCAN, VALLITTU., 2003; DELLA BONA et al., 2007). Desta forma, 
inúmeros métodos são sugeridos para o tratamento de superfície destas restaurações, 
tais como a abrasão de partículas de ar, como óxido de alumínio ou partículas de 
alumínio revestidas por sílica, para alcançar uma ligação forte e durável entre os 
cimentos resinosos e as cerâmicas de óxido de zircônio (MOON et al., 2011; 
CAVALCANTI et al., 2009; ÖZCAN, VALLITTU., 2003; DELLA BONA et al., 2007). 
Entretanto, abrasão excessiva de partículas aerotransportadas pode levar à formação 
de trincas e à degradação da resistência em cerâmicas de zircônia (SPINTZYK et al., 
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2016; KOMINE et al., 2012; MOON et al., 2011). A abrasão de partículas 
aerotransportadas mostrou-se, ainda, responsável por desencadear a transformação de 
fase de tetragonal para monoclínica, que subseqüentemente emerge o estresse de 
compressão e aumenta a tendência à fratura (YENISEY et al., 2016). 
  
Desta forma, faz-se necessário maiores elucidações quanto ao efeito dos diferentes 
tratamentos de superfície para restaurações em zircônia no processo da cimentação 
adesiva, bem como no comportamento clínico das cerâmicas de zircônia ultra-
translúcidas em comparação com as convencionais. O objetivo do presente estudo é: 
1) Avaliar o efeito de diferentes protocolos de tratamento de superfície na resistência à 
miniflexão de duas zircônicas monolíticas; 2) Comparar a resistência à miniflexão de 
uma ZC com uma ultra-translúcida; 3) Avaliar o efeito da cimentação no desempenho 
mecânico das duas cerâmicas. 
 
Metodologia 

 
Os materiais utilizados e suas respectivas marcas, estão apresentados na tabela 1. 
Confecção das barras cerâmicas: 
Blocos de dois tipos de zircônia: convencional (ZC) (Ice Zirkon transluzent, zirkonzahn, 
Gais, Itália) e ultratranslúcida (ZU) (Prettau anterior, zirkonzahn, Gais Itália), serão 
seccionados em barras com discos diamantados (Dhpro, Paraná, Brasil) em peça reta 
nas dimensões de 10x2,5x1,3mm. As barras serão regularizadas com lixas d’água de 
granulação #800, #1000 e #1200. 
Previamente a sinterização, as amostras serão imersas em água destilada para limpeza 
em aparelho ultrassônico durante 5 min, em seguida, sinterizadas de acordo com os 
protocolos: taxa de aquecimento 80 p/min, até 15000C e taxa de resfriamento de 
80C/min até temperatura ambiente, ~7 h de ciclo para ZC e taxa de aquecimento 50 
p/min, até 14500C e taxa de resfriamento de 50C/min até temperatura ambiente, ~ 8 h 
de ciclo para ZU, em forno de sinterização (ZIRKONOFEN 600, zirkonzahn, Gais, Itália). 
As amostras serão divididas aleatoriamente em 16 grupos (n=15), de acordo com os 
fatores: “cerâmica”; “tratamento de superfície” e “Cimentação”, conforme apresentado 
no fluxograma 1. 
Tratamentos de superfície e cimentação: 
Todos os espécimes serão submetidos à limpeza em aparelho sônico (Cristófoli 
Equipamentos de Biossegurança LTDA, Paraná, Brasil) por 5 min com água destilada. 
Em seguida, as superfícies das cerâmicas serão tratadas de acordo com os grupos 
estudados: 
·         Controle: Não terá tratamento prévio a aplicação do sistema adesivo (SBU, 3M 
ESPE/ Irvine, CA, EUA). 
·         Jateamento com Al2O3: Terão a superfície jateada com partículas de óxido de 
alumínio 50µm (20 s, 2.5 bar, inclinação de 90°, distância de 10 mm), utilizando um 
microjateador adaptado (Microjato Standard Bioart, São Carlos, SP, Brasil). Depois, as 
superfícies serão limpas em cuba ultrassônica com água destilada durante 2 min e 
secas com jato de ar. 
·         Cojet: Sofrerão jateamento com o Sistema CoJet (3M/ESPE) - óxido de alumínio 
revestido por sílica 30µm, da mesma forma que descrito para o jateamento com óxido 
de aluminio. 
·         Glaze + HF: Aplicação de uma camada fina de glaze na superfície da barra, 
seguido pela queima do material em forno (4500 - 8500C/ 700C por minuto), conforme 
recomendação do fabricante. Em seguida as amostras serão condicionadas com ácido 
fluorídrico 5% (Condac Porcelana, FGM, Brasil) por 20 s com o auxílio de um 
microbrush. Posteriormente, os espécimes serão lavados com jatos de água por 20 s e 
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secos por 30 s. 
Após tratamento, todos os grupos serão submetidos à aplicação do sistema adesivo 
Single Bond Universal (3M/ESPE), com o auxílio de microbrush, por 20 s, seguido de 
jatos de ar por 5 s. 
Os grupos submetidos à cimentação, utilizarão o cimento resinoso Relyx ultimate 
(3M/ESPE), manipulado conforme as recomendações do fabricante, e aplicado sob a 
superfície das amostras. Em seguida com a ajuda de uma lamínula de vidro, o conjunto 
cerâmica/cimento/lamínula será posicionado em um dispositivo adaptado para 
cimentação (Departamento de odontologia, UFRN, Natal/RN), com a superfície de 
cimentação voltada para cima, perpendicular à aplicação de uma carga vertical estática 
de 750g durante 1 min. Após a remoção do conjunto, o excesso de cimento em cada 
amostra será removido com a lamínula de forma a restar uma fina camada de cimento 
que será fotopolimerizado por 40 s. 
Ensaio de resistência à miniflexão: 
As 240 barras serão submetidas ao ensaio de resistência à miniflexão em uma máquina 
de ensaio universal (INSTRON, Norwood, Massachusetts, EUA) com ajuda de um 
dispositivo metálico para ensaios de flexão (norma ISO 6872/2008). A distância entre 
os rollers inferiores será 6mm, onde a face tratada estará para baixo, e uma ponta 
incidirá na superfície superior no seu centro com velocidade de deslocamento de 1,0 
mm/min e célula de carga de 500N para ZU e 5000N para ZC. 
A resistência à flexão em Mpa será calculada com base na carga final no momento da 
ruptura dos espécimes, de acordo com a equação: RF=3lF/(2wh^2 ). Onde l é a distância 
(mm) entre os centros dos rollers inferiores, F a carga (N) aplicada no momento da 
ruptura do espécime, h a espessura (mm) do espécime, w a largura do espécime. 
Análise da rugosidade superficial: 
A análise qualitativa da geometria tridimensional (3D) e a mensuração da rugosidade 
das superfícies cerâmicas após cada condicionamento superficial serão realizadas em 
um perfilômetro óptico digital (Wyko®, Modelo NT 1100, Veeco, EUA) conectado ao 
programa Wyko Vision 32 (Wyko®, Veeco, EUA) para análise dos dados. 
Análise de falhas: 
Os corpos de prova ensaiados serão analisados em um estereomicroscópio (Nikon 
SMZ800) para determinar o padrão de falha na interface cerâmica/cimento. Algumas 
amostras de cada grupo experimental serão selecionadas e analisadas em MEV 
(HITACHI, modelo TM 3000, Hitachi Ltd., Tokyo, Japão). 
Análise em microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise química (EDS): 
Será confeccionado 2 amostras extras de cada grupo, onde será realizado os 
tratamentos de superfície testados. Em seguida será feita a análise da superfície com o 
auxílio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV, Inspect S50, FEI, Czech 
Republic), para observar alterações superficiais nas amostras. 
Análise estatística: 
Se dará pela análise de variância (ANOVA) 3-fatores e Teste de Tukey (5%), para 
comparar os grupos experimentais entre si. Para realização desses testes, os dados 
obtidos serão submetidos à análise estatística por meio do programa STATISTIX 
(Analytical Software Inc., versão 8.0, 2003). Será realizada a análise Weibull para avaliar 
a confiabilidade do material e variação de resistência (TINSCHERT et al., 2000). O 
módulo de Weibull e a resistência característica, com um intervalo de confiança de 95%, 
são determinados pela equação: ln(1/(1-F))=mlnσc- mlnσo. Em que F representa a 
probabilidade de falha; σ0 é a resistência inicial; σc é a resistência característica; e m é 
o módulo de Weibull. 
 
Resultados e Discussões 
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Na modernidade, a utilização de cerâmicas a base de óxido de zircônio para confecção 
de restaurações livres de metais tem sido crescente, pois, suas excelentes propriedades 
o tornam um material versátil e de grande aplicabilidade clínica (NEIVA et al., 1998; 
BROUDIAS, 2005; ANDREIUOLO et al., 2011). Concernente a isso, a zircônia 
apresenta três formas cristalográficas: monoclínica, tetragonal e cúbica dependendo da 
adição de componentes como cálcio (CaO), magnésio (MgO), ítria (Y2 O3) ou céria 
(CeO2). Vale destacar que dependendo da forma em que a zircônia se apresenta, seu 
comportamento diante de uma situação clínica, onde a restauração com este material 
estará sujeita à fadiga a partir de forças oclusais, poderá se desenvolver de formas 
distintas. 
Ademais, alguns estudos concluem que inúmeros fatores influenciam no 
comportamento mecânico das restaurações em zircônia, incluindo os tratamentos de 
superfície ao qual o material será submetido (BASÍLIO et al., 2016; PEREIRA et al., 
2016). Os métodos convencionais de condicionamento da superfície cerâmica não são 
suficientes para produzir alterações topográficas significativas em cerâmicas com alto 
conteúdo cristalino, como as de zircônia (ÖZCAN, VALLITTU., 2003; DELLA BONA et 
al., 2007). Desta forma, inúmeros métodos são sugeridos para o tratamento de 
superfície destas restaurações, tais como a abrasão de partículas de ar, para alcançar 
uma ligação forte e durável entre os cimentos resinosos e as cerâmicas de óxido de 
zircônio (MOON et al., 2011; CAVALCANTI et al., 2009; ÖZCAN, VALLITTU., 2003; 
DELLA BONA et al., 2007). As partículas de ar mais comumente usadas em aplicações 
odontológicas são óxido de alumínio (Al2O3) ou partículas de alumínio revestidas de 
sílica. Entretanto, alguns estudos indicaram que a abrasão excessiva de partículas 
aerotransportadas pode levar à formação de trincas e à degradação da resistência 
(SPINTZYK et al., 2016; KOMINE et al., 2012; MOON et al., 2011). Outros estudos 
relatam, ainda, que a abrasão de partículas aerotransportadas se mostrou responsável 
por desencadear a transformação de fase de tetragonal para monoclínica, que 
subseqüentemente emerge o estresse de compressão e aumenta a tendência à fratura 
(YENISEY et al., 2016). 
Logo, a presente pesquisa objetiva esclarecer se há alguma influência dos diferentes 
protocolos de superfície na resistência à miniflexão de duas cerâmicas de zircônia 
monolítica e o efeito da cimentação adesiva nos seus respectivos desempenhos 
mecânicos. A pesquisa científica espera encontrar diferenças significativas entre os 
grupos e protocolos estabelecidos, de acordo com estudos anteriores (VILA-NOVA et 
al, 2020). Além disso, se espera obter diferentes valores para a resistência à miniflexão 
entre cada tipo de zircônia avaliada e cada tipo de protocolo de tratamento de superfície 
aplicado, tendo em vista estudos prévios que identificaram a influência de diferentes 
protocolos de tratamento de superfície nas propriedades mecânicas das zircônias 
(VILA-NOVA et al., 2020; YENISEY et al., 2016; BASÍLIO et al., 2016; PEREIRA et al., 
2016). 
Nessa linha de raciocínio, este estudo visa definir a influência de protocolos de 
tratamento de superfície na resistência à miniflexão de duas zircônias monolíticas, 
comparando-as, e o efeito da cimentação adesiva no desempenho mecânico das duas 
cerâmicas. O esclarecimento desses propósitos permitirá definir melhores protocolos 
clínicos e laboratoriais para tratamento superficial e cimentação de peças protéticas em 
zircônia, a fim de garantir as melhores propriedades mecânicas possíveis, e 
consequentemente, uma maior qualidade e longevidade das restaurações indiretas com 
esses materiais. Consonante a isso, será permitido ao cirurgião-dentista conhecer quais 
protocolos são mais adequados para determinado tipo de cerâmica em zircônia, 
permitindo então, a aplicação de restaurações indiretas em seus pacientes com maior 
segurança de estar aplicando tratamentos superficiais adequados a manutenção das 
boas propriedades mecânicas daquele material. 
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Conclusão 

 
Entender quais os melhores protocolos de tratamento de superfície e o efeito da 
cimentação em peças protéticas de zircônia monolítica, é essencial para manutenção 
das ótimas propriedades mecânicas desse material, tendo em vista a crescente 
utilização desse material no meio odontológico moderno. Nessa perspectiva, é deveras 
importante não somente o desenvolvimento pleno da presente pesquisa, mas também, 
o desenvolvimento de pesquisas clínicas na área para melhor avaliação das influências 
do tratamento de superfície na longevidade clínica das restaurações indiretas em 
zircônia monolítica. 
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Tabela 1 - Tipos de material, nomes comerciais e fabricantes dos produtos a serem 
utilizados no experimento. 
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Figura 1 - Fluxograma dos grupos de estudo. 
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TÍTULO: PRESSÃO EXPIRATÓRIA NASAL DURANTE SNIFF REVERSO (RSNEP) NA 

AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR EXPIRATÓRIA DE SUJEITOS PÓS-AVC 

Resumo 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral acomete os músculos respiratórios, 
repercutindo na função pulmonar e na força muscular, o que eleva a morbimortalidade 
nessa população. A fraqueza da musculatura expiratória reduz a efetividade da tosse e 
prejudica a higiene das vias aéreas. O teste de pressão expiratória nasal durante sniff 
reverso (RSNEP) vem sendo estudado como uma nova forma de avaliação, simples e 
não-invasiva, da força muscular expiratória. Objetivo: Analisar a aplicabilidade da 
RSNEP na avaliação de pacientes com AVC. Metodologia: Sujeitos com AVC foram 
recrutados e avaliados por espirometria e pressões respiratórias máximas, além das 
pressões respiratórias nasais (RSNEP e SNIP). Para análise estatística foi considerado 
p<0.05. Resultados: A amostra final foi composta por 17 sujeitos (55.8 ± 12.7 anos). Os 
valores de pressões obtidos foram inferiores ao predito para saudáveis, exceto a 
RSNEP, que ainda não possui valores de referência (PImáx = 68 [48,1-85,8] cmH2O, 
PEmáx = 78,8[61,0-105,2] cmH2O, SNIP = 62[46-80,6] cmH2O e RSNEP = 49[40-64,5] 
cmH2O). Houve forte correlação entre RSNEP e PEmáx (r=0.73, p=0.0008), porém não 
houve concordância entre os métodos (viés=-28.2, p<0.05). Conclusão: A RSNEP é um 
teste não invasivo e de fácil execução, que se correlaciona bem com a PEmáx e pode 
ser utilizado de forma complementar na avaliação da musculatura expiratória desta 
população. 
 
Palavras-chave: Músculos Respiratórios; Força Muscular; Acidente Vascular Cerebral 

TITLE: NASAL EXPIRATORY PRESSURE DURING REVERSE SNIFF (RSNEP) IN 

THE EVALUATION OF EXPIRATORY MUSCLE STRENGTH OF STROKE SUBJECTS 

Abstract 

INTRODUCTION: Stroke affects the respiratory muscles, impairing lung function, and 
muscle strength, which increases morbidity and mortality in this population. The 
weakness of the expiratory musculature reduces the effectiveness of the cough and 
impairs the airways clearance. The nasal expiratory pressure test during reverse sniff 
(RSNEP) has been studied as a new sort of assessment of expiratory muscle strength, 
simple and non-invasive. AIM: To analyze the applicability of RSNEP in the evaluation 
of stroke patients. METHODS: Subjects with stroke were recruited and evaluated by 
spirometry and maximum respiratory pressures, in addition to nasal respiratory 
pressures (RSNEP and SNIP). For statistical analysis, p <0.05 was considered. 
RESULTS: The final sample consisted of 17 subjects (55.8 ± 12.7 years). The pressure 
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values obtained were lower than predicted for healthy subjects, except for RSNEP, which 
still does not have reference values (MIP = 68 [48.1-85.8] cmH2O, MEP = 78.8 [61.0-
105, 2] cmH2O, SNIP = 62 [46-80.6] cmH2O and RSNEP = 49 [40-64.5] cmH2O). There 
was a strong correlation between RSNEP and MEP (r = 0.73, p = 0.0008), but there was 
no agreement between the methods (bias = -28.2, p <0.05). CONCLUSION: RSNEP is 
a non-invasive and easy test to perform, which correlates well with MEP and can be used 
in a complementary way to assess the expiratory muscles of this population. 
 
Keywords: Respiratory Muscles; Muscle strength; Stroke 

Introdução 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a segunda causa de morte em todo o mundo, de 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2018). No Brasil, segundo um 
estudo baseado na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) aplicada em 2013, observou-se 
uma prevalência de 1.6% em homens e 1.4% em mulheres (equivalente a 2231 milhões 
de pessoas acometidas pelo AVC até o dado momento), mas os estudos sobre sua 
prevalência e incidência ainda são escassos (BENSENOR, 2015). 
Uma das disfunções que mais acomete os pacientes que sofrem com o AVC é a 
fraqueza muscular, mais especificamente, a hemiparesia. Além da perda de força, a 
hemiparesia é caracterizada por perda do controle motor e alterações do tônus da 
musculatura estriada esquelética no dimídio contralateral ao hemisfério cerebral onde 
ocorreu a lesão (OMS, 2006). Os músculos que participam da respiração pertencem ao 
grupo de músculos esqueléticos, sendo assim, são acometidos por diminuição da força 
e da contração voluntária (KIM, 2017). O diafragma, por exemplo, que é o maior músculo 
responsável pela respiração, sofre também com diminuição da excursão de sua 
hemicúpula do lado afetado, associada à respiração espontânea (COHEN, 1994). 
 
Estas alterações que acometem a musculatura respiratória, consequentemente, 
repercutem na função pulmonar e podem trazer complicações, já que levam ao aumento 
da resistência durante a respiração e reduzem a efetividade da ventilação e da tosse 
(YOON, 2012). O que leva, então, à dificuldade de eliminação de secreções e ao 
elevado risco de infecções, e consequentemente, ao risco de hospitalização prolongada, 
aumento da mortalidade e piora da capacidade funcional (MESSAGGI-SARTOR, 2015). 
Polkey et al (1998) mostraram que há redução da capacidade vital e uma diminuição 
também do volume corrente, quando tanto a musculatura inspiratória como a expiratória 
estão fracas, e que a fraqueza, especialmente da musculatura expiratória, pode afetar 
a efetividade da tosse e prejudicar a higiene das vias aéreas. 
Há estudos que comprovam também redução das pressões inspiratória e expiratória 
máximas (PImáx e PEmáx, respectivamente), principalmente nos sujeitos crônicos, em 
comparação às pressões respiratórias de sujeitos saudáveis (LANINI, 2003; TEIXEIRA-
SALMELA, 2005). O que já havia sido observado anos antes por Hughes et al (1999), 
quando verificaram diminuição de 28% da PImáx e de 20% da PEmáx nesses sujeitos. 
 
Embora as manobras de pressões respiratórias máximas sejam fisiologicamente mais 
adequadas para avaliação da força muscular respiratória, foi encontrado por Héritier et 
al (1994), que a medida de pressão inspiratória nasal (SNIP) fornece uma estimação 
confiável da pressão esofágica, em sujeitos saudáveis e sujeitos com doenças 
neurológicas e esqueléticas. Além de trazer a vantagem de ser uma técnica não 
invasiva, sua manobra é mais fácil de ser realizada e, em casos de valores de PImáx 
baixos, a SNIP comprova se há realmente fraqueza da musculatura respiratória por se 
aproximar mais dos valores de pressão esofágica durante Sniff - inspiração forçada, 
curta e rápida. 
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A partir disso, vem sendo estudada uma medida de pressão expiratória nasal (RSNEP). 
Morgan et al (2005) apresentaram a força expiratória nasal (SNEF) na avaliação de 
pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). E, em 2015, Ichikawa et al 
apontaram a pressão expiratória nasal durante sniff reverso (RSNEP), como 
complementar à PEmáx, por corresponder à atividade do músculo transverso do 
abdômen. A manobra de “sniff reverso” (R-sniff) é executada por meio de expirações 
nasais forçadas, curtas e rápidas, realizadas a partir da capacidade residual funcional 
(CRF). O que permite a avaliação mais precisa da força muscular expiratória, já que não 
sofre influência do recolhimento elástico dos pulmões (ICHIKAWA ,2015; 
ICHIKAWA,2018). Desta forma, este estudo teve como objetivo analisar a aplicabilidade 
desta nova medida de pressão expiratória nasal, simples e não-invasiva, na avaliação 
de pacientes com AVC. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional transversal, realizado no PneumoCardioVascular 
Laboratory, localizado no Hospital Universitário Onofre Lopes/Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (HUOL/EBSERH), vinculado à Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). 
Foram incluídos sujeitos de ambos os sexos e idade superior a 18 anos, que atenderam 
aos seguintes critérios: ter sofrido AVC há pelo menos 3 meses; não possuir 
antecedentes de doenças pulmonares ou doenças cardiovasculares; ser capaz de 
manter-se sentado sem apoio para as costas; ter boa força da musculatura orofacial 
para conseguir acoplar o bocal descartável; não ser hipertenso ou apresentar pressão 
arterial controlada (PA<130/80mmHg) e não apresentar congestão nasal ou outra 
condição clínica respiratória nos últimos 7 dias antes da avaliação. Os sujeitos que não 
conseguiram realizar os procedimentos de avaliação ou do protocolo, ou que se 
recusaram a realizar alguma etapa da coleta, foram excluídos. 
Este estudo foi um recorte de uma pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP HUOL), sob o parecer de número 
3.133.213. Todos os participantes concordaram e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). 
Avaliação da Função Pulmonar: A Espirometria foi realizada, utilizando o espirômetro 
KoKo DigiDoser® Longmont – USA. A calibração do equipamento foi realizada 
diariamente com uma seringa de 3 litros (VIASYS Healthcare GmbH®, Hoechberg, 
Alemanha). O procedimento foi realizado com o sujeito sentado numa cadeira, com 
encosto para as costas, de maneira confortável. Foi utilizado um clipe nasal para evitar 
escape de ar pelas vias aéreas superiores e para assegurar que o sujeito estivesse 
respirando apenas através do bocal descartável. Antes de iniciar a manobra, o sujeito 
foi instruído quanto à forma correta de realizá-la, partindo de uma inspiração máxima 
(próxima à CPT-capacidade pulmonar total) e, logo em seguida, uma expiração máxima 
e sustentada (até o VR-volume residual), seguindo o comando do examinador. A 
avaliação foi considerada completa quando foram realizadas três curvas aceitáveis, 
sendo duas reprodutíveis. Os procedimentos técnicos, critérios de aceitabilidade e 
reprodutibilidade dos testes seguiram as diretrizes para espirometria da Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT, 2002). Os valores mais altos foram 
comparados com os valores de referência para população brasileira descritos por 
Pereira et al (2007). 
Pressões respiratórias máximas: A força muscular respiratória foi avaliada através da 
medida das pressões inspiratória e expiratória máximas (PImáx e PEmáx), utilizando o 
manovacuômetro digital V.2.0 (NEPEB-LabCare/UFMG, Belo Horizonte - MG, Brasil). O 
sujeito recebeu instruções de como executar o procedimento, com comando verbal e 
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demonstração da manobra pelo examinador. Todas as medidas foram realizadas com 
o sujeito sentado em uma cadeira, confortavelmente. Foi utilizado um clipe nasal para 
evitar escape de ar das vias aéreas superiores e garantir que a respiração fosse feita 
apenas pela boca, através de um bocal descartável com um pequeno orifício de 
aproximadamente 2 mm para evitar o fechamento da glote durante a PImáx e reduzir o 
uso da musculatura da face durante PEmáx. Para obter a PImáx, foi dado o comando 
para realizar uma inspiração máxima (próxima a CPT) partindo do volume residual. E 
para a PEmáx, uma expiração máxima (próxima ao VR) partindo da CPT. Os critérios 
técnicos de aceitabilidade e reprodutibilidade seguiram as normas e recomendações da 
ATS/ERS (2002) e da SBPT (2002). O valor máximo obtido, em no máximo cinco 
manobras e sem uma diferença maior que 10% entre as três melhores provas, foi 
analisado. Os melhores valores de todos os sujeitos foram comparados com os valores 
de referência para a população brasileira (NEDER, 1999). 
Pressões respiratórias nasais: A pressão inspiratória nasal durante sniff (SNIP) foi 
mensurada através de um plug nasal conectado ao manovacuômetro, ocluindo uma 
narina e deixando a narina contralateral aberta para realizar a manobra. O paciente foi 
instruído a realizar 20 manobras de inspiração forte e rápida, a partir da capacidade 
residual funcional (CRF), no momento em que o examinador desse o comando. Para 
análise, foi utilizada a manobra de maior valor de pico de pressão e tempo de execução 
adequado. Os critérios técnicos para realização do teste seguiram as recomendações 
da ATS/ERS (2002) e foram utilizados como referência os valores previamente descritos 
por Araújo et al (2012). 
A medida da pressão expiratória nasal durante sniff reverso (RSNEP) foi realizada 
através de uma máscara facial acoplada à face do sujeito por um fixador cefálico de 
tecido. A máscara possuía um orifício de cerca de 2 mm, para dissipar as pressões 
geradas durante as manobras, e uma abertura circular de 15 mm, que permitia ao 
voluntário respirar livremente antes do teste e entre as manobras. O comando para 
realizar a manobra foi de uma expiração rápida e forte, como se fosse assoar o nariz, a 
partir da CRF. O examinador apoiava com uma das mãos a região posterior da cabeça, 
e com a outra fazia a oclusão da abertura maior da máscara, somente no momento da 
expiração forçada. 
Para SNIP e RSNEP foram realizadas 20 manobras com duração até 0,5 segundos e 
com intervalos de 30 segundos entre cada uma. Em cada teste, o maior valor obtido, 
considerando também o menor tempo de manobra, foi registrado para análise 
(ATS/ERS, 2002; ULDRY, 1995). 
Análise Estatística: A análise dos dados foi feita utilizando o software GraphPad Prism® 
versão 6.01, considerando p<0.05 para significância estatística e IC (intervalo de 
confiança) de 95%. Verificou-se a normalidade dos dados através do teste de Shapiro-
Wilk. A correlação e a concordância entres os métodos de avaliação (RSNEP e PEmáx) 
foram verificadas pelos testes de Pearson (r) e de Bland-Altman, respectivamente. 
  
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 
Foram recrutados 29 sujeitos, dos quais 21 foram incluídos. Destes foram excluídos 4 
sujeitos por não conseguirem realizar os procedimentos de avaliação, ou o protocolo. 
Portanto, 17 sujeitos pós-AVC foram avaliados, sendo a amostra constituída de 6 
mulheres e 11 homens, com média de idade de 55.8 ± 12.7 anos. Os dados 
antropométricos e de função pulmonar dos indivíduos estão apresentados na Tabela 1. 
Os sujeitos avaliados obtiveram PImáx = 68 [48,1-85,8] cmH2O, PEmáx = 78,8[61,0-
105,2] cmH2O, SNIP = 62[46-80,6] cmH2O e RSNEP = 49[40-64,5] cmH2O (Tabela 2). 
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Estes valores de pressão se mostram diminuídos em relação ao predito para 
saudáveis25, exceto a RSNEP, que ainda não possui valores de referência. Houve forte 
e significativa correlação entre as medidas de SNIP e PImáx (r=0.7; p=0.001; Figura 1), 
bem como entre RSNEP e PEmáx (r=0.73, p=0.0008). Entretanto, somente as medidas 
de SNIP e PImáx se mostraram concordantes entre si, com viés=-5.1 e limites de 
concordância de -52.3 até 42.1 (p>0.05; Figura 2). As medidas de RSNEP e PEmáx não 
demonstraram o mesmo resultado, apresentando viés=-28.2 e limites de concordância 
de -62.9 até 6.58 (p<0.05). 
DISCUSSÃO 
O objetivo deste estudo foi analisar o comportamento da medida de avaliação de força 
muscular expiratória RSNEP, em indivíduos com sequelas crônicas de AVC. Nossos 
achados indicaram que estes sujeitos possuem uma importante fraqueza, tanto da 
musculatura inspiratória quanto expiratória, embora a maioria deles tenha apresentado 
valores espirométricos normais, divergindo do padrão ventilatório restritivo esperado 
para essa população (PAZ, 2016). Destaca-se então a importância da avaliação de força 
dos músculos respiratórios desses sujeitos, pois a produção de forças máximas não é 
exigida para realizar os testes de capacidade vital forçada (CVF), de tal maneira que a 
fraqueza muscular pode estar presente antes da diminuição dos volumes pulmonares 
ser observada (MIER, 1990). Em um estudo que avaliou sujeitos com Esclerose Lateral 
Amiotrófica, foi observado que o teste de SNIP é mais sensível a alterações de força 
muscular do que a CVF, e juntamente com PImáx e SNEF (força expiratória nasal 
durante sniff), estão associadas com o aumento significativo de mortalidade nessa 
população (MORGAN, 2005). 
Considerando estes dados, a RSNEP pode ser uma medida alternativa à PEmáx, 
especialmente para pacientes com doenças neuromusculares (que envolvam fraqueza 
da musculatura orofacial), por não exigir que o sujeito seja de capaz de sustentar o bucal 
e garantir que o ar não escape entre os lábios, durante a manobra. Embora estudos 
sobre RSNEP sejam bastante escassos e ainda não se tenha valores de referência 
definidos, podemos observar, que os valores de RSNEP dos 17 sujeitos pós-AVC 
avaliados são inferiores aos valores de sujeitos saudáveis. Tomando como referência o 
estudo citado anteriormente, no qual Morgan et al. avaliaram a SNEF em 134 sujeitos 
saudáveis e em 96 sujeitos com ELA bulbar. Os sujeitos pós-AVC obtiveram resultados 
similares aos do grupo ELA bulbar, com média de 64.4 ± 43.7 cmH2O, e inferiores ao 
grupo controle, que obteve média de 134 ± 48 cmH2O. 
Apesar de apresentar uma forte correlação entre RSNEP e PEmáx, uma considerável 
diferença entre os valores é encontrada, que pode ser explicada pela forma de obtenção 
das medidas. As pressões máximas estáticas refletem a pressão gerada pelos músculos 
respiratórios, adicionalmente à pressão gerada pelo sistema respiratório. A mensuração 
da PEmáx a partir da CPT (capacidade pulmonar total) pode ser maior em até 40 cmH2O 
comparado ao valor medido a partir da CRF (capacidade residual funcional), pois, em 
maiores volumes pulmonares, a relação comprimento-tensão da musculatura expiratória 
contribui para uma maior capacidade de contração e geração de pressões mais altas 
(ATS/ERS, 2002). A PEmáx é obtida, convencionalmente, partindo da CPT, enquanto a 
RSNEP tem sido mensurada a partir da CRF. Dessa forma, a RSNEP descarta a 
pressão gerada pelo recolhimento elástico passivo dos pulmões e da parede torácica, 
refletindo de maneira praticamente isolada a pressão gerada pelos músculos 
expiratórios. 
Os resultados mostraram que não houve concordância entre as medidas de RSNEP e 
PEmáx, pois os valores entre cada medida são significativamente diferentes, embora se 
correlacionam bem. Através do gráfico de dispersão de Bland-Altman, foi possível 
concluir que os métodos possuem um viés sistemático e os valores das diferenças 
tendem a estar relativamente abaixo da média. Um resultado muito similar foi 
encontrado por Ichikawa et al (2015), em um estudo que avaliou 19 sujeitos sem 
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histórico de doenças respiratórias ou neuromusculares, no qual, apesar de a RSNEP 
apresentar uma significativa correlação positiva com a PEmáx (r=0.6, p=0.007), o viés 
entre os métodos foi de -40.2 cmH2O, com limites de concordância de -74.6 até -5.8 
cmH2O. Desta forma, observamos que a RSNEP não é capaz de substituir 
completamente a PEmáx, nem em indivíduos saudáveis, nem em sujeitos pós-AVC, 
pela diferença no padrão de ativação muscular existente entre manobras dinâmicas e 
estáticas (STEFANUTTI, 2000). Porém, pode complementar a avaliação de força 
muscular expiratória, fornecendo um índice global de ação dos músculos respiratórios, 
através da combinação dessas manobras (ICHIKAWA, 2018). 
Nosso estudo teve algumas limitações, incluindo a heterogeneidade dos sujeitos pós-
AVC em relação à variação do grau de acometimento neuromuscular e ao tempo de 
sequela desde o evento, não possuir um grupo controle para comparar os resultados, e 
a escassez de estudos sobre a RSNEP na literatura científica, dificultando a 
padronização da medida e a comparação dos resultados. 
 
Conclusão 

 
Portanto, é necessário que mais estudos sejam desenvolvidos para avaliar a efetividade 
da técnica, padronizar o procedimento e, posteriormente, determinar seus valores de 
referência. Os achados deste estudo reforçam também a importância do cuidado da 
função respiratória do paciente pós-AVC, já que as sequelas da patologia na mecânica 
respiratória também interferem na sua funcionalidade e qualidade de vida. Diante disto, 
concluímos, que a RSNEP é um teste de fácil execução, simples de ser compreendido 
pelo paciente e aplicado, que se correlaciona bem com a PEmáx e pode ser utilizado de 
forma complementar na avaliação da musculatura expiratória desta população. 
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Tabela 1. Caracterização da amostra: dados antropométricos e valores espirométricos. 
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Tabela 2. Pressões respiratórias máximas e nasais. 
 

 
Figura 1. Correlações entre SNIP e PImáx e entre RSNEP e PEmáx, em sujeitos pós-
AVC. 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1094 

 

 
Figura 2. Gráficos de dispersão para a diferença e média entre SNIP e PImáx e entre 
RSNEP e PEmáx. LSC: limite superior de concordância; LIC: limite inferior de 
concordância. 
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TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE ESTUDOS CITOGENÉTICOS E 

IMUNOFENOTIPAGEM EM PACIENTES COM LEUCEMIAS AGUDAS NO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

As Leucemias compreendem grande grupo heterogêneo de doenças clonais malignas 
que atingem precursores hematopoiéticos de forma quantitativa e qualitativa. Em geral, 
acredita-se que a leucemia ocorra quando algumas células sanguíneas adquirem 
mutações em seu DNA - as instruções dentro de cada célula que orientam sua ação. 
Pode haver outras alterações nas células que ainda não foram totalmente 
compreendidas e que podem contribuir para a leucemia, necessitando da utilização de 
critérios clínico-laboratoriais precisos para o seu diagnóstico e classificação Neste 
estudo suputou observar a importância da avaliação citogenética em fornecer 
informações valiosas relacionadas, principalmente, às evidências de alteração clonal e, 
portanto, de neoplasia, à confirmação do diagnóstico clínico, ao estágio e prognóstico 
da doença, auxiliando a escolha da terapia e consecutivamente um tratamento precoce 
e de qualidade. Concluímos que os indivíduos com leucemias no Rio Grande do Norte 
aportam características demográficas, clínicas imunofenotípicas e cariotípicas 
semelhantes à outras populações estudadas nacionalmente e internacionalmente e que 
à imunofenotipagem por citometria de fluxo é uma metodologia essencial no diagnóstico 
de acompanhamento das leucemias agudas. 
 
Palavras-chave: Imunofenotipagem, Leucemia, Leucemia Linfoide Aguda. 

TITLE: INVESTIGATION OF THE ASSOCIATION BETWEEN CYTOOGENETIC AND 

IMMUNOPHENOTYPING STUDIES IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIAS IN THE 

STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Leukemias comprise a large heterogeneous group of malignant clonal diseases that 
affect hematopoietic precursors in a quantitative and qualitative way. In general, 
leukemia is believed to occur when some blood cells acquire mutations in their DNA - 
the instructions within each cell that guide their action. There may be other changes in 
cells that have not yet been fully understood and that may contribute to leukemia, 
requiring the use of precise clinical and laboratory criteria for its diagnosis and 
classification In this study, it supposed to observe the importance of cytogenetic 
evaluation in providing valuable information related mainly to the evidence of clonal 
alteration and, therefore, of neoplasia, to the confirmation of the clinical diagnosis, to the 
stage and prognosis of the disease, helping the choice of therapy and consecutively a 
early and quality treatment. We conclude that individuals with leukemia in Rio Grande 
do Norte have demographic, immunophenotypic and karyotype characteristics similar to 
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other populations studied nationally and internationally and that immunophenotyping by 
flow cytometry is an essential methodology in the diagnosis of follow-up of acute 
leukemias. 
 
Keywords: Immunophenotyping, Leukemia, Acute Lymphoid Leukemia. 

Introdução 

As leucemias são doenças hematológicas que podem surgir em qualquer etapa do ciclo 
de desenvolvimento celular, muitas evidências sugerem que a maioria dos neoplasmas 
são de natureza clonal, ou seja, surgem da expansão de uma única alteração celular 
inicial. Divisões celulares sucessivas podem produzir subpopulações de células filhas 
com alterações genéticas adicionais, em função de uma instabilidade genômica, que 
podem fornecer vantagens seletivas e culminar na aquisição da malignidade. Algumas 
destas alterações podem dar às células uma vantagem de crescimento, por exemplo, 
criando tumores que contenham variantes clonais. Além do acúmulo de alterações na 
estrutura ou expressão de certos genes vitais, devido a mutações, translocações, 
perdas cromossômicas e recombinações somáticas, outros fatores podem influenciar a 
susceptibilidade individual, tais como genes de alto e baixo risco, grupo étnico, idade, 
sexo, fatores nutricionais e de saúde. As leucemias são classificadas de acordo com o 
tipo celular envolvido e o grau de maturação das células. A célula na qual ocorre a 
transformação leucêmica pode ser uma célula precursora linfóide, mielóide, linfóide 
madura ou ainda uma célula tronco pluripotente com capacidade para diferenciar-se 
tanto em célula tronco mielóide como linfóide. Nas leucemias agudas enquadram-se as 
leucemias mielóides agudas (LMA). A LMA é um grupo heterogêneo de doenças clonais 
do tecido hematopoético, que se caracteriza pela proliferação anormal de células 
progenitoras da linhagem mielóide (mieloblastos), ocasionando produção insuficiente de 
células sanguíneas maduras normais, com consequente substituição do tecido normal. 
A leucemia mielóide aguda (LMA) é uma doença predominante em adultos mais velhos 
(acima de 60 anos de idade), com mais de 50% dos casos. É mais comum no sexo 
masculino do que no feminino. Representa de 15% - 20% das leucemias agudas da 
infância e 80% das dos adultos, e apresenta um prognóstico pobre, especialmente em 
pacientes idosos. Na maioria dos casos não há evidência da influência de fatores 
genéticos, assim como não há diferenças de incidência entre as raças americana, 
africana e caucasiana, ao contrário da leucemia linfóide aguda. A leucemia linfóide 
aguda (LLA) é uma doença maligna derivada das células linfóides indiferenciadas 
(linfoblastos) que estão presentes em grande número na medula óssea, no timo e nos 
gânglios linfáticos. Embora, ainda hoje, o diagnóstico das leucemias agudas seja 
baseado essencialmente na citomorfologia em distensões sanguíneas e de medula 
óssea coradas com corantes hematológicos e em provas citoquímicas, novas 
metodologias como a citogenética, a biologia molecular e, principalmente, a 
imunofenotipagem têm sido largamente empregadas, trazendo informações importantes 
para o diagnóstico, prognóstico e sensibilidade à terapia destas neoplasias 
hematológicas. 
 
Metodologia 

 
Imunofenotipagem por citometria de fluxo: As amostras de medula óssea foram colhidas 
com anticoagulante heparina e as amostras de sangue periférico colhidas com EDTA 
(ácido etilenodiamino tetra-acético), onde foi constituído um painel de AcMo para 
Leucemias. Inicialmente foi realizado um painel para que pudesse distinguir as 
leucemias LLA e LMA. Em seguida, usamos um painel complementar mais detalhado 
para poder ser identificados os subtipos FAB para LMA e subtipos T e B para as LLAs. 
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O painel primário foi constituído pelos anticorpos: CD45/CD14; CD3/CD19/CD45; 
CD33/CD34, CD7 e CD10. E o complementar: CD3 , CD22, CD13 de superfície (sCD3, 
sCD22 e sCD13) e intracitoplasmático (cCD3, cCD22 e cCD13) além de anti Terminal 
deoxinucleotidil Transferase (TdT), anti CD4; CD8, CD3/HLA-DR, CD61 e CD42. O 
procedimento de lise celular direta inicia com a pipetagem de 50 microlitros do sangue 
periférico ou de medula óssea previamente homogeneizada, é adicionado em um tubo 
de ensaio (tubo de hemólise) 12x75MM, em seguida o anticorpo ligado ao fluorocromo 
selecionado é adicionado para poder haver a interação precisa para a aquisição dos 
resultados, neste período os tubos com a solução feita é guardado em local protegido 
da luz, para que haja interação específica, não tendo interferência da luminosidade 
ambiente. Assim que passados 30 min as amostras foram lavadas duas vezes em 
solução de PBS, pH 7,2 com 5% de soro bovino fetal (PBS/SFB a 4%) e centrifugadas 
durante 5 minutos na centrífuga de bancada a 1.500 rpm , o sobrenadante foi 
desprezado após a última rotação, duas gotas de PBS é adicionado. Para a marcação 
dos antígenos intracitoplasmáticos foi realizada, inicialmente, uma permeabilização 
celular preliminar para, em seguida, marcar com o AcMo. Para marcação 
intracitoplasmática as células mononucleares provenientes de aspirado de medula 
óssea e sangue periférico foram lavadas duas vezes em solução de PBS, pH 7,2 com 
5% de soro bovino fetal (PBS/SFB a 4%). Preparo da solução de lise a 10%, em água 
destilada (Becton Dickinson´s FACS lysing solution). Preparo da solução de trabalho: 1 
mL de solução de paraformaldeído juntamente com 1 mL de solução de lise previamente 
diluída. O material foi fixado e permeabilizado previamente. Posteriormente, a 
suspensão celular será incubada com 2 mL da solução de trabalho por 10 minutos à 
temperatura ambiente. Lavagem das amostras com solução PBS e em seguida, após 
desprezar o sobrenadante, é agitado o tubo para soltar o pellet de células concentrados 
no interior do tubo e adicionado os anticorpos específicos. Assim que passados 30 
minutos as amostras foram lavadas duas vezes em solução de PBS e centrifugadas 
durante 5 minutos na centrífuga de bancada a 1.500 rpm , o sobrenadante foi 
desprezado após a última rotação, duas gotas de PBS foram adicionado. A aquisição e 
análise serão realizadas em citômetro de fluxo FACscScalibur (Beckton Dickinson) em 
plataforma machintosh. Para aquisição e análises será utilizado o programa Cell Quest 
software (Beckton Dickinson), utilizando o eixo de dispersão lateral (Side Scatter-SSC). 
A aquisição será realizada em uma etapa com aquisição de 20.000 a 50.000 total. Para 
cada amostra analisada serão empregados controles isotípicos de marcação 
inespecífica que servirão como referencial para calibração do citômetro de fluxo. No 
tocante a citogenetiva foram coletados resultados da analise de cariotipo realizado apos 
cultura e bandeamento pela banda G. de alguns casos de LLA visando pesquisa do 
cromossomo philadelphia . 
 
Resultados e Discussões 

 
A leucemia é o câncer dos tecidos formadores de sangue do corpo, incluindo a medula 
óssea e o sistema linfático. Existem muitos tipos de leucemia. Algumas formas de 
leucemia são mais comuns em crianças. Outras formas de leucemia ocorrem 
principalmente em adultos. As Leucemias Agudas (LA) podem ser de origem mielóide 
(LMA) ou linfóide (LLA) podendo as LLA serem subclassificadas em linhagem B ou T e 
as mielóides em M1 a M7 de acordo com a expressão de antígenos determinados pela 
Citometria de fluxo. Neste estudo foram incluidos 88 indivíduos com LLA atendidos no 
Hemocentro Dalton Cunha (HEMONORTE) no Rio Grande do Norte, os quais foram 
submetidos a análises laboratoriais e imunofenotípicas e citogenéticas com a finalidade 
de delinear o perfil imunofenotípico e cariotípicos da LLA com ênfase na investigação 
do cromossomo Philadelfia (Ph1) ou translocação entre os cromossomos 9: 22 (t 
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9:22)no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Os pacientes encontravam-se entre 1 
mês a 84 anos de idade com média de 20,3 anos e 62,5% dos pacientes eram do sexo 
masculino. A linhagem mais frequentemente observada foi de linhagem B e o subtipo 
mais evidente foi a LLA Pré-B Comum (CD10+). Dos antígenos avaliados os que foram 
expressos em maior frequência na linhagem B foram o CD19, o CD10, o HLADR e o 
cCD79a e os antígenos mais frequentemente expressos na linhagem T foram o CD7, o 
CD5 e o CD2. As alterações cromossômicas relacionadas às LLA estiveram mais 
presentes nas LLA de linhagem B. Destas o presença da t 9:22 foi mais observada nas 
LLA de pré-B e pro-B, estando nestes casos associadas a expressão aberrante de 
antígenos mieloides, CD71 (receptor de transferrina) e CD25 (receptor de IL-2). O 
cromossomo Ph, que deriva da t(9;22), tem sido observado em cerca de 90-95% dos 
casos de leucemia mieloide crônica (LMC). Contudo na LLA ela é observada em cerca 
de 30% das LLA do adulto e em torno de 5% das LLA pediátricas. Fato este constatado 
neste estudo onde observamos mais incidência em pacientes adultos com LLA. Como 
consequência da t 9:22, o oncogenec-ABL, mapeado em 9q34, se funde com uma 
pequena região de seis quilobases (kb) do cromossomo 22, designada como região de 
ponto de quebra ou gene BCR. Essa translocação resulta em uma nova proteína 
quimérica com atividade tirosina quinase e potencial transformante e com elevada 
capacidade de proliferação. 
 
Conclusão 

 
Os aspectos imunofenotípicos analisados, podem ser caracterizadas como pré-B, 
bifenotípicas e de linhagem mista. Conclui-se então que os indivíduos com LLA no Rio 
Grande do Norte aportam características demográficas, clínicas e imunofenotípicas e 
cariotípicas semelhantes a outras populações estudadas nacionalmente e 
internacionalmente e que a imunofenotipagem por citometria de fluxo é uma 
metodologia essencial no diagnóstico de acompanhamento das leucemias agudas. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DO TREINO EM ESTEIRA COM INCLINAÇÃO ANTERIOR E 

ANÁLISE DO DESEMPENHO CARDIOVASCULAR DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de mortalidade em 
adultos, como também é uma das doenças que mais causam incapacidade devido às 
sequelas geradas pela lesão cerebral. Também é sabido que a capacidade 
cardiovascular do indivíduo que sofreu AVC é alterada. Diante desse cenário, o objetivo 
do estudo foi aplicar o treino em esteira inclinada e avaliar o desempenho cardiovascular 
de indivíduos com AVC. Os pacientes realizaram treinamento em esteira sem inclinação 
(n=8) ou com inclinação anterior de 5% (n=8) e de 10% (n=8). Para a realização do 
treino de marcha em esteira sendo ela com ou sem inclinação, foram acompanhados os 
sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio) e esforço 
percebido, sendo esses dados coletados no pré-treino, treino e pós-treino. De acordo 
com os resultados obtidos, nenhum dos protocolos foi capaz de promover mudanças 
intergrupos nas variáveis cardiovasculares após 18 sessões de treinamento, embora a 
pressão arterial média tenha diminuído no decorrer do treinamento nos 3 grupos. 
Portanto, o treino em esteira com inclinação e sem inclinação causou melhoria em 
variáveis cardiovasculares, não tendo dominância entre as formas de angulação da 
inclinação no treino uma em relação à outra. 
 
Palavras-chave: AVC. Desempenho Cardiovascular. Treino em Esteira. 

TITLE: APPLICATION OF TRAINING WITH ANTERIOR SLOPE AND ANALYSIS OF 

CARDIOVASCULAR PERFORMANCE OF INDIVIDUALS WITH STROKE 

Abstract 

Stroke is one of the main causes of mortality in adults, as well as one of the diseases 
that most cause disability due to the sequelae generated by brain injury. It is also known 
that the cardiovascular capacity of the individual who suffered a stroke is altered. Given 
this scenario, the objective of the study was to apply the training on a inclined treadmill 
and evaluate the cardiovascular performance of individuals with stroke. Patients 
underwent treadmill training with no inclination (n = 8) or with an anterior inclination of 
5% (n = 8) and 10% (n = 8). To perform treadmill training, whether with or without 
inclination, vital signs (blood pressure, heart rate, oxygen saturation) and perceived effort 
were monitored, and these data were collected during pre-training, training and post-
training. According to the results obtained, none of the protocols was able to promote 
intergroup changes in cardiovascular variables after 18 training sessions, although the 
mean arterial pressure decreased during training in the 3 groups. Therefore, the treadmill 
training with inclination and without inclination caused an improvement in cardiovascular 
variables, with no dominance between the forms of inclination of the inclination in the 
training in relation to each other. 
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Introdução 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) possui um dos índices mais altos de mortalidade, 
ficando entre as quatro doenças que mais matam no mundo e ainda é responsável por 
causar sequelas neurológicas em um grande número de pacientes. Existem dois tipos 
de AVC, um denominado de AVC isquêmico que ocorre quando existe a oclusão de 
vasos cerebrais interrompendo assim o fluxo sanguíneo na área. Já o outro tipo de AVC 
é chamado de hemorrágico, que acontece pela ruptura de um vaso sanguíneo cerebral 
e extravasamento do seu conteúdo para outras estruturas cerebrais. Nos dois tipos de 
ocorrência do AVC acontece a morte do tecido nervoso da região afetada devido à 
ausência de irrigação sanguínea e por consequência a falta de oxigenação no local, 
levando esse tecido a uma hipóxia ou anóxia em casos mais graves. O AVC é 
responsável por acometimentos sensório-motores que estão relacionados com a área 
da lesão e extensão da mesma. Dessa forma, a função cerebral após o AVC é 
comprometida de forma geral ou localizada. Ainda assim, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) esclarece que a ocorrência do AVC se dá de forma súbita, se 
caracterizando por sintomas de aspecto vascular com duração igual ou superior a 24 
horas. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). De uma forma geral, os indivíduos 
que sofreram o AVC podem apresentar déficits nas funções sensitivas, motoras, 
cognitivas e de linguagem. As manifestações clínicas comumente encontradas são os 
danos causados na função motora e na capacidade cardiovascular. Diante disso, o 
treinamento aeróbico tem sido muito indicado para a realização do tratamento dessas 
alterações geradas pelo AVC, o treino de marcha em esteira tem se mostrado efetivo 
para a melhora da capacidade aeróbica desses indivíduos (SALTYCHEV et al., 2016). 
Em relação aos parâmetros cardiovasculares, tem-se verificado, por exemplo, a melhora 
na capacidade aeróbica, com a redução da pressão arterial e da frequência cardíaca 
(JORGENSEN et al., 2010; RAIMUNDO et al., 2013). Sendo assim, o estudo 
apresentado tem como objetivo avaliar os efeitos de um protocolo de treino de marcha 
em esteira com diferentes inclinações sobre variáveis cardiovasculares de indivíduos 
com AVC crônico. Dessa forma, podendo investigar se há influência da inclinação da 
esteira durante o treino de marcha sobre os parâmetros cardiovasculares (frequência 
cardíaca e pressão arterial) e comparar ao treino de marcha em esteira nas diferentes 
inclinações. 
 
Metodologia 

 
O presente estudo refere-se a um ensaio clínico controlado, randomizado e cego, 
realizado de acordo com as normas recomendadas pelo Consolidated Standards of 
Reporting Trials - CONSORT (CONSORT TRANSPARENT REPORTING OF TRIALS, 
2010). O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa (CEP), por 
meio da Plataforma Brasil (parecer número 2.167.158), sendo registrado como ensaio 
clínico no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC), possuindo o número de 
registro: RBR-5ffbxz. O estudo foi realizado com indivíduos de ambos os sexos 
(masculino e feminino), em que os critérios de inclusão desses pacientes na pesquisa 
foram: AVC crônico com tempo de sequela igual ou superior a seis meses, déficits de 
marcha em pacientes com diagnóstico do primeiro AVC unilateral sendo ele isquêmico 
ou hemorrágico; idade entre 20 e 70 anos; capacidade de compreensão e resposta de 
comandos motores simples; capacidade de deambular sem auxílio pessoal em 
ambientes fechados, respeitando os escores da Categoria de Deambulação [FAC] 
sendo esses iguais ou superiores a 3; possuir velocidade de marcha no solo inferior a 
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0,9 m/s, sendo classificada como lenta ou moderada conforme a categorização sugerida 
por Bowden e colaboradores (2008); ser capaz de compreender e obedecer a comandos 
verbais simples; não estar em período gestacional; não apresentar condições cardíacas 
instáveis (escores da New York Heart Association [NYHA] iguais ou superiores a 3 
(REMME & SWEDBERG, 2001); não possuir condições clínicas além do AVC que 
afetassem a marcha. Para a avaliação da velocidade da marcha, foi utilizado o Teste de 
Caminhada de 10 Metros – TC10m (BOHANNON, 1997), que é comumente usado em 
ambientes clínicos na avaliação da marcha (DEAN et al., 2001; LAUFER et al., 2001; 
JORGENSEN et al., 2010); a Escala de Avaliação de Fugl-Meyer (EFM) (FUGL-MEYER 
et al., 1975) foi utilizada para avaliação da função motora; já a capacidade funcional foi 
avaliada através do Teste de Caminhada de 2 Minutos (TCM2), apesar do uso mais 
comum do Teste de Caminhada de 6 minutos, o TCM2 é semelhantemente satisfatório 
(CONNELLY et al., 2009). Nesse estudo, a FC foi coletada tanto no repouso quanto 
durante a realização do Teste de Caminhada de 2 Minutos (TCM2). Já a PAM foi 
registrada em dois momentos de repouso e imediatamente após realização do referido 
teste de caminhada. O treinamento em esteira inclinada realizado com os pacientes foi 
dividido em três grupos com inclinações distintas. No primeiro dia de atendimento, o 
paciente foi randomizado para um desses grupos: controle, com nenhuma inclinação; 
experimental I, que possui 5% de inclinação anterior; e experimental II que possui 10% 
de inclinação. As condições do treinamento para todos os participantes foram: 
caminhada na esteira por 30 minutos, onde a cada 10 minutos são avaliados a pressão 
arterial sistêmica (PAS), frequência cardíaca (FC), saturação periférica de oxigênio 
(SpO2) e escala de borg (BORG, HASSMÉN & LANGERSTRÖM, 1987) para dispneia 
e fadiga. Esses dados também são coletados antes, logo após e 5 minutos depois do 
treino completo na esteira. Os dados dos parâmetros cardiovasculares coletados 
durante o treinamento em esteira são realizados através dos seguintes equipamentos: 
PAS sistêmica foi verificada utilizando-se um esfigmomanômetro digital de braço 
(Fisomat Confort III®), adequadamente calibrado. Já a FC de repouso foi mensurada 
por meio de um cardiofrequencímetro (Polar Care®). A SpO2, por sua vez, foi verificada 
utilizando-se um oxímetro de pulso (SB-100 - Rossmax®). Variáveis derivadas, como, 
por exemplo, PA média, FC de reserva e FC máxima predita, são calculadas a partir dos 
valores de PA e FC aferidos. A quantificação do esforço percebido e da dor são 
utilizadas como indicadores para monitorar a tolerância ao exercício. São verificados 
através da escala de CR-10 (Category-Ratio Scale) de Borg (BORG, HASSMÉN & 
LANGERSTRÖM, 1987), modificada por Foster e colaboradores (2001). Em relação a 
análise estatística, foi usado o teste de Shapiro-Wilk, para verificação da normalidade 
dos dados; além disso, utilizou-se a Análise de Variância (ANOVA) two-way de medidas 
repetidas para verificação do efeito das intervenções, considerando as medidas 
temporais (pré-treino, pós-treino e seguimento) e a variável “grupo” como fator entre os 
sujeitos. 
 
Resultados e Discussões 

 
De acordo com os resultados obtidos, nenhum dos protocolos foi capaz de promover 
mudanças intergrupos nas variáveis cardiovasculares que são a Frequência Cardíaca e 
Pressão Arterial Média (FC e PAM) de indivíduos com AVC crônico após 18 sessões de 
treinamento. Ao considerar as médias dos 3 grupos quanto à PAM coletada 5 minutos 
após o TCM2, observou-se redução dos valores dessa variável no decorrer da 
intervenção. Indivíduos após um AVC apresentam reduzida aptidão cardiovascular, 
além de uma menor capacidade de adaptação ao exercício, que pode ser verificada, por 
exemplo, através de uma menor variabilidade da frequência cardíaca destes quando 
comparados a indivíduos saudáveis (MACKAY-LYONS, MAKRIDES 2002; BILLINGER 
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et al., 2012). Apesar disso, nós hipotetizamos que o treinamento em esteira, em especial 
no Grupo Experimental 2 (esteira inclinada a 10%) pudesse interferir na capacidade de 
adaptação desse sistema, de maneira que, mesmo não analisando a variabilidade da 
frequência cardíaca, fosse possível perceber mudanças tanto nos valores de FC quanto 
de PAM. De acordo com a revisão de Pang e colaboradores (2013), a grande maioria 
dos estudos que utilizaram a esteira como estratégia de reabilitação, aplicaram um 
protocolo de pelo menos 12 semanas de duração (3 vezes por semana) e verificaram 
ganhos em diversos aspectos funcionais como velocidade de marcha, VO2 pico e 
distância percorrida num teste de caminhada (PANG et al., 2013). Nosso estudo fez uso 
de um protocolo de 6 semanas, com uma frequência de 3 vezes por semana, 
considerado como tempo mínimo necessário para expressar adaptações em pessoas 
com AVC (GLOBAS et al., 2012). A não observância de alterações na FC e PA pode 
então sugerir que adaptações nessas variáveis devem requerer um maior tempo de 
treinamento que o mínimo recomendado. Quanto à progressão do treinamento, nosso 
estudo utilizou-se apenas do aumento da velocidade da esteira, de maneira que não foi 
utilizada uma “frequência cardíaca alvo” com esse fim. Gordon e colaboradores (2004) 
sugeriram um treino entre 40% a 70% da FC de reserva ou 50% e 80% da FC máxima 
(GORDON et al., 2004). Já Pang e colaboradores (2013), por exemplo, sugeriram uma 
frequência de 40% a 50% da FC de reserva no início do treinamento, mas que, ao passar 
das sessões deveria progredir para 60% a 80% (PANG et al., 2013). Em nosso estudo, 
apenas controlamos para que não fossem ultrapassados valores de FC submáxima 
(75% da FC máxima). Dessa maneira, é possível que um controle da intensidade pela 
FC alvo pudesse ter aumentado as chances de sucesso do treinamento. É válido 
ressaltar ainda que verificamos a FC durante a realização do TCM2, a fim de analisar 
de maneira específica alterações durante o exercício. Contudo, mesmo nestas 
circunstâncias, não foram expressas adaptações. De acordo com a literatura, num teste 
ergométrico de esforço máximo, indivíduos com AVC apresentam uma menor 
frequência cardíaca quando comparados a indivíduos sedentários da mesma idade 
devido à desregulação autonômica após-AVC, provavelmente somada ao uso de beta-
bloqueadores por esta população (MACKAY-LYONS, MAKRIDES 2002; BILLINGER et 
al., 2012b). Embora sabido da influência dos beta-bloqueadores na FC e PA, seu uso 
foi permitido durante o estudo por considerar a utilização recorrente dessas medicações 
em indivíduos com AVC crônico. Nesse sentido, é possível que ganhos relativos à 
aptidão cardiovascular sejam expressos de maneira muito discreta, mesmo durante o 
esforço, pela variável FC, o que poderia explicar a não observância de mudanças 
mesmo durante o TCM2. 
 
Conclusão 

 
De maneira geral, o treinamento em esteira inclinada e o treino sem inclinação 
produziram melhora em variáveis cardiovasculares (PA média), porém, sem 
superioridade de uma forma de treinamento em relação à outra. Nenhum dos tipos de 
intervenção foi capaz de promover alterações em outras variáveis cardiovasculares. Os 
resultados obtidos enfatizam a necessidade de mais estudos a respeito dos efeitos do 
treino em esteira inclinada sobre as variáveis cardiovasculares de indivíduos com AVC 
crônico. 
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TÍTULO: Associação entre o currículo formal dos estudantes da área da saúde e os 

tópicos sobre saúde LGBT 

Resumo 

Não é raro notar o quanto as heranças antigas no que se refere a perspetiva de gênero 
e orientação sexual na sociedade ainda reverberam na diminuta atenção social e 
cuidado em saúde direcionado à população Lésbicas, Gays, Bissexuais, travestis, 
transexuais e transgêneros (LGBTs). Esta pesquisa realizou um estudo transversal e 
documental com 322 concluintes dos cursos de Medicina, Nutrição, Odontologia e 
Enfermagem das Instituições de ensino superior do Estado do Rio Grande do Norte, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte (UERN), bem como seus respectivos Projetos Pedagógicos, 
abordando a temáticas de identidade de gênero, orientação sexual, assistência à saúde 
e políticas públicas. Apenas o curso de Enfermagem na UERN apresentou 100% na 
busca pela inclusão de perspectiva de Gênero e 76,8% na busca pela Inclusão de 
perspectiva de Sexualidade em seus Projetos Pedagógicos. Notou-se que o grupo e 
estudantes que não possuíam em seus currículos a inserção das temáticas de gênero 
obtiveram média do número de tópicos sobre saúde LGBT correspondente a 11,60 e o 
grupo que possuía obteve valor 12,36. Não há diferenças entre a média do número de 
tópicos sobre saúde LGBT na formação acadêmica entre os dois grupos. Concluímos 
que a previsão da temática de gênero e/ou sexualidade não garante acesso às questões 
de saúde LGBT, sendo necessário especificar os temas relacionados para que assim 
sejam efetivados. 
 
Palavras-chave: Gênero e Saúde, Minorias Sexuais e de Gênero, Educação. 

TITLE: Association between the formal curriculum of health students and LGBT health 

topics 

Abstract 

It is not uncommon to notice the extent to which the ancient heritage of gender and 
sexual orientation in society still reverberates in the diminished social attention and 
health care directed to the Lesbian, Gay, Bisexual, transvestite, transsexual and 
transgender (LGBT) population. This research carried out a cross-sectional and 
documentary study with 322 graduates from the courses of Medicine, Nutrition, Dentistry 
and Nursing of the Higher Education Institutions of the State of Rio Grande do Norte, 
Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) and State University of Rio Grande 
do Norte (UERN), and their Pedagogical Projects, addressing the themes of gender 
identity, sexual orientation, health care and public policies. Only the Nursing course at 
UERN showed 100% in the search for the inclusion of a gender perspective and 76.8% 
in the search for the inclusion of the perspective of sexuality in their pedagogical projects. 
The group of students who did not have the inclusion of gender themes in their curricula 
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obtained an average of the number of topics on LGBT health corresponding to 11.60 and 
the group that did have obtained a value of 12.36. There are no differences between the 
average number of topics on LGBT health in academic education between the two 
groups. We conclude that the prediction of the theme of gender and/or sexuality does 
not guarantee access to LGBT health issues, and it is necessary to specify the related 
themes so that they can become effective. 
 
Keywords: Gender and Health, Sexual and Gender Minorities, Education. 

Introdução 

Não é raro notar o quanto as heranças antigas no que se refere a perspetiva de gênero 
e orientação sexual na sociedade ainda reverberam na diminuta atenção social e 
cuidado em saúde direcionado à população Lésbicas,Gays, Bissexuais, travestis, 
transexuais e transgêneros (LGBTs).  
Como apontado por Ferreira e Sacramento (2019), nós vivemos em uma sociedade 
marcada pela cultura da memória. Essa tendência à 'musealização' pode ser facilmente 
observada tanto em processos culturais coletivos como na vida privada, em que se 
busca, cada vez mais, gravar e arquivar as experiências.  
Sob essa óptica, as pessoas que se identificam como LGBTs seguem sofrendo com 
processos de desvalorização ou preconceitos quanto às suas necessidades, oriundas 
do enraizamento de noções antigas quando se acreditava que ter atrações pelo mesmo 
sexo era ter um sexo invertido e, portanto, fora da normalidade social. Como comentado 
por Dantas (2017), a homossexualidade foi compreendida como uma alteração de 
ordem biológica na constituição do indivíduo.  
O cuidado em saúde desta população esteve, ao longo do tempo, no Brasil, atrelado ao 
cuidado de prevenção às DSTs, contribuindo para a manutenção do estigma e 
preconceito instituído (PRADO; SOUSA, 2017).  
A população LGBT, devido a toda sua heterogeneidade, possui necessidades únicas 
com relação à saúde e requer cuidados específicos. Esforços devem ser alcançados 
para garantir acesso aos serviços de saúde efetivo, através da adoção de práticas 
acolhedoras 13. Uma formação do profissional em saúde regida por uma cultura 
acadêmica heteronormativa, acarreta um déficit na formação de profissionais de saúde 
e dificulta abordagem de temas, pelo profissional, inerentes à sexualidade e aos tabus 
sociais (BRANDÃO, 2018)  
Com a perspectiva de enfrentar a discriminação direcionada ao público no que se refere 
as barreiras estabelecidas no acesso aos serviços de saúde, apenas em dezembro de 
2011 foi instituída a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (PNSI-LGBT) pela Portaria GM/MS nº 2.836.  
Em uma revisão integrativa feita por Prado e Sousa entre 2011 e 2016 sobre a temática 
LGBT, o autor destacou o protagonismo e o papel do movimento social LGBT na luta 
por garantia dos direitos dessa população, entretanto, ainda não havia sido identificado 
muitos avanços no meio acadêmico mesmo após a implementação da PNSI-LGBT.  
Silva et al. (2019) já destacou a necessidade de uma educação profissional que aponte 
atendimento ético, segundo ele, fundamentar eticamente é refletir sobre as diversas 
morais que caracterizam a pluralidade de nossa sociedade e que influenciam nossos 
comportamentos e ações. As pessoas LGBTs convivem com inúmeras vulnerabilidades, 
por isso a importância de se compreender a origem dos juízos morais relacionados à 
temática da diversidade sexual e da identidade de gênero.  
A importância de se debater sobre isso e derrubar estigmas na formação profissional 
torna-se fortemente necessária. Como apontado por Santos (2017), os currículos 
acadêmicos precisam se adequar à nova realidade do SUS, sendo mais abrangentes e 
focados na humanização. Não dá para continuar negligenciando as discussões sobre 
identidade de gênero e sexualidade, tendo em vista que o preconceito e discriminação 
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está em toda parte e, sem dúvidas, também é uma barreira encontrada na implantação 
de componentes curriculares que debatam sobre assuntos que polemizam como a 
questão da identidade de gêneros e orientações sexuais.  
Nessa conjuntura, este estudo buscou avaliar o atual cenários dos futuros profissionais 
de saúde as Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Norte no que se refere o 
cuidado da população LGBT, investigando, para isso, os conhecimentos dos formandos 
dos cursos de Enfermagem, Medicina, Nutrição e Odontologia na temática e a previsão 
da discussão sobre esses cuidados na grade curricular dos envolvidos. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo do tipo transversal e documental. Foram selecionados 
estudantes concluintes dos cursos de Medicina, Nutrição, Odontologia e Enfermagem 
das Instituições de ensino superior do Estado do Rio Grande do Norte, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Estadual do Rio Grande do 
Norte (UERN), no período de junho a outubro de 2019, bem como os projetos 
pedagógicos vigentes para as turmas selecionadas, o projeto foi devidamente aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 
da UFRN, sob CAAE 03199818.5.0000.5292.  
Foram selecionados todos os estudantes que realizaram no mínimo 80% de sua carga 
horária. Os questionários foram auto aplicados presencialmente, sob a condução dos 
colaboradores do estudo. Os cursos foram escolhidos por apresentarem um maior 
índice de conteúdos formativos sobre saúde LGBT em avaliação prévia.  
Os participantes foram caracterizados em relação à instituição, curso, cidade do curso, 
cor da pele, gênero, orientação sexual, idade, religião e renda familiar. A formação sobre 
saúde LGBT foi avaliada por um questionário previamente validado, contendo tópicos 
relacionadas ao acesso dos estudantes à questões relativas às seguintes dimensões: 
1) identidade de gênero, 2) orientação sexual, 3) assistência à saúde e 4) políticas 
públicas. Os 30 tópicos foram tratados quantitativamente, compondo um score que varia 
de 0 (nenhum tópico sobre saúde LGBT em sua formação) à 30 (30 tópicos sobre saúde 
LGBT em sua formação).  
Os projetos pedagógicos foram obtidos através da página pública dos cursos 
selecionados e por contato à coordenação do curso. Foi realizada uma busca pelos 
descritores “gênero”, “sexualidade”, “identidade de gênero” e “orientação sexual” nas 
seções de disciplinas e ementas, como conduzido por Raimondi et al. (2019), excluindo 
os termos que se referiram a outras áreas do saber, tais como gênero alimentício.  
Os dados foram analisados descritivamente através de frequências absolutas e 
relativas. Os estudantes foram agrupados de acordo com a presença dos temas de 
gênero e sexualidade e o score sobre a formação relacionada à saúde LGBT, para isso 
foi utilizada a técnica multivariada de análise de cluster, através do método Two-Step 
de agrupamento de variáveis categóricas e quantitativas. A diferença da média entre os 
scores foi testada pelo U de Mann-Whitney, considerando significativas as associações 
que apresentaram valor de p inferior a 0,05. Todas as análises foram realizadas no 
software SPSS 25.0. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para essa pesquisa foi feita a análise das respostas de 322 participantes, sendo 224 do 
gênero feminino. Aqueles que se declararam heterossexuais correspondeu a 82% da 
amostra e 14,6% declararam pertencer a população LGBT. No total dos participantes, 
130 eram estudantes de enfermagem, 73 de medicina, 59 de nutrição e 60 de 
odontologia. As idades variaram entre 20 a 51 anos.  
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Foi notório uma grande deficiência no que se refere a apresentação das temáticas de 
gênero, identidade de gênero, sexualidade e orientação sexual no âmbito formal para 
os graduandos. Apenas o curso de Enfermagem na UERN apresentou 100% na busca 
pela inclusão de perspectiva de gênero e 76,8% na busca pela Inclusão de perspectiva 
de sexualidade, estando inseridas em disciplinas obrigatórias da grade curricular, mas 
que não possuem abordagem específica sobre identidade de gênero e orientação 
sexual. Todos os outros cursos avaliados obtiveram 0% de previsão e abordagem da 
temática analisada.  
Face ao trabalho comparativo, notou-se que os estudantes que não possuíam em seus 
currículos a inserção das temáticas de gênero obtiveram média do número de tópicos 
sobre saúde LGBT correspondente a 11,60. No que se refere aos estudantes do curso 
de enfermagem que apresentaram positividade quanto as palavras chaves percebeu-se 
que a média dos tópicos sobre saúde LGBT obteve valor 12,36. Além disso, ao realizar 
a verificação entre as médias de tópicos para ambos os grupos, não foi encontrada 
diferença significativa (p= 0,414), demonstrando que essas variáveis não estão 
associadas  
Desse modo, foi possível inferir que não não há garantia de que a discussão de gênero 
e sexualidade necessariamente toque nos temas de identidade de gênero e orientação 
sexual. Sobre esse aspecto tem-se muitos vieses a serem discutidos e dentre eles o 
processo de aprendizagem individual e coletivo, que se refere a interesses pessoais, 
compreensão da necessidade de aplicação dos conhecimentos na prática profissional, 
busca e participação ativa na temática. Em uma pesquisa realizada por Matta et al. 
(2020) na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde se buscou analisar a presença 
da temática LGBT no currículo do curso Enfermagem, encontrou-se algumas disciplinas 
da grade curricular abordando conteúdos relacionados, porém de modo superficial e 
não específico. Achado que se assemelha aos resultados desta pesquisa, em que 
apesar do curso de Enfermagem na UERN também ter demonstrado a abordagem dos 
assuntos relativos a gênero e sexualidade, é possível que também tenha apresentado 
uma superficialidade no tema, corroborando para menores experiências no manejo dos 
pacientes LGBT’s.  
As lutas vivenciadas diariamente pela população LGBT são fortemente refletidas na 
saúde, como apresentado por Santos et al. (2019), esses indivíduos estão mais 
vulneráveis ao uso de substâncias nocivas, às Infecções Sexualmente Transmissíveis, 
ao bullying, isolamento social seguido de rejeição, ansiedade, depressão e ao suicídio 
em comparação com a população em geral. Ao ter essa consciência social, gestores de 
saúde pública deveriam estabelecer planejamentos direcionados no que concerne a 
preservação da vida e atenção integral à saúde.  
Como descrito na PNSI-LGBT, a 13ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 
novembro de 2007 pontuou a necessidade de se realizar práticas de educação 
permanente em saúde e revisão dos currículos escolares. Todavia, como demonstra 
nos resultados dessa pesquisa, poucas ações direcionadas foram realizadas nos 
últimos anos para ao auxílio na formação dos futuros profissionais de saúde.  
Entretanto, apesar da PNSI-LGBT ser considerada um grande avanço para essa 
população, pouco tem se visto planejamentos direcionados ao contexto e a 
implementação de estratégias. Esse plano de ação é função dos gestores das 
secretarias municipais de saúde. No entanto, como encontrado por Gomes (2018) em 
uma pesquisa qualitativa no Estado da Paraíba, os profissionais dessa categoria 
apresentam dificuldades de reconhecer as demandas da comunidade LGBT, o que 
inviabiliza promoção de saúde específica a esse público. Isso pode ser resultado da 
ausência de abordagem da temática nos currículos de estudantes da área de saúde.  
A insignificância encontrada entre os estudantes que previam a temática LGBT no 
currículo pode ser explicada através da grande diferença entre a expectativa de 
currículo, que diz-se daquele que está inserido no plano pedagógico dos cursos e o 
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currículo em ato, que se trata daquele que realmente é abordado pelos professores 
baseado nas experiências do ensino. Em seu livro, Macedo (2013) questiona sobre a 
atual forma de se construir currículos, determinando-a como uma estratégia de cunho 
fechado e baseada na lógica, sem muitas pluralidades, em detrimento de uma 
construção pautada nas experiências e nas demandas sociais e culturais.  
A adoção de medidas que corroborem com a efetivação da Política também deve levar 
em consideração a necessidade de formar corretamente os estudantes da área da 
saúde e apesar de formalidades curriculares serem o primeiro passo legal para essa 
garantia, o presente estudo demonstra a importância de se fazer um ensino baseado 
em estratégias práticas e transversais na abordagem da temática LGBT. Isso corrobora 
com o descrito por Sanchez et al. (2006) em um estudo com alunos de medicina, no 
qual os alunos que tiveram um maior número de encontros clínicos com pacientes LGBT 
eram mais propensos a ter uma pontuação de atitude mais positiva.  
Durante a formação acadêmica dos indivíduos, faz-se necessário o desenvolvimento de 
um olhar mais atento e inclusivo no cuidado à saúde de modo integral, estratégia que 
está fortemente ligada a inclusão das minorias durante o processo. Disciplinas com foco 
diretamente relacionado às questões LGBT podem vir a ser pontos de partida para a 
valorização dessa comunidade. Em um estudo realizado por Kelley et al. (2008) na 
Universidade da Califórnia em São Francisco, houve a implantação de um currículo 
sobre saúde LGBT para os estudantes de medicina, na ocasião questionários pré e pós 
a introdução da temática foram respondidos abordando a conscientização dos alunos. 
Os resultados confirmaram que a introdução curricular foi capaz de melhorar a 
preparação dos alunos no gerenciamento das questões de saúde LGBT.  
Em uma revisão sistemática realizada por Sekoni et al. (2017) até o ano de 2015, onde 
se procurou o efeito dos currículos educacionais que abordam as questões LGBT nos 
Estados Unidos, Reino Unido e Quênia, notou-se que os professores de um modo geral, 
não estão familiarizados com as terminologias, protocolos e recomendações para 
fornecer cuidados de qualidade e passar seus conhecimentos aos seus alunos, 
apontando nesse contexto a importância de se refletir sobre a disponibilidade de um 
currículo integrado para o ensino e a disponibilidade de professores competentes. Essa 
observação é importante, pois ao desenhar um paralelo com a situação brasileira, pode-
se colocar em questionamento se existe uma carência de profissionais preparados para 
trabalhar essas minorias em sala de aula e em ambientes práticos, haja vista a escassa 
oferta de disciplinas curriculares observadas no presente estudo.  
Ainda na revisão realizada por Sekoni et al. (2017), observou-se, no período avaliado, 
a ausência de estudos de boa qualidade para informar os indivíduos sobre o aspecto 
LGBT na formação em saúde das pessoas. Fato que demonstra o quanto, apesar das 
recentes conquistas mundiais, muito se tem para desenvolver e incentivar a 
implementação do processo de diminuição das disparidades de saúde atualmente 
experimentadas pelas pessoas LGBT. A criação de uma política pública nem sempre 
garante a sua aplicabilidade, para isso, faz-se necessário a valorização e os 
investimentos direcionados para sua efetivação.  
Este estudo, entretanto, apresenta limitações inerentes aos estudos transversais, não 
havendo possibilidade de estimar relação de causa e efeito, pois apenas um momento 
no tempo foi avaliada. É importante que estudos longitudinais e de intervenção sejam 
efetuados para compreender melhor o fenômeno. 
 
Conclusão 

 
De acordo com as discussões propostas não há diferenças entre a média do número de 
tópicos sobre saúde LGBT na formação acadêmica e entre os grupos que preveem as 
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temáticas de gênero e sexualidade em seus planos pedagógicos e os que não as 
preveem.  
Nesse cenário, entende-se que apesar do surgimento da PNSI-LGBT, as carências 
relacionadas ao acolhimento dessa população, ao conhecimento sobre suas demandas 
e a segurança no atendimento são muito baixas e corroboram para um cenário de 
fortalecimento de estigmas passados seguido de negligências quanto ao cuidado 
integral à saúde.  
Uma das grandes características dos estudos transversais é possibilitar a sinalização 
de situações problemas, objetivando o incentivo ao planejamento mais direcionado em 
saúde. A pesquisa em questão evidenciou a importância do fortalecimento das políticas 
públicas com foco no atendimento às minorias. Nessa perspectiva, urge a necessidade 
de inserção efetiva no currículo acadêmico e nas práticas clínicas como método de 
ensino baseado em exposição contínua e de modo transversal. 
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TÍTULO: Tecnologia educativa voltada para a melhoria do raciocínio diagnóstico em 

enfermagem: uma análise de conteúdo 

Resumo 

Introdução: O Raciocínio Diagnóstico em enfermagem é uma atividade cognitiva, que 
envolve o reconhecimento e agrupamento de sinais e sintomas dos pacientes, somado 
ao julgamento clínico. Por isso, é a etapa mais complexa do processo de enfermagem 
e que apresenta maior risco de baixa acurácia. Sendo assim, o uso da simulação clínica, 
tem se mostrado um caminho efetivo para melhoria da qualidade do processo de ensino-
aprendizagem. Objetivo: analisar cenários clínicos a serem aplicados na simulação 
clínica, para o desenvolvimento do raciocínio diagnostico. Metodologia: Estudo de 
análise de conceito, realizado entre maio e julho de 2019. Contou com 43 especialistas, 
selecionados via Plataforma Lattes, pelos descritores enfermagem, clínica e diagnóstico 
de enfermagem. Os juízes preencheram ao instrumento eletrônico, e esses dados foram 
tabulados e analisados com auxílio do software estatístico IBM SPSS Statistic versão 
19.0 for Windows. Resultados: Os especialistas eram em sua maioria: doutores (23,3%), 
mestres (23,3%) e graduandos em enfermagem (23,3%), que desenvolvem estudos na 
área de diagnóstico de enfermagem (69,8%). Os cenários clínicos e casos clínicos, 
foram considerados, respectivamente, adequados (51,1%) e muito adequado (59,3%) 
para aplicar na simulação clínica. Conclusão: A referida tecnologia educativa foi 
devidamente validada por especialistas, e seguiram para aplicação durante o ensino do 
raciocínio diagnóstico para os discentes de enfermagem. 
 
Palavras-chave: Ensino. Metodologias Ativas. Raciocínio Diagnóstico em enfermagem. 

TITLE: EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR IMPROVING DIOGNOSTIC REASONING 

IN NURSING: A CONTENT ANALYSIS 

Abstract 

 
Introduction: Nursing Diagnostic Reasoning is a cognitive activity that involves the 
recognition and grouping of the patient's signs and symptoms, in addition to clinical 
judgment. For this reason, it is the most complex stage of the nursing process and the 
highest risk of low precision. Thus, the use of clinical simulation has been shown to be 
an effective way to improve the quality of the teaching-learning process. Objective: 
analyze clinical scenarios to be applied in clinical simulation, for the development of 
diagnostic reasoning. Methodology: Concept analysis study, carried out between May 
and July 2019. It counted with 43 specialists, selected via the Lattes Platform, by the 
nursing, clinical and nursing diagnosis descriptors. The judges filled out the electronic 
instrument, and these data were tabulated and analyzed with the help of the statistical 
software IBM SPSS Statistic version 19.0 for Windows. Results: Most specialists were: 
doctors (23.3%), masters (23.3%) and undergraduate nursing students (23.3%), who 
develop studies in the field of nursing diagnosis (69.8%). The scenarios and clinical 
cases were considered, respectively, adequate (51.1%) and very adequate (59.3%) for 
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application in clinical simulation. Conclusion: This educational technology was duly 
validated by specialists, and it will passto be applied during the teaching of diagnostic 
reasoning to nursing students. 
 
 
Keywords: Teaching. Active Methodologies. Nursing Diagnostic Reasoning. 

Introdução 

De acordo, com as diretrizes curriculares nacionais (DCN) do curso de graduação em 
Enfermagem a formação do enfermeiro generalista, está pautada em diversas 
competências e habilidades especificas a serem desenvolvidas pelo futuro enfermeiro, 
dentre elas destaca-se a tomada de decisão por meio do raciocínio diagnóstico 
(BRASIL, 2001). 
O Raciocínio Diagnóstico em enfermagem é uma atividade cognitiva, que envolve o 
reconhecimento e agrupamento de sinais e sintomas dos pacientes, a análise dos dados 
e o julgamento clínico, resultando em um diagnóstico. Portanto, o processo de 
identificação do diagnóstico de enfermagem requer o conhecimento, pensamento crítico 
e a capacidade de decisão (COSTA; LUZ, 2015). 
O pensamento crítico e reflexivo é essencial para um cuidado seguro e eficaz. 
Entretanto, é uma das etapas mais complexas do processo de enfermagem e que 
apresenta maior risco de baixa acurácia (LIRA; LOPES, 2011). Sendo assim, defronta-
se com o desafio de utilizar estratégias de ensino que promovam ao aprendiz o 
desenvolvimento dessa habilidade (CARVALHO; OLIVEIRA-KUMAKURA; MORAIS, 
2017). 
As metodologias ativas têm se mostrado como importante estratégia de 
problematização, com o objetivo de melhorar o processo de formação centrado no 
aluno, favorecendo a construção de saberes a partir de experiências e situações reais, 
motivando o discente, que diante da dificuldade, passa a ressignificar suas descobertas, 
uma vez que reflete, examina e relaciona a sua história (NADLER, 2018). 
Nesse contexto, destacamos a Simulação clínica, como uma estratégia pedagógica 
orientada para a aprendizagem experiencial, aproximando alunos e profissionais em 
contextos simulados reais. Essa estratégia, no momento operacional, tem como etapas 
o briefing, scene e debriefing, que sugundo Oliveira et al. (2018) significam: 
- O briefing é constituído pelas orientações básicas que o aluno recebe antes de iniciar 
sua atuação em ambiente simulado, como um trecho de plantão em que é descrito o 
quadro clínico; 
- A cena é o momento da simulação em que o caso tem um desfecho dependendo da 
intervenção do aluno; 
- O debriefing, que ocorre logo após a cena, inclui a última etapa em que o aluno e o 
professor refletem sobre o ocorrido e pontuam o que pode ou não ter sido feito de forma 
diferente. 
Essa ferramenta de ensino, possibilita a aplicação do julgamento clínico e pensamento 
crítico para o sucesso do raciocínio diagnóstico e terapêutico. Oferecendo outra maneira 
de ensinar o manejo clínico em programas de atenção à saúde, aumentando o 
conhecimento e a confiança do estudante no gerenciamento de uma variedade de 
problemas de saúde (RIBEIRO et. al., 2018). 
No entanto, faz-se necessário a criação de um cenário clinico e um caso clinico, que 
será aplicado para o desenvolvimento do raciocínio diagnostico de enfermagem. Sendo 
assim, é relevante a análise do conteúdo desses cenários e casos clínicos criados, a 
partir de especialista no assunto. A avaliação crítica desse conteúdo, permiti o avanço 
do conhecimento sobre o processo diagnóstico e aumenta a confiabilidade da simulação 
clínica (MATOS; CRUZ, 2009). 
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Frente ao exposto e na busca de fortalecer a produção de conhecimento em 
Enfermagem, a presente pesquisa objetiva: analisar cenários clínicos a serem aplicados 
na simulação clínica, para o desenvolvimento do raciocínio diagnostico. 
Este estudo trata-se da segunda etapa de uma pesquisa intitulada: “Tecnologia 
Educacional para o ensino do raciocínio diagnóstico em enfermagem”, financiada pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do 
Edital Universal. 
 
Metodologia 

 
Estudo de análise de conceito, no qual os cenários clínicos construídos pelos 
pesquisadores na primeira etapa do projeto “Tecnologia Educacional para o ensino do 
raciocínio diagnóstico em enfermagem”, foram analisados quanto ao conteúdo e 
aparência por especialistas. Essa etapa ocorreu nos meses de maio a julho de 2019. 
Os especialistas foram selecionados por meio da plataforma Lattes no portal do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). Foram 
selecionados enfermeiros com variados graus de expertise e graduandos de 
enfermagem com experiência clínica/teórica/pesquisa com pacientes clínicos e/ou 
experiência clínica/teórica/pesquisa com diagnósticos de enfermagem da NANDA 
Internacional (LOPES; SILVA, 2016). Para isso, foi buscado no modo assunto, usando 
as palavras chave: enfermagem AND clínica AND diagnósticos de enfermagem. Os 
campos preenchidos foram: doutores, demais pesquisadores e nacionalidade brasileira. 
Após a captação pela plataforma lattes, juízes receberam via e-mail uma carta convite, 
contendo dados sobre a identificação dos pesquisadores, esclarecimentos sobre os 
objetivos da pesquisa, seu papel ao aceitar participar e o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). Outrossim, nesse e-mail, também foi fornecido o link para o 
acesso ao instrumento eletrônico. 
O instrumento eletrônico de coleta de dados foi construído Google Docs form, contendo 
duas partes: (1) caracterização dos juízes e (2) análise de conteúdo da ferramenta 
tecnológica, incluindo os cenários da simulação clínica realística e espaços para 
sugestão adicionais. 
Para o cálculo amostral quanto ao número de especialistas, foi utilizada a seguinte 
fórmula: n 0 = (Z 1 – α/2 . S/e) 2 . Z 1 – α/2 configura-se como o nível de confiança (95% 
= 1,96), o S equivale ao desvio padrão, sendo considerado nesse cálculo o valor de 
0,17, e por fim, a variável “e” significa o erro amostral, sendo utilizado o valor de 5% 
(0,05). O tamanho da amostra foi de 44 juízes (LOPES; SILVA, 2016). 
Os juízes julgaram cada uma das partes dos cenários simulados, a partir de uma escala 
likert, com variação de 1 a 5, na qual 1- indicava a não adequação do caso; 2 - 
pouquíssimo adequado; 3 - razoavelmente adequado; 4 - consideravelmente adequado; 
e 5 - muito adequado. 
Por fim, prosseguiram para análise da adequação de cada cenário clínico simulado, por 
meio da Escala de Acurácia de Diagnóstico de Enfermagem (EADE), desenvolvida para 
estimar o grau com que uma afirmação diagnóstica tem sustentação num conjunto de 
informações clínicas escritas do paciente (MATOS; CRUZ, 2009). Os especialistas 
analisam cada diagnóstico formulado para o problema, com base nos dados fornecidos, 
a partir dos 5 itens da escala, com respostas dicotômicas, sendo os itens 1 e 5 aqueles 
que indicam se o diagnóstico deve ser pontuado e os itens 2 a 4, permitem uma 
interpretação da acurácia diagnóstica. 
A seguir, os dados obtidos foram organizados por meio de uma planilha com auxílio do 
software Microsoft Office Excel® v.2016. Com relação à análise dos dados, foi realizada 
uma análise descritiva com auxílio do software estatístico IBM SPSS Statistic versão 
19.0 for Windows. 
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A pesquisa foi submetida à aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, com n° de parecer: 3.084.032. De acordo com a resolução n° 466 
de 12 de dezembro de 2012, que considera as questões éticas como inerentes para o 
desenvolvimento científico e tecnológico com seres humanos. (BRASIL, 2012). 
 
Resultados e Discussões 

 
Os especialistas foram caracterizados, em sua maioria, como: doutores (23,3%), 
mestres (23,3%) e estudantes da graduação em enfermagem (23,3%). Para os 
estudantes da graduação, observou-se que a grande parte deles estudam em 
universidade pública (91,9%), cursava o oitavo período do curso (72,7%) e todos eles 
tiveram algum contato na graduação, com a simulação clínica (100%). 
No caso dos especialistas que já são enfermeiros, destaca-se que a maioria deles 
concluiu a graduação em universidade pública (87,5%), tem entre 6 a 10 anos de 
experiência profissional (30%), atua na docência (62,5%) e desenvolvem estudos na 
área de diagnóstico de enfermagem (69,8%) e/ou em estratégias educativas em 
enfermagem (46,5%). 
Quanto a avaliação dos cenários clínicos, os especialistas consideraram que ambos 
apresentavam-se adequado (51,1%) para aplicação na simulação clínica. Porém foram 
feitas considerações importantes a serem adotadas para melhoria do cenários, as 
principais delas foram: Adequação dos objetivos de aprendizagem esperados para o 
aluno; Inclusão de materiais como pia para lavagem de mãos, medicações e outros 
materiais como sondas, equipos e cateteres; Não utilização de diagnósticos médicos, 
sendo substituído por sinais/sintomas que descrevam a patologia e que auxiliam na 
identificação dos diagnósticos de enfermagem; Além da redução do n° de alunos no 
grupo de simulação de 10 a 20 para 5 a 10 alunos. 
É notória a eficiência da simulação clínica como estratégia pedagógica para estimular o 
pensamento clínico, crítico e reflexivo do estudante. Todavia, a operacionalização da 
simulação clínica ainda constitui-se em um desafio para as Instituições de Ensino devido 
aos recursos físicos e humanos necessários, associados ao grande número de 
estudantes em cada turma. Por isso, a logística acaba sendo o maior entrave para a 
implementação da simulação clínica (OLIVEIRA et al., 2018). 
Relativo aos casos clínicos, os especialistas consideraram que apresentavam-se muito 
adequado (59,3%) para aplicar na simulação clínica. Mas foram inferidas algumas 
sugestões para aperfeiçoamento dos casos, a saber: descrição mais detalhada dos 
sinais e sintomas do paciente, com ênfase para os diagnósticos que espera-se que o 
aluno identifique; e a inclusão de parâmetros comuns do exame físico completo. 
O diagnóstico de enfermagem, tem como foco as respostas humanas ás enfermidades, 
a seu tratamento e aos processos da vida. Assim, é imprescindível que haja nos casos 
clínicos, evidências para sustentar as decisões clínicas de diagnóstico. A validade das 
associações entre as manifestações apresentadas pelos doentes (dados objetivos e 
subjetivos) e o diagnóstico atribuído é um ponto fundamental (CRUZ; PIMENTA, 2005). 
Dos casos clínicos analisados, a maior parte dos especialistas afirmam que, as 
orientações para o enfermeiro (aluno) encontra-se muito adequada (62,8%), as 
orientações para o paciente (ator) apresenta-se muito adequada (52,3%) e quanto as 
perguntas do dialogo esperado para ambos, a maioria dos especialistas indicaram estar 
muito adequado (50%). 
Apenas algumas modificações foram sugeridas para esses aspectos inferidos, entre 
elas estão: Redução na quantidade de informação dada ao enfermeiro, que será um 
aluno experimentando a simulação clínica, permitindo que este realmente exerça o seu 
pensamento crítico/reflexivo, buscando as informações para o desenvolvimento do 
raciocínio diagnostico; Já para as perguntas do diálogo, foi sugerido a redução de 
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termos técnicos e o uso de perguntas mas especificas da anamnese, na busca de 
informações mais subjetivas do paciente. 
O pensamento crítico em enfermagem pode ser definido como o processo de julgamento 
intencional e reflexivo sobre problemas de enfermagem, onde o foco é a tomada de 
decisões clínicas, a fim de prestar cuidados seguros e eficazes. Nesse contexto, a 
simulação clínica ganha especial importância, exigindo a mobilização de saberes 
teóricos para a realidade prática (PEIXOTO; PEIXOTO, 2017). 
Referindo-se aos dados do prontuário do paciente, que constava para cada caso clinico, 
os especialistas consideraram, em sua maioria, que apresentava-se muito adequado 
(61,6%). No entanto, foram feitas algumas sugestões para melhoria, como a ampla 
caracterização do paciente no prontuário, afim de que o instrumento seja similar aos 
achados na prática assistencial. Por isso, aconselha-se a adição das seguintes folhas: 
Histórico do paciente, Prescrição médica, Prescrição de enfermagem, Histórico dos 
SSVV, Registro das anotações de enfermagem e os resultados de exames laboratoriais 
e de imagem. 
Por fim, foram analisados os três diagnósticos de enfermagem elencados para cada 
caso clínico, quanto a acurácia desses diagnósticos. Assim, a média das avaliações dos 
especialistas foram: há pista deste diagnóstico (98,8%); há relevância neste diagnóstico 
(97,3%); há especificidade desse diagnóstico com o caso clínico (94,6%); há coerência 
nesse diagnóstico (96,9%); e mantenho esse diagnóstico (97,3%). Dentre as 
observações deixadas para adequação dos diagnósticos, a principal delas é a utilização 
de mais sinais e sintomas que especifiquem tal diagnóstico. 
O diagnóstico de enfermagem é estabelecido na prática clínica decorrente do 
pensamento crítico e análise de dados provenientes da entrevista, exame físico e leitura 
de exames. Este processo de raciocínio diagnóstico envolve interação de processos 
interpessoais, técnicos e intelectuais pelo enfermeiro (PEREIRA, et. al., 2015). Portanto, 
minimizar fatores dificultadores para a escolha diagnóstica é essencial para acurácia 
diagnóstica na simulação clínica. 
Considerando os itens que receberam observações e/ou sugestões pelos especialistas, 
os pesquisadores realizaram análise detalhada e fizeram as devidas modificações nos 
cenários e casos clínicos analisados. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que a tecnologia educativa sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem, 
seus cenários e casos clínicos foram devidamente validados por especialistas. Essa 
etapa foi fundamental para que ocorra a aplicação da referida tecnologia durante o 
ensino do raciocínio diagnóstico para os discentes de enfermagem. Esse momento 
ocorrerá como terceira e última etapa da presente pesquisa. 
Assim, ressalta-se a importância do desenvolvimento de estratégias tecnológicas 
voltadas para a aprendizagem ativa e significativa do discente, principalmente em 
relação ao ensino do raciocínio diagnóstico em enfermagem. 
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TÍTULO: ESTIMATIVA DE ENERGIA, MACRONUTRIENTES, FIBRA E 

MICRONUTRIENTES A PARTIR DE UM REGISTRO FOTOGRÁFICO OBTIDO POR 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL. 

Resumo 

Objetivo: comparar o registro alimentar pesado (RAP) e o registro alimentar estimado a 
partir de fotografias (RAF) obtidas por pessoas com deficiência visual (PDV) para 
quantificação de energia, macronutrientes, fibras e micronutrientes. Métodos: Trata-se 
de um estudo observacional, individuado e seccional realizado com pessoas com 
diferentes graus de deficiência visual. Também participaram PDV e nutricionistas. Na 
primeira etapa do estudo, ocorreu o registro fotográfico de refeições padronizadas pelos 
voluntários com deficiência visual e a realização do registro alimentar pesado das 
refeições, pelos pesquisadores. Na segunda, realizou-se o RAF por nutricionistas pela 
observação das fotos registradas anteriormente. O RAP foi comparado ao RAF por meio 
do teste de Wilcoxon. Resultados: O RAF resultou em subestimação de energia, 
macronutrientes, fibra e micronutrientes para a maioria dos alimentos (pão francês, 
queijo muçarela, banana prata, arroz branco, feijão carioca, cenoura ralada, bolo 
simples). No entanto, houve superestimação de todos os nutrientes do frango grelhado 
e tomate. Conclusão: a utilização do RAF por PDV parece não ser fidedigno para estimar 
a quantidade de energia e quantidade de macronutrientes, fibra e micronutrientes da 
dieta. Mas, é possível a identificação dos alimentos que estão sendo consumidos, 
permitindo avaliação qualitativa do consumo, representando uma alternativa para 
diminuir as barreiras de comunicação entre os profissionais e esses indivíduos. 
 
Palavras-chave: Dieta. Nutrientes. Fotografia. Deficiência visual. 

TITLE: ESTIMATION OF ENERGY, MACRONUTRIENTS, FIBER, AND 

MICRONUTRIENTS FROM PHOTOGRAPHIC RECORDINGS OBTAINED BY PEOPLE 

WITH VISUAL IMPAIRMENT. 

Abstract 

Objective: To compare weighed food record (WFR) and the estimated food record from 
photographs (EFP) obtained by visually impaired persons (VIP) for quantification of 
energy, macronutrients, fibers, and micronutrients. Methods: This is an observational, 
individual, and sectional study conducted by people with different degrees of visual 
impairment. VIP and nutritionists also participated. In the first stage of the study, there 
was a photographic recording of standardized meals by the visually impaired volunteers 
and the carrying out of the weighed food record of the meals by the researchers. In the 
second stage, the EFP was performed by nutritionists via observation of previously 
recorded photos. The WFR was compared to the EFP by Wilcoxon's test. Results: EFP 
resulted in an underestimation of energy, macronutrients, fiber, and micronutrients for 
most foods (bread rolls, mozzarella cheese, chunky banana, white rice, pinto beans, 
grated carrots, cake). However, there was an overestimation of all the nutrients in grilled 
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chicken and tomatoes. Conclusion: The use of EFP by VIP seems unreliable to estimate 
the amount of energy and amount of macronutrients, fiber, and micronutrients in the diet. 
However, it is possible to identify the foods being consumed, allowing qualitative 
evaluation of consumption, representing an alternative to reduce communication barriers 
between professionals and these individuals. 
 
Keywords: Diet. Nutrients. Photography. Visual impairment. 

Introdução 

As doenças mais predominantes, como diabetes mellitus e hipertensão, nos dias atuais 
são decorrentes de uma má alimentação, sendo um dos principais fatores de risco à 
carga global de doenças (BORTOLINI et al., 2020), acarretando também, o aumento de 
gordura abdominal e excesso de peso corporal como agravantes à saúde. As doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT) representam a maior carga de morbimortalidade no 
Brasil e no mundo (BRASIL, 2019). Este cenário ocorre não somente nas pessoas 
videntes, mas também nos indivíduos com deficiência visual, em função principalmente 
das barreiras encontradas para seguir um estilo de vida saudável, a falta de 
acessibilidade aos serviços de saúde, bem como a dificuldade de assistência nutricional 
adequada (COURT et al., 2014). Segundo IBGE (2010), população com deficiência 
visual abrange 18,8% de 23,9% das deficiências encontradas no Brasil, sendo 
potencialmente significativa para nossa sociedade. Nesse contexto, a avaliação do 
consumo alimentar é imprescindível para conhecer os hábitos alimentares, investigar a 
ingestão dietética, proporcionar uma melhor orientação nutricional para saúde dos 
indivíduos e auxiliar na prevenção de doenças, sendo uma etapa importante de 
avaliação nutricional na atuação do profissional nutricionista (CONSELHO FEDERAL 
DE NUTRICIONISTAS, 2008). Pessoas com deficiência visual possuem dificuldades 
relacionadas ao processo de alimentação como a aquisição dos alimentos e o preparo 
dos mesmos com autonomia (KOSTYRA, 2017). Tal fato pode influenciar o consumo 
alimentar desses indivíduos e promover repercussões negativas no seu estado de 
saúde e/ou nutricional. A aplicação de inquéritos alimentares é capaz de fornecer 
informações quantitativas e qualitativas sobre a ingestão alimentar habitual (PORTILLO, 
2015) e assim auxiliar as intervenções nutricionais, favorecendo a prevenção, o 
tratamento e o combate ao agravo de doenças. O registro alimentar fotografado é um 
tipo de inquérito que pode ser utilizado para avaliar o consumo alimentar dos indivíduos 
e apresenta vantagens como a redução do viés da memória, a possibilidade da 
visualização do tamanho das porções (MIYAMURA, 2015), o baixo custo e a praticidade 
(CHRISTOPH, 2017). Também se observa a aplicação das fotografias para auxiliar 
outros inquéritos alimentares como o Recordatório de 24 horas, onde as mesmas são 
usadas para facilitar a identificação dos tamanhos das porções pelos indivíduos que 
estão sendo avaliados, além de possibilitar a estimativa da quantidade de alimentos 
consumidos (BOUCHOUCHA, 2016; AMOUGOU, 2016). Segundo Lazarte et al, (2012), 
o uso de imagens “foi capaz de estimar adequadamente os pesos dos tamanhos das 
porções de alimentos e deu resultados comparáveis aos valores consumidos reais”. 
Importante salientar que os indivíduos com deficiência visual, devido ao maior risco de 
acidentes domésticos como cortes e queimaduras, não costumam preparar as próprias 
refeições (KOSTYRA, 2017). Isso prejudica, principalmente, respostas fidedignas sobre 
as quantidades dos alimentos consumidos durantes as refeições. Além disso, os 
obstáculos relacionados ao ato de cozinhar podem gerar desmotivação nesses 
indivíduos em preparar a própria alimentação, fazendo com que os mesmos 
desconheçam medidas caseiras. Tudo isso interfere nas respostas detalhadas 
necessárias para a avaliação da ingestão dietética por meio dos inquéritos alimentares. 
Percebe-se na literatura uma escassez de estudos que busquem avaliar o consumo 
alimentar de pessoas com deficiência visual, e ainda, que tenham utilizados métodos 
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específicos para esse público. Visando avançar no processo de cuidados nutricionais, 
o presente estudo tem como objetivo comparar o registro alimentar pesado e o registro 
alimentar estimado a partir de fotografias obtidas por pessoas com deficiência visual 
para quantificação de energia, macronutrientes, fibras e micronutrientes. 
 
Metodologia 

 
Desenho, local e população do estudo O estudo foi observacional, individuado e 
seccional realizado com pessoas com diferentes graus de deficiência visual, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que frequentavam instituições de 
apoio esse público. A amostragem foi não probabilística e empregou a estratégia 
snowball, muito utilizada para acessar populações de baixa incidência e indivíduos de 
difícil acesso (BERNARD, 2005). Considerou-se como elegíveis as pessoas com 
deficiência visual de ambos os sexos e, inelegíveis, os indivíduos com problemas de 
saúde ou outros tipos de deficiência que inviabilizassem o uso de smartphone, bem 
como a compreensão e execução dos procedimentos orientados pelos pesquisadores, 
tais como amputação, paresia ou paralisia de membros superiores, deficiência auditiva, 
deficiência intelectual, entre outros. Para compor o painel de especialistas foram 
considerados como elegíveis os nutricionistas que possuíam experiência em avaliação 
do consumo alimentar, nos últimos cinco anos. Além disso, deveriam atender dois ou 
mais dos seguintes requisitos: 1) ser docente do ensino superior ministrante de 
componentes curriculares contemplando avaliação do consumo alimentar; 2) atuar na 
rede de saúde em âmbito ambulatorial e/ou hospitalar realizando avaliação do consumo 
alimentar de indivíduos; 3) desenvolver projetos de pesquisa e/ou extensão envolvendo 
avaliação do consumo alimentar de indivíduos; 4) ter experiência com álbum de 
fotografias de porções de alimentos/preparações para auxiliar na realização de 
inquéritos alimentares. Foram considerados inelegíveis os nutricionistas que não 
tivessem acesso regular a computador e à internet, uma vez que o processo de 
avaliação das fotografias foi realizado exclusivamente por meio digital. Foram incluídos 
no estudo todos os elegíveis que autorizaram sua participação mediante assinatura 
(com o auxílio de um guia de assinatura para aqueles com deficiência visual) ou 
impressão datilográfica do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Etapas 
da coleta de dados Etapa 1: Registro fotográfico das refeições pelos participantes com 
deficiência visual Foram confeccionadas 3 refeições padronizadas que representassem 
as principais refeições diárias do brasileiro: desjejum (pão com queijo, café com leite e 
banana), almoço/jantar (arroz, feijão, filé de frango, alface, cenoura, tomate e suco) e 
lanche (bolo e suco industrializado). Os alimentos foram distribuídos em prato raso 
branco, de forma que não houvesse sobreposição dos mesmos, a fim de evitar 
dificuldade na identificação dos itens alimentares pela observação das fotografias. 
Durante o porcionamento das refeições, os pesquisadores realizaram o registro 
alimentar pesado usando balança digital da marca Balmak, modelo Nutri 5, com 
capacidade máxima de 5kg. Importante ressaltar que não houve o consumo das 
refeições fotografadas pelos participantes do estudo. O voluntário foi convidado a 
realizar registros fotográficos das refeições padronizadas, seguindo os seguintes 
protocolos: Foto Frontal (FF) (com o celular de frente para a refeição, com a câmera a 
45º), e Foto Aérea (com o celular acima da refeição, com câmera a 90º). Os protocolos 
foram lidos em voz alta para os voluntários, e quando solicitado, cada participante 
obteve, consecutivamente, fotos referentes aos 3 tipos de refeição, na seguinte ordem: 
desjejum, almoço/jantar e lanche. Não houve auxílio dos pesquisadores na tomada de 
fotos. Por fim, foi realizada uma entrevista contendo questões acerca da situação 
socioeconômica e demográfica, bem como sobre a saúde e a deficiência que apresenta. 
Etapa 2: Registro alimentar estimado realizado pelos nutricionistas a partir da 
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observação das fotografias Participaram dessa etapa 20 nutricionistas que avaliaram, 
em uma única rodada, a qualidade das fotografias registradas pelas pessoas com 
deficiência visual na etapa 1 do estudo, sorteadas aleatoriamente. Os avaliadores 
receberam um questionário online elaborado no Google forms, contendo 6 (seis) fotos, 
sendo uma de cada refeição, registrada a partir dos dois protocolos. Os profissionais 
responderam também a perguntas referentes a características pessoais, visando traçar 
o perfil dos mesmos. A partir os registros alimentares elaborados pelos avaliadores, 
também foram analisadas informações quanto ao tipo e a quantidade de alimento em 
medidas caseiras. A conversão para grama ou mililitro do alimento foi realizada pelos 
pesquisadores considerando tabelas de padronização de medidas caseiras (PINHEIRO 
et al. 2005; TOMITA; CARDOSO 2002). Em seguida, esses registros alimentares foram 
comparados ao registro alimentar pesado realizado pelos pesquisadores, considerando-
se como valor de comparação à média dos alimentos (em g ou ml) mensurada em todos 
os dias de coleta de dados. Análise estatística Foi realizada estatística descritiva 
referente à amostra e ao painel de nutricionistas participantes do estudo, apresentando-
se frequências simples em forma tabular, utilizando o software Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) versão 23.0. Realizou-se teste de Wilcoxon entre a mediana 
dos valores de gramatura pesados e estimados pelos dois protocolos. Foi utilizado 5% 
como valor de significância estatística. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS Perfil dos participantes com deficiência visual A maioria dos voluntários 
com deficiência visual era do sexo masculino (67,5%), com idade ≥40 anos (57,5%), cor 
da pele não branca (60%) e estado civil solteiro, separado ou viúvo (75%). No que diz 
respeito ao nível de instrução dos participantes, a maior parte da amostra, possuía 
ensino médio ou superior completo (65%), renda familiar per capita ≥0,5 do salário 
mínimo (69,4%), sendo o chefe da família o próprio participante (60%). Os indivíduos 
com cegueira foram predominantes no estudo (77,5%), bem como aqueles que 
obtiveram o início de sua deficiência na fase adulta (62,5%). Além disso, a maior causa 
de deficiência visual decorreu de traumas, lesões, doenças crônicas e outros (59%), e 
não coexistiam outras deficiências (95%). Em relação ao uso de smartphone, a maioria 
dos voluntários fazia uso desse tipo de telefone celular (72,5%). Metade dos 
participantes utilizava a câmera do celular para fotografar (50%) e 82,5% informou não 
possuir dificuldades para fotografar com essa ferramenta. Avaliação dos registros 
fotográficos pelos nutricionistas Em sua totalidade, os nutricionistas que participaram do 
estudo, eram do sexo feminino (100%) das quais a maioria possuía idade ≥40 anos 
(55%). O doutorado foi a titulação mais predominante entre as nutricionistas (60%) e a 
maior parte delas atuava em instituições de ensino superior (80%), seja como docente 
ou técnico. Por fim, os avaliadores em sua maioria apresentavam tempo de atuação ≥10 
anos (85%). Observou-se que os nutricionistas que participaram do estudo, analisando 
as fotografias, conseguiram identificar 95% dos alimentos presentes na refeição do 
desjejum e 100% dos itens alimentares do almoço/jantar e lanche. Na comparação entre 
o registro alimentar pesado e o estimado pelos nutricionistas, observou-se 
subestimação de energia, macronutrientes, fibra e micronutrientes para 7 dos 13 
alimentos avaliados (pão francês, queijo muçarela, banana prata, arroz branco, feijão 
carioca, cenoura ralada, bolo simples). Em contrapartida, superestimou todos os 
nutrientes do frango grelhado e tomate em rodelas. Não houve diferença na estimativa 
de nenhum nutriente para café com leite, alface, suco de laranja no copo e suco de uva 
de caixinha. DISCUSSÃO A partir da comparação entre o registro alimentar pesado e o 
estimado por nutricionistas, o presente estudo mostrou que a quantificação dos 
nutrientes, estimados pela observação do registro fotográfico obtido por pessoas com 
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deficiência visual, parece não ser tão fidedigna. Isso pode ser explicado pelo viés da 
dificuldade em definir o tamanho da porção, que mesmo com o auxílio fotográfico pode 
haver uma perda de precisão na estimativa ou na descrição dos dados, como mostrou 
um estudo na Finlândia em 2018. O referido estudo relatou que os responsáveis pela 
estimativa das refeições das crianças obtiveram uma maior dificuldade na discriminação 
precisa das porções de frutas e vegetais pela diferenciação na aparência e formato 
(fatias, pedaços, etc.) podendo tornar confusa a análise quantitativa dos nutrientes 
(NISSINEN et al., 2018). Levando-se em consideração o exposto acima, presume-se 
que para alimentos mais fáceis de denominar a porção, pela padronização e 
apresentação do alimento, torna-se mais fácil a quantificação, como mostram os 
resultados do café com leite (apresentado em xícara) e suco de uva de caixa 
(apresentado na própria embalagem), que não tiveram suas quantidades subestimadas 
ou superestimadas, em ambos os protocolos desse estudo. Nicklas (2012) afirma que 
as descrições realizadas por videntes sobre suas refeições são importantes para 
conferir maior precisão da avaliação do consumo de alimentos. Tal fato também se faz 
necessário para pessoas com deficiência visual. No caso do atendimento de indivíduos 
com deficiência visual, a dificuldade para a estimativa da quantidade de nutrientes 
consumidos por parte dos nutricionistas, poderia ser minimizada com a audiodescrição 
da refeição, realizada pela pessoa com deficiência visual, acompanhada das fotografias. 
Assim, informações detalhadas sobre a refeição, como o sabor das bebidas, se houve 
adição de açúcar, sal, entre outros poderiam auxiliar na avaliação quantitativa do 
consumo alimentar. Já é sabido a importância de se avaliar quantitativamente a ingestão 
de alimentos. Boushey em 2016, demonstrou que reconhecer a quantidade e os grupos 
de alimentos de uma refeição determina o perfil de uma dieta e possibilita considerar os 
riscos à saúde, bem como avaliar os nutrientes e a energia. Diante disso, é importante 
conhecer o ângulo mais adequado para fotografar refeições. Bouchoucha et al. (2016) 
afirmam que o ângulo de 45º é comumente utilizado para estimar a ingestão de 
nutrientes através do uso de fotografias. Nosso estudo, além do de 45º, utilizou também 
o ângulo de 90º e foi observado que não houve diferença significativa entre os 
protocolos, ou seja, a quantificação dos nutrientes não foi fidedigna considerando tanto 
a angulação de 45º quanto a de 90º. Por outro lado, é importante destacar que os 
nutricionistas que avaliaram as fotografias deste estudo conseguiram identificar 95% 
dos alimentos nas fotos do desjejum e 100% nas de almoço/jantar e lanche. Isso indica 
que, apesar dos resultados da quantidade de nutrientes não terem sido tão promissores, 
é possível saber quais alimentos estão sendo consumidos pelos indivíduos com 
deficiência visual, o que pode ser útil para a avaliação qualitativa da ingestão dietética. 
Ainda nesse contexto, é válido destacar que os protocolos deste estudo foram 
desenvolvidos especificamente para pessoas com deficiência visual, sendo um fato 
positivo na redução de barreiras que comprometem a inclusão desses indivíduos aos 
serviços de saúde. Segundo a Política Nacional de Saúde da Pessoa com deficiência, 
publicada em 2010 pelo Ministério da Saúde, é significativa a adesão de meios para 
executar essa acessibilidade que se refere a igualar oportunidades através de métodos 
acessíveis (seja no ambiente, no transporte, entre outro) e estratégicos que anulem as 
dificuldades na comunicação e informação, favorecendo a convivência das pessoas 
cegas nesses serviços, viabilizando condições para a participação assídua destes. 
Assim, o registro alimentar fotografado aplicado nesse estudo, seguindo protocolos 
específicos para os sujeitos com deficiência visual, favorece a diminuição da barreira de 
comunicação entre esses indivíduos e os profissionais responsáveis pelo seu cuidado 
nutricional. 
 
Conclusão 
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A utilização do registro alimentar fotografado por pessoas com deficiência visual parece 
não ser fidedigno para estimar energia e quantidade de macronutrientes, fibra e 
micronutrientes da dieta. Entretanto, é possível identificar quais alimentos fazem parte 
da rotina alimentar desses indivíduos, podendo ser realizada uma avaliação qualitativa 
do consumo. Além disso, representa uma alternativa para diminuir as barreiras de 
comunicação entre os profissionais e esses indivíduos. 
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TÍTULO: Reações biomiméticas utilizando [Fe(3MeOSalophen)Cl] como catalisador 

com extrato bruto de folhas de Passiflora edulis var. flavicarpa Degener. 

Resumo 

Integrante de um gênero conhecido por sua atividade no sistema nervoso central (SNC), 
a Passiflora edulis var. flavicarpa Degener é uma planta de interesse recente. Por 
isso, estudos para avaliar a segurança de seu uso vem sendo desenvolvidos e as 
reações biomiméticas com catalisadores químicos, como metaloporfirinas e derivados 
de Salen, têm se mostrado uma alternativa viável à experimentação animal. Nesse 
sentido, com a análise cromatográfica de reações com o catalisador 
[Fe(3MeOSalophen)Cl] ou Jacobsen, com o oxidante iodosilbenzeno (PhIO) e o extrato 
bruto padronizado das folhas de P. edulis, o presente estudo propôs comparar a 
atividade dos catalisadores e caracterizar os produtos formados nas razões molares 
1:10:10 (R1), 1:20:20 (R2) e 1:30:30 (R3). O catalisador Salophen apresentou maior 
consumo nas razões R1 e R2 comparado ao catalisador de Jacobsen, que não 
apresentou variação de consumo nas razões testadas. A fração R3 apresentou um 
consumo baixo, que pode indicar a degradação do catalisador. Embora seja observado 
consumo do marcador, não foi possível detectar produtos, isso pode estar relacionado 
com as limitações da análise por espectrometria no ultravioleta-visível ou mesmo à 
possível volatilidade de produtos. Devido à conjuntura atual, a etapa de caracterização 
dos produtos não pôde ser realizada, sendo assim, será feita no plano de trabalho 
subsequente. Por fim, dadas as limitações deste, estudos complementares são 
necessários. 
 
Palavras-chave: Catalisador de Jacobsen. Reação biomimética. Isoorientina. Porfirína. 

TITLE: Biomimetic reactions using [Fe(3MeOSalophen)Cl] as a catalyst with crude 

extract of leaves of Passiflora edulis var. flavicarpa Degener. 

Abstract 

Part of a genus known for its activity in the central nervous system (CNS), Passiflora 
edulis var. flavicarpa Degener is a plant of recent interest. For this reason, studies to 
evaluate the safety of its use have been developed and biomimetic reactions with 
chemical catalysts, such as metalloporphyrins and Salen derivatives, have shown to be 
a viable alternative to animal experimentation. In this sense, with the chromatographic 
analysis of reactions with the catalyst [Fe(3MeOSalophen)Cl] or Jacobsen’s, with the 
oxidizing iodosylbenzene (PhIO) and the standardized crude extract of the P. edulis 
leaves, the present study proposed to compare the activity of the catalysts and 
characterize the products formed in the 1:10:10 (R1), 1:20:20 (R2) and 1:30:30 (R3) 
molar ratios. The Salophen catalyst showed a higher consumption in the R1 and R2 
ratios, compared to Jacobsen’s catalyst, which did not showed consumption variation in 
the tested ratios. The R3 fraction showed a low consumption, which may indicate the 
degradation of the catalyst. Although consumption of the marker is observed, it was not 
possible to detect products, this may be related with the limitations of the ultraviolet-
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visible spectrometry analysis or even to the possible volatility of products. Due to the 
current situation, the product characterization step could not be carried out, so it will be 
done in the subsequent work plan. Lastly, given the limitations of this, complementary 
studies are necessary. 
 
Keywords: Jacobsen’s catalyst. Biomimetic reaction. Isoorientin. Porphyrin. 

Introdução 

As plantas medicinais possuem vasto histórico de uso, fundamentado no rudimento, uso 
da planta fresca como tratamento, chegando ao suporte para o desenvolvimento de 
novas moléculas. Tais plantas também são alternativas terapêuticas relevantes 
atualmente. Baseando-se na etnofarmacologia, algumas plantas destacam-se, entre 
elas as da família Passifloraceae. Especificamente as do gênero Passiflora, que 
possuem utilização popular e abrangente, com destaque para efeitos no SNC (DENG et 
al., 2010). 
Na literatura, é descrita vasta utilização em formulações fitoterápicas da espécie 
Passiflora incarnata. No entanto, uma espécie amplamente comercializada ao redor 
do planeta, sobretudo por propriedades alimentares provenientes de seu suco, está 
sendo cada vez mais estudada: a Passiflora edulis var. flavicarpa Degener 
(LANGASSNER, 2009). Conhecida como “maracujá amarelo”, P. edulis possui um 
cultivo amplo no território brasileiro, além de atividade ansiolítica e no combate à insônia 
(DENG et al., 2010). Essas atividades competem, predominantemente, aos flavonoides 
C-glicosídicos orientina, isoorientina, vitexina e isovitexina, sendo também encontrados 
alcaloides e saponinas (LANGASSNER, 2009). Como ainda são reportados poucos 
estudos sobre a espécie, e esses tiveram resultados promissores, evidencia-se a 
necessidade de ampliar a pesquisa sobre a P. edulis, a fim de investigar seu potencial 
no desenvolvimento de um fitoterápico. 
Durante a avaliação de uma nova substância candidata a fármaco, ou de uma planta, 
como a citada, para o desenvolvimento de um fitoterápico, muitos aspectos devem ser 
observados, dentre eles, a(s) via(s) metabólica(s) da(s) substância(s) candidata(s). 
Assim, busca-se caracterizar os metabólitos originados para avaliar, principalmente, a 
atividade e a toxicidade dos mesmos (LAVANDEIRA, 2014). As enzimas do citocromo 
p450, superfamília de enzimas com grupo prostético heme (ferroprotoporfirina IV), são 
as principais responsáveis pela fase I da biotransformação, e seu objetivo é aumentar a 
polaridade dos xenobióticos, notadamente, fármacos, para que sejam eliminados 
(PALARETTI et al., 2012). 
Neste sentido, a avaliação do metabolismo dos xenobióticos contém testes que 
mimetizam o meio reacional humano, os quais, primordialmente são realizadas por meio 
de testes in vivo com mamíferos, que envolvem questões éticas (HABENSCHUS, 
2016). Logo, alternativas para substituir os testes em animais ou reduzir a quantidade 
utilizada devem ser avaliadas. Uma das metodologias desenvolvidas envolve os 
modelos biomiméticos, usualmente realizados com metaloporfirinas, compostos de 
coordenação porfirínico com atividade catalítica oxidativa, sendo um dos sistemas 
químicos mais semelhantes ao grupo heme (MAC LEOD, 2008). 
Entretanto, as metaloporfirinas possuem dificuldades no processo de síntese e 
purificação, acarretando em um alto custo. O que decorreu na busca por novos sistemas 
catalíticos, como o catalisador de Jacobsen. Composto de coordenação com o 
manganês (III) e ligante de Salen. Este reagente possui maior estabilidade com 
atividade catalítica semelhante às metaloporfirinas, além de um custo reduzido (MAC 
LEOD, 2008). Todavia, novos estudos originaram outros catalisadores com 
características semelhantes, como o [Fe(3MeOSalophen)Cl]. É importante ressaltar 
que, além de diminuir o uso de animais na experimentação, o uso dos modelos 
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biomiméticos trouxe um aumento de rendimento na geração dos metabólitos, aspecto 
vantajoso para predição do metabolismo oxidativo (HABENSCHUS, 2016). 
Assim, o presente estudo propôs aplicar o catalisador [Fe(3MeOSalophen)Cl] em 
reações biomiméticas do extrato bruto padronizado de folhas de P. edulis, com PhIO 
como oxidante, a fim de avaliar o consumo do marcador e caracterizar os produtos. 
Também objetivou-se comparar os resultados obtidos com os encontrados usando o 
catalisador de Jacobsen e o oxidante PhIO nas três razões molares usadas, para 
verificar a influência do catalisador na formação dos produtos 
 
Metodologia 

 
Material 
Para as reações biomiméticas utilizou-se uma mistura de catalisador, substrato e agente 
oxidante em diferentes proporções. O catalisador [Fe(3MeOSalophen)Cl], foi sintetizado 
e cedido pelo prof. Daniel Pontes do Instituto de Química da UFRN, e o catalisador de 
Jacobsen, ((S,S)-(+)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butilsalicilideno)-1,2-
cyclohexanodiaminomanganese(III)) foi adquirido da Sigma Aldrich. O oxidante utilizado 
foi o PhIO com 87% de pureza, sendo obtido a partir da hidrólise do anidrido diacetoxi-
iodobenzeno adquirido da Sigma Aldrich e sua pureza determinada através de titulação 
(GUIMARAES, 2004; CHAGAS, 2018). O substrato utilizado foi o extrato bruto 
padronizado P. edulis. Os solventes utilizados foram acetonitrila (ACN), metanol 
(MeOH), ácido fórmico, n-hexano e água deionizada por sistema Milli-Q (Millipore). Foi 
usada também uma solução padrão de isoorientina em acetonitrila/água (9:1) com 
concentração 0,33 mg/mL. 
Reações Biomiméticas 
As reações foram realizadas em frascos de vidro de 5 mL, à temperatura ambiente, sob 
atmosfera de ar, sob agitação magnética, proteção da luz e o volume total por frasco foi 
de 3 mL, sendo ACN/H2O 8:2 (v/v) o solvente reacional. Todas as reações ocorreram 
por vinte e quatro horas (24h) e dentro desse período foram retiradas seis (6) alíquotas 
de 150 μL para o estudo cinético de consumo do marcador isoorientina, após: trinta 
minutos (30 min), uma hora (1h), três horas (3h), cinco horas (5h), oito horas (8h) e vinte 
e quatro horas (24h). 
Os catalisadores foram pesados e diluídos com ACN em balões volumétricos de 10 mL. 
O oxidante foi pesado e solubilizado em mistura de ACN/H2O 9:1 (v/v) em balão de 10 
mL. O extrato bruto foi transferido para balão de 10 mL e dissolvido em ACN/H2O 8:2 
(v/v). As soluções foram levadas ao banho de ultrassom por dez minutos para garantir 
a completa solubilização. As reações foram efetuadas em duplicata. Foram avaliadas 
as reações com três razões molares diferentes para a combinação de 
catalisador:substrato:oxidante sendo elas 1:10:10 (R1), 1:20:20 (R2) e 1:30:30 (R3). 
Para o substrato, extrato padronizado, o cálculo para concentração molar foi baseado 
no teor de isoorientina, marcador da espécie. Ademais, uma reação de controle 
contendo apenas o oxidante e o substrato também foi realizada e analisada após 30 
minutos. Ao final das reações, a remoção do catalisador e oxidante foi realizada através 
da extração líquido-líquido com 150 μL de n-hexano. 
Análise por CLUE-DAD 
As análises das alíquotas retiradas durante o período reacional foram efetuadas por 
cromatografia líquida de ultra eficiência com detecção por arranjo de diodos (CLUE-
DAD) da marca Shimadzu. A coluna usada foi a Shim-pack XR-0DS (75mm x 4,2mm e 
tamanho de partícula 2,2µm). Foram usados dois reservatórios de fase móvel, o primeiro 
(A) continha ácido fórmico a 0,5% e o segundo (B) ACN:MeOH 6:4 (v/v pH = 3). A eluição 
foi realizada em modo gradiente, sendo: 0 a 3 minutos com 5% de B, 3 a 8 minutos 15% 
de B, 8 a 33 minutos 30% de B e de 33 a 38 minutos 100% de B. O fluxo da fase móvel 
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foi 0,25 mL/min, o volume de injeção da amostra 1µL e temperatura do forno 30ºC. O 
comprimento de onda usado na detecção e integração dos cromatogramas foi 340 nm. 
Além das alíquotas reacionais, foi preparada e analisada, neste método, uma curva de 
calibração de isoorientina com concentrações 0,033mg/mL; 0,099mg/mL; 0,231mg/mL; 
0,291mg/mL; 0,66mg/mL. A partir da curva de calibração, foram calculadas as 
concentrações deste marcador para a confecção das curvas de cinética reacional. 
 
Resultados e Discussões 

 
A curva de calibração forneceu a equação: y = 294.288,02x + 9.109,16, onde y é o valor 
da área do pico cromatográfico e x a concentração de isoorientina nas soluções. A 
equação obtida foi usada para calcular as concentrações de isoorientina nas reações 
cinéticas por meio da substituição dos valores das áreas dos picos cromatográficos em 
y. O valor do coeficiente de determinação (R²) da curva foi 0,99. 
Para as reações que utilizaram [Fe(3MeOSalophen)Cl] e PhIO o resultado observado 
no gráfico gerado a partir das reações cinéticas, para a razão R1 demonstra que, ao 
final da vigésima quarta hora, restou pouco menos de 16%, enquanto em R2, ao final 
da vigésima quarta hora, havia pouco mais de 10%, entretanto, para R2 dos primeiros 
trinta minutos até o final da primeira hora o consumo do substrato foi, aproximadamente, 
47%, enquanto que em R1 foi pouco menos de 13%. Em R3 é possível observar um 
decréscimo, visivelmente menor, da concentração do marcador, resultando na 
concentração de 63,25% ao final da vigésima quarta hora (Figura 1). Quando foi 
utilizado o outro catalisador, Jacobsen e o mesmo oxidante (PhIO), a razão R1 
apresentou, ao término da reação, uma concentração de 39,11%, resultado semelhante 
ao observado em R2, sendo ele a concentração de 42,61%. Em R3 verificamos, ao 
passar das vinte e quatro horas, concentração de 36,5% (Figura 2). Nesse caso, a 
mudança na proporção molar não se mostrou capaz de alterar o consumo de 
isoorientina de maneira significativa. 
Avaliando as reações, quanto à ordem cinética, com o catalisador de Jacobsen na 
proporção R2 apresentou ordem zero, ao passo que R1 e R3 primeira ordem. Enquanto 
nas reações com o Salophen a proporção R1 apresentou ordem zero e as com 
proporção R2 e R3 primeira ordem. As reações que foram classificadas como de ordem 
zero apresentaram um comportamento gráfico mais linear, sendo assim, a concentração 
dos reagentes não influenciou na velocidade da reação. De maneira que, as reações de 
primeira ordem apresentaram comportamento mais semelhante ao exponencial, sendo 
assim, a velocidade em que a reação ocorre, mensurada pela diminuição da 
concentração de isoorientina, depende da concentração remanescente de um dos 
reagentes (oxidante ou flavonoide). Em futura análise, é possível alterar a razão molar 
de maneira não equimolar, com o objetivo de determinar o reagente limitante das 
reações de primeira ordem. 
Ao analisar os cromatogramas obtidos para as reações com o Salophen é possível 
verificar em R1 e R2 que houve uma diminuição dos picos ao longo do tempo, referentes 
ao consumo do substrato. Em R3, entretanto, podemos observar uma diminuição menos 
expressiva, em concordância ao encontrado no gráfico da figura 1. Dessa maneira, o 
baixo desempenho destoante de R3 pode indicar que houve degradação do catalisador 
ou que a presença em maior concentração de outros metabólitos secundários pode 
influenciar na velocidade de reação. Para os cromatogramas obtidos nas reações com 
o catalisador de Jacobsen, percebemos uma situação semelhante nas três proporções, 
onde é possível notar a diminuição dos picos de substrato como visto na figura 2. De 
maneira geral, o consumo de substrato nas reações com o catalisador Salophen nas 
proporções R1 e R2 foi superior ao encontrado nas três proporções trabalhadas com o 
de Jacobsen, bem como ao encontrado para R3. 
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É importante expor que, apesar do consumo do marcador indicar uma possibilidade de 
eficácia da reação, não foi observado nenhum novo pico cromatográfico ou coeluição 
com algum metabólito presente no extrato. Assim, é possível que não tenham sido 
formados produtos detectáveis por meio da análise por espectrometria no Ultravioleta-
visível (UV-vis), pois a técnica é limitada a detectar moléculas que contenham ao menos 
um grupo cromóforo. Outra limitação da análise espectrométrica no UV-vis, neste caso, 
se dá pela sensibilidade da técnica, ou seja, é possível que haja formação de produtos 
em concentrações indetectáveis por meio da análise espectrométrica no UV-vis. 
Ainda se tratando da detecção de produtos, é possível que os metabólitos formados 
tenham uma volatilidade elevada, o que acarretaria em sua volatilização antes da 
análise se objetivar. Para analisar a presença desses metabólitos seria necessário fazer 
a análise do headspace (HS), utilizando um frasco vedado, o que pode ser realizado 
em um estudo futuro. Seria possível, ainda, que os produtos formados já estivessem 
presentes no extrato, ou seja, fossem outros metabólitos secundários, por exemplo, as 
agliconas dos flavonoides. Entretanto, isso acarretaria no aumento da área do(s) pico(s), 
aspecto o que não foi encontrado. 
Foi relatado por Chagas e colaboradores (2018), que o oxidante PhIO apresentou seu 
maior consumo de substrato na proporção 1:10:10 (R1) para o catalisador de Jacobsen. 
O presente estudo evidenciou, para os dois catalisadores testados, um rendimento 
semelhante entre as proporções R1 e R2, entretanto a R2 mostrou um consumo 
ligeiramente maior. Chagas (2018), também destaca que o catalisador 
[Mn(3MeOsalen)Cl], usado em seu estudo, apresentou potencial de oxidação superior 
ao observado para o de Jacobsen. Nesse estudo o catalisador [Fe(3MeOSalophen)Cl], 
nas proporções R1 e R2, apresentou, de forma similar, um consumo de substrato maior 
quando comparado ao de Jacobsen. 
Desta forma, este trabalho pode servir de base para estudos complementares, como a 
utilização da voltametria cíclica para confirmar se o catalisador [Fe(3MeOSalophen)Cl] 
apresenta maior potencial de oxidação que o Jacobsen e compará-lo ao 
[Mn(3MeOsalen)Cl]. Ainda não é possível inferir sobre o potencial de oxidação dos 
catalisadores sintetizados na UFRN, porque o estudo de Chagas e colaboradores (2018) 
foi realizado com os marcadores isolados e não em extrato bruto, em que há a presença 
de diversos metabólitos, com diferentes potenciais de oxidação, que podem influenciar 
na catálise da isoorientina. 
Bolzon et al. (2017) observou, para as duas metaloporfirinas usadas, um consumo de 
substrato próximo de 80% para as reações que usaram o PhIO como oxidante. Os 
dados obtidos no presente estudo, visto que, as proporções R1 e R2 das reações com 
a metaloporfirína, apresentaram consumo de 84% e 90%, respectivamente, 
corroboraram com os obtidos por Bolzon et al. (2017). É importante ressaltar que, assim 
como Chagas et al. (2018), Bolzon et al. (2017) realizou o estudo usando o flavonoide 
de maneira isolada. 
Por se tratar de um momento completamente atípico, a pandemia que vivemos impediu 
etapas cruciais do estudo, tais como: a análise por espectrometria de massas, para a 
caracterização dos produtos de oxidação, seja com cromatografia em fase gasosa ou 
líquida, além de experimentos com outro oxidante (m-CPBA, ácido m-
cloroperbenzoico), posteriormente usados para comparação e avaliação do mecanismo 
de oxidação do flavonoide com este catalisador. Vale salientar que as etapas citadas 
serão realizadas em plano de trabalho já aprovado e implementado. 
 
Conclusão 

 
As reações biomiméticas com o catalisador [Fe(3MeOSalophen)Cl] nas proporções R1 
e R2 apresentaram maior consumo de substrato quando comparadas à R3 e às reações 
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com o catalisador de Jacobsen. A razão molar R3 apresentou um consumo baixo, 
destoante das demais, o que indica a possibilidade de degradação do catalisador na 
reação. Nas reações com o catalisador de Jacobsen a alteração das proporções 
molares não se demonstrou capaz de alterar significativamente o consumo de 
isoorientina. Quanto à cinética reacional, apenas as reações biomiméticas na razão R1, 
com catalisador [Fe(3MeOSalophen)Cl], e R2, com catalisador de Jacobsen, 
apresentaram cinética de ordem zero. Para as demais reações, com cinética de primeira 
ordem, é possível, em futuro estudo, determinar o reagente limitante por meio de 
reações com diferentes proporções de extrato e oxidantes, inclusive em razões não 
equimolares. 
Os resultados encontrados no presente estudo também foram observados por Chagas 
et al. (2018) e Bolzon et al. (2017), entretanto, os dois realizaram seus experimentos 
usando flavonoides isolados. Sendo assim, o consumo dos marcadores em seus 
estudos ocorreu sem interferentes, ou seja, sem reações secundárias que podem 
ocorrer com os demais constituintes do extrato bruto. Sendo assim, estudos 
complementares, como voltametria cíclica, são necessários para determinar o potencial 
de oxidação do catalisador [Fe(3MeOSalophen)Cl] e compará-lo aos de outros 
catalisadores. 
Apesar do consumo do marcador, indicativo da eficácia reacional, não houve detecção 
de produtos. Isso pode estar relacionado com as limitações da análise espectrométrica 
no UV-vis, sendo elas: a necessidade de cromóforo para detecção das moléculas e a 
formação de produtos em concentrações muito baixas para se observar por meio desta 
técnica. Além disso, é possível que os produtos sejam voláteis, dessa forma, se 
volatilizariam antes da análise, impedindo sua observação. 
Não foi possível caracterizar os produtos devido à falta de etapas fundamentais da 
análise, como a caracterização de produtos por espectrometria de massas. Também 
não foi possível realizar testes com outros catalisadores e oxidantes, que estavam 
programados e serviriam como comparativo nesse estudo. Essas etapas serão 
seguidas de imediato após a retomada das atividades presenciais. Com a realização 
dos testes restantes será possível obter as informações necessárias para 
caracterização, além de maiores parâmetros comparativos. 
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Figura 1: gráfico da concentração de isoorientina ao longo das reações cinéticas com o 
catalisador [Fe(3MeOSalophen)Cl]. 
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Figura 2: gráfico da concentração de isoorientina ao longo das reações cinéticas com o 
catalisador de Jacobsen. 
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TÍTULO: Interação entre as respostas afetivas durante o exercício físico e atitude 

implícita na predição do comportamento futuro na atividade física 

Resumo 

 
É evidenciado que indivíduos que associam exercício físico a eventos prazerosos 
tendem a permanecer por mais tempo no programa de treinamento que estiver inserido. 
Partindo do conceito que a atitude implícita e as respostas afetivas durante o exercício 
físico são marcadores importantes nos níveis de atividade física espontânea, a proposta 
do estudo é verificar a interação dessas medidas em explicar um maior engajamento no 
comportamento futuro da atividade física ao longo de seis meses em adultos inativos. 
Os participantes foram testados em uma sessão de exercício com intensidade 
moderada e foi analisada uma correlação com o nível de atividade física e 
comportamento sedentário de forma transversal. Serão verificados os efeitos das 
variáveis independentes (atitudes implícitas e respostas afetivas) sobre as variáveis 
dependentes (nível de atividade física e comportamento sedentário, o resultado 
mostrado foi que a percepção de prazer não se relacionou com o nível de atividade 
física e comportamento sedentário, concluindo que as respostas afetivas não foram 
associadas ao nível de atividade física avaliada de forma objetiva em indivíduos não 
engajados em programas regulares de atividade física. Entretanto, um novo achado do 
presente estudo foi que uma maior atitude implícita positiva foi associada a respostas 
afetivas mais positivas a uma sessão de exercício com intensidade moderada e a uma 
maior quantidade de atividade física espontânea de intesidade moderada/vigorosa. 
 
 
Palavras-chave: Atitudes implícitas; Respostas Afetivas; Atividade Física Espontânea. 

TITLE: Interaction between affective responses during physical exercise and attitude 

implicit in predicting future behavior in physical activity 

Abstract 

 
It is evident that individuals who associate physical exercise with pleasurable events tend 
to stay longer in the training program that is inserted. Starting from the concept that the 
implicit attitude and affective responses during physical exercise are important markers 
in spontaneous physical activity levels, the purpose of the study is to verify the interaction 
of these measures in explaining a greater engagement in the future behavior of physical 
activity over six months in inactive adults. The participants were tested in an exercise 
session with moderate intensity and a correlation with the level of physical activity and 
sedentary behavior was analyzed in a transversal way. The effects of independent 
variables (implicit attitudes and affective responses) on dependent variables (level of 
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physical activity and sedentary behavior) will be verified, the result shown was that the 
perception of pleasure was not related to the level of physical activity and sedentary 
behavior, concluding that affective responses were not associated with the level of 
physical activity assessed objectively in individuals not engaged in regular physical 
activity programs. However, a new finding in the present study was that a greater positive 
implicit attitude was associated with more positive affective responses to a moderate 
intensity exercise session and a greater amount of spontaneous physical activity of 
moderate / vigorous intensity. 
 
 
Keywords: Implicit attitudes; Affective Responses; Spontaneous Physical Activit 

Introdução 

A inatividade física é o maior problema de saúde pública do século 21(TROST; BLAIR; 
KHAN, 2014). Esta afirmação tem sido constituída, visto que há uma relação direta entre 
a prática regular de atividade física com a diminuição do risco de doenças 
cardiovasculares, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer depressão e ansiedade 
(COOMBES et al., 2015). Contudo, uma grande parcela da população não consegue 
atingir os níveis recomendados. Hallal et al. (HALLAL et al., 2012) demonstraram que 
no mundo >30% dos adultos e 50% dos brasileiros reportam realizar números inferiores 
à recomendação mínima de exercício físico para a promoção de saúde. Este quadro se 
reflete nos programas de exercícios físicos onde se estima que 50% das pessoas 
abandonam nos primeiros seis meses (DISHMAN; BUCKWORTH, 1996).Na literatura, 
é evidenciado que o exercício físico regular proporciona vários benefícios a saúde, 
porém, o engajamento inicial pode ser difícil, se considerarmos os níveis de aptidão 
física e composição corporal. É observado que pessoas com uma baixa aptidão física e 
elevada gordura corporal percebem o exercício físico como desprazeroso, e essas 
sensações podem ser determinantes para o abandono a prática (EKKEKAKIS et al., 
2016). Em contrapartida, as recompensas imediatas advindas do comportamento 
sedentário e disponibilidade de alimentos altamente palatáveis, podem influenciar na 
tomada de decisão em evitar esforços físicos (BRAND; EKKEKAKIS, 2018; FINLAYSON 
et al., 2011). Partindo disso, tem sido amplamente debatido os conceitos da teoria 
hedônica, a qual explica que as pessoas tendem a fazer atividades que geram prazer e 
evitam o desprazer (EKKEKAKIS et al., 2016). Em longo prazo, as experiências de 
prazer reduzido se traduzem em uma menor participação aos programas de treinamento 
físico. Além das respostas afetivas durante o exercício, o papel do prazer lembrado 
(como um evento agradável ou desagradável) está sendo examinado como um fator 
relevante na determinação do comportamento do exercício futuro (HUTCHINSON et al., 
2018). Nesse contexto, Williams et. al.(WILLIAMS et al., 2008) examinaram as respostas 
afetivas agudas ao comportamento do exercício como um preditor da participação futura 
na atividade física, e encontraram que os participantes sedentários que relataram 
respostas afetivas mais positivas a um estímulo de intensidade moderada durante uma 
única sessão de exercício no início, relataram mais minutos de atividade física tanto em 
6 como 12 meses após essa primeira sessão. Partindo da premissa da teoria hedônica 
e de acordo com a variabilidade interindividual nas respostas de prazer dos indivíduos 
a diferentes intensidades de exercício, a “imposição” de uma intensidade determinada 
pode proporcionar aos indivíduos respostas heterogêneas do ponto de vista afetivo, 
dificultando a extrapolação desses achados para um contexto mais prático. Desta forma, 
visando otimizar as experiências de prazer durante a sessão de exercícios físicos, 
estudos têm proposto a utilização do exercício realizado em intensidade 
autosselecionada, que tem por característica a liberdade do indivíduo em regular a 
intensidade da sessão de exercícios (EKKEKAKIS, 2009). Deste modo, ao promover 
uma sessão de exercício físico que possibilite respostas prazerosas, acreditamos que 
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seja possível permitir ao indivíduo armazenar memórias positivas da prática, 
consequentemente repetir esse comportamento, e assim propiciar uma manutenção à 
prática de exercícios físicos em longo prazo. Portanto, partindo do pressuposto que a 
atitude implícita e as respostas afetivas durante o exercício físico são marcadores 
importantes nos níveis de atividade física espontânea, a proposta do estudo é verificar 
a interação dessas medidas em explicar um maior engajamento no comportamento 
futuro da atividade física ao longo de seis meses em adultos inativos. 
 
Metodologia 

 
A amostra foi constituída por 50 indivíduos de ambos os sexos(15 homens e 35 
mulheres) com idade entre 18 e 59 anos; fisicamente inativos(declarando não 
participação em programa de treinamento físico nos últimos seis meses, não totalizando 
≥ 150 minutos de atividade física com intensidade moderada e/ou ≥ 75 minutos de 
atividade física com intensidade vigorosa) e que não apresentavam problemas osteo-
mioarticulares, cardiovasculares ou neurológicos que o impedisse de realizar alguma 
das avaliações e testes(Tabela 1). Foram apresentados os objetivos, riscos e benefícios 
da pesquisa aos voluntários, os interessados e que atenderam aos critérios de inclusão 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Os participantes foram testados em uma sessão de exercício com intensidade 
moderada e foi analisada uma correlação com o nível de atividade física e 
comportamento sedentário de forma transversal. Foram obtidas medidas de massa 
corporal e estatura, preenchimento do Questionário de Prontidão para Atividade 
Física(PAR-Q) (CARVALHO et al.,1996), e por fim entrega do acelerômetro(Actigraph 
GT3X), com a cartilha sobre o uso do equipamento e um diário de registro das atividades 
por 7 dias consecutivos. Após a finalização da participação no estudo, os indivíduos 
receberam via e-mail ou de forma presencial um relatório com os principais resultados 
de sua avaliação com algumas orientações gerais. Após um intervalo mínimo de 7 dias, 
aconteceu a visita experimental onde foi realizada uma sessão aguda de 30 minutos de 
exercício aeróbio em intensidade moderada. 
Para a medida objetiva dos níveis de atividade física dos participantes foi utilizado o 
acelerômetro. Os participantes foram instruídos a usar o aparelho durante 7 dias 
consecutivos, retirando somente para dormir, para a realização de atividades aquáticas, 
incluindo o banho, e para atividades de contato. Quanto ao posicionamento do aparelho, 
foi recomendado estar fixado numa cinta elástica, ao lado direito do quadril, dois 
centímetros ao lado da crista ilíaca. 
Os dados foram considerados válidos somente pelo uso do acelerômetro por pelo 
menos 3 dias, sendo 2 dias da semana e 1 dia do final de semana. O dia foi considerado 
válido quando registrados no mínimo 10 horas de gravação. Para a classificação da 
atividade física nas diferentes intensidades(leve, moderada e vigorosa) e 
comportamento sedentário foi considerado o ponto de corte proposto por Freedson et 
al.(1998), sendo considerada como atividade física leve de 100 a 1951counts/min; 
atividade física moderada de 1952─5724counts/min; atividade física vigorosa ≥ 5725 e; 
comportamento sedentário de 0 a 99counts/min(Freedson et al.,1998). 
Foi utilizado um diário de registro para a verificação do tipo de atividade realizada 
durante a não utilização do acelerômetro e o objetivo dela(por exemplo, atividade 
aquática, esporte, atividade social). A função do diário de registro é compilar todas as 
informações relacionadas às adversidades e situações vivenciadas pelos participantes 
da pesquisa, tornando importante a anotação de situações de retirada e colocação do 
aparelho, bem como as razões que resultaram em tais ações(Sasaki et al.,2017). Essas 
informações foram transmitidas aos participantes durante a entrega dos acelerômetros 
juntamente com uma cartilha de orientações de utilização dele. 
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A sessão de exercício físico aeróbio com intensidade moderada teve 30 minutos de 
duração e foi realizada em um ginásio poliesportivo(150 metros por volta). Avaliamos a 
resposta afetiva esperada pré-exercício, e durante a sessão de exercício físico, foi 
mensurado o afeto(Hardy & Rejeski,1989) e percepção subjetiva de esforço(PSE)(Borg 
et al.1982) a cada 5 minutos; e a frequência cardíaca em tempo real(Polar®Electro, 
RS800). Adicionalmente, a resposta afetiva, foi avaliada 10 minutos após a sessão de 
exercício. 
Para mensurar a percepção subjetiva de esforço(PSE) durante o exercício físico, foi 
utilizada a escala de Borg(1982) 
Por sua vez, a escala de afeto de Hardy e Rejeski(1989) foi empregada para mensurar 
a dimensão afetiva de prazer/desprazer. Comumente usada para a avaliação de 
respostas afetivas durante o exercício físico, apresenta uma medida bipolar de 11 
pontos, variando de -5 a +5. As âncoras são fornecidas em zero(neutro) e em todos os 
inteiros ímpares, variando de muito bom(+5) a muito ruim(-5). Os números positivos 
representam o prazer e os números negativos representam o desagrado. Os indivíduos 
foram familiarizados com as duas escalas, um dia antes do teste por meio de um áudio 
explicativo via conversa online e de forma presencial minutos antes do início da sessão, 
através de uma instrução padrão. 
A zona moderada de intensidade do exercício(64%─76% da máxima)(ACSM, 2005) foi 
calculada com base na frequência cardíaca máxima estimada(220-idade). Os indivíduos 
recebiam feedbacks para ficarem dentro da zona de intensidade moderada, a cada 
volta(150 metros). Quando saiam da zona recomendada, a instrução verbal era feita em 
tempo real(aumentar ou diminuir o ritmo de caminhada/corrida a fim de alcançar a zona 
alvo de frequência cardíaca proposta), lembrando aos mesmos que visualizassem a FC 
em tempo real através de frequencímetro digital localizado na altura do pulso radial. 
A normalidade quanto a distribuição dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. 
Dados com distribuições não normais foram transformados utilizando equação 
logarítmica. Caso estes após transformação, não tenham apresentado distribuição, 
análises não-paramétricas foram adotadas. Os dados foram reportados através da 
estatística descritiva como média e desvio padrão. A correlação de Pearson ou de 
Spearman foi utilizada 
para verificar a relação das respostas afetivas com o comportamento na atividade física 
e comportamento sedentário. Regressão linear foi utilizada nos 
desfechos da resposta afetiva e atividade física. 
Modelo de regressão linear múltipla foi utilizado. O nível de significância estabelecido 
de p< 0,05. 
  
 
Resultados e Discussões 

 
A tabela 2 apresenta os valores das correlações entre as respostas afetivas em 
exercício e atitude implícita com os níveis de atividade física e comportamento 
sedentário. Foram encontradas correlações negativas entre a resposta afetiva ao final 
da sessão de exercício com o tempo em comportamento sedentário (p= ,018); e 
positivas entre a média do afeto na sessão com a atitude implícita (p=,038); atitude 
implícita com o nível de atividade física moderada (p= ,016) e moderada/vigorosa (p= 
,014). Nas demais variáveis testadas não foram encontradas correlações significativas 
(p>,05). 
  
  
A tabela 3 apresenta os valores das correlações entre os itens da atitude explícita com 
o nível de atividade física e comportamento sedentário. Houve correlação negativa entre 
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a intenção em ser ativo com os níveis de atividade física moderada (p= ,045). Nas 
demais variáveis testadas não encontramos correlações significativas (p>,05). 
  
Os resultados dos modelos de regressão linear utilizando mudanças nos níveis de 
atividade física moderada/vigorosa e mudanças na resposta afetiva com a associação 
implícita para atividade física. Os resultados mostram que cada unidade de aumento na 
atitude implícita representou um aumento de 12% em atividade física 
moderada/vigorosa (beta= 0,15; EP= 0,35; p= ,014; R2=0,12, ΔR2= 0,26, F=6,57), e um 
aumento de 0,5 pontos na resposta afetiva em exercício de intensidade moderada 
(beta= 0,55; EP= 0,26; p= ,038, CP=0,29; R2=0,09; ΔR2=0,07; F=4,55) um de 9%. 
  
Na tabela 4, o modelo de regressão múltipla mostrou que apenas atitude implícita foi 
associada aos níveis de atividade física moderada e vigorosa. O modelo incluindo a 
atitude implícita e a média da resposta afetiva em exercício explicou em 13% da 
variação na atividade física moderada/vigorosa. 
  
O principal o objetivo do presente estudo foi avaliar a associação entre as respostas 
afetivas agudas de uma sessão de exercício em intensidade moderada com o nível de 
atividade física espontânea e CS. Nossos resultados demonstraram que a percepção 
de prazer não se relacionou com o nível de atividade física e comportamento sedentário. 
Estes achados foram similares ao apresentado por Williams et al. (2008) que na análise 
transversal não verificaram relações entre a resposta afetiva em uma sessão de 
exercício físico aeróbio de intensidade moderada e o nível de atividade física avaliado 
de forma auto reportada. 
Por outro lado, foram verificadas relações entre a resposta afetiva e o nível de atividade 
física apenas quando avaliados de forma longitudinal, após 6 e 12 meses (Williams et 
al., 2008; 2012). Adicionalmente, Rhodes and Kates (2015) conduziram uma revisão 
sistemática sobre a relação entre a resposta afetiva em exercício físico com o 
comportamento futuro em atividade física, concluindo que mudanças positivas na 
resposta afetiva durante o exercício físico estão associadas a um maior nível de 
atividade física avaliado após 6 e 12 meses. Qual é a lógica para não ter relação entre 
a resposta afetiva e o nível de atividade física de forma transversal? 
Schneider et al. (2009) investigaram a relação entre a resposta afetiva aguda em 
exercício físico, em intensidade moderada e em intensidade vigorosa, com o nível de 
atividade física medida por acelerômetro em adolescentes. Eles encontraram 
associações positivas, onde a resposta afetiva mais positiva durante o exercício em 
intensidade moderada foi associada de forma transversal com uma maior participação 
em atividade física moderada/vigorosa. Possivelmente a discrepância dos resultados 
observados em adultos pode ser em função da característica da amostra, tendo em vista 
que adultos possuem um menor nível de atividade física espontânea por questões de 
alocação de tempo mais direcionada à atividades diárias relacionadas ao trabalho, que 
em sua grande maioria é composta por comportamentos sedentários, dificultando a 
extrapolação desses resultados para uma faixa etária adulta. 
Outro resultado do nosso estudo foi que a atitude implícita e a resposta afetiva avaliada 
durante o exercício físico de intensidade moderada apresentaram uma associação 
positiva com o nível de atividade física moderada/vigorosa. Estes resultados podem 
indicar que indivíduos com uma relação implícita mais positiva para a atividade física 
percebe de forma mais prazerosa a prática do exercício físico de intensidade moderada 
e, também, tem um maior nível de atividade física espontânea. Esse resultado fornece 
suporte as proposta da teoria afetivo-reflexiva (Brand and Ekekkakis, 2018), que aponta 
a resposta afetiva e a atitude implícita como componentes centrais na formação do 
sistema de processamento implícito do comportamento humano. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1140 

 

Adicionalmente, esses resultados são similares aos de Antoniewicz and Brand (2016) 
que avaliaram a relação entre a atitude implícita com a adesão a um programa de 
exercícios durante um período de três meses e observaram que adultos com associação 
implícita mais positiva com a atividade física tinham maior participação e aderência ao 
programa de exercício físico. Portanto, avaliando em conjunto, esses resultados 
sugerem que indivíduos com uma atitude implícita positiva, apresentam uma resposta 
mais positiva a uma sessão de exercício com intensidade moderada e realizam mais 
minutos de atividade física de intensidade moderada/vigorosa espontânea (Antoniewicz 
and Brand, 2016). 
Não foram verificadas associações entre as atitudes explícitas nos seis diferentes 
domínios (benefícios percebidos, contra percebidos, normas sociais, modelagem social, 
auto eficácia e intenção) com o nível de atividade física e comportamento sedentário. 
Apesar de estudos prévios apontarem as atitudes explícitas, mais especificamente a 
intenção em praticar atividade física como uma medida mais proximal ao 
comportamento (Ajzen, 1991; Bandura, 1986; Deci & Ryan, 1985), recentes estudos têm 
apontado uma discrepância entre estas respostas e a efetivação do comportamento 
(Rhodes and Brujin, 2013; Vasiljevic et al., 2016). Segundo a teoria Integrated Behavior-
Change, proposta por Hagger (2014), existe uma lacuna entre a intenção e o 
comportamento ativo, onde a motivação em conjunto com a intenção por si só não são 
capazes de moderar a ação comportamental. 
Em contrapartida, foi verificado uma associação negativa entre a intenção de fazer 
exercício e o nível de atividade física moderada, indicando que indivíduos com uma 
intenção positiva em adotar um comportamento fisicamente ativo teveram efetivamente 
um menor nível de atividade física espontânea. Existe na literatura uma série de estudos 
que apontam para o “intention-behavior Gap” (XXX), que é a baixa capacidade da 
intenção inicial em prever o comportamento em atividade física, muito em função da 
natureza da medida ser realizada através de autorrelato, gerando um importante viés 
(Orbell & Sheeran, 1998; Webb & Sheeran, 2006; Rhodes & Brujin, 2013; Hagger & 
Chatzisarantis, 2014; Vasiljevic et al., 2016). Intervenções destinadas a mudar intenções 
demonstraram pouca influencia sobre a mudança de comportamento (Webb & Sheeran, 
2006; Rhodes & Brujin, 2013). Isso significa que embora muitas pessoas possam ter 
intenções positivas de se envolver em atividades físicas no futuro, elas não conseguem 
realizar suas intenções, corroborado pelo presente achado. Desta forma, esses 
resultados podem ser explicados pelo fato de que aqueles que possuem menor nível de 
atividade física reportarem maior intenção de realizar exercício porque (1) de fato 
desejam fazer isso por terem consciência de que não realizar exercício em uma 
quantidade adequada ou (2) por acreditarem que é esperado deles que tenham maior 
intenção de engajar em atividade física, por parte da sociedade e/ou dos pesquisadores 
(The Intention–Behavior Gap. Social and Personality Psychology Compass 10/9 (2016), 
503–518, 10.1111/spc3.12265). Isso deve ser explorado em futuros estudos para 
elucidar a associação existente ou mesmo a negativa entre as atitudes explicitas, 
particularmente as intenções, e a prática de atividade física. 
Outro aspecto relevante é que os resultados do presente estudo indicam que a atitude 
implícita se relacionou com o nível de atividade física moderada/vigorosa dos 
participantes. Estes resultados estão de acordo com prévios estudos que apontam a 
associação implícita como um fator com relação direta e como mediador do 
comportamento. No entanto, a atividade física é um comportamento complexo 
determinado por múltiplos fatores, incluindo fatores individuais (Schneider et al., 2009) 
e a partir de nossos achados, podemos inferir a atitude implícita como uma ferramenta 
adicional, que deve ser levado em consideração na tentativa de entender a 
complexidade da construção do comportamento humano para a atividade física. 
As limitações do presente estudo incluem o fato de a prescrição da sessão de treino ter 
sido baseado no %FCmáx e não em limiares individuais de transição de zonas de 
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intensidade do exercício (i.e., limiar anaeróbio), uma vez que a zona de intensidade 
pode impactar diretamente nas respostas afetivas. 
Assim, devido a variabilidade individual no ponto onde ocorre o limiar, é possível que os 
indivíduos possam ter realizado o exercício em pontos diferentes em relação ao limiar 
(Ekkekakis et al., 2005). Adicionalmente, a natureza transversal do presente estudo não 
permite o estabelecimento de relação causal entre as variáveis. Como pontos fortes do 
presente estudo, destacamos a proposição da sessão de exercício físico realizada em 
ambiente não laboratorial, proporcionando a experiência muito próxima da realidade dos 
indivíduos, tornando os resultados do estudo mais ecológico, contrapondo os estudos 
prévios citados, que realizaram as sessões em ambiente laboratorial. O nível de 
atividade física foi avaliado através de uma medida objetiva. Além disso, esse foi o 
primeiro artigo a avaliar a atitude implícita ao comportamento, e associar com as 
respostas agudas de uma sessão de exercício físico, níveis de atividade física e 
comportamento sedentário, possibilitando uma melhor compreensão da influência da 
associação implícita sobre o comportamento humano. 
  
  
  
 
Conclusão 

 
Em conclusão, as respostas afetivas não foram associadas ao nível de atividade física 
avaliada de forma objetiva em indivíduos não engajados em programas regulares de 
atividade física. Entretanto, um novo achado do presente estudo foi que uma maior 
atitude implícita positiva para atividade física foi associada a respostas afetivas mais 
positivas a uma sessão de exercício com intensidade moderada e a uma maior 
quantidade de atividade física espontânea de intensidade moderada/vigorosa. 
Esses resultados sugerem a utilização das relações implícitas no contexto da atividade 
física na tentativa de entender melhor o comportamento humano para prática regular do 
exercício, uma avaliação mais qualitativa pode ser pensada como uma ferramenta 
complementar, no sentido de entender de uma forma mais global a inatividade física.  
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Caracterização da amostra (n = 50). 
 

 
Correlações e estatísticas descritivas entre as respostas afetivas em exercício e atitude 
implícita com os níveis de atividade física e comportamento sedentário (n=50). 
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Estatísticas descritivas e correlação de Spearman entre os itens da atitude explícita com 
os níveis de atividade física e comportamento sedentário (n=50). 
 

 
. Análise de regressão linear múltipla para a atividade física moderada/vigorosa (n=50). 
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TÍTULO: SISTEMAS EMULSIONADOS A BASE DE ÓLEOS NATURAIS PARA O 

TRATAMENTO DE LESÕES CUTÂNEAS 

Resumo 

 
Lesões cutâneas são processos inflamatórios crônicos de elevada incidência mundial. 
Apesar de efetivos no tratamento, os efeitos adversos dos corticoides e inibidores de 
calcineurina comprometem a adesão terapêutica. Diante disso, o uso de produtos 
naturais, tais como o óleo de linhaça, o qual é utilizado na medicina popular para o 
tratamento dessas lesões, surge como alternativa terapêutica. Contudo, suas 
características organolépticas e biofarmacêuticas inadequadas inviabilizam seu uso in 
natura. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é desenvolver sistemas dispersos 
emulsionados nanoestruturados para veiculação do óleo de linhaça e aprimoramento 
das características inadequadas supracitadas. Para isso, os sistemas foram 
desenvolvidos a partir de um diagrama de fases pseudoternário, seguido da avaliação 
da distribuição do tamanho de gotícula e potencial zeta (ζ). As microemulsão e 
nanoemulsão obtidas foram compostas por Span® 80 (3,25 % e 2,25 %), Kolliphor® RH 
40 (21,75 % e 15 %) e óleo de linhaça (5 % e 7,5 %), respectivamente. Seus tamanhos 
de gotícula, índices de polidispersão e ζ foram 44 ± 1, 0,32 ± 0,01 e -28 ± 11 mV; e 110 
± 1,11 nm, 0,24 ± 0,01 e -19 ± 1 mV, respectivamente. Sendo assim, os sistemas foram 
produzidos com sucesso, apresentaram resultados de caracterização satisfatórios e 
podem ser utilizados em estudos futuros para investigar seu uso contra lesões cutâneas. 
 
 
Palavras-chave: Óleo de linhaça. Microemulsão. Nanoemulsão. 

TITLE: EMULSIFIED SYSTEMS BASED ON NATURAL OILS FOR THE TREATMENT 

OF SKIN LESIONS 

Abstract 

 
Skin lesions are chronic inflammatory diseases that present high incidence worldwide. 
Although effective on treatment, corticosteroids and calcineurin inhibitors side effects 
compromise the therapeutic adherence. In light of this, the use of natural products stands 
out as an alternative approach, wherein can be highlighted the linseed oil, which has 
been used in folk medicine to treat these injuries. However, its unsuitable organoleptic 
and biopharmaceutical characteristics prevent its in natura use. Therefore, the aim of 
this work is to develop nanostructured emulsified systems for the delivery of linseed oil 
and to improve the aforementioned characteristics. Then, the systems were developed 
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from a pseudo-ternary phase diagram, followed by the evaluation of the droplet size 
distribution and zeta potential (ζ). The microemulsion and nanoemulsion obtained were 
composed of Span® 80 (3.25 % and 2.25 %), Kolliphor® RH 40 (21.75 % and 15 %) and 
linseed oil (5 % and 7.5 %), respectively. Their droplet sizes, polydispersity indices and 
ζ were 44 ± 1, 0.32 ± 0.01 and 28 ± 11 mV; and 110 ± 1.11 nm, 0.24 ± 0.01 and -19 ± 1 
mV, respectively. Thus, the systems were successfully produced, presented satisfactory 
characterization results and can be used in future studies to investigate their use against 
skin lesions. 
 
 
Keywords: Linseed oil. Microemulsion. Nanoemulsion. 

Introdução 

1. INTRODUÇÃO 
Lesões cutâneas podem ser definidas, de modo geral, como processos inflamatórios 
que causam a ruptura das camadas mais superficiais da pele dentre as quais se 
destacam as dermatites e eczemas tópicos (SMITH; NEDOROST, 2010). Dentre as 
principais causas dessas lesões de pele, podem ser evidenciados fatores extrínsecos e 
fatores intrínsecos, os quais são responsáveis por promover o desenvolvimento do 
processo inflamatório, levando a manifestação de sinais clínicos como vermelhidão, 
prurido, erupções cutâneas, formação de vesículas e descamação da pele (KELES; 
CHARBONNIER; KABALEESWARAN; REISLI et al., 2016). 
Diante disso, diversos fármacos são utilizados na clínica como estratégias terapêuticas 
para o tratamento de lesões cutâneas, como os corticoides e inibidores da calcineurina. 
No entanto, apesar da grande eficácia, tais recursos terapêuticos apresentam elevado 
custo e se tratando dos corticoides, é importante ressaltar seus notáveis efeitos 
adversos, como atrofia da pele, surgimento de estrias, rosácea e aumento da 
susceptibilidade a infecções bacterianas (COONDOO; PHISKE; VERMA; LAHIRI, 
2014). Adicionalmente, em relação aos inibidores da calcineurina, também são 
observados efeitos adversos como ardor, sensação de picada, irritação e/ou prurido no 
local de aplicação (ASSMANN; HOMEY; RUZICKA, 2001). 
Baseado nisso, surge a necessidade do desenvolvimento de estratégias alternativas 
para se tratar as lesões cutâneas, de modo a contornar os problemas apresentados 
pelos corticoides e inibidores de calcineurina. Dentre essas estratégias é possível 
destacar o uso de produtos naturais, principalmente, do óleo de linhaça. O óleo de 
linhaça é um óleo fixo obtido a partir da semente da Linum usitatissimum e apresenta 
elevado teor lipídico, sendo possível identificar em sua composição química diversos 
ácidos graxos poli-insaturados da família ômega, aos quais são atribuídas diversas 
atividades biológicas, dentre as quais pode-se evidenciar a reparação tecidual (DALI; 
KROUF; MELLOUK; TALEB-DIDA, 2019). 
No entanto, apesar das suas potenciais atividades terapêuticas, a utilização desse óleo 
na medicina popular ainda ocorre de forma in natura, sendo esta a principal 
desvantagem do seu uso, tendo em vista suas propriedades biofarmacêuticas e 
características organolépticas inadequadas, as quais comprometem sua qualidade 
(DRAGANESCU; IBANESCU; TAMBA; ANDRITOIU et al., 2015). Como exemplo, o óleo 
de linhaça apresenta baixa espalhabilidade e viscosidade, as quais interferem na sua 
administração tópica, bem como desagradável odor e sabor, prejudicando sua 
administração por via oral (ROLAND; PIEL; DELATTRE; EVRARD, 2003). Diante disso, 
torna-se necessário o delineamento de estratégias tecnológicas que possibilitem o 
aprimoramento dessas características, bem como permitam a veiculação do óleo de 
linhaça como um potencial composto bioativo (ZUK; RICHTER; MATUŁA; SZOPA, 
2015). 
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Dentre as estratégias farmacêuticas para a veiculação de compostos oleosos, encontra-
se o desenvolvimento de sistemas nanoestruturados, como os sistemas emulsionados 
(micro e nanoemulsões), os quais são constituídos por duas fases líquidas imiscíveis e 
estabilizados por meio de agentes tensoativos e apresentam diversas vantagens 
atribuídas ao seu reduzido tamanho de gotícula. Dentre essas vantagens é possível 
destacar, (i) mascaramento de características organolépticas, (ii) biocompatibilidade, (iii) 
aprimoramento da estabilidade oxidativa de compostos oleosos e (iv) melhora do efeito 
terapêutico (ARBAIN; SALIM; WUI; BASRI et al., 2018). 
Dessa forma, o objetivo desse trabalho é desenvolver sistemas emulsionados 
nanoestruturados a base de óleo de linhaça e realizar a sua caracterização físico-
química, visando uma futura investigação de suas potenciais atividades terapêuticas in 
vitro para sua utilização no tratamento de lesões cutâneas. 
 
Metodologia 

 
2. METODOLOGIA 
2.1. Materiais 
O óleo de linhaça foi obtido da Florien (Piracicaba, SP, Brasil). Os tensoativos Span® 
80 e Kolliphor® RH 40 foram comprados da Sigma–Aldrich (St Louis, MO, EUA). 
2.2.Desenvolvimento de sistemas nanoemulsionados 
2.2.1. Diagrama de fases pseudoternário 
A fim de definir a melhor concentração dos componentes da microemulsão e da 
nanoemulsão, foi construído o diagrama de fases pseudoternário através da técnica de 
titulação por água a temperatura ambiente (MACHADO; JÚNIOR; RUTCKEVISKI; 
MORAIS et al., 2016; OLIVEIRA; MACHADO; ALENCAR; MARCELINO et al., 2018), 
utilizando-se de uma composição básica de tensoativos (Kolliphor® RH 40 e Span® 80) 
e óleo de linhaça. Para isso, visando atender o EHL = 13,6 (dados não mostrados) do 
óleo de linhaça, foi estabelecida uma proporção de Kolliphor® RH 40 e Span® 80 de 
8,7:1,3 e em seguida, foram realizadas misturas dos tensoativos com o óleo em 
proporções que variam de 1:9 a 9:1, seguido da titulação com água destilada e 
homogeneização em Ultra Turrax® T-18 (IKA, Staufen, Alemanha) a 13 000 rpm por 10 
minutos. A titulação com água ocorreu durante 9 dias e após 24 horas da titulação os 
sistemas foram caracterizados por inspeção visual e classificados quanto a fluidez 
(fluido ou viscoso), aparência (translúcido, opaco ou leitoso) e homogeneidade 
(homogêneo ou heterogêneo). 
2.2.2. Desenvolvimento da microemulsão e da nanoemulsão contendo o óleo de linhaça 
A partir dos resultados obtidos no diagrama de fases pseudoternário, foi determinada a 
composição da microemulsão e da nanoemulsão de modo a se ter uma maior 
concentração de óleo para uma menor quantidade de tensoativos. Após definida a 
composição, os sistemas foram produzidos por homogeneização em Ultra Turrax® T-
18 (IKA, Staufen, Alemanha) a 13 000 rpm por 10 minutos. 
2.3.Caracterização dos sistemas nano estruturados 
2.3.1. Avaliação do tamanho de gotícula e Índice de Polidispersão (PdI) 
A avaliação do tamanho de gotícula bem como do PdI da microemulsão e da 
nanoemulsão foi determinada em triplicata pela técnica de espalhamento dinâmico de 
luz através do Nanosizer NanoZS (Malvern® instruments Ltd, Worcerstershire, UK) 
(MACHADO; JÚNIOR; RUTCKEVISKI; MORAIS et al., 2016). Para isso, os sistemas 
foram diluídos em água deionizada na proporção de 1:10 (conforme estudo de diluição 
não apresentado) e as análises ocorreram a temperatura ambiente (25 ± 2 °C) com 
ângulo do feixe de luz do equipamento fixado a 173°. 
2.3.2. Determinação do potencial zeta 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1148 

 

O potencial zeta dos sistemas nanoemulsionados foi avaliado pelo ZetaSizer NanoZS 
(Malvern® instruments Ltd, Worcerstershire, UK) pré-calibrado à temperatura de 25 ± 2 
°C. As análises foram realizadas em triplicata a partir da diluição das amostras na 
proporção de 1:10 em solução salina 0,1 mM e o resultado foi expresso em mV 
(MACHADO; JÚNIOR; RUTCKEVISKI; MORAIS et al., 2016). 
 
Resultados e Discussões 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1. Diagrama de Fases Pseudoternário (DFPT) 
Com o objetivo de aprimorar as características organolépticas e biofarmacêuticas do 
óleo de linhaça visando sua futura aplicação para o tratamento de lesões cutâneas, 
foram desenvolvidos sistemas emulsionados nanoestruturados. Para isso, a fim de se 
definir a melhor composição dos sistemas, foi construído um diagrama de fases 
pseudoternário, visto que essa ferramenta possibilita a obtenção de diferentes sistemas 
dispersos de acordo com a variação dos seus principais componentes (água, óleo e 
tensoativos), sendo essa uma abordagem fundamental no desenvolvimento de sistemas 
emulsionados (MACHADO; JÚNIOR; RUTCKEVISKI; MORAIS et al., 2016). 
Adicionalmente, além da construção do diagrama de fases, é de suma importância se 
ter componentes que sejam compatíveis entre si, com baixa toxicidade e que permitam 
a obtenção de sistemas com características adequadas e estáveis ao longo do tempo. 
Diante disso, foram escolhidos os tensoativos não iônicos Kolliphor® RH 40 e Span® 
80, tendo em vista que são frequentemente utilizados em virtude da sua baixa toxicidade 
e propriedades irritantes reduzidas quando comparado a outros tensoativos, 
proporcionando uma excelente biocompatibilidade, característica essa que influencia 
diretamente na segurança e qualidade das emulsões (TODOSIJEVIĆ; SAVIĆ; BATINIĆ; 
MARKOVIĆ et al., 2015). 
Sendo assim, a Figura 1 mostra o diagrama de fases pseudoternário obtido, no qual é 
possível observar diferentes regiões de acordo com a variação das concentrações dos 
componentes (água, óleo e tensoativos), indicando a obtenção de diferentes sistemas 
dispersos. Diante disso, pode-se observar que a região de cor azul representa sistemas 
translúcidos e viscosos, podendo indicar formulações de gel; a região amarela indica 
sistemas translúcidos e fluídos, sendo indicativo de possíveis microemulsões; a região 
vermelha corresponde a sistemas opacos e fluídos, podendo assim sugerir uma área de 
nanoemulsão; a região preta por ser heterogênea representa separação de fases; 
enquanto que a região verde por ser leitosa e fluída pode ser sugestiva de emulsões 
grosseiras. 
Desse modo, como o objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de micro e 
nanoemulsões, foram selecionados um ponto na região translúcida e fluída para 
microemulsão e outro ponto na região opaca e fluída que é sugestivo de nanoemulsão. 
Embora apresentem composição semelhantes (água, óleo e tensoativos), micro e 
nanoemulsões são sistemas bastante distintos, uma vez que microemulsões são 
termodinamicamente estáveis e cineticamente instáveis, geralmente requerem uma 
quantidade de tensoativos maior e possuem um menor tamanho de gotícula; já as 
nanoemulsões são termodinamicamente instáveis e cineticamente estáveis, requerem 
uma baixa quantidade de tensoativos e apresentam tamanho de gotícula maior que as 
microemulsões (MORAIS; ALENCAR; JÚNIOR; OLIVEIRA et al., 2016). Sendo assim, 
após a escolha dos pontos, os mesmos foram produzidos conforme indicado no item 
2.2.2. 
3.2. Produção e caracterização dos sistemas nanoestruturados 
A partir dos resultados obtidos no diagrama de fases pseudoternário, foi determinada a 
composição da microemulsão e da nanoemulsão conforme demonstrado na Tabela 1. 
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Após a produção dos sistemas, os mesmos foram caracterizados por inspeção visual, 
onde foi possível observar uma característica translúcida e fluida para a microemulsão, 
levemente amarelada em virtude do óleo de linhaça; enquanto que a nanoemulsão se 
mostrou fluida, opaca e também amarelada. De fato, tais características são compatíveis 
com os sistemas emulsionados do tipo microemulsão e nanoemulsão e esses dados 
podem ser corroborados com a literatura onde é possível destacar o trabalho de Amaral-
Machado et al 2016 e Oliveira et al 2018, os quais desenvolveram sistemas 
nanoemulsionados e microemulsionados , respectivamente, para veiculação do óleo de 
rã-touro e obtiveram uma microemulsão translúcida levemente amarelada e uma 
nanoemulsão fluida e opaca (MACHADO; JÚNIOR; RUTCKEVISKI; MORAIS et al., 
2016; OLIVEIRA; MACHADO; ALENCAR; MARCELINO et al., 2018). Sendo assim, 
após a inspeção visual, tais sistemas foram caracterizados quanto ao tamanho de 
gotícula, índice de polidispersão e potencial zeta. 
Sabe-se que o tamanho de gotícula de uma microemulsão e de uma nanoemulsão 
constitui um dos parâmetros que permite, teoricamente, diferenciá-las, visto que as 
microemulsões tendem a apresentar tamanho de gotícula inferior a 100 nm, enquanto 
que as nanoemulsões normalmente apresentam tal parâmetro superior a 100 nm (RAO; 
MCCLEMENTS, 2012). Contudo, vale ressaltar que não se deve diferenciar tais 
sistemas apenas pelo seu tamanho de gotícula, mas sim por uma completa 
caracterização físico-química, avaliação microscópica como também estabilidade. 
Adicionalmente, o PdI é um indicativo da homogeneidade do tamanho de gotículas 
desses sistemas, sendo valores próximos a 0,2 sugestivos de uma boa distribuição no 
tamanho das gotículas. Diante disso, de acordo com a Tabela 2, a microemulsão de 
óleo de linhaça (ME_LO) apresentou um tamanho médio de gotícula 44 ± 1 e um PdI de 
0,32 ± 0,01, características compatíveis com sistemas microemulsionados que 
apresentam adequada homogeneidade (MORAIS; ALENCAR; JÚNIOR; OLIVEIRA et 
al., 2016). 
Além disso, a nanoemulsão de óleo de linhaça (NE_LO), apresentou um tamanho de 
gotícula 110 ± 1 nm e PdI de 0,32 ± 0,01, o que é compatível com sistemas 
nanoemulsionados, no entanto, com uma distribuição no tamanho de gotícula não tão 
uniforme quanto a microemulsão (ESPERÓN-ROJAS; BAEZA-JIMÉNEZ; SANTOS-
LUNA; VELASCO-RODRÍGUEZ et al., 2020). 
Por fim, sabe-se que o potencial zeta é um parâmetro relacionado a carga superficial 
das gotículas presentes na camada adsorvida na interface com o meio, exibindo esse a 
mesma natureza do meio circundante (GALINDO-ALVAREZ; BOYD; MARCHAL; 
TRIBET et al., 2011). Tal propriedade, é importante na avaliação desses sistemas, pois 
forças repulsivas tendem a impedir ou retardar possíveis agregações das gotículas de 
óleo, impedindo assim fenômenos de instabilidade, principalmente nas nanoemulsões. 
Dessa forma, pode-se observar que ME_LO demonstrou um potencial zeta de -28 ± 11 
mV, enquanto que o valor obtido para NE_LO foi de -19 ± 1 mV. Nesse cenário, sabe-
se que valores de potencial zeta superior a -25 mV, em módulo, são indicativos de uma 
boa estabilidade eletrostática, o que pode retardar a coalescência. 
Diante disso, os sistemas nanoemulsionados não apresentaram valores nessa faixa, de 
modo que fenômenos de instabilidade podem ser detectados ao longo do tempo. Para 
confirmar isso, um acompanhamento das características de tamanho de gotícula, PdI e 
potencial zeta ao longo do tempo é necessário (ARTIGA-ARTIGAS; LANJARI-PÉREZ; 
MARTÍN-BELLOSO, 2018). No entanto, os dados obtidos de composição, tamanho, PdI 
e potencial zeta demonstram que os sistemas emulsionados nanoestruturados a base 
do óleo de linhaça foram obtidos com êxito, e podem ser utilizados em estudos futuros 
para comprovar seu uso frente ao tratamento de lesões cutâneas. 
 
Conclusão 
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4. CONCLUSÃO 
De acordo com os dados obtidos, pode-se perceber a relevância do Diagrama de Fases 
Pseudoternário (DFPT) como uma ferramenta de pré-formulação para desenvolvimento 
dos sistemas dispersos e para a obtenção de micro e nanoemulsões, bem como a 
importância desses sistemas como estratégia de aprimoramento das propriedades 
biofarmacêuticas e características organolépticas do óleo de linhaça, o qual apresenta 
potencial atividade para ser utilizado no tratamento de lesões cutâneas. No presente 
trabalho, a partir da construção do DFPT foi possível obter diferentes sistemas 
emulsionados, as quais foram caracterizadas visualmente e quanto as suas 
características físico-químicas de tamanho de gotícula, PdI e potencial zeta. Ambos os 
sistemas apresentaram resultados de caracterização satisfatórios e podem ser 
utilizados em estudos futuros para comprovar seu uso no tratamento de lesões 
cutâneas. 
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Anexos 

 

 
Figura 1 - Diagrama de fases pseudoternário obtido de acordo com a mudança nas 
quantidades de água, óleo e tensoativos. 
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Tabela 1 - Composição da microemulsão e da nanoemulsão a base de óleo de linhaça 
obtidas a partir do diagrama de fases pseudoternário. 
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Tabela 2 - Avaliação do tamanho de gotícula, Índice de Polidispersão (PdI) e potencial 
zeta da microemulsão (ME_LO) e da nanoemulsão (NE_LO) 
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TÍTULO: Influência do estado nutricional em vitamina A e vitamina E na composição do 

leite materno no seguimento da lactação 

Resumo 

O leite materno é o alimento capaz de fornecer todos os nutrientes que o recém-nascido 
precisa nos seis primeiros meses de vida, conferindo benefícios ao binômio mãe-filho. 
Dentre os micronutrientes presentes no leite materno destacam-se as vitaminas A e E, 
sendo esses essenciais para diversos processos metabólicos. Diante disso é 
imprescindível a realização de estudos para avaliar as concentrações de retinol e alfa-
tocoferol no soro e leite materno visto que é através dele que as necessidades dos 
lactentes são supridas. Assim, o presente estudo tinha como objetivo avaliar a influência 
do estado nutricional em vitamina A e vitamina E na concentração de retinol e alfa-
tocoferol do leite materno. Contudo, não foi possível dar andamento a metodologia 
proposta devido ao atraso na submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa e a atual 
pandemia do Covid-19 que impossibilitou a coleta de dados. Como resultado das 
atividades na Iniciação Científica (IC), tem-se a participação ativa em reuniões e 
atividades extensionistas do grupo de pesquisa de Bioquímica dos Alimentos e da 
Nutrição, bem como a atuação em produções científicas. Dessa maneira, mesmo não 
sendo possível a execução do projeto, durante a IC foi possível adquirir conhecimentos 
científicos, os quais contribuíram para o desenvolvimento acadêmico e profissional 
enquanto discente. E mesmo com os desafios impostos, as atividades desenvolvidas 
foram realizadas com nível de sucesso satisfatório pelo grupo. 
 
Palavras-chave: Retinol; Alfa-tocoferol; Lactantes; Iniciação Científica. 

TITLE: Influence of nutritional status on vitamin A and vitamin E in the composition of 

breast milk in the follow-up of lactation 

Abstract 

Breast milk is the food capable of providing all the nutrients that the newborn needs in 
the first six months of life, conferring benefits to the mother-child binomial. Among the 
micronutrients present in breast milk, vitamins A and E stand out, which are essential for 
several metabolic processes. Therefore, it is essential to carry out studies to assess the 
concentrations of retinol and alpha-tocopherol in serum and breast milk, since it is 
through it that the needs of infants are met. Thus, the present study aimed to assess the 
influence of nutritional status on vitamin A and vitamin E on the concentration of retinol 
and alpha-tocopherol in breast milk. However, it was not possible to proceed with the 
proposed methodology due to the delay in submission to the Research Ethics Committee 
and the current Covid-19 pandemic that made data collection impossible. As a result of 
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activities in Scientific Initiation (CI), there is active participation in meetings and extension 
activities of the research group on Biochemistry of Food and Nutrition, as well as 
performance in scientific productions. Thus, even though it was not possible to execute 
the project, during the CI it was possible to acquire scientific knowledge, which 
contributed to the academic and professional development as a student. And even with 
the challenges imposed, the activities developed were carried out with a satisfactory level 
of success by the group. 
 
Keywords: Retinol; Alpha-tocopherol; Lactating; Scientific Research. 

Introdução 

Não existem dúvidas quanto aos benefícios do leite materno. Ele é considerado como o 
alimento capaz de fornecer todos os nutrientes, vitaminas e minerais que o recém-
nascido precisa para o seu crescimento nos seis primeiros meses de vida, conferindo 
proteção contra doenças infecciosas, crônicas e agudas. Além disso, a amamentação 
tem a capacidade de aumentar as defesas antioxidantes dos lactentes, como também 
influencia positivamente no fortalecimento do vínculo afetivo no binômio mãe-filho 
(BRASIL, 2015; DUIJTS et al., 2010; BRASIL, 2009).  
Dentre os micronutrientes presentes no leite materno e de interesse para a saúde 
pública destacam-se a vitamina A que possui papel antioxidante, atuando na visão, 
crescimento e diferenciação celular; e a vitamina E é um micronutriente que também 
possui ação antioxidante atuando no controle da inflamação e no desempenho cognitivo 
(SOLOMONS, 2012; HANSON et al., 2016; TRABER, 2014). Essas vitaminas são 
substâncias orgânicas indispensáveis ao organismo e desempenham funções 
importantes no desenvolvimento dos lactentes. Sendo assim, as reservas maternas 
devem estar adequadas para suprir todas as necessidades dos lactentes uma vez que 
esses habitualmente possuem baixas reservas desses micronutrientes, destacando o 
aleitamento materno uma importante estratégia protetora contra carências nutricionais 
(PAIXÃO, STAMFORD, 2004; GRILO et al., 2015).  
Contudo, a composição dessas vitaminas no leite materno pode variar de acordo com o 
estágio da lactação, período da mamada, prematuridade e populações, mas ainda não 
há um consenso na literatura de como as concentrações maternas dessas vitaminas 
podem influenciar diretamente na composição do leite materno, e consequentemente, 
no estado nutricional do lactente (PADOVANI, et al., 2006; RODRIGUES, 2016; JIANG, 
et al., 2016; LIMA, DIMENSTEIN, RIBEIRO, 2014).  
Quando deficientes essas vitaminas causam alterações no funcionamento adequado do 
organismo. A deficiência de vitamina A (DVA) acarreta manifestações clínicas 
negativas, sendo as principais xeroftalmia, cegueira noturna e comprometimento do 
sistema imunológico no combate a infecções, principalmente em crianças pequenas, 
gestantes e seus recém-nascidos (WISEMAN et al., 2017; MCCAULEY et al., 2015; 
WEST Jr et al., 2002). Em se tratando da deficiência de vitamina E (DVE) são poucos 
os estudos que avaliaram essa deficiência no binômio mãe-filho, mas sabe-se que a sua 
deficiência pode causar impactos negativos no crescimento e déficit cognitivo (BRION; 
BELL, 2003; FARES et al., 2014).  
Neste sentido, é importante analisar a adequação do estado nutricional materno em 
vitamina A e E durante a gestação para que estas vitaminas sejam suficientemente 
transferidas ao recém-nascido através do leite materno, evitando suas carências. Dessa 
forma, o presente trabalho tinha como objetivo geral inicial avaliar a influência do estado 
nutricional em vitamina A e vitamina E na concentração de retinol e alfa-tocoferol do 
leite materno, bem como relacionar os níveis no soro e leite e avaliar a deficiência das 
vitaminas no grupo estudado, além de estimular a iniciação científica na discente 
envolvida no projeto. 
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Metodologia 

 
O plano de trabalho intitulado “Influência do estado nutricional em vitamina A e vitamina 
E na composição do leite materno no seguimento da lactação”, recorte do projeto de 
pesquisa “Influência do consumo de alimentos ultra processados no estado nutricional 
e perfil antioxidante de mulheres lactantes e seus lactentes da cidade de Natal-RN”, não 
pôde ser executado devido ao atraso na submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa e 
a atual pandemia do Covid-19 que impossibilitou a coleta de dados.  
Contudo, durante o período da Iniciação Científica (IC) ainda em 2019 foram realizadas 
algumas atividades junto ao grupo de pesquisa de Bioquímica dos Alimentos e da 
Nutrição. Já no ano de 2020, em virtude da pandemia ocorreu uma adaptação das 
atividades de modo que essas continuassem sendo desenvolvidas, como reuniões 
científicas, eventos e produções científicas, e elaboração de produtos de projetos de 
extensão. 
 
Resultados e Discussões 

 
No decorrer do último ano, durante a IC, foram desenvolvidas uma média de 15 reuniões 
científicas. No período antecedente a pandemia do Covid-19 as reuniões foram 
realizadas de forma presencial no Departamento de Nutrição (DNUT), da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Contudo, durante o isolamento social as 
reuniões continuaram com a mesma metodologia, mas passaram acontecer de forma 
remota via plataforma Google Meet. As reuniões tiveram como objetivos orientar as 
discentes de IC sobre temas relacionados as pesquisas desenvolvidas pelo grupo de 
pesquisa Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição, discutir e apresentar trabalhos em 
andamentos desenvolvidos por discentes da Pós-Graduação em Nutrição da UFRN, 
planejar e divisão de tarefas.  
Como resultado do que foi desenvolvido durante o período de 2019-2020, participei da 
produção de resumos para submissão em eventos, atuando como autora e co-autora 
no desenvolvimento de 11 resumos submetidos, aceitos e apresentados. Os trabalhos 
foram apresentados em eventos nacionais e internacionais, sendo três submetidos no 
V Congresso Norte e Nordeste de Nutrição Clínica e Esportiva (CARNEIRO, et al., 
2019a; OLIVEIRA et al., 2019a; SILVA, et al., 2019a), publicados nos Anais do evento, 
disponível em ISSN 2525-7943; seis no XV Congresso Internacional de Nutrição 
Funcional (CARNEIRO, et al., 2019b,c; OLIVEIRA et al., 2019b,c,d; SILVA, et al., 
2019b), disponíveis em ISSN 2596-1551; um na 13ª Conferência Internacional de Dados 
Alimentares (FREIRE, et al., 2019) e um no I Congresso Internacional de Nutrição 
Estética e Anti-aging (OLIVEIRA et al., 2019e), sendo esse último premiado com o 1° 
lugar na categoria de melhores trabalhos.  
Em se tratando das atividades de extensão no projeto “Assistência nutricional materno 
infantil (AMInutri)”, no período antecedente a pandemia foram realizados treinamentos 
e oficinas acerca do aleitamento materno e introdução alimentar junto ao grupo 
extensionista. Já no período remoto foi desenvolvida a produção de uma cartilha virtual 
intitulada “Vamos brincar de cozinhar?” que traz dicas de receitas para serem realizadas 
com crianças durante o período de isolamento social, com o objetivo de fazer da prática 
de cozinhar um momento mais divertido. Ademais, a cartilha virtual produzida, foi 
traduzida para a língua inglesa e tornou-se capítulo “Let?s cook? Recipes to prepare 
with children: an alternative to promote healthy eating during the covid-19 pandemic” 
(RIBEIRO et al., 2020) do e-book “Nutritional and food safety guidelines to combat 
Covid-19” (MORAIS et al., 2020).  
No grupo AMInutri também pude participar da iniciação na divulgação dos produtos 
desenvolvidos. Através da mídia social Instagram (@aminutri.ufrn), sendo essa a conta 
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oficial do grupo extensionista, a cartilha produzida bem como informações científicas 
sobre assuntos relacionados a nutrição materno infantil estão sendo diariamente 
compartilhadas. E por fim, no decorrer dos trabalhos remotos também foi elaborado um 
relato de experiência o qual foi submetido e aceito para publicação na Revista de 
Extensão & Sociedade da UFRN, o qual objetiva relatar a criação dos materiais 
educativos (banners e folders) sobre aleitamento materno e introdução alimentar para 
crianças menores de dois anos no cenário do Covid-19. 
 
Conclusão 

 
Durante a minha atuação como discente de IC foi possível desenvolver além de 
produtos científicos o pensamento crítico-reflexivo, compreendendo como funciona a 
metodologia científica, os processos de elaboração, planejamento e execução de uma 
pesquisa os quais contribuem para o desenvolvimento acadêmico e profissional 
enquanto discente. E mesmo com os desafios impostos, as ações desenvolvidas 
durante a pesquisa foram realizadas com nível de sucesso satisfatório. Desse modo, 
mesmo que o projeto não tenha sido executado com sua metodologia proposta, é 
esperado que o mesmo, após o término do cenário atual da pandemia do Covid-19, 
possa ser finalmente efetivado. 
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TÍTULO: Fatores determinantes na composição de vitamina A do leite maduro 

Resumo 

O leite materno é o alimento ideal para a criança nos seis primeiros meses de vida, 
conferindo inúmeros benefícios para o lactente e lactante, além de fortalecer o vínculo 
entre o binômio mãe-filho. Dentre os micronutrientes importante para a saúde do 
neonato destaca-se a vitamina A, antioxidante essencial para o desenvolvimento infantil, 
sistema imunológico e do ciclo visual, sendo imprescindível que haja quantidade 
suficiente dessa vitamina no leite, uma vez que são baixas as reservas corporais ao 
nascimento. Assim, este estudo tinha como objetivo inicial avaliar os fatores 
determinantes na concentração de retinol no leite de mulheres no seguimento da 
lactação. No entanto, não foi possível a coleta de dados previstas no plano de trabalho 
original em decorrência de problemas na submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa e 
à pandemia em curso da COVID-19, sendo as atividades de iniciação científica (IC) 
adaptadas para a nova realidade. Durante esse período foi possível participar de 
atividades do Grupo de Pesquisa Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição, como 
reuniões, eventos e congressos científicos, atividades de extensão e escrita de resumos 
e artigos, e publicação de cartilhas. Mesmo não sendo possível a execução do plano de 
trabalho original, pode-se perceber que a IC conferiu oportunidade de pesquisa e 
extensão dissociadas ao ensino e ampliou o conhecimento, assim como possibilitou o 
desenvolvimento de concepções importantes ao aluno, academicamente e 
profissionalmente. 
 
Palavras-chave: Vitamina A; leite materno; aleitamento materno. 

TITLE: Determinants factors in the composition of vitamin A in the mature milk 

Abstract 

Breast milk is the ideal and non-transferable food for the child in the first six months of 
life, conferring numbers of benefits for both the infant and the infant, in addition to 
improving the bond between the mother-child binomial. Among the micronutrients 
important for health, there is vitamin A, a natural antioxidant and essential for child 
growth and development, immune and visual system. Thus, it is essential that there is a 
sufficient amount of this vitamin in milk, since they are low as corporate reserves in the 
newborn at birth. In addition, it is known that a vitamin composition can affect the lactation 
phase, breastfeeding period and prematurity, but there is still no consensus on the 
influence of socioeconomic, health and nutritional factors. This study aimed to evaluate 
the determining factors in the concentration of retinol in the milk of women following 
lactation. The project cannot be carried out due to the delay of the ethics committee and 
an ongoing pandemic in COVID-19, being impossible to collect data. During the period 
of scientific initiation (CI), it was possible to participate in meetings, events and scientific 
congresses, extension activities and writing abstracts and articles. Even though it is not 
possible to execute the project, the CI confers the opportunity for research and 
dissociated extension to teaching and promotes knowledge, as well as the development 
of important concepts for the student, academically and professionally. 
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Introdução 

O leite materno produzido durante a lactação – caracterizada como o processo 
fisiológico e hormonal em que ocorre a produção de leite pela puérpera no pós parto – 
é reconhecido como o alimento ideal e intrasferível para a criança nos seis primeiros 
meses de vida (BRASIL, 2015). Não apenas do ponto de vista nutricional, pois garante 
todo o aporte de nutrientes, vitaminas e minerais necessárias nessa fase, mas também 
por ser o único alimento adaptado às condições digestivas e metabólicas da criança, 
que neste momento se encontram imaturas (BRASIL, 2015; ACCIOLY; SAUNDERS; 
LACERDA, 2019). A prática do aleitamento materno, além de beneficiar o lactente, 
também acarreta inúmeros benefícios para a lactante. Para o bebê, vale salientar que o 
leite materno auxilia na prevenção de doenças, principalmente das infecções, tendo em 
vista que a sua rica composição e a presença dos agentes anti-infecciosos e as células 
imunológicas. Além disso, também reduz o risco a alergias e obesidade (VICTORA, et 
al., 1987). Para a mãe, além de fortalecer o vínculo afetivo entre o binômio mãe-filho, 
ainda acelera a perda gradual de peso ganho na gravidez, devido ao gasto calórico 
durante as mamadas; protege contra anemia e contribui para uma menor incidência de 
câncer de mama e ovário e diabetes tipo 2 (PARADA, et al., 2005; BRASIL, 2015a). 
Dentre os micronutrientes presentes no leite materno, a vitamina A tem um importante 
papel na saúde da criança. Além de ser um antioxidante natural, ela tem função direta 
no crescimento e desenvolvimento celular, na manutenção e integridade das células 
epiteliais, na expressão gênica e funcionamento do sistema visual e ainda apresenta 
função imunológica (BUTTE, 2002). Dessa forma, segundo JIANG et al. (2016), as 
crianças amamentadas apresentam uma barreira antioxidante mais eficiente e passam 
por estresse oxidativo menos grave do que as crianças não amentadas. Assim sendo, 
é primordial que o leite materno contenha quantidade suficientes desta vitamina, uma 
vez que o lactente apresenta baixas reservas corporais ao nascimento, o que confere 
ao aleitamento materno uma importante estratégia ao combate das deficiências 
nutricionais (GRILO et al., 2015). No entanto, se faz necessário salientar que a 
composição da vitamina A pode sofrer influência externa, como o estágio em que se 
encontra a lactação, período da mamada e prematuridade (RIBEIRO; DIMENSTEIN, 
2004; JIANG, et al., 2016). Em relação a fatores como renda, escolaridade, perfil 
antropométrico, se podem ou não determinar a composição da vitamina, ainda não se 
há um consenso. Tendo em vista essa problemática, o presente estudo traz como 
desfecho primário a concentração de retinol no leite materno, com o objetivo de verificar 
se há relação existente ou não entre as variáveis socienconômicas, de saúde e 
nutricionais. OBJETIVO GERAL Avaliar os fatores determinantes na concentração de 
retinol no leite de mulheres no seguimento da lactação. OBJETIVOS ESPECÍFICOS • 
Caracterizar a população quando a indicadores socioeconômicos, de saúde e 
antropométricos; • Analisar os níveis de retinol no leite materno; • Avaliar a ingestão 
dietética de vitamina A; • Identificar os fatores associados às concentrações de retinol 
no leite materno; • Estimular a iniciação científica nos discentes envolvidos no projeto. 
 
Metodologia 

 
O plano de trabalho intitulado ‘’Fatores determinantes na composição de vitamina A no 
leite maduro’’, parte do projeto de pesquisa ‘’Influência do consumo de alimentos ultra 
processados no estado nutricional e perfil antioxidante de mulheres lactantes e seus 
lactentes da cidade de Natal-RN’’, não pôde ser executado devido ao atraso na 
submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa e à pandemia em curso da COVID-19, 
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tornando inviável a realização das coletas de dados, o que interferiu no andamento do 
projeto de modo geral. No entanto, durante o período da iniciação cientifica as atividades 
foram adaptadas para possibilitar a vivência em aspectos importantes da pesquisa, 
sendo possível realizar e participar de atividades como reuniões científicas, eventos e 
congressos científicos, atividades de extensão, participação na escrita de resumos e 
artigos, e elaboração de produtos da extensão, todas voltadas às atividades inerentes 
do Grupo de Pesquisa Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição. 
 
Resultados e Discussões 

 
Durante esse período, foram realizadas, pelos menos, 15 reuniões científicas no 
departamento de Nutrição (DNUT), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e online via plataforma Google Meet, com média de 1h30 de duração. Estas, 
tratavam-se, no geral, de temas relacionados a pesquisa, discussão e apresentação de 
trabalhos em andamento, planejamento e divisão de tarefas, inclusive atividades de 
extração e análise de vitaminas A e E. Em relação a escrita de resumos de trabalhos, 
estes foram necessários para a participação e apresentação em congressos nacional 
(V Congresso Norte e Nordeste de Nutrição Clínica e Esportiva) como autora e co-
autora, num total de dois trabalhos enviados (OLIVEIRA et al., 2019; SILVA, et al., 
2019). Além disso, houve também a participação na escrita e desenvolvimento de artigo 
científico do tipo revisão sistemática para revista científica de qualis CAPES A1 na área 
Nutrição. Do que se trata das atividades de extensão no projeto ‘’Assistência nutricional 
materno infantil (AMINUTRI)’’, houve a participação no desenvolvimento de banners, 
folders e cartilha de receitas para serem realizadas com as crianças, além de 
treinamentos iniciais e oficinas sobre aleitamento materno e introdução alimentar 
(textura e quantidade de alimentos que devem ser oferecidos de acordo com a faixa 
etária). A confecção dos materiais aconteceu presencialemente, geralmente em grupo, 
assim como as reuniões de planejamento, com duração média de 1h00 e 2h00, 
respectivamente. Durante o período de pandemia foi também iniciado e realizado 
trabalhos por meio das mídias sociais, neste caso no Instagram, com a criação de uma 
conta específica para o projeto, com intuito de divulgação cientifica sobre assuntos 
relacionados a nutrição materno infantil, tendo como base o Guia Alimentar Para 
Crianças Menores de 2 Anos. 
 
Conclusão 

 
Apesar de não ter sido possível a execução do projeto, ainda pude alcançar outras 
oportunidades que a iniciação científica (IC) traz, como pesquisa e extensão dissociadas 
ao ensino e que se mostram cada vez mais efetivas para a ampliação do conhecimento 
acerca da nutrição materno infantil, principalmente entre o eixo aleitamento materno e 
vitamina A. Vale salientar também que minha atuação na IC me auxilia no 
desenvolvimento de concepções importantes, tanto academicamente como 
profissionalmente, sendo uma fonte significativa de apoio teórico e metodológico. Dessa 
forma, espera-se que quando o cenário atual da pandemia em curso do COVID-19 
melhorar, o projeto possa ser, finalmente, colocado em prática e com isso os objetivos 
previamente estabelecidos sejam respondidos. 
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TÍTULO: Análise de microdureza de superfície da resina bulk fill a partir de diferentes 

parâmetros de fotoativação 

Resumo 

Introdução: A microdureza da resina composta é influenciada pela distância e 
intensidade da luz emitida pelo fotopolimerizador. Nesse contexto, o grau de conversão 
pode ser indiretamente avaliado pela diferença de microdureza entre a superfície e a 
base do incremento fotoativado. Paralelo a isso, as resinas bulk fill surgiram como uma 
nova opção de material restaurador, permitindo a polimerização de 4 a 6 mm. Objetivo: 
Avaliar a influência das diferentes configurações de fotoativação de um led de terceira 
geração na variação da microdureza da superfície e da base de um espécime de resina 
Bulk Fill de alta viscosidade em diferentes distâncias de fotoativação. Metodologia: 72 
espécimes (4mm x 6mm) de resina bulk fill serão divididos em 9 grupos, de acordo com 
a configuração e distância do fotopolimerizador do espécime (n=8). Os grupos do estudo 
serão submetidos a três parâmetros de fotoativação (1000 mW/cm² por 20s, 1400 
mW/cm² por 8s e 3200 mW/cm² por 6s) e três distâncias de fotoativação (0 mm, 2 mm 
e 4 mm). Após polimerizados, será realizada análise de microdureza (3 medidas, 
penetrador do tipo Vickers, 100g por 30 segundos) na superfície e na base dos 
espécimes, avaliando a diferença de valores encontrada entre essas duas medidas. Os 
valores obtidos serão submetidos a análise estatística apropriada.  
 
Palavras-chave: Resina composta; Polimerização; Teste de dureza 

TITLE: Surface microhardness analysis of bulk fill resin from different photoactivation 

parameters 

Abstract 

Introduction: The microhardness of the composite resin is influenced by the distance and 
intensity of the light emitted by the photopolymerizer. In this context, the degree of 
conversion can be indirectly assessed by the difference in microhardness between the 
surface and the base of the photoactivated increment. Parallel to this, bulk fill resins have 
emerged as a new option of restorative material, allowing for a polymerization of 4 to 6 
mm. Objective: To evaluate the influence of the different photoactivation configurations 
of a third generation led on the variation of the microhardness of the surface and the 
base of a high viscosity Bulk Fill resin specimen at different photoactivation distances. 
Methodology: 72 specimens (4mm x 6mm) of bulk fill resin will be divided into 9 groups, 
according to the configuration and distance of the specimen photopolymerizer (n = 8). 
The study groups will be developed according to three photoactivation parameters (1000 
mW / cm² for 20s, 1400 mW / cm² for 8s and 3200 mW / cm² for 6s) and three 
photoactivation distances (0 mm, 2 mm and 4 mm). After polymerization, microhardness 
analysis (3 measurements, Vickers-type penetrator, 100g for 30 seconds) will be 
performed on the surface and base of the specimens, evaluating the difference in values 
found between these two measurements. The values obtained will be derived from an 
appropriate analysis.  
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Introdução 

Diferentemente das resinas convencionais, as resinas Bulk Fill permitem a 
polimerização de 4 mm a 6 mm de material, a depender da recomendação do fabricante, 
além da diminuição da contaminação da restauração e falhas nas ligações entre as 
camadas de resina (Karacolak et al., 2018), redução da incorporação de espaços vazios, 
diminuição do tempo operacional e redução da dificuldade da técnica em cavidades 
muito pequenas. (ALshaafia et al 2016. Zorin et al., 2015). 
A composição dos compósitos resinosos foi alterada para permitir o preenchimento em 
massa, objetivando obter um material com propriedades mecânicas adequadas para 
restaurações longevas. Esses compósitos de preenchimento em massa apresentam 
fotoiniciadores mais reativos e fotossensíveis; composição diferente das resinas 
convencionais, como a incorporação de diferentes tipos de carga e pesos moleculares 
mais altos; além do uso de moduladores de contração de polimerização especiais para 
o alivio do estresse de polimerização somado a uma translucidez acentuada, que 
permite a passagem da luz dos fotopolimerizadores até a maior profundidade da 
restauração (Gan et al., 2018. Ilie et al., 2014. Fonza et al., 2015). 
A potência da luz emitida e a distância de fotopolimerização também podem influenciar 
o sucesso da restauração. O compósito precisa alcançar níveis máximos de grau de 
conversão, evitando consequências como a descoloração da resina e diminuição da 
dureza (Beolchi et al., 2015). Para isso, deve-se minimizar a dispersão da luz do 
fotopolimerizador, pois qualquer perda de energia poderá influenciar negativamente no 
resultado final da restauração. 
Existe uma real ligação entre a distância em que está sendo emitido o foco de luz, a 
espessura do compósito, a microdureza de superfície, o grau de conversão da resina e 
o consequente sucesso de uma restauração direta. Estudos mostram que a 
fotopolimerização de compósitos pode não ser completa na parte inferior do corpo de 
prova, e, dessa forma, o topo do incremento terá uma microdureza de superfície maior 
do que a base (Gan et al., 2018). Portanto, é possível afirmar que quanto maior a 
diferença na microdureza nas duas porções do espécime, mais deficiente foi a 
polimerização. Sendo assim, a diminuição da distância de fotopolimerização diminuirá 
a dispersão da luz para o meio externo à restauração, influenciando diretamente na 
microdureza de superfície na base do incremento (Jain et al., 2018). 
Portanto, fatores como a espessura do espécime, composição da resina composta, 
opacidade, a intensidade da energia luminosa, orientação das ondas de luz, tempo de 
exposição a luz do fotopolimerizador, estão grandemente associadas ao sucesso de 
uma restauração em resina do tipo Bulk Fill (Flury et al., 2014; Gan et al., 2018). E devido 
às modificações de composição que este grupo de resinas apresenta, os efeitos das 
diferentes formas de fotoativação ainda são pouco conhecidos, por isso a grande 
relevância em se realizar estudos que avaliem esses parâmetros, pois além de serem 
resinas que trazem como vantagem a economia de tempo clínico para os pacientes e 
cirurgiões-dentistas (ALshaafia et al 2016), também promovem a resolução de um dos 
maiores problemas das resinas convencionais, que é a falha operacional na técnica de 
incrementos de 2 mm e a contração de polimerização, a qual é reduzida devido a 
inserção na composição das resinas Bulk Fill de moduladores de polimerização (Ilie et 
al., 2014). 
Diante deste cenário, este estudo tem como objetivo avaliar a variação de microdureza 
de superfície entre topo e base de espécimes de resina Bulk Fill, utilizando um led de 
terceira geração em três configurações possíveis deutilização (Standart, Alta Potência 
e Potencia Extra) em três distâncias de fotoativação (0, 2 e 4 mm). A hipótese nula a 
ser testada é de que não haverá variação entre a microdureza do topo e da base do 
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espécime, independentemente da configuração do fotopolimerizador e da distância de 
fotoativação utilizada. 
 
Metodologia 

 
Este trabalho consiste em estudo experimental “in vitro” no qual será analisada a 
microdureza de superfície de uma resina Bulk Fill de alta viscosidade, avaliando-se dois 
fatores: configuração do fotopolimerizador (em três níveis - 1000 mW/cm², 1400 mW/cm² 
e 3200 mW/cm²) e distância do fotopolimerizador (em três níveis - 0 mm, 2 mm e 4 mm). 
Serão utilizados 72 espécimes de resina bulk fill (Resina Opus Bulk Fill, cor A2 – FGM, 
Joinvile, SC, Brasil), obtidos nas dimensões de 4 x 6 mm (4 mm de altura e 6 mm de 
diâmetro) e distribuídos em 9 grupos, de acordo com a configuração de fotoativação e 
distância do fotopolimerizador do espécime (n=8). O fabricante do fotopolimerizador 
determina um tempo de fotoativação para cada densidade de potência utilizada em 
incrementos de 2 mm. Neste estudo, como os espécimes apresentarão 4 mm de altura, 
o tempo recomendado pelo fabricante será dobrado. 
Os grupos do presente estudo e o tempo de fotoativação que será utilizado para cada 
densidade de potência estão descritos na tabela 1 
- Confecção dos espécimes de resina 
Para a confecção dos espécimes de resina, primeiramente é feita a matriz de silicona 
de condensação. Com a medição correta da quantidade de material, a silicona é 
manipulada e posteriormente colocada em cima de uma placa de vidro, sobre a qual 
estará um disco de acrílico com 4 mm de espessura e 6 mm de diâmetro. Próximo ao 
disco serão posicionados dois pequenos blocos de acrílico com 4 mm de espessura 
para dar mais estabilidade durante a confecção da matriz (imagem 1). Com o auxílio de 
uma outra placa de vidro, a silicona de condensação é prensada sobre o disco de acrílico 
e espera-se o seu tempo de presa (imagem 2), obtendo-se uma matriz mais estável, 
com máxima lisura e com o mínimo de imperfeições. O espaço anteriormente ocupado 
pelo disco de acrílico será preenchido pela resina (Imagem 3). 
Após a confecção da matriz, a mesma é colocada sob uma placa de vidro limpa para 
que em seguida seja inserida a resina bulk fill (Resina Opus Bulk Fill, cor A2 – FGM, 
Joinvile, SC, Brasil) com o auxílio de uma espátula de resina e um condensador, sendo 
este último utilizado para evitar a ocorrência de espaços vazios, principalmente na 
região da base do espécime (imagem 4). 
Antes da fotopolimerização do espécime, uma tira de poliéster é posicionada sobre o 
bloco de resina, evitando que o oxigênio do ambiente entre em contato com a resina. 
Em seguida, uma leve pressão é exercida com o auxílio de uma placa de vidro é feita, 
para que essa região do topo fique plana e com o mínimo de imperfeições, assim como 
a região da base (imagem 5). Logo em seguida será feita a polimerização com o 
fotopolimerizador Valo Cordless (Ultradent, Indaiatuba, SP, Brasil) na distância de 0 mm 
e nas três diferentes potências. Para os grupos com distâncias de 2 mm e 4 mm, será 
necessária a utilização de uma estrutura de acrílico perfurada no centro para que o 
fotopolimerizador permaneça estável durante todo o tempo de emissão de luz, sem 
alterações no posicionamento do equipamento (imagem 6 e 7). Os espécimes serão 
armezenados em temperatura ambiente e mantidos em ambiente úmido. Após 24h o 
polimento das superfícies será realizado com auxílio de disco de feltro e pasta 
diamantada, aplicados durante 10 segundos. 
- Avaliação da microdreza de superfície 
Os espécimes obtidos serão removidos de seus moldes, sendo a área do topo do 
espécime (superfície mais próxima do fotopolimerizador) identificada com marcação 
permanente. Após 24h, a análise de microdureza será realizada no topo e na base do 
espécime. Para o teste de microdureza, será utilizado o microdurômetro Pantec 
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MV2000A, com penetrador do tipo Vickers, carga estática de 100g por 30 segundos. Em 
cada espécime, serão realizadas 3 indentações em diferentes regiões da superfície, 
separadas entre si por uma distância de aproximadamente 100mm. A marcação 
resultante no espécime será convertida em um valor numérico de dureza (VH) a partir 
da análise de um software específico do microdurômetro. No topo serão feitas três 
indentações, assim como na base, em seguida e a média de cada lado do espécime. 
A profundidade de polimerização será analisada a partir do cálculo da relação de 
microdureza, no qual será dividido a média dos valores de dureza da base pela média 
dos valores de dureza do topo para cada espécime. 
- Análise Estatística 
As médias e desvio-padrão serão calculados para cada grupo testado. Os dados serão 
analisados estatisticamente para comparação entre os diferentes grupos de estudos, 
utilizando os valores de dureza do topo e da base. 
Após distribuição no teste de normalidade, será aplicado o teste ANOVA a dois critérios, 
seguido do pós-teste de Tukey, ambos com significância de 5%. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 
A pesquisa foi temporariamente interrompida em virtude da paralisação das atividades 
institucionais decorrente da pandemia da Covid-19. Sendo assim, os resultados 
apresentados a seguir são frutos do estudo piloto realizado, o qual teve como objetivo 
principal a padronização de uma metodologia de obtenção dos espécimes, assim como 
do tempo de aplicação da ponta penetradora que avalia a dureza da superfície. 
Foram testadas três metodologias diferentes para padronização dos espécimes de 
resina Bulk Fill. A primeira delas consistiu em fazer uma matriz de silicona inserindo um 
disco de acrílico com 4 mm de espessura e 6 mm de largura, que servirá de molde para 
confeccionar o espécime em resina (imagens 8 e 9). Porém a grande desvantagem 
dessa técnica foi justamente o fundo da matriz não ser vazado e sim de silicona de 
condensação, resultando em uma base do espécime com alta rugosidade, o que 
impossibilitava uma adequada indentação dessa superfície (Imagens 10 e 11). 
A segunda metodologia testada é muito semelhante a terceira metodologia, a qual foi 
descrita anteriormente na metodologia da pesquisa. O que as difere é o fato da terceira 
ter um passo de polimento dos espécimes ao final da sua confecção, sendo uma fase 
essencial para melhor indentação e visualização no microdurômetro , tanto na base, 
quanto no topo do espécime. Nas imagens 12 e 13, é possível observar a base e o topo, 
respectivamente, do espécime sem polimento; as imagens 14 e 15, representam, 
respectivamente, o topo e a base do espécime com polimento final, sendo possível notar 
a diferença na morfologia superficial. Os espécimes polidos apresentaram aspecto 
superficial mais regular e com maior lisura, o que, consequentemente, resulta em uma 
identação mais regular e maior facilidade na leitura da imagem.  
Espera-se como resultado dessa pesquisa que a resina Bulk Fill apresente 
polimerização adequada em todo o espécime, não havendo diferença estatisticamente 
significante entre topo e base. Além disso, espera-se também que o aumento da 
distância entre o fotopolimerizador e o espécime de resina composta, comum nas 
situações clínicas de restauração de cavidades posteriores de difícil acesso, não altere 
significativamente os valores de microdureza nem a diferença de microdureza entre topo 
e base, indicando uma adequada conversão do espécime. 
DISCUSSÃO 
Na pesquisa em questão espera-se que não haja alteração significativa para os valores 
de microdureza entre o topo, região que recebe a luz com maior intensidade, e a base, 
que é a região mais profunda do espécime, mesmo quando estão sendo testadas 
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diferentes potências do fotopolimerizador e diferentes distâncias de fotoativação. 
Porém, na literatura há uma certa variação nos valores de microdureza de superfície e 
grau de conversão dos monômeros em polímeros, a depender dos parâmetros de 
fotoativação, sejam eles as diferentes distâncias e/ou potências de diversos 
fotopolimerizadores, além da contribuição dos requisitos que possam interferir nos 
resultados das pesquisas, como a espessura dos espécimes, marca comercial da resina 
e sua viscosidade. (Beolchi et al., 2015; Ilie et al., 2014; Alrahlah et al., 2014; Al-Ahdal 
et al., 2015; Karacolak et al., 2018; Tarle et al., 2014). 
Um estudo realizado por Beolchi, et al. 2015 teve como objetivo avaliar a influência das 
distâncias de fotoativação e a dispersão da luz de quatro marcas de fotopolimerizadores, 
incluindo o que será utilizado na pesquisa em questão, o Valo, comparado com o Elipar 
2, Radii-Cal e Optiluz-401, e dessa maneira associar essa dispersão de luz e a variação 
do grau de conversão e redução ou aumento da microdureza de superfície. O que foi 
observado é que quando aumentava-se a distância de fotoativação, nas distancias de 0 
mm, 4 mm e 8 mm, todos os fotopolimerizadores perdiam a irradiância e energia total 
(16 J/cm2), sendo necessário um tempo maior de fotopolimerização para que houvesse 
um grau de conversão adequado. 
Seguindo essa mesma linha de estudo, Ilie et al. 2014 realizou uma pesquisa que 
comparava o tempo de exposição, o modo de uso do fotopolimerizador, densidade de 
energia e distância de fotoativação em três tipos de resina Bulk Fill de alta viscosidade. 
O interessante é que, igualmente ao estudo de Beolchi et al. 2015, em seus resultados, 
a distância de exposição foi mais relevante na obtenção de uma adequada 
polimerização do compósito, avaliando-se diretamente o grau de conversão do material. 
Entrentanto, no estudo de Ilie, a microdureza, a microdureza de topo e base apresentou 
valores semelhantes.  
Com relação a profundidade de polimerização em resinas Bulk Fill, sabe-se que 
dependendo da sua marca comercial, a espessura de um incremento pode variar de 4 
mm a 6 mm. Em um estudo realizado por Alrahlah et al. 2014, foram testados cinco tipos 
diferentes de resina bulk fill (Tetric EvoCeram® Bulk Fill, X-tra® base, Venus®Bulk Fill, 
Filtek® Bulk Fill, SonicFill®). Observou-se que houveram diferenças estatísticas com 
relação a profundidade de polimerização quando comparadas as resinas após o seu 
tempo de cura, mesmo sendo testadas sob os mesmos parâmetros clínicos de 
fotoativação e distância, sendo a SonicFill® e Tetric EvoCeram® Bulk Fill as que 
obtiveram melhores resultados, com maior profundidade de polimerização após 24 
horas. Sendo assim, é possível concluir que a composição das resinas, dependendo de 
sua marca comercial, influencia diretamente no grau de conversão, assim como a 
distância de polimerização e energia luminosa emitida pelo fotopolimerizador. Um outro 
estudo que teve essa mesma conclusão foi realizado por Al-Ahdal et al. 2015, utilizando 
oito compósitos de Bulk Fill (Bulk Fill x-tra base®, VenusBulk Fill ®, Tetric EvoCeram® 
Bulk Fill, SonicFill®, Filtek® Bulk Fill, everXPosterior®, Beautifil-Bulk® Flowable, 
Beautifil-Bulk® Restorative), incluindo alguns do estudo anteriormente comentado (Al-
Ahdal et al. 2015). 
Um estudo similar ao que será realizado nessa pesquisa em questão, foi realizado por 
Karacolak et al. 2018, que teve como objetivo avaliar a energia transmitida pelo 
fotopolimerizador até a região da base do espécime de resina Bulk Fill, comparando os 
valores de microdureza do topo e da base, correlacionando com as diferentes distâncias 
de fotoativação. Utilizando onze tipos de resina Bulk Fill, em quatro diferentes distâncias 
(2 mm, 4 mm, 5 mm e 6 mm) e mesmo tempo de fotopolimerização (20 segundos), foi 
possível obter como resultado que a energia radiante na região inferior diminuiu quando 
aumentou a espessura da resina, afetando assim os valores de microdureza da base 
dos espécimes. Os resultados variaram dependendo da marca comercial e composição 
da resina, sendo que algumas delas não tiveram diferenças de microdureza quando 
comparadas entre si na região da base (Karacolak et al. 2018). Um outro estudo mostra 
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que a resina Bulk Fill pode ser usada com segurança em incrementos de 4 mm de 
espessura, obtendo-se um grau de conversão adequado até mesmo na base da 
restauração. Entretanto, as diferenças na composição da resina podem variar os valores 
de dureza para topo e base do espécime, a ponto de se tornarem inaceitáveis (Tarle et 
al. 2014). 
 
 
Conclusão 

 
Com os achados do estudo piloto, é possível concluir que os espécimes que serão 
obtidos ao longo da pesquisa terão uma padronização adequada, assim como a 
avaliação do tempo de aplicação da ponta penetradora do microdurômetro. 
Espera-se concluir a pesquisa nos próximos meses, após o retorno habitual das 
atividades institucionais, para que assim seja possível encontrar um conclusão sobre a 
influência das diferentes distâncias e potências de fotoativação no grau de conversão 
dos compósitos em um incremento de resina Bulk Fill, fatores esses que influenciam na 
prática clínica, uma vez que em cavidade de difícil acesso em dentes posteriores é 
comum que haja uma variação da distância de fotoativação e no foco da luz emitida pelo 
fotopolimerizador. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1: grupos de estudo, tempo de polimerização e densidade de potência 
 

 
Imagem 1: em azul, duas placas de vidro; em branco um disco de acrílico com 4 mm de 
espessura e 6 mm de diâmetro e dois pequenos blocos para dar estabilidade durante a 
prensagem da silicona de condensação. Em verde, a silicona de condensação 
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Imagem 2: prensagem da silicona sobre as estruturas em acrílico com o auxílio de uma 
placa de vidro 
 

 
Imagem 3: matriz de silicone após o tempo de presa sob uma placa de vidro. Em uma 
vista frontal é possível observar que essa matriz possui um orifício vazado no centro 
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Imagem 4: inserção da resina Opus Bulk Fill - FGM® na matriz de silicona 
 

 
Imagem 5: prensagem da resina para que se obtenha uma superfície com maior lisura 
e plana 
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Imagem 6: em branco, uma estrutura em acrílico vazada com 2 mm ou 4 mm de 
espessura, utilizadas para dar estabilidade ao fotopolimerizador nessas distâncias 
 

 
Imagem 7: fotopolimerização nas distâncias de 2 mm ou 4 mm com o auxílio da estrutura 
em acrílico. 
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Imagem 8: confecção da matriz de silicone com inserção do disco de acrílico 
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Imagem 9: matriz preparada após o tempo de presa da silicone de condensação 
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Imagem 10: Visualização da superfície do topo do espécime da 1ª metodologia no 
microdurômetro 
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Imagem 11: Visualização da superfície da base do espécime da 1ª metodologia no 
microdurômetro 
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Imagem 12: Visualização da superfície do topo do espécime da 2ª metodologiasem 
polimento no microdurômetro 
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Imagem 13: Visualização da superfície da base do espécime sem polimento no 
microdurômetro 
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Imagem 14: Visualização da superfície do topo do espécime com polimento no 
microdurômetro 
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Imagem 15: Visualização da superfície da base do espécime com polimento no 
microdurômetro 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1182 

 

CÓDIGO: SB0438 

AUTOR: GUSTAVO BORBA DIAS 

COAUTOR: EMILY RICELLY DA SILVA OLIVEIRA 

COAUTOR: NATÁLIA RODRIGUES SILVA 

COAUTOR: ONDINA KARLA MOUSINHO ROCHA TORRES 

ORIENTADOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL 

 

 

TÍTULO: Análise da imunoexpressão de HSP27 em periapicopatias. 

Resumo 

As lesões periapicais (LPs) surgem em resposta aos microrganismos invasores na 
região periapical do dente que sofreu necrose pulpar. Este estudo visa avaliar a 
imunoexpressão da proteína HSP27 nas LPs, investigando sua possível influência na 
patogenia dessas lesões. A amostra é composta por 20 cistos radiculares (CRs) e 20 
cistos residuais (CRRs). Os CRs e os CRRs foram categorizados pela espessura do 
revestimento epitelial e intensidade do infiltrado inflamatório. A análise imunoistoquímica 
considerou a intensidade e distribuição de imunomarcação no epitélio cístico. Os 
resultados foram submetidos às análises descritivas e testes estatísticos com nível de 
significância de 5% (p<0,05). Os resultados parciais evidenciaram um infiltrado 
inflamatório moderado/intenso e revestimento epitelial hiperplásico para a maior parte 
dos CRs, enquanto a maioria dos CRRs exibiu infiltrado ausente/leve e epitélio atrófico; 
todas as amostras mostraram imunomarcação positiva para o anti-HSP27; o terço 
superior do epitélio dos CRs apresentou menor expressão de HSP27 (p=0,019). 
Evidenciou-se ainda correlação entre intensidade do infiltrado inflamatório e o tipo de 
LP (p = <0,001) e entre a intensidade do infiltrado inflamatório e a imunomarcação 
(p=0,046). A imunoexpressão de HSP27 verificada em CRs e CRRs sugere sua 
participação na patogênese dessas lesões, possivelmente participando da modulação 
do desenvolvimento do revestimento epitelial. 
 
Palavras-chave: Lesão periapical. Imunoistoquímica. Proteína de choque térmico 

HSP27. 

TITLE: Analysis of HSP27 immunoexpression in periapical lesions. 

Abstract 

Periapical lesions (PL) appear as a response of the immune system to pathogens in the 
periapical region. This study aims to evaluate the expression of the HSP27 protein in 
PLs, investigating its possible role on the pathogenicity of these conditions. The sample 
was composed of 20 radicular cysts (RCs) and 20 residual cysts (RCCs). RCs and RCCs 
were categorized according to the thickness of the epithelial lining and intensity of 
inflammatory infiltrate. The immunohistochemistry analysis considered the intensity and 
distribution of HSP27 staining in the layers of the cystic epithelial lining. The results were 
submitted to descriptive and statistical tests with a significance level of 5% (p<0,05). The 
partial results showed mostly moderate/intense inflammatory infiltrate and hyperplasic 
epithelial lining for RCs, while RCCs showed absent/mild infiltrate and atrophic epithelial 
lining. HSP27 was detected in all samples; the upper third of the RCs lining showed a 
lower expression of HSP27 (p=0,019). A correlation was verified between inflammatory 
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infiltrate intensity and type of PL (p<0,001), as well as inflammatory infiltrate intensity 
and staining intensity (p=0,046). The expression of HSP27 seems to influence the course 
of PLs, possibly by modulating the development of the epithelial lining. 
 
Keywords: Periapical lesions. Immunohistochemistry. HSP27 Heat-Shock Proteins. 

Introdução 

As lesões periapicais (LPs) surgem como resposta do sistema imune aos agentes 
agressores na região periapical de um elemento dentário que sofreu necrose pulpar. 
Fazem parte da ação de defesa do organismo contra o processo infeccioso, que pode 
se disseminar em direção aos tecidos periapicais, originando entidades patológicas 
como os cistos radiculares (CR) (BERAR et al., 2016; HUANG et al., 2017). A 
prevalência dessa lesão é maior em pacientes com idade entre 20 e 40 anos e 
representa de 52% a 68% dos casos de cistos odontogênicos (MENDONÇA et al., 
2017). 
 
Se o CR permanecer no interior do osso mesmo após a exodontia do dente associado, 
surgirá o cisto radicular residual (CRR), que é semelhante histologicamente ao CR, 
porém, encontrado em áreas edêntulas. São comumente descobertos em exames 
radiográficos de rotina e representam cerca de 3,3 a 18% de todos os cistos 
inflamatórios, tendo maior incidência entre 30 a 60 anos (TSVETANOV et al., 2016; 
BRITO et al., 2018). 
 
Em geral, as duas lesões são assintomáticas, mas podem apresentar dor e sintomas 
provenientes de uma exacerbação aguda ou aumento do tamanho da lesão, resultando 
em possíveis complicações e manifestações sistêmicas graves (GUARALDI et al., 
2019). 
 
Nesse sentido, estudos que abordam a atuação da resposta imune na patogênese 
dessas lesões identificaram a presença das proteínas de choque térmico (heat shock 
proteins – HSP), sugerindo um possível envolvimento dessas moléculas na modulação 
do desenvolvimento dessas LPs (LEONARDI et al., 2001; SUZUKI et al., 2002; 
PEREIRA et al., 2018). 
 
As HSPs representam um conjunto de proteínas chaperonas que são induzidas por 
hipertermia e injúrias celulares, atuando na defesa celular frente a quadros infecciosos, 
desencadeando a resposta imune por meio da ativação de macrófagos e citocinas pró-
inflamatórias, e aumentando a sobrevida celular em condições atípicas e de estresse 
(GOODMAN et al., 2014; LIANOS et al., 2015). Em situações de normalidade, são 
expressas em baixas concentrações, podendo aumentar conforme o surgimento de 
injúrias e estresses celulares (GE et al., 2017). 
 
Dentre as HSPs de baixo peso molecular, encontra-se a HSP27, que possui notável 
atividade na diferenciação, proliferação e regulação da apoptose celular, na proteção 
contra mediadores inflamatórios citotóxicos, no transporte e degradação de proteínas e 
na cicatrização de feridas (CHENG et al., 2015; KARAM et al., 2017). 
 
A atuação da resposta imune na patogênese das LPs ainda não foi completamente 
elucidada, tornando necessário mais estudos que abordem a etiopatogenia dessas 
patologias (CAMPOS et al., 2015; DILL et al., 2015). Portanto, o presente estudo visa 
ampliar esse conhecimento por meio da análise da expressão de HSP27 em CRs e 
CRRs para investigar se e como tal proteína participa da modulação dessas lesões, 
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tendo em vista a alta frequência e as possíveis complicações clínicas que podem 
apresentar. 
  
 
Metodologia 

 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (número do parecer: 3.325.737). 
 
CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO: 
 
Este trabalho é uma análise retrospectiva descritiva, desenvolvida por meio da 
observação, exame e registro dos aspectos histopatológicos de CRs e CRRs, além da 
avaliação da expressão imunoistoquímica da HSP27 nessas lesões. 
 
AMOSTRA: 
 
Os casos de CRs e CRRs foram coletados do serviço de Anatomia Patológica da 
Disciplina de Patologia Oral, do departamento de Odontologia, da Universidade do Rio 
Grande do Norte. Foram selecionados 20 CRs e 20 CRRs.  
  
Critérios de inclusão: 
 
• Informações clínicas suficientes para a realização do estudo clinico; 
• Quantidade e qualidade do material contido nos blocos de parafina suficientes para 
confecção de lâminas para o estudo histopatológico e imunoistoquímico; 
• Todos os casos selecionados foram obtidos a partir de pacientes que não realizaram 
tratamento endodôntico prévio nos dentes associados às lesões. 
Critérios de exclusão: 
• Fichas clínicas com informações insuficientes para a realização do estudo clínico; 
• Blocos de parafina com material insuficiente para a realização do estudo 
histopatológico e imunoistoquímico; 
• Casos em que os pacientes tenham realizado tratamento endodôntico previamente. 
 
ANÁLISE MORFOLÓGICA 
 
Os espécimes foram cortados em secções de 5-µm de espessura, submetidos à 
coloração pela técnica da Hematoxilina/Eosina e observados sob microscópio de luz. 
Para avaliar a intensidade do infiltrado inflamatório, foi selecionado 1 campo 
microscópico a partir da região subepitelial dos CRs e CRRs (em direção à periferia), o 
qual foi dividido em três terços, sob aumento total de 200x. A classificação das lesões 
se deu da seguinte maneira: (ausência de infiltrado inflamatório), grau I (leve)/infiltrado 
inflamatório restrito ao primeiro terço, grau II (moderado)/infiltrado inflamatório até o 
segundo terço, ou grau III (intenso)/infiltrado inflamatório até o terceiro terço. 
 
Para a avaliação dos revestimentos epiteliais foi adaptado o critério sugerido por Moreira 
et al. (2000), em que CRs e CRRs que apresentaram maior extensão de 2 a 10 camadas 
de células foram classificados como atróficos e os que possuíam mais de 10 camadas 
de células foram classificados como hiperplásicos. 
 
ANÁLISE DO PERFIL IMUNOISTOQUÍMICO 
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A avaliação da imunoexpressão foi determinada com base na positividade da marcação, 
em que todas as células com pigmentação de coloração acastanhada foram 
consideradas positivas. Nesse sentido, as amostras foram examinadas sob microscópio 
de luz por dois examinadores previamente calibrados e os dados anotados e fichas 
elaboradas para o estudo. Em caso de disparidade entre as análises, os examinadores 
reavaliaram os casos em conjunto para estabelecerem um consenso. Na intenção de 
quantificar a imunoexpressão da HSP27, foi utilizada uma adaptação da metodologia 
proposta por Luz et al. (2017), o revestimento epitelial foi divido em regiōes basal, 
suprabasal e superiror, a expressão da proteína foi avaliada baseada na intensidade de 
imunomarcação para cada uma das três regiōes, sendo classificada como 0 (negativa), 
1 (fraca), 2 (moderada) e 3 (intensa). 
  
ANÁLISE ESTATÍSTICA 
  
As informações obtidas foram organizadas em um banco de dados informatizado com 
o auxílio do programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na 
versão 22.0. Para investigar a relação entre o infiltrado inflamatório e o revestimento 
epitelial dos cistos e entre o infiltrado inflamatório e a expressão de HSP27 foi empregue 
o teste Exato de Fisher. Em prol da realização dos testes estatísticos, alguns grupos 
foram categorizados associadamente, como o infiltrado inflamatório (zero + grau I + grau 
II versus grau III) e a intensidade da imunomarcação nas regiões epiteliais (ausente + 
leve versus moderada + intensa) para, assim, possibilitar a análise entre a intensidade 
do infiltrado inflamatório e o revestimento epitelial das LPs, além da expressão de 
HSP27 (por região) com o tipo de LP, por meio dos testes de qui-quadrado de Pearson 
e Exato de Fisher. 
 
O nível de significância determinado para todos os testes estatísticos foi de 5% (p < 
0,05). 
  
 
Resultados e Discussões 

 
ANÁLISE MORFOLÓGICA 
 
Os 20 casos de CRs e 20 casos de CRRs previamente selecionados foram analisados. 
O exame da intensidade do infiltrado inflamatório revelou maior predominância de 
infiltrado moderado/intenso para CRs, representando 90% (n = 18) das amostras. Para 
os CRRs, predominou o infiltrado inflamatório ausente/leve, sendo 85% (n = 17) do total. 
O revestimento epitelial hiperplásico foi encontrado em 60% (n = 12) das amostras de 
CRs, enquanto nas amostras de CRRs foram identificadas 70% (n = 14) de revestimento 
epitelial atrófico (Tabela 1). Não houve resultado estatisticamente significativo quanto à 
associação entre a espessura do revestimento epitelial e a intensidade do infiltrado 
inflamatório para CRs (p = 1000) e CRRs (p = 0,202) (Tabela 2) nesta amostra. Foi 
constatada correlação entre a intensidade do infiltrado inflamatório e o tipo de LP 
(p=<0,001) (Tabela 1). 
 
ANÁLISE IMUNOISTOQUÍMICA 
 
Todas as amostras submetidas ao anticorpo anti-HSP27 demostraram imunomarcação 
positiva. 
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A intensidade da imunomarcação em CRs foi moderada/intensa para a região basal e 
suprabasal em 60% dos casos (n = 12), e ausente/leve para a região superior em 85% 
dos casos (n = 17) (Tabela 3). Quanto aos CRRs, foi observada marcação 
moderada/intensa na região basal em 85% (n = 17) das amostras, moderada/intensa na 
região suprabasal em 90% (n = 18) dos casos e moderada/intensa na região superior 
em 55% (n = 11) dos cistos. 
Quanto à associação entre o tipo de lesão e a intensidade de marcação de HSP27 nas 
diferentes regiões epiteliais, foi observado menor expressão no terço superior dos CRs 
(p=0,019) (Tabela 4). Houve associação estatisticamente significativa entre a 
intensidade de infiltrado inflamatório e a imunomarcação epitelial de HSP27, sendo 81% 
(n=17) de amostras com infiltrado moderado/intenso com marcação ausente/leve na 
região epitelial superior (p=0,046) (Tabela 5). Os testes mostraram que não houve 
associação entre os tipos de lesão e o padrão de marcação (focal ou difuso) (Tabela 6) 
pelo anticorpo anti-HSP27. 
 
Nesse estudo, os CRs apresentaram, em sua maioria, infiltrado moderado/intenso, 
apresentando relação entre a presença de foco infeccioso e a quantidade de infiltrado 
inflamatório local, como foi verificado nos estudos de Mourão et al. (2016). Já os CRRs 
apresentaram, em sua maioria, infiltrado inflamatório categorizados como ausente/leve, 
apontando que a remoção do foco infeccioso leva à diminuição de intensidade do 
estímulo ao sistema imune e, consequentemente, do infiltrado, corroborando os 
resultados de Lin et al. (2017). 
 
A presença de LPs desencadeia mecanismos que induzem ao estresse celular e, 
consequentemente, aumenta a expressão de HSPs. A HSP27 agirá em resposta ao 
estresse celular por meio da sua capacidade de proteger as células contra citotoxicidade 
de mediadores inflamatórios, bloquear a apoptose, dispor maior resistência ao choque 
térmico e estresse oxidativo, e aumentar a termotolerância celular, além disso, pode 
atuar na regulação da diferenciação epitelial e no processo de cicatrização de feridas, 
estimulando a migração de ceratinócitos (MORIMOTO et al., 1997; LAPLANTE et al., 
1999; LEONARDI et al., 2001). É dessa forma que a função citoprotetora da HSP27 é 
associada com suas funções de chaperonas. Há de ressaltar que a superexpressão ou 
subexpressão de HSP27 está relacionada à algumas doenças em humanos, como 
desordens neurológicas, musculares e cardíacas. Entretanto, em condições normais, 
sua atuação frente ao desafio do estresse e da sobrevivência celular é relevante e deve 
ser considerado (SINGH et al., 2017). 
 
Todas as amostras de CR e CRRs submetidas ao anticorpo anti-HSP27 detectaram a 
presença da proteína, sugerindo que ela pode atuar modulando a patogênese dessas 
lesões. Contudo, a observação das amostras trouxe resultados diferentes quanto à 
intensidade da imunomarcação da HSP27, de acordo com as regiões epiteliais 
analisadas. Dessa forma, foi evidenciado intensidade moderada/intensa nas regiões 
basal e suprabasal de ambas lesões, sugerindo que essa maior imunoexpressão nessas 
áreas pode estar relacionado ao papel da proteína na regulação da diferenciação, do 
crescimento e da migração celular (MOHTASHAN et al., 2011; GOODMAN et al., 2014). 
 
Conforme o estudo realizado por Leonardi et al. (2001), a expressão de HSP27 pode 
ser maior conforme a presença e a quantidade de infiltrado inflamatório intra ou 
subepitelial, em comparação com o epitélio não inflamado adjacente, indicando que o 
estímulo inflamatório induz a maior expressão da proteína e sugerindo um efeito protetor 
da molécula sobre as células epiteliais frente ao processo inflamatório. Todavia, de 
acordo com os experimentos de Nahomi et al. (2014), que investigaram os efeitos de 
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citocinas pró-inflamatórias em células de retina, a expressão de HSP27 pode ser 
diminuída na presença da combinação dessas citocinas, por meio da formação de 
espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico, que fazem surgir o peroxinitrito. Tais fatos 
podem elucidar os achados deste estudo quanto a menor expressão de HSP27 em 
áreas de alta intensidade de infiltrado inflamatório. Este achado pode ainda estar 
associado à produção local de IL-10, que pode afetar a ação anti-inflamatória dessas 
proteínas (XIAO et al., 2004). 
 
A função da HSP27 em bloquear as vias apoptóticas e favorecer a sobrevivência celular 
é um importante papel de proteção diante do estresse fisiológico (SINGH et al., 2017). 
Como descrito por Kaigorodova et al. (2016), a participação da HSP27 na tolerância 
tumoral impediu a formação de apoptossomos ao se ligar com o citocromo C, bem como 
por meio da ligação da fosfo-HSP27 à proteína Daxx, inibindo a apoptose mediada pelo 
receptor Fas. Dessa maneira, a expressão de HSP27 em LPs pode indicar um possível 
papel na manutenção dessas lesões devido a sua função anti-apoptótica. 
  
 
Conclusão 

 
Até o momento, os resultados do presente estudo indicam o possível papel dessa 
proteína na modulação das LPs, ressaltando sua provável atuação, especialmente, na 
modulação do desenvolvimento do revestimento epitelial cístico. Tais achados 
contribuem para esclarecer o papel do sistema imunológico nestas lesões e, com a 
elucidação dos mecanismos desempenhados por esta proteína, será possível, no futuro, 
melhorar os parâmetros diagnóstico e a abordagem terapêutica a este tipo de lesão. 
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Anexos 

 

 
Associação entre as características morfológicas e o tipo de lesão. 
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Associação entre a espessura do epitélio e a intensidade de infiltrado inflamatório em 
cada tipo de lesão. 
 

 
Associação da imunoexpressão de HSP27 (regiões basal, suprabasal e superior) com 
o tipo de lesão. 
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Associação entre a imunoexpressão epitelial de HSP27 (regiões basal, suprabasal e 
superior) e a intensidade de infiltrado inflamatório em cistos radiculares e cistos 
residuais. 
 

 
Associação da distribuição da imunomarcação da HSP27 e o tipo de lesão. 
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Imunoexpressão da HSP27 (regiões basal, suprabasal e superior) por tipo de lesão. 
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TÍTULO: Resposta da supressão contralateral de emissões otoacústicas transientes em 

bebês de um mês e seis com sífilis congênita: série de casos 

Resumo 

A sífilis congênita pode gerar a perda auditiva tardia e gradativa, sendo necessário 
realizar o acompanhamento audiológico. Correlato a ISSO, o Uso do Método das 
Emissões Otoacústicas Transientes por Supressão (EOAT-S) mostra-se como a técnica 
que permite analisar a integridade da via auditiva eferente. Desse modo, o objetivo do 
estudo foi exportar os resultados da EOAT-S em bebês com sífilis congênita com um e 
seis meses. Foram impostos quatro sujeitos, dois com sífilis congênita e dois sem 
fatores de risco para perda auditiva. Nas previsões, foi realizado o Potencial Auditivo de 
Tronco Encefálico com clique, houve presença das ondas I, III e V a 80 dB nNA dentro 
do normal e presença da onda V em 30 dB nNA. Com as EOAT com estímulo não-linear 
a 80dB NPS os dissipação respostas bilateralmente.As EOAT-S foram realizadas com 
estímulo linear a 60 dB NPS e ruído branco contralateral a 60 dB NPS. Houve 
similaridade do efeito inibidor do ruído entre os grupos e orelhas. A amplitude geral das 
EOAT com ruído foi maior do que sem ruído contralateral em 87,5% orelhas no primeiro 
mês e 83,33% das orelhas no sexto mês.Portanto, 12,5% tiveram efeito supressor das 
EOAT com um mês e 16 , 34% tiveram com seis meses. Assim, este estudo evidenciou 
a ausência da supressão das EOAT dos bebês estudados podendo indicar atraso 
maturacional em ambos os grupos, por não ter ocorrido diferença entre os 
mesmos.Porém, estes dados devem ser confirmados com aumento do número amostral 
em cada grupo. 
 
Palavras-chave: Sífilis congênita.Audição.Crianças.Tronco encefálico.Cóclea. 

TITLE: Response to contralateral suppression of transient otoacoustic emissions in 

babies one month and six with congenital syphilis: case series 

Abstract 

Congenital syphilis can cause late and gradual hearing loss, requiring audiological 
monitoring. Correlated to THAT, the Use of the Transient Otoacoustic Emissions by 
Suppression Method (TOAE-S) is shown as the technique that allows to analyze the 
integrity of the efferent auditory pathway. Thus, the objective of the study was to export 
the results of TOA-S in infants with congenital syphilis at one and six months. Four 
subjects were imposed, two with congenital syphilis and two without risk factors for 
hearing loss. In the forecasts, the Brainstem Auditory Potential was performed with click, 
waves I, III and V were present at 80 dB nNA within the normal range and wave V was 
present at 30 dB nNA. With TEOAEs with non-linear stimulus at 80dB SPL the dissipation 
responses bilaterally. TEOA-S were performed with linear stimulus at 60 dB SPL and 
contralateral white noise at 60 dB SPL. There was similarity in the noise inhibiting effect 
between groups and ears. The general amplitude of TEOAEs with noise was greater 
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than without contralateral noise in 87.5% ears in the first month and 83.33% of the ears 
in the sixth month.Therefore, 12.5% had a suppressive effect of TEOAEs at one month 
and 16 , 34% had it at six months. Thus, this study showed the absence of TOAE 
suppression in the studied babies, which may indicate maturation delay in both groups, 
as there was no difference between them. However, these data must be confirmed with 
an increase in the sample number in each group. 
 
Keywords: Congenital syphilis. Hearing. Children. Brainstem. Cochlea. 

Introdução 

A sífilis congênita é uma infecção que tem como agente etiológico a bactéria Treponema 
Pallidum, esta é responsável por disseminar a infecção por via transplacentária da mãe 
infectada para o feto, independentemente da etapa da gravidez ou fase da doença. A 
transmissão mãe-bebê ocorre quando essa não foi adequadamente tratada ou não 
realizou o tratamento (SANCHEZ et al., 1993). 
No Brasil, no período de 1998 a junho de 2019 as taxas de incidência da sífilis congênita 
em menores de um ano aumentaram substancialmente. Entre 2009 e 2018 passou de 
2,1 a 9,0, respectivamente. As maiores incidências se concentram na região Sudeste 
(44,4%), seguida do Nordeste (30,2%) e Sul (11,3%) (BRASIL, 2019). 
O bebê acometido por essa infecção pode desenvolver complicações precoces e tardias 
(BRASIL, 2015). Uma delas é a perda auditiva do tipo neurossensorial bilateral 
(KARMODY; SCHUKNECHT,1966), com manifestação tardia e progressiva (JOINT 
COMMITTEE ON INFANT HEARING, 2019), sendo,então necessário realizar o 
acompanhamento audiológico a cada seis meses até os dois anos de idade 
(BRASIL,2015). 
Tendo em vista a característica da perda auditiva decorrente dessa patologia,o 
procedimento das Emissões Otoacústicas Transientes por Supressão (EOAT-S) é 
utilizado para avaliar o Sistema Olivococlear Medial (SOCM), o qual controla a atividade 
mecânica das células ciliadas externas (BERLIN et al.,1994). A ativação desse sistema 
acontece a partir da apresentação de um ruído em sujeitos com integridade da via 
auditiva,mediante essa ativação,a amplitude das emissões otoacústicas é 
reduzida,ocorrendo,assim, o efeito supressor (GUINAN, 2006; SOUSA; GARCIA; 
AZEVEDO, 2008). 
As EOAT-S possuem alta efetividade na detecção das perdas auditivas 
neurossensoriais,devido ser possível analisar as vias auditivas centrais,envolvendo o 
tronco encefálico e, nesse, o SOCM (DURANTE, CARVALLO, 2006). A ausência ou 
diminuição do efeito supressor pode ser indicativo de risco para alterações auditivas 
(CARVALLO et al.,2015), em especial, retrococleares (JESUS et al., 2016). O SOCM 
envolvido na supressão das EOA possui relevância clínica,pois atua na proteção 
auditiva contra ruídos excessivos,auxilia a localizar o som,na atenção seletiva,como 
também na seleção de frequência (GUINAN,2006). Observar a fisiologia deste efeito 
supressor ao longo do desenvolvimento também pode ser um marcador de 
desenvolvimento da via auditiva eferente ou mesmo no aparecimento de alguma 
alteração neste sistema. Além do que a compreensão do processo maturacional do 
SOCM pode contribuir para informações sobre as interações do sistema eferente com 
a cóclea e ao possível uso da sua função em procedimentos de triagem e avaliação 
audiológica (GKORITSA et al, 2007). 
Portanto, o objetivo desse estudo foi relatar as respostas obtidas nas emissões 
otoacústicas transientes por supressão em bebês com sífilis congênita no primeiro e 
sexto mês de vida. 
 
Metodologia 
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) com número de parecer 3.360.991. As avaliações foram 
realizadas no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/HUOL). Os 
responsáveis pelos lactentes envolvidos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), concordando, desta forma, com a realização e divulgação da 
pesquisa e seus resultados. 
São apresentados os casos de quatro sujeitos, sendo dois com sífilis congênita e dois 
sem fatores de risco para a perda auditiva segundo o Joint Committee of Infant Hearing 
(2019). Todos são provenientes de maternidades públicas, na qual realizaram a Triagem 
Auditiva Neonatal Universal (TANU) com passa bilateralmente, sugerindo, 
possivelmente, a integridade da função auditiva coclear. Os sujeitos foram avaliados por 
volta do primeiro e no sexto mês de vida, todos realizaram inspeção do meato acústico 
externo, avaliação com o Potencial Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) no 
equipamento Intelligent Hearing System (IHS), módulo SmartEP, apresentando 
presença de onda I-III-V a 80 dB nNa bilateralmente dentro do esperado para a idade e 
presença de onda V a 30 dB nNA e presença de emissão otoacústica transiente (EOAT) 
com estímulo não-linear a 80 dB NPS em ambas as orelhas. 
O registro das EOAT por supressão foi realizado no equipamento IHS, módulo 
SmartTrOAE e sonda 10D OAE. Não houve critério para determinar por qual orelha 
começar, a sonda era colocada de acordo com a posição em que o bebê se encontrava. 
Por conseguinte, primeiramente, aconteceu a coleta das EOAT por supressão sem ruído 
com o estímulo click modo linear de 80 msec, a uma intensidade de 60 dB NPS, uma 
taxa de 21,1/s e controle automático de ganho. Foram apresentados 1024 sweeps, em 
uma janela de análise de 2,5 a 20 ms, gravados em dois buffers A/B para a checagem 
da reprodutibilidade, sendo aceito pelo equipamento uma correlação de 90% por 
frequência. Os bebês que apresentaram resposta em três frequências por orelha 
realizaram a segunda coleta das EOAT com o ruído contralateral. Em uma intensidade 
de 60 dB NPS, tempo de supressão de 400 ms e um interstimulus interval (ISI) de 10 
ms. Para determinar a média de supressão foi usado o módulo de análise de supressão 
do IHS, subtraindo a raiz quadrada média (RMS) das EOAT sem ruído das emissões 
com ruído. 
O sujeito 1, sexo feminino com sífilis congênita, nasceu com 39 semanas e cinco dias 
de idade gestacional (IG), Apgar 9 no primeiro e quinto minuto. O peso ao nascer de 
3.605 gramas, 48.5cm de estatura, perímetro cefálico de 35,5cm e sem intercorrências 
no nascimento. A mãe apresentou histórico de sífilis dois anos antes da gestação e na 
gravidez atual, com Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) 1:2 no parto. O 
bebê teve VDRL 0:0 ao nascimento. A criança e a mãe passaram seis dias internados 
na maternidade para realização do tratamento, o bebê recebeu Penicilina Benzatina e 
Cristalina injetável e a genitora Penicilina Benzatina. No acompanhamento com o VDRL 
com um e três meses a amostra foi não reagente. A avaliação da supressão das EOAT 
foi realizada aos 24 dias de vida e aos 186 dias. 
O sujeito 2, sexo masculino com sífilis congênita, nasceu de 40 semanas de IG, Apgar 
8 no primeiro minuto e 9 no quinto minuto, sem intercorrências no parto. Com peso de 
2.586 gramas, 46,7 cm de estatura e perímetro cefálico de 32 cm. O VDRL materno foi 
1:2 e do bebê 1:1 ao nascimento, este realizou o tratamento com Penicilina Benzatina 
ficando dois dias internado. O VDRL da criança no primeiro e terceiro mês de vida 
apresentou resultado não reagente. A avaliação da supressão das EOAT foi realizada 
aos 36 dias de vida e aos 154 dias. 
O sujeito 3 do sexo masculino, sem fator de risco para a perda auditiva conforme o Joint 
Committee of Infant Hearing (2019), IG de 37 semanas e um dia, Apgar 9 no primeiro e 
quinto minuto, peso ao nascer de 3.170 gramas, 47cm de comprimento e perímetro 
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cefálico de 35,5cm, recebeu alta após três dias na maternidade. A avaliação da 
supressão das EOAT foi realizada aos 31 dias de vida e aos 168 dias. 
O sujeito 4, sexo feminino sem fator de risco para a perda auditiva conforme o Joint 
Committee of Infant Hearing (2019), com IG de 40 semanas e dois dias, apresentou 
Apgar de 8 no primeiro minuto e 9 no quinto minuto. Peso de 3.598 gramas ao 
nascimento, 48,5cm de comprimento, perímetro cefálico de 35 cm, ficou por dois dias 
internado na maternidade. A avaliação da supressão das EOAT foi realizada aos 39 dias 
de vida e aos 245 dias. 
 
Resultados e Discussões 

 
Na tabela 1 são apresentados os dados de avaliação das EOAT por supressão 
realizadas por volta do primeiro e no sexto mês de vida, quando observa-se que 87,5% 
(7/8) das orelhas dos bebês não tiveram supressão das EOAT com aproximadamente 
um mês e 83,33% (5/6) não tiveram com seis meses. Isso independente da presença 
ou não da sífilis congênita. Somente um bebê com supressão ausente com mês 
apresentou a mesma presente aos seis meses. Por outro lado, o sujeito 2 que teve 
supressão das EOAT com um mês não pode ser realizado aos seis meses. 
O sujeito 1 e 3 apresentaram a amplitude geral das EOAT linear na OD e OE diminuídas 
quando comparados o primeiro e o sexto mês tanto sem ruído quanto com ruído. Já o 
sujeito 2 e 4 tiveram a amplitude geral das EOAT linear aumentada na orelha direita sem 
ruído e, apenas o sujeito 2 na EOAT com ruído manteve quase o mesmo valor de 
amplitude geral. As EOAT da orelha esquerda aos seis meses não pôde ser obtidas nos 
sujeitos 2 e 4 (Tabela 1). 
Os resultados descritivos e comparativos de quatro sujeitos, sendo dois com sífilis 
congênita e dois sem indicador de risco para a deficiência auditiva evidenciaram que há 
similaridade na amplitude das EOAT linear a 60 dB NA sem ruído e com ruído 
contralateral, sendo, portanto, semelhante a ausência dos efeitos de supressão de todos 
os sujeitos independente da presença da sífilis congênita. 
Comparando aos achados de Hamburger et al. (1998) que estudou as EOAT não linear 
em bebês de um mês de vida a amplitude geral das EOAT linear deste estudo com e 
sem ruído são similares. No entanto, Hamburger et al (1998) evidenciou efeito de 
supressão nos bebês o que não foi observado nos quatro sujeitos relatados neste 
estudo. 
Isto permite inferir que o sistema olivococlear medial possa ter sido afetado pela sífilis 
congênita minimamente sem mostrar efeitos até os seis meses de idade. Em bebês sem 
indicador de risco num estudo longitudinal Durante e Carvallo (2006) observaram que 
houve diminuição na magnitude das EOAT com ruído contralateral do primeiro ao sexto 
mês. Isto concordou com o observado neste estudo que 83,33% das orelhas tiveram 
amplitude geral diminuída quando comparado primeiro e sexto mês. Somente 16,34% 
(1/6) orelhas houve aumento da amplitude ao sexto mês quando comparado ao primeiro 
mês. 
Por outro lado, observa-se no estudo de Gkoritsa et al. (2006) que estudaram bebês 
prematuros e a termos que ambos os grupos tiveram efeito supressor das EOAT, sendo 
que os prematuros num percentual menor, porém com amplitudes de EOAT que não 
evidenciaram diferença significativa. Em outro estudo de Gkoritsa et al. (2007) 
comparando bebês a termo, prematuros e com indicadores de risco (não incluíram as 
infecções congênitas) evidenciou que apenas a idade prematura no dia do teste e o 
tratamento prolongado com aminoglicosídeo influenciaram a maturação do SOCM. Os 
dias de vida pós-parto, baixo peso ao nascer e a gravidade da icterícia não têm nenhum 
efeito estatisticamente significativo no desenvolvimento da EAOT-S. Embora esses 
estudos não tenham incluído bebês com sífilis congênita como a série de caso 
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apresentada,pode-se inferir que o SOCM tenha seu processo de desenvolvimento 
maturacional mais precoce intra-útero citada por Gkoritsa et al (2007) como podendo 
ser de 30 a 45 semanas pós a concepção. A maturação do SOCM torna-se evidente ao 
se observar o fortalecimento dos efeitos de supressão das EOAT, que assumem 
características mais adultas com o avanço da idade pós-concepção. 
Carvallo et al. (2015) evidenciaram efeito inibidor de supressão nas EOAT não linear 
em prematuros e concordando com Gkoritsa et al. (2006, 2007) que não encontraram 
com estímulo linear. Assim, há a necessidade também de verificar se o tipo de estímulo 
pode se tornar mais sensível ou não a evidenciar mudanças na resposta da supressão. 
Há variabilidade na literatura deste parâmetro,sendo que a maior parte opta por avaliar 
o efeito supressor com estímulo linear. Neste estudo utilizou-se o estímulo linear e entre 
os dois sujeitos do grupo controle somente um na orelha direita apresentou efeito de 
supressão aos seis meses. 
Destaca-se também que os bebês relatados neste estudo com sífilis congênita 
receberam tratamento logo após o nascimento na maternidade, desta forma, não há 
como aferir se há um efeito protetor ou não das medicações utilizadas sobre o SOCM. 
isto somente seria possível de aferir se fossem avaliados os bebês com sífilis congênita 
sem tratamento, algo que felizmente não tem se observado no Brasil, visto que é 
obrigatório ao nascimento que todas as gestantes sejam testadas para sífilis e HIV, 
assim como os bebês (BRASIL, 2019). No caso da presença do VDRL positivo na mãe, 
em geral, o bebê inicia tratamento juntamente com sua mãe antes da alta hospitalar. 
É necessário tanto o aumento da amostra de sujeitos, por este estudo tratar-se de uma 
série de casos e, portanto, com grande limitação de generalização destes achados. 
Além da necessidade de acompanhamento longitudinal destes bebês minimamente até 
os 18 meses. Há relato no documento do Ministério da Saúde (BRASIL, 2019) de 
manifestação tardia da sífilis congênita acometendo o sistema auditivo, em particular, o 
nervo auditivo entre 10 a 40 anos de idade. Portanto, esta similaridade presente no 
primeiro e sexto mês não podem ser consideradas conclusivas a respeito da 
manifestação e caracterização da sífilis congênita no sistema auditivo eferente destes 
bebês. 
 
 
 
Conclusão 

 
Observou-se similaridade entre as respostas das EOAT linear com e sem ruído, bem 
como do efeito inibidor do ruído entre os grupos e orelhas. A amplitude geral das EOAT 
com ruído foi maior do que sem ruído contralateral em 87,5% orelhas no primeiro mês 
e 83,33% das orelhas no sexto mês. Portanto, 12,5% tiveram efeito supressor das EOAT 
com um mês e 16,34% tiveram com seis meses. 
Assim, este estudo de série de casos com corte longitudinal evidenciou ausência da 
supressão das EOAT dos bebês estudados podendo indicar algum atraso maturacional 
em ambos os grupos, visto não ter ocorrido diferença entre os mesmos. Porém, estes 
dados deverão ser confirmados com aumento do número amostral de sujeitos em cada 
grupo, fato este não possível de ter sido realizado entre os meses de março a setembro 
de 2020, em virtude da Pandemia do Covid-19 no Mundo com a suspensão das 
atividades que estavam sendo realizadas. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1 - Avaliação das EOAT por supressão realizadas por volta do primeiro e sexto 
mês de vida. 
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TÍTULO: ETAPA II: ANÁLISE DOS DADOS NO FOLLOW UP NA PUERICULTURA: 

COMPILAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO SOFTWARE II 

Resumo 

Introdução: A “análise dos dados no follow up na puericultura: compilação para 
construção do software” vincula-se à construção de um software com foco no 
seguimento clínico realizado no campo da saúde infantil. É sabido que a primeira 
infância é um período crucial para o desenvolvimento e o bem-estar do indivíduo², 
justificando priorizar a saúde infantil e os esforços para melhores resultados neste 
projeto. Objetivo:  vida saudável e promoção do bem-estar para todos, em todas as 
idades. Através de uma ferramenta inovadora no Sistema Único de Saúde para uma 
prática clínica correta reduzindo os indicadores de morbidade e mortalidade em 
Natal/RN. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico, prospectivo e de coorte a ser 
realizado na cidade de Natal/RN, especificamente nas Unidade Básicas de Saúde 
(UBS). No período de agosto de 2019 a julho de 2020. Resultados:  o total de atendidos 
cadastrados (147) foi dividido entre os bolsistas de iniciação cientifica. O presente 
estudo analisou apenas as 44 crianças cadastradas por uma das partes. Os resultados 
mostram que no período de abril até novembro de 2019, foram realizadas 79 consultas, 
24 retornos, 7 altas e dois encaminhamentos, estudando também os agravos mais 
levavam à procura do serviço assistencial, sendo: respiratórios, dermatológicos, 
deficiência nas eliminações intestinais e problemas gastrointestinais. Conclusões: 
Concluiu-se que há um retorno positivo acerca das práticas preventivas proporcionadas 
pela adesão ao software. 
 
Palavras-chave: Puericultura; Primeira Infância; Mortalidade; Morbidade. 

TITLE: STEP II: DATA ANALYSIS IN FOLLOW UP IN CHILD CARE: COMPILATION 

FOR CONSTRUCTION OF SOFTWARE II 

Abstract 

Introduction: The “analysis of data in the follow-up in childcare: compilation for building 
the software” is linked to the construction of software with a focus on clinical follow-up in 
the field of child health. It is known that early childhood is a crucial period for the 
development and well-being of the individual², justifying prioritizing child health and 
efforts to achieve better results in this project. Objective: healthy living and promoting 
well-being for all, at all ages. Through an innovative tool in the Unified Health System for 
correct clinical practice, reducing the morbidity and mortality indicators in Natal / RN. 
Method: This is an epidemiological, prospective and cohort study to be carried out in the 
city of Natal / RN, specifically in the Basic Health Units (UBS). In the period from August 
2019 to July 2020. Results: the total number of registered users (147) was divided among 
the scientific initiation fellows. The present study analyzed only the 44 children registered 
by one of the parties. The results show that in the period from April to November 2019, 
79 consultations were carried out, 24 returns, 7 discharges and two referrals, also 
studying the conditions that most led to the search for the assistance service, being: 
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respiratory, dermatological, deficiency in intestinal eliminations and gastrointestinal 
problems. Conclusions: It was concluded that there is a positive return on the preventive 
practices provided by adherence to the software. 
 
Keywords: Childcare; Early Childhood; Mortality; Morbidity. 

Introdução 

A etapa dois desse plano de trabalho intitulada “análise dos dados no follow up na 
puericultura: compilação para construção do software” envolve a seleção para 
construção do software com foco no seguimento clínico realizados pelos grupos de 
pesquisa, bem como correlação dos achados em saúde infantil como são propostos pelo 
Ministério da Saúde. 
Para tanto, são incorporadas as estratégias no âmbito da vigilância à saúde da criança, 
o acompanhamento contínuo, o cuidado interligado as ações essenciais da saúde da 
criança, a planos singulares de cuidado, e o compartilhamento de conhecimentos e 
saberes inter-profissionais, a fim de promover potencialidades e propiciar a obtenção de 
um impacto positivo no desenvolvimento humano desde a primeira infância1 (YAKUMA, 
NEIL, MELLO; 2018). 
A infância, particularmente a primeira infância, é um período crucial para o 
desenvolvimento e o bem-estar, possuindo resultados relacionados ao ambiente social, 
e incluem uma ampla gama de variáveis, e isso revela que há fortes razões que 
priorizem a saúde infantil e a ampliação de esforços em busca de melhores resultados 
a partir de um esforço multidisciplinar além dos cuidados de saúde2 (DOWELL; 
TURNER, 2014); 
O termo “follow up” vem do inglês e significa acompanhar. Nesse sentindo, podemos 
traçar uma aproximação com a realidade da Atenção Básica tendo em vista que todo o 
acompanhamento realizado na AB é precedido por uma avaliação. De maneira que para 
objetivar o cuidado, antes é necessário pensar além: nas intenções de alta. Logo, na 
puericultura o follow up é indispensável, visto que além de monitorar o crescimento e 
desenvolvimento da criança, deve, também, garantir um suporte de qualidade dos 
adoecimentos na pediatria, culminando para uma redução de hospitalizações e óbitos. 
Assim, esta pesquisa tem como objetivo construir software em saúde da criança com 
base na proposta de follow up em Puericultura na Atenção Primária à Saúde como 
ferramenta inovadora n Sistema Único de Saúde para orientação de uma prática clínica 
correta e direcionada que contribua na redução de indicadores de morbidade e mortalida 
Natal/RN. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo epidemiológico, prospectivo e de coorte a ser realizado na cidade 
de Natal/RN, especificamente nas Unidade Básicas de Saúde (UBS). Define-se como 
coorte, também chamados de seguimento e follow up são estudos capazes de abordar 
hipóteses epidemiológicas, e com isso produzir medidas de incidência e medidas de 
risco3 (ROUQUAYROL, ALMEIDA FILHO, 2003). 
O público alvo são crianças que nasceram em cada mês e que serão inseridas no banco 
de dados de cada microárea da UBS. Sendo acompanhadas mensalmente na consulta 
de Enfermagem pela equipe de discentes de graduação e pós-graduação, ambos sob 
supervisão docente. 
O estudo será iniciado na UBS Cidade Nova, cidade de Natal/RN, com todas as crianças 
que integram as quatro equipes de Cidade Nova. Respeitando o agendamento para 
visita domiciliar na primeira semana de vida; primeira consulta de enfermagem; 
consultas subsequentes de enfermagem; urgências pediátricas das doenças 
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prevalentes na infância pela equipe de enfermagem, além disso, serão realizadas 
avaliações de crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor de cada criança e 
explicado, em cada consulta, para os responsáveis familiares. 
Por se tratar de uma pesquisa de caráter epidemiológico, seguirá etapas importantes, a 
saber: 1) Construção do marco teórico sobre as modalidades de software existente no 
Brasil e suas funcionalidades para uma prática de qualidade em saúde da criança 2) 
Submissão do projeto de pesquisa ao CEP/UFRN; 3) Inserção dos dados para 
construção do software e escolha das abas de funcionalidades de acordo com a política 
de saúde da criança vigente; 5) Análise comparativa dos dados e posterior discussão à 
luz da literatura; 6) O bolsista realizará a análise das abas implantadas e implementadas 
do software, mediante a efetivação dos objetivos propostos no estudo, e construção 
inerente aos resultados juntamente com a orientadora do estudo; 7) Construção de 
resumos para congressos nacionais e internacionais, fazendo referência a se tratar de 
pesquisa fruto de pesquisa fomentada pelo CNPq 8) Elaboração de manual técnico e 
operacional para a gestão municipal e conjunto de profissionais; 9) Participar de 
congressos regionais, nacionais e internacionais para fins de atualização e 
apresentação de trabalhos frutos do projeto de pesquisa; 10) Construir três artigos para 
publicação em periódicos indexados e listados nas bases das áreas de concentração 
da CAPES, fazendo referência ao CNPq. 
Como etapa para coleta de dados será respeitada que cada criança ocupará grupos 
diferentes de exposição: Grupo 1: receberão 12 consultas por ano e Grupo 2: receberão 
07 consultas por ano. Esse agendamento será realizado pela equipe, na pessoa da 
coordenação do projeto e dos Agentes Comunitários de Saúde de cada equipe da UBS 
Cidade Nova. Caso haja perda por desistência, esses serão retirados do banco de 
dados. Em cada consulta da criança serão respeitados todos os protocolos de avaliação, 
exame físico, etc. 
Para o período de 2020 houve uma pausa nos atendimentos presenciais devido à 
epidemia do COVID-19, sendo, portanto, necessário dar continuidade às atividades de 
forma remota. A partir desse momento todas as ações foram suspensas e ficamos na 
construção de outras atividades como catalogação das crianças atendidas, construção 
de artigos nacionais e internacionais, e resumos para participação em congressos. 
 
Resultados e Discussões 

 
O total de atendidos cadastrados foi equivalente a 125 crianças, porém esses atendidos 
foram divididos entre os bolsistas de iniciação cientifica participantes do projeto. Sendo 
assim, o enfoque desde estudo consistiu em avaliar apenas as 44 crianças cadastradas 
por uma das partes. 
Os resultados mostram que no período de abril de 2019 até novembro do mesmo ano, 
foram realizadas 79 consultas, sendo solicitados 24 retornos, com 7 altas e dois 
encaminhamentos, além de permitir estudar os agravos mais frequentes que levavam à 
procura do serviço assistencial. O processo de adoecimento que leva a procura dos 
serviços geralmente está ligado às doenças respiratórias, dermatológicas, deficiência 
nas eliminações intestinais e problemas gastrointestinais. Como mostra o fluxograma 1, 
abaixo. 
As mortes por doenças transmissíveis, afecções maternas, neonatais e nutricionais 
ainda se constituíam as principais causas em 2015, sendo consideradas preveníeis5 
(FRANÇA; LANSKY; REGO; MALTA; FRANÇA; TEIXEIRA; PORTO; ALMEIDA; 
SOUZA; SZWARCWALD, et al., 2017). 
Contudo, não menos importante, são as consultas de crescimento e desenvolvimento 
infantil, as quais permitem ao profissional avaliar como está o comportamento do 
indivíduo frente às mudanças esperadas ao seu desenvolvimento. De maneira a 
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promover uma prevenção precoce de possíveis agravos. Além de impactar 
positivamente na redução da morbimortalidade infantil. 
Nos últimos 25 anos, um declínio importante da mortalidade na infância foi constatado 
no Brasil — o país atingiu a meta 4 dos ODM antes de 20154 (BRASIL, 2015). Logo, a 
análise das principais causas de morte na infância tem especial relevância para a 
definição de ações preventivas mais efetivas. 
O Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) destaca o papel da importância 
de estratégias nacionais que fomentem o declínio da mortalidade infantil no Brasil, em 
particular o Sistema Único de Saúde (SUS), propiciando ações como a melhoria no 
atendimento materno e ao recém-nascido, e políticas de assistência social, como o 
programa de transferência de renda Bolsa Família, e melhorias nas condições de vida 
e na atenção à saúde da criança. 
O fato de a maior parte dos óbitos se concentrar no primeiro mês de vida evidencia a 
importância dos fatores ligados à gestação, ao parto e ao pós-parto para a redução da 
mortalidade na infância ao nível compatível com o desenvolvimento econômico do país5 
(FRANÇA; LANSKY; REGO; MALTA; FRANÇA; TEIXEIRA; PORTO; ALMEIDA; 
SOUZA; SZWARCWALD, et al., 2017). 
Os dados obtidos foram tabulados em sistema de software para construção de futuros 
artigos e publicações sobre saúde da criança. Os artigos desenvolvidos foram: 
Avaliação das causas externas de morbidade e mortalidade das faixas etárias de 0 a 1 
ano no Nordeste brasileiro (Klara Kevilly Moura; Ketyllem Tayanne da Silva Costa; 
Rayssa Liane Souza do Nascimento; Wederson Pedro Lima de Azevedo; Fábia Barbosa 
de Andrade) submetido à Revista Ciência Plural. COVID-19: Promoção à saúde de 
crianças, adolescentes e adultos cardiopatas (Rayssa Liane Souza do Nascimento; 
Ketyllem Tayanne da Silva Costa; Wederson Pedro Lima de Azevedo; Elionara Aline 
Fernandes Moreira; Isabely Cardoso de Oliveira; Tainara Lôrena dos Santos Ferreira; 
Fábia Barbosa de Andrade) submetido ao Congresso Internacional Multiprofissional em 
Pediatria e Cardiologia: juntos contra a COVID-19. COVID-19 no contexto da pediatria: 
Revisão narrativa (Ketyllem Tayanne da Silva Costa; Elionara Aline Fernandes Moreira; 
Isabely Cardoso de Oliveira; Rayssa Liane Souza do Nascimento; Wederson Pedro 
Lima de Azevedo; Tainara Lôrena dos Santos Ferreira; Fábia Barbosa de Andrade) 
submetido ao Congresso Internacional Multiprofissional em Pediatria e Cardiologia: 
juntos contra a COVID-19. Implicações do isolamento social em crianças e adolescentes 
durante a pandemia do novo Coronavírus (Wederson Pedro Lima de Azevedo; Ketyllem 
Tayanne da Silva Costa; Elionara Aline Fernandes Moreira; Isabely Cardoso de Oliveira; 
Rayssa Liane Souza do Nascimento; Tainara Lôrena dos Santos Ferreira; Fábia 
Barbosa de Andrade) submetido ao Congresso Internacional Multiprofissional em 
Pediatria e Cardiologia: juntos contra a COVID-19. Epidemiologia das doenças crônicas 
na infância frente ao novo Coronavírus (Elionara Aline Fernandes Moreira; Isabely 
Cardoso de Oliveira; Ketyllem Tayanne da Silva Costa; Rayssa Liane Souza do 
Nascimento; Wederson Pedro Lima de Azevedo; Tainara Lôrena dos Santos Ferreira; 
Fábia Barbosa de Andrade) submetido ao Congresso Internacional Multiprofissional em 
Pediatria e Cardiologia: juntos contra a COVID-19. O impacto da pandemia por COVID-
19 na saúde mental dos profissionais de saúde (Isabely Cardoso de Oliveira; Elionara 
Aline Fernandes Moreira; Ketyllem Tayanne da Silva Costa; Rayssa Liane Souza do 
Nascimento; Wederson Pedro Lima de Azevedo; Tainara Lôrena dos Santos Ferreira; 
Fábia Barbosa de Andrade) submetido ao Congresso Internacional Multiprofissional em 
Pediatria e Cardiologia: juntos contra a COVID-19. Reflexões sobre a saúde mental dos 
profissionais de saúde durante a pandemia pelo novo Coronavírus e o absenteísmo 
(Tainara Lôrena dos Santos; Ferreira; Elionara Aline Fernandes Moreira; Wederson 
Pedro Lima de Azevedo; Rayssa Liane Souza do Nascimento; Ketyllem Tayanne da 
Silva Costa; Isabely Cardoso de Oliveira; Fábia Barbosa de Andrade) submetido ao 
Congresso Internacional Multiprofissional em Pediatria e Cardiologia: juntos contra a 
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COVID-19. Avaliação de políticas públicas de saúde aos distúrbios cardiológicos no 
período neonatal (Tainara Lôrena dos Santos Ferreira; Elionara Aline Fernandes 
Moreira; Wederson Pedro Lima de Azevedo; Rayssa Liane Souza do Nascimento; 
Ketyllem Tayanne da Silva Costa; Isabely Cardoso de Oliveira; Fábia Barbosa de 
Andrade) submetido ao Congresso Internacional Multiprofissional em Pediatria e 
Cardiologia: juntos contra a COVID-19. A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO PRÁTICO NA 
ASSISTÊNCIA DA PROMOÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA (Rayssa Liane Souza do 
Nascimento; Wederson Pedro Lima de Azevedo; Ketyllem Tayanne da Silva Costa; 
Fábia Barbosa de Andrade) atividade suplementar do projeto de pesquisa durante à 
pausa pela pandemia do COVID-19. 
Nesse sentido, há um retorno benéfico acerca das práticas preventivas proporcionadas 
pela adesão ao software. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa em desenvolvimento permitiu a realização de coleta de dados a partir das 
consultas de enfermagem realizadas na atenção primária, sendo possível observar a 
incidência e prevalência das patologias presentes nas crianças submetidas às consultas 
de crescimento e desenvolvimento. 
Além disso, o objetivo de mapeamento, agendamento semanal, visitas domiciliares e a 
construção do relatório parcial foi alcançado para o período de 2019, como previa o 
andamento do projeto. Atendendo também aos critérios do cronograma. 
Ademais, concluímos que o plano de trabalho é fundamental para a construção do 
software – ferramenta inovadora no âmbito do Sistema Único de Saúde para a 
orientação de uma prática clínica correta e direcionada que contribua na redução de 
indicadores de morbidade e mortalidade na presente cidade. 
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Anexos 

 

 
Figura 1 – Apurado dos participantes e tipo de atendimentos/ patologias/ condutas de 
2019 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1206 

 

CÓDIGO: SB0447 

AUTOR: PRISCILLA PÂMELA ALEXANDRE DA SILVA 

ORIENTADOR: NILBA LIMA DE SOUZA 

 

 

TÍTULO: Alimentação do recém-nascido prematuro 

Resumo 

 
A prematuridade é um problema complexo de saúde pública de causas multifatoriais. O 
recém-nascido prematuro é todo aquele que nasce antes da 37ª semana de idade 
gestacional. Os riscos de morbidades e as disfunções de seus sistemas repercutem em 
problemas diversos, como habilidades motoras e orais, condições que aumentam a 
dificuldade na sucção, e amamentação não eficiente, o que requer suporte nutricional. 
Assim a alimentação torna-se um desafio, por isso o presente estudo objetivou analisar 
os tipos de dietas oferecidas aos prematuros conforme peso e idade gestacional. É um 
estudo de caráter descritivo, delineamento transversal e abordagem quantitativa, 
realizado a partir de entrevistas e análise de prontuários de prematuros internados em 
unidades neonatais de uma maternidade vinculada a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e Ebserh. A maior parte dos prematuros foram do sexo masculino, e 
31,8% classificado como muito pré-termo. As dietas predominaram por via enteral com 
uso de leite materno ordenhado e banco de leite, e a amamentação aconteceu apenas 
cerca de 13%, também foi registrado suspensão de dieta em algum período por 
presença de resíduo gástrico. Conclui-se que é frequente o uso de dieta enteral, e indica 
a necessidade de criação de protocolos para nutrição e incentivo a amamentação. 
 
 
Palavras-chave: Recém-Nascido Prematuro. Peso ao Nascer. Aleitamento Materno. 

TITLE: Feeding the premature newborn 

Abstract 

Prematurity is a complex public health problem with multifactorial causes. The premature 
newborn is anyone born before the 37th week of gestational age. The risks of morbidities 
and dysfunctions of their systems have repercussions on diverse problems, such as 
motor and oral skills, conditions that increase difficulty in sucking, and inefficient 
breastfeeding, which requires nutritional support. Thus, feeding becomes a challenge, 
so this study aimed to analyze the types of diets offered to premature infants according 
to weight and gestational age. It is a descriptive study, transversal design and 
quantitative approach, carried out from interviews and analysis of medical records of 
premature infants admitted to neonatal units of a maternity clinic linked to the Federal 
University of Rio Grande do Norte and Ebserh. Most of the premature were male, and 
31.8% classified as very preterm. Diets predominated enterally with the use of milked 
breast milk and milk bank, and breastfeeding occurred only about 13% at one time; there 
was also a suspension of diet in some period due to the presence of gastric residue. It 
is concluded that enteral dieting is frequent, and indicates the need to create protocols 
for nutrition and encouraging breastfeeding. 
 
Keywords: Infant, Premature. Birth Weight. Breast Feeding. 
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Introdução 

A prematuridade representa um problema de saúde pública complexo que necessita de 
atenção especial por parte dos gestores em saúde, uma vez que tem causas 
multifatoriais e pode acometer variadas populações. Assim exige assistência 
qualificada, principalmente no que diz respeito ao pré-natal e o uso de tecnologia de que 
auxilie na detecção precoce de problemas que possam implicar em um nascimento 
prematuro (OLIVEIRA et al., 2016). 
 
O prematuro (RNPT) é todo recém-nascido (RN) que seu nascimento antecedeu 37 
semanas de idade gestacional (IG). A Sociedade Brasileira de Pediatria classifica estes 
prematuros em quatro subgrupos: pré-termo tardio (entre 34 e 36 semanas e 6 dias); 
pré-termo moderado (entre 32  e 33 semanas e 6 dias); muito pré-termo (entre 28 e 31 
semanas e 6 dias), e pré-termo extremo (menor que 28 semanas) (BRASIL, 2016; 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017). 
 
O RNPT também é classificado de acordo com o peso ao nascer. O baixo peso ao 
nascer, refere-se ao nascimento de um neonato com peso inferior a 2.500g. Outras duas 
subcategorias completam essa definição: muito baixo peso ao nascer (peso é inferior 
1.500g), e extremo baixo peso ao nascer (peso de nascimento inferior a 1.000g) 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019). 
 
Este grupo de RNs apresenta maior risco de morbidades em virtude da imaturidade 
anatômica e funcional de seus sistemas, o que repercute na dificuldade de permanecer 
em estado de alerta, tônus muscular e reflexos orais ausentes ou incompletos, e 
dificuldades em habilidades motoras orais, entre outros. Condições como essas 
aumentam a dificuldade na sucção tornando a amamentação não eficiente e 
necessitando de um suporte nutricional para suprir suas necessidades (CASTELLI; 
ALEMEIDA, 2015). 
 
A oferta de leite materno produzido pela própria mãe do prematuro, é mais indicado para 
suprir às necessidades nutricionais, pois há fatores de proteção para redução da 
morbimortalidade infantil. Quando não é possível, a nutrição por via parenteral ou enteral 
normalmente são escolhidas para alimentar estes recém-nascidos. Assim, a 
alimentação enteral deve ser iniciada o mais precoce possível e preferencialmente com 
o leite da própria mãe (CAVALCANTE et al., 2018; LOPES et al., 2020). 
 
A administração de dieta por via enteral, acontece por meio de sonda orogástrica ou 
nasogástrica, direto no estômago. Pode ser iniciada logo que o RN atinge a estabilidade, 
por vezes com  a dieta enteral trófica, que consiste na administração de um volume 
limitado a 20mL/kg/dia de leite materno ou fórmula, com o objetivo de prevenir a 
Enterocolite Necrotizante (NEC) (LOPES et al., 2019; CARVALHO; COSTA, 2014). 
 
A nutrição enteral é uma alternativa para recém-nascidos prematuros  com o intuito de 
manter a integridade gastrointestinal, e permitir que não haja a diminuição de enzimas 
necessárias para absorção e digestão de nutrientes por falta de alimentos no estômago, 
pois para o RNPT, tanto o excesso quanto a falta de alimento acarretam prejuízos. A 
alimentação nesta fase promove ganho de peso, crescimento e desenvolvimento 
adequados, e evita futuras alterações metabólicas e neurológicas (DAMASCENO et al, 
2014; LOPES et al., 2020). 
 
Assim, a alimentação dos RNPT é um importante desafio, que requer investigações 
sobre formas adequadas de alimentar o RN. Nesta perspectiva insere-se os diversos 
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tipos de dietas ofertadas e diferentes formas de administração. Dessa forma, esta 
investigação teve como questão de pesquisa: quais os tipos de dietas oferecidas aos 
RNPT conforme o peso e idade gestacional ao nascer? Assim foi traçado como objetivo 
geral: analisar os tipos de dietas oferecidas aos prematuros conforme peso e idade 
gestacional ao nascer, e como específicos: classificar os tipos de dietas oferecidas aos 
RNPT, identificar as características perinatais referentes ao nascimento (peso e idade 
gestacional ao nascer) e por fim, associar características maternas e perinatais com o 
tipo de dieta (enteral e parenteral) ofertada ao RNPT. 
 
Metodologia 

 
Esse estudo configura-se como uma pesquisa de caráter descritivo, delineamento 
transversal e abordagem quantitativa, realizada a partir de entrevistas e da análise 
documental de prontuários de RNPT internados em uma UTIN e em Enfermaria Mãe 
Canguru da Maternidade Escola Januário Cicco, vinculada a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) e rede Ebserh, referência na assistência à saúde materno-
infantil na cidade de Natal/RN, capital do Estado do Rio Grande do Norte. 
Inicialmente a amostra foi elaborada com base no projeto piloto do qual este estudo faz 
parte e a definição do tamanho da amostra foi baseou-se no número de prontuários de 
recém-nascidos prematuros que foram internados, entre 01 de janeiro a 31 de dezembro 
de 2018, na UTIN e na Enfermaria Mãe Canguru, e utilizado o cálculo amostral com a 
seguinte fórmula: 
Onde: 
n=N.Z².p. (1-p)/ Z².p. (1-p) + e². (N-1) 
n - Amostra calculada 
N - População (N= 283. Estimativa do número total RNPT internados na UTIN e na 
Enfermaria Mãe Canguru no ano de 2018). 
Z - Variável normal padronizada associada ao nível de confiança (valor obtido na curva 
de distribuição normal padronizada, sendo 1,96 para nível de 95% de confiança). 
p - Verdadeira probabilidade do evento. 
e - Erro amostral (e = 0,05 ou 5%). 
Ao final do cálculo de amostra o número de prontuários estimados para a pesquisa 
foram 164 do total de 283 prontuários. No entanto em virtude da pandemia causada pela 
COVID-19, o espaço de tempo da coleta sofreu prejuízo, pois as atividades de pesquisa 
e extensão em serviços de saúde e outros seguimentos, foram suspensos. 
Impossibilitando assim, alcançar o “n” inicial, por isso optou-se pela amostra do tipo não-
probabilística obtida pelo critério de conveniência. Desse modo, a unidade de análise 
do estudo refere-se ao RNPT internado no ato da coleta de dados. 
A coleta de dados aconteceu entre os meses de dezembro de 2019 e março de 2020, 
com o total de vinte e dois usuários pesquisados. As informações colhidas foram 
digitadas e armazenadas em banco de dados em uma planilha de Excel e, examinados 
por meio de estatística descritiva pelo software SPSS. 
Os critérios de inclusão foram: RN com IG ao nascimento abaixo de 37 semanas, que 
foram hospitalizados na UTIN ou na Enfermaria Mãe Canguru de 26 de novembro de 
2019 a 17 de março de 2020, e que fizeram uso de dieta por via parenteral, enteral com 
sonda orogástrica e oral via copinho e/ou amamentação via seio materno, bem como 
associação entre as vias. Foram excluídos, RNs com IG ao nascimento inferior a 37 
semanas, porém com diagnóstico de síndromes e/ou malformações congênitas que 
afetam o sistema estomatognático; RN que se encaixam no estudo, mas os prontuários 
estavam preenchidos inadequadamente, e RN em que o tempo de internamento foi 
inferior a dez dias, por não ser possível a caracterização do perfil alimentar. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1209 

 

O instrumento de coleta de dados foi adaptado do projeto piloto e composto por duas 
técnicas: formulário e entrevista. O formulário para o preenchimento dos dados referente 
ao RN que são registrados em prontuário, e entrevista para obtenção de informações 
que não estavam preenchidas corretamente, e foi composto pelas variáveis: 
Características perinatais referentes ao nascimento: sexo, idade gestacional, peso ao 
nascer, tipo de gestação, tipo de parto, apresentação, estatura, perímetro cefálico, 
perímetro torácico, apgar, classificação do RNPT em função da IG e do peso ao nascer, 
reanimação neonatal e tempo de internação. Caracterização da dieta do RNPT: data de 
início da alimentação (dias de vida); duração da administração da dieta (ml/min); 
quantidade de volume alimentar introduzido (ml/kg/dia); volume acrescentado; tipo 
(enteral ou parenteral) e forma de administração da dieta (sonda orogástrica, copinho e 
mamada). 
Este estudo é parte integrante do projeto intitulado “Perfil alimentar de recém-nascidos 
prematuros hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva e na Enfermaria Mãe 
Canguru”, que teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas da UFRN sob o 
parecer nº 3.727.173, de 26 de novembro de 2019. 
 
Resultados e Discussões 

 
No estudo foram demonstradas, situação perinatal do binômio mãe e filho, bem como 
as características das dietas. No que se refere ao RNPT, dos 22 incluídos na pesquisa 
a maioria 12 (54,5%) eram do sexo masculino, dado que equipara-se ao cenário 
brasileiro, de acordo com estatísticas do registro civil do Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística (IBGE) de 2018, onde dos 2.899,851 nascidos vivos, 51,22% foram 
registrados como sexo masculino, 48,77% feminino e 0,01% ignorado (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA, 2018). 
Segundo a classificação da IG verifica-se que o muito pré-termo foi a categoria em que 
houve mais nascimentos (31,8%), seguido de prematuro extremo (27,3%), pré-termo 
tardio (22,7%) e por fim o pré-termo moderado (18,2%). Dessa forma, observa-se que 
a maioria dos nascimentos antecedeu 32 semanas de IG. A menor IG foi 24 semanas, 
e a maior 36 semanas. Consequentemente, os riscos neonatais são proporcionais a 
menor IG, quanto mais tempo o feto continua no útero, melhor é o seu desenvolvimento 
e diminuição da gravidade de intercorrências neonatais, além de riscos aumentados de 
hospitalização durante o primeiro ano de vida (VANIN et al., 2019). 
O peso ao nascer também é um critério avaliado para classificação de risco de um 
neonato, apesar desse fator ser uma causa evitável por meio do acompanhamento de 
pré-natal. Neste estudo, 40,9% foi de RNBP, 36,4% RNEBP e 22,7% RNMBP, assim 
como os fatores relacionados a IG e peso, estão associados retardo do crescimento 
intrauterino; condições socioeconômicas precárias, pré-natal inadequado, baixo nível de 
escolaridade materna, e outros (PESSOA et al., 2015). 
Em um estudo realizado em Paraisópolis, encontraram associação de baixo peso ao 
nascer com idade materna, revelando proteção para RN de gestantes com idade ≥18 
anos e <35 anos e parto cesáreo, no entanto embora nesta pesquisa o percentual de 
parto cirúrgico tenha sido de 54,5%, não há com avaliar isoladamente, visto que a 
maternidade em que foi feita a pesquisa é referência para gravidez de alto risco e todos 
os partos foram prematuros (MOREIRA; SOUSA; SARNO, 2018). 
Levando em consideração a avaliação do peso ao nascer e a IG, a amostra foi 
representada por 50% AIG e 50% PIG. O RNPT classificado como PIG, geralmente tem 
maior chance de mortalidade e déficit de crescimento. Por isso é importante manter uma 
vigilância, já que esse estado normalmente está associado a condições de moradia, 
acompanhamento de pré-natal deficiente e baixa escolaridade materna, problemas 
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ainda vigentes na saúde pública brasileira, realidade de muitas famílias (TENÓRIO et 
al., 2019; VARASCHINI; MOLZ; PEREIRA, 2015). 
Do total de nascimentos 95,5% representou gestação única, e 54,5% aconteceram por 
via cirúrgica. Sobre os dados antropométricos, a estatura e perímetro cefálico (PC) em 
ambas as variáveis 54,5% não havia registro em prontuário, bem como o peso diário. A 
menor estatura foi de 36cm e a maior 46cm; e o PC mínimo foi de 26cm e o máximo 
30,3cm. Contudo, esses dados não são tão expressivos como em um estudo realizado 
em Minas Gerais, onde a prematuridade esteve associada ao parto cesáreo, à 
realização de menos de seis consultas de pré-natal e à idade materna inferior a 15 anos 
(GUIMARÃES et al., 2017). 
A escala Apgar avaliada no primeiro e quinto minuto de vida, mostrou que a maioria dos 
recém-nascidos (63,6% no primeiro minuto e 77,3% no quinto) alcançou um score 
normal entre 7 e 10. Segundo o ministério da saúde (2012), a aferição desse parâmetro 
permite avaliar a resposta do RN às manobras realizadas e a eficácia dessas manobras. 
Apgar 4, 5 ou 6 é considerado intermediário e tem relação com a prematuridade, 
medicamentos usados pela mãe, e malformação congênita, scores de 0 a 3 no quinto 
minuto reflete maior risco de mortalidade e aumento de risco de paralisia cerebral 
(BRASIL, 2012). Nesse estudo, 8 (36,4%) RNPT receberam nota menor que 7 no 
primeiro minuto, e após o quinto minuto este número foi de apenas 5 (22,7%). 
O tempo de internação avaliado foi de até 28 dias, respeitado o período de 0 a 28 dias 
que caracteriza o RN, Assim, foi observado que a maioria dos RNPTs que estiveram 
internados na UTIN (45,5%) tiveram seu tempo de internamento superior a 15 dias; na 
Enfermaria Mãe Canguru o número mais expressivo de internamento foi entre 5 e 14 
dias de 36,4%. Este tempo de internamento pode estar associado a características do 
parto e nascimento, mas também congênitas e da própria prematuridade 
(PECHEPIURA et al., 2019). 
Sobre a caracterização da dieta do RNPT, conforme apresentado na tabela 1, a dieta 
enteral foi o tipo predominante para a primeira alimentação (86,4%), apenas 13,6% 
alimentou-se via amamentação por seio materno; e a forma predominante de 
administração de dieta foi por SOG (86,4%). O volume inicial de administração variou 
entre 1ml e 30ml. 
A dieta enteral é uma grande aliada nos casos de prematuridade, um estudo 
longitudinal, descreveu os benefícios para o RNPT que recebe alimentação enteral 
precocemente: nutrição mínima para a mucosa e nutrição plena, além de alta hospitalar 
antecipada. Para o neonato que recebe depois estes tendem a permanecer mais tempo 
hospitalizados (LOPES et al., 2018). 
O fato de o aleitamento materno não acontecer majoritariamente nos primeiros dias de 
vida do RNPT também aparece em outros estudos. Um trabalho descritivo realizado 
capital de dois estados do sudeste brasileiro revelou que o início da amamentação 
(momento em que o RNPT foi colocado em contato com a mama para alimentação pela 
primeira vez), ocorreu entre cinco e 2.448 horas pós-natal (BALAMINUT et al., 2018), 
reafirmando que em unidades neonatais, a amamentação ainda é um desafio. 
Contudo, a orientação do Ministério da Saúde é que o leite mais adequado para o RNPT 
é o da sua mãe, pois possui fatores que o diferenciam do leite da mãe a termo conforme 
a IG: proteína de melhor qualidade, lipídio estruturado concentração cinco vezes maior 
de imunoglobulinas, lactoferrina, lisozima e anticorpos contra os patógenos 
nosocomiais, e outros auxiliam no desenvolvimento deste neonato, além de promover o 
vínculo entre mãe e bebê se a amamentação acontecer a partir de contato pele a pele 
por meio da posição canguru (BRASIL, 2017). 
Durante o período de internamento até a alta, outras as vias de administração para a 
alimentação também foram usadas, a mais utilizada foi a enteral por SOG em 
aproximadamente 82% dos casos, o tipo de leite mais prescrito foi o leite do banco de 
leite + o leite ordenhado da mãe (cerca de 45%), e pelo menos 14 RNPTs não foram 
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amamentado diretamente ao seio materno em nenhum momento durante todo o tempo 
de hospitalização, dessa forma, seis foram amamentados concomitantemente a outra 
via e apenas três tiverem em algum momento a dieta composta apenas por 
amamentação. Esses dados provam que há o predomínio de via enteral mesmo que 
seja com leite materno, e as fórmulas não foram prescritas em substituição do leite da 
mãe ou do banco de leite, no entanto, foram baixos os índices de amamentação 
diretamente ao seio. 
Além da baixa incidência da amamentação, a dieta foi suspendida em algum momento 
da internação, em 18,2% dos casos e foi justificada pela presença de resíduo gástrico, 
no entanto, esse é um achado habitual em RNs, não devendo episódios isolados 
determinarem o início, pausa ou continuidade da alimentação por outras vias que não a 
amamentação. Achados de um estudo descritivo em UTIN na cidade de Palmas, 
comprovou que o volume gástrico não altera o desfecho clínico no RN, embora também 
tenha ocorrido a suspensão da dieta enteral a partir dessa análise separadamente 
(HOLZBACH; MOREIRA; PEREIRA, 2018). 
 
Conclusão 

 
O estudo mostrou que a parte da amostra foi composta por RNPT nascidos antes das 
32 semanas de IG e por via cirúrgica, no entanto não foi possível avaliar o peso diário 
por falta de registro em prontuário. Quanto a dieta do RNPT houve predomínio da dieta 
enteral seja com leite ordenhado da própria mãe ou proveniente do banco de leite. 
Constatou-se também a baixa incidência da amamentação, no entanto não foi possível 
avaliar os reais motivos para isso, em virtude do pequeno número de participantes do 
estudo, decorrente da interrupção da coleta de dados devido a pandemia da COVID-19. 
Tratando-se de alimentação do RNPT considera-se também aspectos específicos da 
prematuridade que se refere a imaturidade gastrointestinal e capacidade de sucção e 
deglutição débies, o que sugere maior estimulação e incentivo da equipe 
multiprofissional para o aleitamento materno exclusivo. 
Embora a dieta por via enteral também possua diversos benefícios que auxiliam do 
desenvolvimento e ganho de peso, o leite da própria mãe do prematuro é o que melhor 
nutri esses neonatos, o que sugere que mesmo com a dieta enteral é necessário que a 
mães sejam estimuladas a ordenhar seu próprio leite para alimentação do RNPT. 
Portanto, conclui-se que é frequente o uso de dieta enteral e leite materno do Banco de 
Leite para alimentar prematuros em unidades neonatais, por isso sugere-se novos 
estudos para a criação de protocolos para nutrição e incentivo a amamentação nas 
maternidades, assim como treinamento da equipe multidisciplinar para lidar com a 
alimentação de RNPT e com baixo peso ao nascer.  
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Tabela 1 - Distribuição dos tipos de dieta oferecidas ao RNPT na Maternidade Escola 
Januário Cicco, Natal/RN, 2020. 
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TÍTULO: Aspectos legais envolvendo a utilização de dentes humanos extraídos 

segundo cirurgiões dentistas do município de Natal/RN 

Resumo 

 
O presente estudo investigou o conhecimento dos cirurgiões-dentistas atuantes no 
município de Natal/ RN sobre aspectos éticos e legais envolvidos na manipulação e 
descarte de elementos dentários humanos extraídos. Um questionário semiestruturado 
foi enviado aos cirurgiões-dentistas cadastrados no CRO/ RN. Os dados foram 
analisados através da estatística descritiva. Participaram 208 dentistas dos quais 78,4% 
reconheceram o elemento dentário como um órgão. Dos 92,7% que utilizaram os 
elementos dentários utilizados para fins acadêmicos, é possível que estes não tenham 
sido obtidos dentro dos preceitos legais, considerando que em Natal até o momento não 
possua um Banco de Dentes Humanos (BDH). Há uma grande parcela que diz 
reconhecer a existência de uma regulamentação acerca do assunto, porém mais de 
40% desconhece a finalidade de um BDH. A maioria dos dentistas informou descartar 
os dentes no lixo hospitalar, alguns armazenam para doação e outros não sabem qual 
o destino ideal para esses elementos. Quando questionados sobre se vincular a um 
banco de dentes humanos, apenas 43,3% se mostraram totalmente dispostos e 12% 
não demonstraram interesse algum. Conclui-se há pouco conhecimento dos 
entrevistados sobre aspectos éticos e legais acerca do assunto e que a implantação de 
um BDH é necessária para atividades de manejo desses elementos extraídos, além 
disso, é indispensável uma campanha de conscientização de modo a despertar o 
interesse dos dentistas nessa contribuição. 
 
 
Palavras-chave: Dente. Ética Odontológica. Legislação. 

TITLE: LEGAL ASPECTS INVOLVING THE MANIPULATION OF HUMAN TEETH 

EXTRACTED ACCORDING TO DENTAL SURGERIES IN THE CITY OF NATAL / RN 

Abstract 

The present study investigated the knowledge of dentists working in the city of Natal / 
RN on ethical and legal aspects involved in the manipulation and disposal of extracted 
human dental elements. A semi-structured questionnaire was sent to dentists registered 
with the CRO / RN. The data were analyzed using descriptive statistics. 208 dentists 
participated, of which 78.4% recognized the dental element as an organ. Of the 92.7% 
who used the dental elements used for academic purposes, it is possible that these have 
not been obtained within the legal precepts, considering that in Natal so far it does not 
have a Human Teeth Bank (BDH). There is a large portion that claims to recognize the 
existence of regulations on the subject, but more than 40% are unaware of the purpose 
of a BDH. Most dentists reported discarding their teeth in hospital waste, some store 
them for donation and others do not know the ideal destination for these elements. When 
asked about joining a bank of human teeth, only 43.3% were totally willing and 12% 
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showed no interest. It is concluded that there is little knowledge of the interviewees about 
ethical and legal aspects on the subject and that the implementation of a BDH is 
necessary for the management of these extracted elements, in addition, an awareness 
campaign is essential in order to arouse the interest of dentists in that contribution. 
 
Keywords: Tooth. Ethics Dental. Legislation. 

Introdução 

Antes que os cirurgiões-dentistas realizem intervenções diretas com o paciente, é 
necessário um íntimo conhecimento da anatomia dentária, além de treinamento motor 
que os instrumentalize para executar os procedimentos necessários, que necessitam da 
utilização de elementos dentários humanos, que por muitas vezes, fere princípios éticos, 
legais e de biossegurança envolvidos na manipulação desses elementos (Zucco et. al 
2006; Pereira et. al 2012; Peres et. al 2012; Pereira et. al 2018). 
Algumas pesquisas realizadas a fim de compreender o conhecimento dos dentistas 
sobre o manuseio e descarte correto de dentes humanos após a extração apontam para 
o reconhecimento do elemento dentário como órgão, apesar de ainda carecerem de 
conhecimento sobre como manusear esses elementos de maneira adequada e as 
implicações legais dessa prática, além de indicar que existe um certo desconhecimento 
sobre o Banco de Dentes Humanos (BDH), suas finalidades e sua importância para a 
comunidade acadêmica, que é a instituição responsável pela recepção, preparação, 
desinfecção, manipulação, seleção, preservação, catalogação, estocagem, cessão, 
empréstimo e administração dos dentes doados (Nassif et. al, 2003; Zucco et. al 2006; 
Pinto et al 2009; Gonçalves et al 2011; Freitas et. al 2012; Pereira et. al 2012; Slongo et 
al 2016; Silva et al 2018, Medeiros et al, 2020). 
Quando elementos dentários humanos são utilizados de maneira ilegal para fins 
acadêmicos e de pesquisa, normas que são regulamentadas pelo Conselho Nacional 
de Saúde, através da Resolução nº 441 de 12 de maio de 2011, passam a ser violadas, 
além de constituir infração ética de acordo com o Art. 36º do Código de Ética 
Odontológica (CFO, 2012). 
De maneira a diminuir essas contravenções, o BDH tem a proposta de legalizar a 
utilização desses elementos e o cirurgião-dentista tem um importante papel no destino 
dos elementos dentários extraídos, contribuindo com a função do BDH (Nassif et. al, 
2003; Pereira et. al 2012). 
Assim sendo, considerando que em Natal/RN ainda não existe um Banco de Dentes 
Humanos, o que deixa Faculdades e Pesquisas Acadêmicas desassistidas do manejo 
desses elementos dentários extraídos dentro de princípios éticos e legais, e observando 
através de resultados de pesquisas que ainda existe uma certa escassez do 
conhecimento e entendimento de cirurgiões-dentistas sobre o assunto, o propósito 
deste estudo foi averiguar o conhecimento de dentistas atuantes no município de 
Natal/RN sobre esses aspectos levantados. 
 
Metodologia 

 
Estudo observacional transversal realizado através da aplicação de um questionário 
semiestruturado, contendo perguntas objetivas e subjetivas, aplicado aos cirurgiões-
dentistas cadastrados no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte 
(CRO/RN) e atuantes no município de Natal no ano de 2019. Esse estudo foi realizado 
após emissão do parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa institucional sob o 
nº 2.962.146/2018. 
 
Resultados e Discussões 
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Participaram desta pesquisa 208 cirurgiões-dentistas cadastrados no CRO/RN e 
atuantes no município de Natal/ RN. Destes, quando questionados sobre a forma de 
como o elemento dentário é reconhecido perante a legislação,78,4% disseram entender 
que mesmo após extraído, o dente é considerado como um órgão (Gráfico 1), o que 
está em consonância com estudos de Pinto et. al 2009; Slongo et. al 2016 e Silva et. al 
2018. 
Dos 92,7% que obtiveram elementos dentários em UBS, Consultório Odontológico e na 
própria Instituição de Ensino (Gráfico 2), é possível que estes não tenham conseguido 
dentro dos preceitos legais, considerando que em Natal/ RN até o presente momento 
não possua um BDH. E ainda houve uma pequena porcentagem que afirmou ter 
adquirido os dentes por meio de compra (2,4%), assim como relatado por outros estudos 
em relação a comercialização ilegal de dentes humanos (Zucco, 2006; PINTO et al 
2009) vindo de encontro ao que é recomendado na Lei de Transplantes. 
Quando indagados sobre ter conhecimento da existência de alguma regulamentação 
acerca da aquisição de elementos dentários humanos extraídos (Gráfico 3), 75,5% 
apontaram que conhecem, porém, ao serem questionados a respeito de qual seria a 
finalidade de um BDH, mais de 40% não reconheceram (Gráfico 4). Estes dados 
revelam uma incoerência, quando 72,11% dos profissionais afirmam que a forma ideal 
de obtenção de dentes para fins de ensino e pesquisa seria a doação por unidades de 
saúde/consultórios ou mesmo através de coleções guardadas nas instituições (23,55%) 
e apenas 2,4% dos dentistas citaram o Banco de Dentes como o meio ideal para 
aquisição dos elementos dentários. 
Em relação ao destino dado aos elementos dentários em seus locais de trabalho após 
a extração (Gráfico 5), 71,6% afirmaram ser o lixo hospitalar, 8,2% o lixo comum, 11% 
disseram armazenar os dentes para doação e 5,3% afirmaram não saber. Esses dados 
são corroborados pelos achados de Silva et al (2018) onde a maioria dos dentistas 
pesquisados informaram descartar os dentes no lixo ou entregá-los para os pacientes. 
Embora os entrevistados digam que conhecem um BDH, apenas 43% se mostraram 
totalmente dispostos a se vincular a esse órgão através de doações (Gráfico 6), como 
forma de dar um destino mais correto aos dentes extraídos. Este percentual se mostrou 
abaixo do observado nas investigações de Pinto, (2009), Silva, (2018) e Slongo, (2016) 
onde os profissionais disseram que doariam dentes para um BDH. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se com essa pesquisa que há pouco conhecimento dos dentistas pesquisados 
sobre aspectos éticos e legais para a manipulação e descarte de dentes humanos 
extraídos. A implantação de um Banco de Dentes Humanos na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte se faz necessária para atividades de manejo desses elementos 
extraídos, o que estaria em consonância com preceitos éticos e legais. Além disso, 
identificou-se pouca intenção dos profissionais pesquisados em se vincular a um Banco 
de Dentes Humanos, o que reforça a necessidade de uma campanha de 
conscientização na comunidade odontológica e acadêmica, para que possam contribuir 
com o BDH. 
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Gráfico 2 
 

 
Gráfico 3 
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Gráfico 4 
 

 
Gráfico 5 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1221 

 

 
Gráfico 6 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO IN VITRO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DE 

RESTAURAÇÕES SEMIDIRETAS 

Resumo 

Introdução: As diferentes técnicas restauradoras são fundamentais na longevidade das 
restaurações, sobretudo em cavidades profundas em resina composta. Objetivo: Avaliar 
a influência da técnica restauradora e do envelhecimento na resistência de união, 
nanoinfiltração e profundidade de polimerização em cavidades profundas. Metodologia: 
120 incisivos bovinos (n=20), tiveram suas raízes removidas e na porção coronária, 
realização de um preparo cavitário. As amostras foram divididas em 6 grupos quanto à 
técnica restauradora ao envelhecimento: BF 24hs, SD 24hs, CONV 24hs, BF 6 meses, 
SD 6 meses e CONV 6 meses. Os testes realizados foram: Profundidade de 
Polimerização (PP), Nanoinfiltração (NI) e Resistência de extrusão por push out (RU). 
Os dados foram analisados através de estatística descritiva e inferencial utilizando 
ANOVA Two Way com Post Hoc de Tukey (p<0,005). Resultados/Discussão: Para RU, 
houve diferenças significativas entre as técnicas restauradoras (p<0,005), de forma que 
a semidireta apresentou melhores resultados. Em relação à PP observou-se melhores 
resultados para a técnica convencional (p<0,005). Quanto à NI, a técnica semidireta não 
apresentou concentração de cristais de prata na interface adesiva, demonstrando 
melhores resultados que as técnicas convencional e de preenchimento único. 
Conclusão: A técnica semidireta, devido ao comportamento mecânico favorável e menor 
incidência de nanoinfiltração, pode ser indicada em cavidades profundas de dentes 
posteriores. 
 
Palavras-chave: Resinas Compostas; Falha de Restaurações; Estresse Mecânico. 

TITLE: In vitro evaluation of the physico-mechanical properties of semidirect restorations 

Abstract 

Introduction: The different restorative techniques are fundamental in the longevity of 
restorations, especially in deep cavities in composite resin. Objective: To evaluate the 
influence of the restorative technique and aging on the bond strength, nanoinfiltration 
and polymerization depth in deep cavities. Methods: 120 bovine incisors (n=20), had 
their roots removed and in the coronary portion, performed a cavity preparation. The 
samples were divided into 6 groups regarding the restoration technique to aging: BF 
24hs, SD 24hs, CONV 24hs, BF 6 months, SD 6 months and CONV 6 months. The tests 
performed were: Polymerization Depth (PP), Nanoinfiltration (NI) and Push Out 
Extrusion Resistance (RU). The data were analyzed through descriptive and inferential 
statistics using ANOVA Two Way with Tukey Post Hoc (p<0.005). Results/Discussion: 
For RU, there were significant differences between the restorative techniques (p<0.005), 
so that the semidirect presented better results. In relation to PP there were better results 
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for the conventional technique (p<0.005). As for the NI, the semi-direct technique did not 
show a concentration of silver crystals in the adhesive interface, demonstrating better 
results than the conventional and single-filling techniques. Conclusion: The semi-direct 
technique, due to its favorable mechanical behavior and lower incidence of 
nanoinfiltration, can be indicated in deep posterior tooth cavities. 
 
Keywords: Composite Resins; Restoration Failure; Mechanical Stress. 

Introdução 

As resinas compostas ganharam grande espaço no mercado odontológico dada as suas 
características estéticas de reprodutibilidade de dentes naturais, mecânicas de 
resistência flexural e à tração, e funcionais, que devido à adesividade, garantem 
preparos mais conservadores. Contudo, a reabilitação de cavidades profundas e 
extensas por meio da técnica restauradora direta, ainda representa um grande desafio, 
em virtude de dificuldades tais como a umidade que requer um bom isolamento, o risco 
de contaminação, a necessidade de fotoativação adequada, características individuais 
dos pacientes e a imprevisibilidade dos resultados (Lesage; Brian, 2014). Tendo em 
vista que as restaurações em resina composta necessitam de adequada polimerização 
e que a luz visível é capaz de penetrar em até 2mm, quanto mais profunda a cavidade 
a ser restaurada, menor será a transmissão de luz para as regiões internas desses 
compósitos. Com isso, pode haver uma menor ativação dos monômeros, ocasionando 
menor resistência ao desgaste, menor biocompatibilidade e maior sensibilidade pós-
operatória (Zorzin et al., 2015). Estudos clínicos demonstram menos falhas para 
restaurações de resina composta posteriores em cavidades pequenas e médias. No 
entanto, para cavidades profundas em dentes restaurados pela técnica direta, há 
dificuldades na obtenção de contatos proximais e oclusais, contornos e forma anatômica 
adequados, além de adaptação marginal, sendo, portanto, a técnica indireta, a mais 
indicada (Alharbi et al., 2014). Entretanto, uma das suas desvantagens é o extenso 
tempo clínico, bem como o alto custo, devido ao envolvimento de uma etapa laboratorial. 
Em vista disso, as resinas Bulk Fill surgiram como uma alternativa para cavidades com 
até 5mm de profundidade com apenas um incremento, por meio de modificações nas 
unidades fotoiniciadoras e na translucidez da resina, diminuindo assim o tempo clínico 
para realização de restaurações profundas (Zorzin et al., 2015). A técnica indireta 
consiste na confecção de restaurações em laboratório após moldagem, o que permite o 
controle da contração de polimerização, resultando em melhores propriedades físicas 
do material, bem como a reprodução dos detalhes anatômicos e a obtenção de pontos 
de contatos satisfatórios. Sendo assim, essa técnica representa a primeira escolha na 
reabilitação dos elementos dentários amplamente destruídos. Entretanto, a necessidade 
de pelo menos duas sessões clínicas, tal qual o custo mais elevado, representa as 
principais desvantagens do seu uso (Zorba et al., 2013; Nascimento et al., 2013). Com 
a finalidade de unir as vantagens das duas técnicas (direta e indireta), surgiram as 
restaurações semidiretas como alternativa clínica a essa situação. Tal técnica permite 
a confecção da restauração em uma única sessão, melhorando a forma e o acabamento 
da peça, possibilitando o manuseio fora da boca, melhores propriedades físicas, devido 
à possibilidade de uma fotoativação adicional (Higashi et al., 2007; Tonolli; Hirata, 2010), 
além de menores custos, por dispensar a etapa laboratorial (Torres; Gomes et al., 2017). 
Apesar disso, ainda são necessários estudos capazes de avaliar o comportamento 
mecânico de restaurações semidiretas, bem como compará-las com a técnica 
convencional realizada de forma incremental e por incremento único. Dessa forma, o 
presente estudo tem por objetivo avaliar o comportamento mecânico de restaurações 
profundas realizadas através das técnicas: direta (incremental e de incremento único) e 
semidireta, como também, analisar a influência do tempo de envelhecimento nas 
propriedades mecânicas dessas restaurações. A hipótese nula do presente estudo é de 
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que não existe diferença estatística para as propriedades de profundidade de 
polimerização, resistência de união à extrusão por push out e nanoinfiltração entre as 
técnicas restauradoras e o tempo de envelhecimento. 
 
Metodologia 

 
Delineamento experimental Este estudo “in vitro”, teve como variáveis: Profundidade de 
polimerização, nanoinfiltração e resistência de união ao cisalhamento por extrusão 
(push-out). Os fatores em análise foram as técnicas restauradoras (direta convencional, 
direta de incremento único e semidireta) e o tempo de envelhecimento (24 horas e 6 
meses, para a simulação das condições bucais). Confecção das amostras 120 incisivos 
bovinos foram selecionados dentre 300, após serem eliminados os elementos com 
falhas, trincas e defeitos estruturais. Os dentes foram distribuídos em 6 grupos (n=20): 
3 com avaliação imediata (24hs) e 3 após 6 meses de envelhecimento em 100 ml de 
água destilada, trocada diariamente, em temperatura ambiente (média de 37ºC). Três 
amostras de cada grupo foram submetidas ao teste de nanoinfiltração, sendo as 17 
restantes, tanto aos testes de microdureza quanto ao de resistência ao cisalhamento 
por extrusão. Confecção dos corpos de prova Foi realizada a desinfecção dos dentes 
em uma solução aquosa de Timol (0,1%) a 40ºC durante uma semana. Posteriormente, 
as raízes foram removidas com discos abrasivos (Dentorium, Nova Iorque, Estados 
Unidos da América) na junção amelocementária (JAC), de modo a se conseguir discos 
de 4mm de espessura, com um vazio central ocupado pela cavidade pulpar. As faces 
superiores e inferiores das amostras foram lixadas com discos de granulação 400 e 600 
(Labopol-21, Copenhagen, Dinamarca) para obter uma dentina plana e lisa. Em uma 
máquina padronizadora, foram acopladas fresas de tungstênio Maxicut 1251, pera, 
RMI:15000 RPM (American Burrs, SC, Brasil), originando cavidades cônicas 
padronizadas no espaço da câmara pulpar (4,8 mm de diâmetro superior x 2,8 mm de 
diâmetro inferior e 4,0 mm de profundidade). Para a confecção das restaurações, o 
sistema adesivo Single Bond Universal (3M ESPE, St Paul, Minessota, EUA) foi aplicado 
conforme as especificações do fabricante. A técnica convencional foi desenvolvida por 
meio de 2 incrementos horizontais de 2,0 mm, fotoativados por 20 s. Já a técnica do 
incremento único, foi realizada preenchendo-se toda a cavidade com a resina e 
fotoativando por 40 s. Por fim, a técnica semidireta, foi efetuada sem condicionamento 
prévio da dentina, sendo os incrementos fotoativados de 2 em 2 mm e os compósitos 
removidos das cavidades, de modo que após passarem por um processo de termo 
ativação, foram cimentadas na superfície das amostras. Para isso, estas receberam 
ácido fosfórico a 37% para descontaminação, lavagem, o mesmo adesivo e o cimento 
resinoso dual autocondicionante RelyX Utimate (3M ESPE, St Paul, Minessota, EUA). 
A peça foi inserida na cavidade, com a ajuda de uma pinça clínica, seguido da 
polimerização por 40 seg. Todas as restaurações foram polidas com lixas de granulação 
crescente de 400, 500 e 800, por 20 seg cada, sendo confeccionados 40 corpos de 
prova de cada técnica. Avaliações Profundidade de polimerização (PP): Para a 
mensuração, foi utilizada a técnica da razão base/topo de Vickers, com o auxílio de um 
microdurômetro (HMV-2, Tokyo, Japão) que realizou três endentações do tipo dureza 
de superfície utilizando 50g de carga por 5 seg em cada face da restauração. 
Resistência ao cisalhamento por extrusão, push-out (RU): Para mensurar a resistência 
de união, utilizou-se uma máquina de ensaios universal (Microtensile OM150) na qual 
as amostras foram adaptadas a um dispositivo com um orifício no centro. Um dispositivo 
esférico foi adaptado na máquina, com célula de carga de 100N e velocidade de 
1mm/min, contra a restauração, no centro da face menor, com a finalidade de romper a 
adesão. A força necessária foi registrada no momento da fratura e calculada em Mpa. 
Padrão de Falha: Após o teste de resistência de união, as falhas foram analisadas em 
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estereomicroscópio com ampliação de 40x e classificadas em adesiva (fratura na 
interface dente-restauração), coesiva (fratura do compósito) e mista (combinação de 
fratura adesiva e coesiva). Nanoinfiltração, topo e base (NI): Após armazenamento em 
água destilada por 24 horas e após 6 meses, de acordo com cada grupo, os espécimes 
foram imersos em solução de nitrato de prata amonical (pH=9,5) por 24horas. Depois, 
foram enxaguadas em água destilada por 20 segundos, e imersas em solução de 
revelador de fotografia (Kodak Rochester, Nova Iorque, Estados Unidos da América) 
durante 8 horas sob luz fluorescente. Posteriormente, foram polidas com lixas de 
granulação crescente (600P, 1200P, 2000P), e pasta diamantada, sendo limpas com 
água destilada a cada processo. Foram então desmineralizadas com ácido fosfórico a 
37%, por 5 seg em cada face e em seguida examinadas em microscópio eletrônico de 
varredura (HITACHI TM300) com ampliações de 300x, 1000x, 2000x, 3000x e 5000x, 
observando-se a quantidade de prata na interface adesiva. Análise estatística Os dados 
foram analisados no software SPSS versão 20.0. Para a análise estatística das variáveis 
RU e PP, foi adotado o teste ANOVA Two Way. A avaliação da influência da técnica 
restauradora e tempo de envelhecimento foi verificada pelo post hoc de Tukey. Para 
todas as análises estatísticas foi adotado um nível de significância de 5% (p<0,05). Para 
avaliação do Padrão de Falha foi realizada análise descritiva com as frequências 
absolutas e relativas dos dados e para a avaliação da NI, foi realizada análise qualitativa 
e comparativa entre os grupos, bem como entre o topo e a base das restaurações nas 
diferentes técnicas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Resultados Resistência ao cisalhamento por extrusão, push-out (RU): A partir dos dados 
obtidos no ensaio mecânico, foi observada uma diferença estatisticamente significativa 
entre as técnicas SD e BF e entre as técnicas SD e CONV após 24 horas de 
envelhecimento da amostra. O mesmo foi constatado sore as técnicas SD e CONV e 
entre as técnicas BF e CONV, para as amostras analisadas após 6 meses de 
envelhecimento. Para cada técnica analisada, os diferentes tempos de envelhecimento 
não foram relevantes. Padrão de Falha: Na análise realizada 24 horas após a 
restauração, a falha adesiva foi predominante nos grupos BF e CONV, enquanto o grupo 
SD apresentou maior número de falhas mistas. Na análise após o envelhecimento de 6 
meses, a falha mais prevalente nos grupos BF e SD foi mista, enquanto na CONV foi 
adesiva (Tabela 4). Tabela 4. Padrão de fratura das diferentes técnicas restauradoras 
em diferentes tempos de envelhecimento. Para a análise da profundidade de 
polimerização, realizada através do teste de microdureza de Vickers (Tabela5), a Anova 
Two way não revelou diferença entre as técnicas restauradoras, nem entre os tempos 
de envelhecimento. Nanoinfiltração (NI): Na avaliação do topo das restaurações após 
24 horas, o grupo CONV apresentou uma maior concentração de cristais de prata na 
interface dente-restauração em relação aos outros grupos. O grupo SD não apresentou 
nenhuma concentração de cristais de prata na interface adesiva e o grupo BF mostrou 
uma pequena infiltração. Já na avaliação da base dessas restaurações, observou-se 
que todas as técnicas apresentaram grande presença de cristais de prata em sua 
interface. Com relação à avaliação feita após 6 meses de envelhecimento, para o topo 
das restaurações, os grupos BF e CONV apresentaram as maiores concentrações de 
cristais de prata na interface, já o grupo SD não apresentou nenhuma infiltração de 
prata. Para a avaliação da base das restaurações, observa-se uma grande 
concentração de prata na interface de todas as técnicas restauradoras. Discussão O 
presente estudo in vitro avaliou a resistência de união, nanoinfiltração e profundidade 
de polimerização de cavidades profundas restauradas através de diferentes técnicas e 
revelou diferenças estatisticamente significativas entre os resultados de RU, não 
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obstante ao de PP. Portanto para o teste de RU a hipótese nula de que não haveria 
diferença na resistência de união entre as técnicas restauradoras incrementais, 
semidireta e de incremento único foi rejeitada, Porém aceita para o teste de PP e para 
o tempo de envelhecimento das amostras, já que não houve disparidade estatística 
entre as análises imediatas (24hs) e envelhecidas (6 meses). A técnica restauradora 
semidireta surgiu como uma alternativa rápida e de baixo custo para cavidades 
profundas e extensas. Além disso, apresenta como vantagem a termopolimerização 
adicional que reduz a contração de polimerização, garantindo uma melhor adaptação 
marginal. De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, observa-se maiores 
valores de resistência de união dessa técnica em relação às demais, o que pode ser 
atribuído à polimerização pós-cura, além de melhores resultados no que se refere à 
presença de nanoinfiltração marginal. Os achados do presente estudo corroboram com 
os encontrados por Tonolli-Hirata (2010) e Godoy (2014), que declararam ser, a técnica 
semidireta, uma excelente opção restauradora e uma alternativa viável para 
restaurações em cavidades profundas usando resina composta. Com relação à técnica 
de incremento único, pode-se observar que para o teste de resistência de união, essa 
técnica diferiu da técnica semidireta para as amostras imediatas. Isso pode ser 
explicado, possivelmente, pela presença do componente modulador encontrado no 
compósito Bulk-Fill, denominado SDR (Stress Decreasing Resin). Este agente é 
responsável por modular a polimerização, proporcionando uma redução da tensão de 
contração, que é significantemente menor quando comparada com qualquer outro 
compósito convencional. Após 6 meses de envelhecimento, a técnica de incremento 
único foi estatisticamente diferente da convencional (CONV) e apresentou os maiores 
valores de resistência de união, o que demostra que este material, apesar de ser 
restaurado com um único incremento, permite intensa passagem de luz, promovendo 
assim uma polimerização efetiva, garantindo valores de resistência de união 
semelhantes às das restaurações que passam por termopolimerização adicional para 
posterior cimentação. Esse dado ressalta que o uso da resina Bulk-Fill é indicado em 
cavidades profundas extensas, também por seu reduzido tempo clínico sem 
comprometer a qualidade e o resultado final da restauração (Lally, 2014; Leprince et al., 
2014). Quanto à análise do padrão de falha, observou-se maior número de falhas 
adesivas nas restaurações diretas, tanto sob a técnica incremental quanto sob a de 
incremento único, o que concorda com estudos que demostram ser a interface 
dente/restauração o ponto mais crítico das restaurações em resina composta (Gwinnett 
et al, 1995; Ferracane, 2008; Moorthy et al., 2012; Zorba et al., 2013; Macedo et al., 
2010). Já nas amostras restauradas pela técnica semidireta observou-se um maior 
número de falhas mistas o que demonstra que a presença do cimento resinoso entre a 
interface dente/restauração favorece a união da restauração a estrutura dentária. Além 
disso, observou-se que esse padrão foi mantido nas restaurações semidiretas após o 
envelhecimento. Para a análise de profundidade de polimerização, observou-se que não 
houve diferença estatisticamente considerável entre os grupos avaliados, cuja 
explicação reside na modificação da translucidez e nos fotoiniciadores mais sensíveis 
presentes nas resinas bulk-fill. Na técnica incremental, a polimerização é realizada em 
incrementos menores, o que também possibilita uma maior passagem de luz para estas 
restaurações. Já na técnica semidireta, as restaurações além de serem polimerizadas 
de forma incremental, passam pelo processo de termopolimerização, o que pode 
contribuir para o bom desempenho destas restaurações. Caneppele e Bresciani(2016) 
avaliaram por meio de uma revisão sistemática, as propriedades das resinas de 
preenchimento único e observaram que a profundidade de polimerização foi a 
propriedade mais avaliada. Dos 11 artigos que avaliaram esta característica por meio 
da relação da dureza entre a base e o topo das amostras de resina com 4mm de 
profundidade, muitos autores afirmaram que a proporção de 0,80 é um valor mínimo 
clinicamente aceitável. No presente estudo, todos os grupos obtiveram valores acima 
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desse parâmetro. Isso é notável devido a, não só, a relação com as propriedades 
mecânicas, como também a liberação de monômeros não polimerizados, capazes de 
causar danos pulpares e sensibilidade pós-operatória. Na análise da nanoinfiltração 
observou-se uma maior presença de cristais de prata na interface dente-restauração 
das amostras restauradas pela técnica CONV, e ainda, apesar de não ser o intuito do 
teste, é possível observar uma maior desadaptação marginal dessas restaurações, o 
que pode ser um fator importante para impregnação dos cristais de prata na interface 
adesiva. Esta desadaptação pode estar associada à contração de polimerização 
produzida por estes compósitos convencionais, durante as restaurações incrementais. 
De acordo com Fronza (2015), a contração volumétrica das resinas compostas 
convencionais, varia de 1 a 5%. As restaurações BF apresentaram menos infiltração de 
cristais de prata na interface adesiva, enquanto que as restaurações SD não 
apresentaram infiltração em sua interface, o que pode estar relacionado à contração de 
polimerização que nesta técnica é restrita a fina camada de cimento resinoso da 
interface, gerando assim menor estresse. Em um estudo realizado por Pereira et 
al.(2019) foi avaliada a nanoinfiltração em compósitos do tipo Bulk Fill em comparação 
com as resinas tradicionais. Os autores encontraram as maiores concentrações de 
infiltração dos cristais de prata nos compósitos que apresentavam cargas pré-
polimerizadas em sua composição, as quais são substancialmente orgânicas. Este fator 
pode estar associado a um aumento de sorção de água pelo compósito, capaz de atingir 
os espaços do adesivo e as regiões nanométricas localizados no interior da camada 
híbrida, fazendo com que os polímeros adesivos atuem, mesmo após a polimerização, 
como membranas semipermeáveis, aumentando o consumo da prata. Uma maior 
nanoinfiltração em curto prazo pode não significar mau desempenho das restaurações, 
mas ao longo do tempo pode comprometer a sua longevidade (Leprince et al.,2010). No 
presente estudo com o tempo de envelhecimento de 6 meses, podemos observar que 
houve aumento da concentração dos cristais de prata na interface adesiva do grupo BF, 
enquanto que no grupo SD, houve a manutenção da ausência de infiltração de prata na 
interface adesiva. Finalmente, o grupo CONV manteve o padrão de grande 
concentração de prata na interface adesiva. 
 
Conclusão 

 
Diante dos resultados obtidos, sugere-se que a técnica semidireta apresenta melhores 
características de resistência de união à extrusão por push out, tanto para análise 
imediata como para análise após 6 meses de envelhecimento, bem como possibilita 
uma menor incidência de infiltração de cristais de prata na interface adesiva em ambos 
os tempos de análise, o que pode sugerir como um método alternativo e eficaz na 
reabilitação de cavidades amplamente destruídas. Estudos clínicos devem ser 
incentivados para comprovação do que foi sugerido nesse estudo laboratorial. 
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TÍTULO: Ostra congelada: produto seguro? 

Resumo 

 
As ostras são moluscos bivalves e filtradores, sendo esta última característica o meio 
pelo qual este molusco obtém alimento e oxigênio. O Estado de Santa Catarina é o 
principal produtor de ostra nacional, sendo esta produção da espécie Crassostrea gigas, 
nativa do Japão, porém existem duas espécies típicas brasileiras, Crassostrea gasar e 
Crassostrea rhizophorae, tendo ambas o nome popular de ‘’ostra do mangue’’. Assim 
sendo, este plano teve como objetivo analisar a carga microbiológica de ostras 
orgânicas congeladas, da espécie Crassostrea gasar, em dois períodos de cultivo 
diferente e ao longo do período de armazenamento congelado. Para tanto, realizou-se 
análises microbiológicas de coliformes a 45 °C, Escherichia coli, Estafilococos 
coagulase positiva, aeróbios mesófilos e psicotróficos e Salmonella sp. A partir disto, 
foram observadas diferenças significativas na carga microbiológica ao longo dos 90 dias 
de armazenamento congelado, sendo constatada a presença de Salmonella sp. em 
ambos os lotes analisados, assim como altas quantificações de coliformes a 45 °C, 
mesófilos e psicotróficos. Diante dos fatos relatados, constatou-se que o período de 
armazenamento proporcionou mudanças na carga microbiológica, tendo a amostra 
analisada se mostrado imprópria para o consumo. 
 
 
Palavras-chave: Molusco bivalve, qualidade higiênico-sanitária, congelamento. 

TITLE: Frozen oyster: Safe product? 

Abstract 

 
Oysters are bivalve molluscs and filters, the latter being the means by which this mollusk 
obtains food and oxygen. The State of Santa Catarina is the main national oyster 
producer, this production being the Crassostrea gigas species, native to Japan, but there 
are two typical Brazilian species, Crassostrea gasar and Crassostrea rhizophorae, both 
having the popular name of '' mangrove oyster ' '. Therefore, this plan aimed to analyze 
the microbiological load of frozen organic oysters, of the Crassostrea gasar species, in 
two different growing periods and throughout the frozen storage period. For this purpose, 
microbiological analyzes of coliforms at 45 ° C, Escherichia coli, coagulase positive 
Staphylococci, mesophilic and psychotrophic aerobes and Salmonella sp. From this, 
significant differences were observed in the microbiological load over the 90 days of 
frozen storage, with the presence of Salmonella sp. in both analyzed batches, as well as 
high quantifications of coliforms at 45 ° C, mesophiles and psychotrophic. In view of the 
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reported facts, it was found that the storage period provided changes in the 
microbiological load, with the analyzed sample proving to be unfit for consumption. 
 
 
Keywords: Bivalve mollusk, hygienic-sanitary quality, freezing. 

Introdução 

1 INTRODUÇÃO 
As ostras são moluscos bivalves e filtradores, sendo esta última característica o meio 
pelo qual este molusco obtém o seu alimento e oxigênio. A china é o maior produtor 
mundial de ostra, tendo o seu consumo local estimado em aproximadamente 3,89 
milhões de toneladas (CHEN et al., 2017). Já no Brasil, o Estado de Santa Catarina é o 
responsável por mais de 90% da produção nacional, sendo esta produção da espécie 
Crassostrea gigas, também denominada de ostra do pacífico (FAO, 2016; TROMBETA, 
NORMANDE, 2017). Porém, têm-se como espécies típicas brasileiras a Crassostrea 
gasar e Crassostrea rhizophorae, também conhecidas com ostras do mangue (LOPES 
et al., 2013; TURECK et al., 2014). 
Por sua característica filtradora, este molusco pode reter, no seu trato intestinal, micro-
organismos patogênicos e, assim, ocasionar diversos problemas, como as Doenças 
Transmitidas por Alimentos (DTA’s). Ficando evidente assim, que é extremamente 
importante a verificação constante da qualidade da água onde estes moluscos são 
cultivados, bem como a dos próprios moluscos. E com isso, surge a necessidade de os 
produtores lançarem mão de várias técnicas para garantia desta qualidade (DOI, 
BARBIERI, MARQUES, 2014; TROMBETA, NORMANDE, 2017). 
Apesar de o comércio e consumo de ostras se dá, em sua maioria, neste molusco em 
sua forma fresca, sabe-se que também há a prática de submissão desta ao 
congelamento, visando não só o seu armazenamento, mas também o aumento de sua 
vida útil, visto que a combinação de tempo e temperatura adequada, no congelamento, 
pode auxiliar na redução de micro-organismos deteriorantes e patogênicos neste 
molusco. Compreender o perfil microbiano das ostras é de extrema importância para 
garantia de a segurança alimentar, pois o padrão de deterioração deste animal possui 
algumas diferenças em relação aos demais frutos do mar, devido à sua grande reserva 
de glicogênio, o qual é degradado por bactérias sacarolíticas (MADIGAN et al., 2014; 
CHEN et al., 2017). 
Com isso, este estudo objetiva analisar a carga microbiológica da ostra da espécie 
Crassostrea gasar em dois períodos de cultivo diferentes e ao longo do período de 90 
dias de armazenamento congelado. 
 
Metodologia 

 
2 METODOLOGIA 
2.1 Amostras 
Para a realização da pesquisa em questão, as amostras utilizadas foram doadas por um 
viveiro de cultivo orgânico do Estado do Rio Grande do Norte (RN), o qual foi 
responsável pelo processamento e armazenamento das ostras ao longo de toda a 
pesquisa. As ostras foram coletadas no inverno de 2018, no mês de agosto e no verão 
de 2019, no mês de marco. Em ambos os períodos, as ostras foram pescadas, 
submetidas a uma rápida fervura para a abertura das conchas e obtenção da parte 
comestível. Após, foi fatiada para obtenção de ‘’filés’’ de ostra e assim, para cada 
período analisado, foi produzido um lote com quatro amostras de 500 g cada, os quais 
foram submetidos ao armazenamento congelado durante 90 dias. 
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Ao longo de todo o período de armazenamento, a cada mês, uma amostra era enviada 
congelada em caixa de isopor ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos (LABMA) 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), para realização das análises 
nos dias 0, 30, 60 e 90 de armazenamento. Sendo importante ressaltar que foi utilizada 
uma estrutura doméstica para a realização dos procedimentos citados anteriormente, 
visto que a empresa responsável por as amostras é especializada somente no cultivo 
deste molusco e comercializa estes ainda vivos. 
2.2 Métodos 
2.2.1 Preparo das amostras 
Após a chegada das amostras à UFRN, para realização das análises, estas foram 
submetidas ao descongelamento sob refrigeração durante 24h a temperatura de 3 °C. 
Posteriormente, foram trituradas de forma asséptica utilizando pinça e tesoura estéril e 
utilizando estes mesmos utensílios, foram homogeneizadas para realização das 
análises microbiológicas. 
2.2.2 Análises Microbiológicas 
Todos os lotes de ostras orgânicas foram submetidos à determinação do NMP/g de 
coliformes a 45°C e Escherichia coli (LATIMER, 2016); a pesquisa de Salmonella sp. 
(ISO, 2007); contagem de Estafilococos coagulase positiva (ISO, 2003), e contagem 
total de mesófilos (RYSER, SCHUMAN, 2015) e psicotróficos (VASAVADA, CRITZER, 
2015). Os padrões adotados seguiram a legislação vigente, RDC N°12/2001 (ANVISA, 
2001) para coliformes a 45 °C, Estafilococos coagulase positiva e Salmonella sp. Já 
para mesófilos e psicotróficos utilizou-se o padrão sugerido pela International 
Comsission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF, 1986), assim como 
utilizou-se o padrão sugerido pelo Programa Nacional de Controle Higiênico Sanitário 
de Moluscos Bivalves (PNCMB, 2012) para Escherichia coli. 
2.2.3 Análise dos dados 
Os resultados obtidos foram tabulados e submetidos à estatística descritiva utilizando o 
Microsoft Excel. 
 
Resultados e Discussões 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 Carga microbiológica ao longo do período de armazenamento sob congelamento 
A RDC n°12, de 02 de janeiro de 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), vigente na época da realização das análises e interpretação dos dados, a 
qual regulamentava os padrões microbiológicos para alimentos, no grupo de pescados 
e frutos de pesca, na letra ‘’D’’ a qual se refere aos pescados defumados, moluscos e 
crustáceos refrigerados ou congelados, preconizava a análise dos seguintes micro-
organismos: Coliformes a 45 °C/g, Estafilococos coagulase positiva/g e Salmonella 
sp/25 g (BRASIL, 2001). Entretanto, além destes, também, analisou-se Escherichia coli, 
micro-organismos aeróbios mesófilos e psicotróficos. 
Assim sendo, a partir das análises executadas e da comparação dos resultados obtidos 
com os limites estabelecidos pela RDC nº12, constata-se que ambos os lotes 
investigados se apresentaram impróprios ao consumo, visto que, ambos demonstraram 
a presença de Salmonella sp. a qual o limite estabelecido é a sua ausência. Além disso, 
grande parte das amostras apresentaram limites superiores ao estabelecido de outros 
micro-organismos, como Coliformes a 45 ºC (Amostras do D0, D30 e D90 do inverno e 
D0 do verão), tendo este micro-organismo o limite estabelecido de 102 (BRASIL, 2001). 
Além destes citados acima, a amostra do D30 do verão apresentou limites superiores 
ao estabelecido, sendo importante frisar que a RDC nº12 não apresenta limite para este 
micro-organismo, sendo assim, utilizou o limite pré-estabelecido pela International 
Comsission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF, 1986), a qual determina 
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o limite de 5x105 UFC/g para moluscos bivalves refrigerados e congelados. Assim como 
ocorre com este micro-organismo, a RDC nº12 também não estabelece limites para 
Escherichia coli, porém, o Programa Nacional de Controle Higiênico Sanitário de 
Moluscos Bivalves (PNCMB, 2012) considera o limite de <230 ou 2,3 x 102 NMP, sendo 
assim, todas amostras aqui analisadas estão dentro do padrão, uma vez que 
apresentaram valores inferiores a 3,0 x 101. Por fim, observou-se que todas as amostras 
apresentaram resultados satisfatórios para Estafilococos coagulase positivo. 
Diante dos fatos apresentados, é sabido que o processo de congelamento dos alimentos 
é utilizado como um método de conservação, tendo este a capacidade de retardar a 
ação de micro-organismos deteriorantes e reduzir as reações químicas. Toda via, é 
importante ressaltar que, a qualidade da matéria-prima também é de extrema 
importância para garantia de um produto seguro ao consumo (NASCIMENTO et al., 
2011). É importante ressaltar que as amostras do presente estudo passaram por um 
processo de manipulação, no qual foi aberta e, sua parte comestível separada da 
concha e posteriormente fatiada para obtenção de “filés” de ostra e assim produzir as 
amostras exclusivamente para o presente estudo. Logo, muito provavelmente as 
condições de processamento não atenderam os critérios de boas práticas para garantir 
uma manipulação adequada e segura para que não haja a contaminação do produto, 
haja vista não ser a atividade fim da empresa. 
Por fim, sabendo-se que há o crescente consumo de ostras cruas ou levemente cozidas, 
principalmente por parte dos brasileiros, estando este hábito associado a surtos de 
doenças transmitidas por alimentos (NASCIMENTO et al., 2011; TROMBETA, 
NORMANDE, 2017) torna-se clara a necessidade da utilização de tratamentos que 
assegurem a qualidade higiênico-sanitária deste alimento, não só durante o seu cultivo, 
mas também com a adoção de boas práticas de manipulação durante o processamento 
deste produto, como a utilização de um local específico e exclusivo para este fim, a 
higiene adequada das mãos dos manipuladores, assim como das superfícies de 
trabalho utilizadas (BRASIL, 2004), visto a grande prevalência de seu consumo em sua 
forma crua ou minimamente cozida. 
 
Conclusão 

 
4 CONCLUSÃO 
Por fim, com as análises microbiológicas, constatou-se que ambos os lotes analisados 
se apresentaram impróprios ao consumo, devido a presença de Salmonella sp. O que 
torna evidente a importância das boas práticas de manipulação ao longo de todo o 
processamento do produto. Também é importante salientar a importância dos achados 
desta pesquisa, pois estes trazem informações adicionais a literatura sobre este 
molusco, tendo em vista a existência de poucas informações a respeito da espécie aqui 
analisada, a qual é típica do Nordeste brasileiro. 
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Tabela 1. Carga microbiológica das ostras da espécie Crassostrea gasar durante o 
período de 90 dias de armazenamento sob congelamento no inverno. 
 

 
Tabela 2. Carga microbiológica das ostras da espécie Crassostrea gasar durante o 
período de 90 dias de armazenamento sob congelamento no verão. 
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TÍTULO: Técnicas de transição alimentar em prematuros com displasia 

broncopulmonar: uma revisão integrativa de literatura. 

Resumo 

Objetivo: fazer um levantamento bibliográfico sobre as técnicas usadas para favorecer 
a transição alimentar do recém-nascido pré-termo para um aleitamento materno 
exclusivo em lactentes com diagnóstico de displasia broncopulmonar. 
 
Métodos: O estudo trata de uma revisão integrativa de literatura sobre técnicas de 
alimentação na transição alimentar em prematuros diagnosticado com displasia 
broncopulmonar. Iniciou-se a pesquisa com buscas nas bases de dados da PubMed, 
Medline e SciElo, em junho de 2020 com os descritores “feeding methods”, “breast 
feeding”, “newborn” e “broncopulmonary dysplasia” em inglês para selecionar estudos 
que envolvam nosso público-alvo. 
 
Resultados: Foram encontrados 45 artigos nos bancos de dados da PubMed, Medline 
e SciElo. Após identificar os estudos, foram analisados e selecionados 3 artigos, 
envolvendo 141 recém-nascidos pré-termo para análise. Desses estudos, dois artigos 
citam as técnicas do copo e a translactação, enquanto o outro, além de usar essas 
técnicas, usaram também as técnicas de finger-feeding (sonda-dedo), seio materno e 
mamadeira. 
 
Conclusão: O seio materno constituiu os melhores indicadores de conforto e 
estabilidade para o recém-nascido pré-termo com displasia broncopulmonar. Em casos 
de produção insuficiente do leite materno, a translactação seria a melhor opção. Na 
presença de dificuldades orais, a técnica sonda-dedo apresentou ser o melhor método, 
devendo ser evitado o uso do copo e da mamadeira. 
 
Palavras-chave: displasia broncopulmonar; prematuro; transição alimentar; 

TITLE: Feeding transition techniques in premature babies with bronchopulmonary 

dysplasia: an integrative literature review. 

Abstract 

Objective: to carry out a bibliographic survey on the techniques used to favor the feeding 
transition of the preterm newborn to exclusive breastfeeding in infants diagnosed with 
bronchopulmonary dysplasia. 
 
Methods: The study deals with an integrative literature review on feeding techniques in 
the dietary transition in premature infants diagnosed with bronchopulmonary dysplasia. 
The search started with searches in the databases of PubMed, Medline and SciElo, in 
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June 2020 with the descriptors “feeding methods”, “breast feeding”, “newborn” and 
“broncopulmonary dysplasia” in English to select studies involving our target audience. 
 
Results: 45 articles were found in PubMed, Medline and SciElo databases. After 
identifying the studies, 3 articles were analyzed and selected, involving 141 preterm 
newborns for analysis. Of these studies, two articles cite cup techniques and 
translatation, while the other, in addition to using these techniques, also used the 
techniques of finger-feeding, maternal breast and bottle. 
 
Conclusion: The maternal breast was the best indicator of comfort and stability for the 
preterm newborn with bronchopulmonary dysplasia. In cases of insufficient breast milk 
production, translatation would be the best option. In the presence of oral difficulties, the 
finger-probe technique proved to be the best method, and the use of the cup and bottle 
should be avoided. 
 
Keywords: bronchopulmonary dysplasia; premature; food transition; 

Introdução 

Recém-nascido prematuro é todo aquele que nasce antes de completar uma idade 
gestacional de 37 semanas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). No ano de 2010 
constatou-se que para cada 10 nascimentos um era prematuro (WHO, 2018). A 
necessidade que alguns recém-nascidos pré-termo (RNPT) apresentam ao nascer 
como o uso prolongado de suporte respiratório estar relacionado ao desenvolvimento 
do diagnóstico de displasia broncopulmonar (LIMA et al., 2011). 
O RNPT diverge dos processos normais na linha de crescimento de acordo com sua 
susceptibilidade a instabilidade fisiológica, metabólica e psicológica causada pela 
prematuridade, da mesma forma que, os recém-nascidos displásicos apresentam baixo 
aporte nutricional e maiores necessidades energéticas, afetando diretamente seu 
crescimento. (VIERA et al., 2013). 
A displasia broncopulmonar (DBP) é uma doença crônica com características próprias 
e multifatoriais que pode estar relacionada à prematuridade, a ventilação mecânica, a 
infecção, a desnutrição e etc. O diagnóstico médico é dado para prematuros que 
necessitam de tratamento contínuo de oxigênio por pelo menos 28 dias de vida (JOBE 
& BANCALARI, 2001). O acompanhamento clínico de pacientes com DBP deve ser feito 
por uma equipe multidisciplinar, por ser um processo difícil devido à instabilidade e 
imaturidade fisiológica, devendo obter o controle da sintomatologia (MENEZES et al., 
2018). 
A alimentação por via oral (VO) é essencial para o correto desenvolvimento do sistema 
sensório-motor-oral da criança (EVANGELISTA et al., 2009). Para o RNPT, porém, 
muitas vezes não é possível a utilização da VO plenamente, sendo necessário recorrer 
às vias alternativas de alimentação, com o uso de sonda enteral e/ou parenteral. O uso 
contínuo da sonda enteral pode alterar a coordenação de sucção, deglutição e 
respiração (S/D/R) do recém-nascido (RN), trazendo prejuízos em longo prazo à 
maturação (MEDEIROS et al., 2011). 
Após estabilidade clínica e retirada parcial da sonda o seio materno é o método 
preconizado para alimentar o neonato (MEDEIROS et al., 2011). Na inviabilidade da 
oferta inicial diretamente no seio materno, algumas técnicas de alimentação podem ser 
usadas para auxiliar na transição alimentação oral em recém-nascidos prematuros, 
como exemplo, o copo, a translactação, o finger-feeding e a mamadeira (EVANGELISTA 
et al., 2009). 
O copo, conhecido também como a técnica do copinho, é utilizado na tentativa de 
viabilizar a retirada da sonda e complementar com leite materno sem a interferência de 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1238 

 

confusão de bicos auxiliando a pega posterior do seio materno (MEDEIROS et al., 
2011). 
A translactação é outra técnica utilizada nos lactentes quando a mãe não produz leite 
suficiente durante o período de transição alimentar (EVANGELISTA et al., 2009). Para 
essa técnica é preso uma sonda no mamilo da mãe e através da sucção do bebê o leite 
flui do recipiente até sua saída no mamilo (EVANGELISTA et al., 2009). 
O finger-feeding, conhecida normalmente como técnica de sonda-dedo, consiste em 
uma sonda fixada ao dedo mínimo enluvado do terapeuta. A sonda é conectada a um 
recipiente (seringa ou copo) complementado por leite materno, que flui para o bebê na 
medida que ela vai sugando o dedo do terapeuta (EVANGELISTA et al., 2009). 
A mamadeira é dificilmente utilizada por ser contra a Iniciativa Hospital Amigo da 
Criança, que segue as medidas criada pela OMS para incentivar o aleitamento materno 
(FIGUEREDO et al., 2012), O uso da mamadeira geralmente está condicionado ao 
impedimento da mãe de amamentar seu filho, por questões anatômicas de mama ou 
anatomofuncionais da criança. (MEDEIROS et al., 2011). 
Este estudo surgiu com o objetivo de se compreender melhor o desempenho alimentar 
de um RNPT diagnosticado com DBP. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi fazer 
um levantamento bibliográfico sobre as técnicas usadas para favorecer a transição 
alimentar do RNPT para um aleitamento materno exclusivo em lactentes com 
diagnóstico de DBP. 
 
Metodologia 

 
O estudo trata de uma revisão integrativa de literatura sobre técnicas de alimentação na 
transição alimentar em prematuros diagnosticado com displasia broncopulmonar. 
Iniciou-se a pesquisa com buscas nas bases de dados da PubMed, Medline e SciElo, 
em junho de 2020 com os descritores “feeding methods”, “breast feeding”, “newborn” e 
“broncopulmonary dysplasia” em inglês para selecionar estudos que envolvam nosso 
público-alvo. As referências bibliográficas dos estudos encontrados também foram 
rastreadas e, quando necessária, incluída na análise. 
Dos manuscritos encontrados, inicialmente foram revisados os títulos e resumos nas 
bases de dados para uma seleção prévia, para elegibilidade e depois e em seguida a 
leitura do texto completo dos estudos apurados. Os critérios usados para inclusão foram 
avaliados extensivamente. Foram incluídos para leitura e análise os estudos que 
seguiam os seguintes critérios: (1) Estudo com bebês prematuros (<37 semanas); (2) 
Descrição do processo de transição alimentar para o leite materno por alguma técnica 
oral; (3) Apresentar proposta de comparar a resposta do recém-nascido com uma ou 
mais técnicas de alimentação; (4) Grupo de estudo com recém-nascidos pré-termos com 
diagnostico de DBP; (5) O tipo de estudo randomizado ou de corte. Foram excluídos 
artigos de relato de caso, artigos de revisão, editoriais ou que envolvessem animais, e 
que apresentavam mais de um grupo de estudos. 
Foram extraídos dados dos artigos de forma independente, como: nome do primeiro 
autor, ano de publicação, local da pesquisa, tempo de pesquisa, número de crianças 
com DBP e o total de RNs, tipo da técnica utilizada e outros fatores importantes como 
idade gestacional e peso ao nascer. Posteriores dúvidas foram analisadas por um 
segundo pesquisador. 
Os dados encontrados foram dispostos num quadro, para melhor visualização das 
informações, e após discutidos de maneira descritiva e discutido com base na literatura 
encontrada sobre o assunto. 
 
Resultados e Discussões 
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Resultados: 
Foram encontrados 45 artigos nos bancos de dados da PubMed, Medline e SciElo. Após 
identificar os estudos, foram analisados e selecionados 3 artigos, envolvendo 141 RNPT 
para análise. Desses estudos, dois artigos citam as técnicas do copo e a translactação, 
usadas na transição alimentar, enquanto o outro, além de usar essas técnicas, usaram 
também as técnicas de finger-feeding (sonda-dedo), seio materno e mamadeira. 
As características dos 3 estudos incluídos estão descritas no Quadro 1. Os artigos foram 
publicados entre os anos de 2009 e 2018, sendo um estudo randomizado (MCCAIN et 
al., 2012), um retrospectivo (EVANGELISTA et al., 2009) e outro de coorte 
(NATARAJAN et al., 2018). Todos os estudos usaram como critério de inclusão o recém-
nascido prematuro com diagnóstico de DBP seguindo os critérios da necessidade de 
suporte respiratório com pelo menos 28 dias de vida, acompanhados por achados 
radiológicos do tórax. 
Nos estudos foram encontradas cinco técnicas usadas para a transição alimentar, sendo 
estas, seio materno, mamadeira, finger-feeding (EVANGELISTA et al., 2009), 
translactação (EVANGELISTA et al., 2009; MCCAIN et al., 2012) e copo 
(EVANGELISTA et al., 2009; NATARAJAN et al., 2018). O Paladai é um copo com 
focinho longo muito utilizado na Índia como forma de alimentar bebês prematuros, onde 
o leite é transferido para a boca do bebê através da inclinação do Paladai (NATARAJAN 
et al., 2018). 
A proficiência da alimentação com o método do copo não foi diferente entre os grupos 
com DBP e sem DBP, de acordo com os indicadores de alimentação oral (quantidade 
ingerida). Porém, foi observado com maior frequência dificuldades de respiração, 
coordenação entre as funções de S/D/R, apneia e aumento da frequência cardíaca nos 
métodos da mamadeira e no copo no grupo com DBP, enquanto no grupo sem DBP 
foram raras ou não observadas (EVANGELISTA et al., 2009; NATARAJAN et al., 2018). 
Com relação ao grupo com DBP, os métodos do seio materno e translactação 
apresentaram melhor estabilidade respiratória e conforto em comparação aos demais 
métodos. Foi observado que os bebês do sexo feminino levaram um tempo menor para 
atingir o leite exclusivo no seio materno em comparação ao sexo masculino, enquanto 
os bebês que respiravam o ar ambiente também conseguiram em menor tempo do que 
aqueles que recebiam suporte respiratório (EVANGELISTA et al., 2009; MCCAIN et al., 
2012). 
Na ausência da mãe é inviável o uso das técnicas SM e translactação, pelo fato de 
necessitar o seio materno. Por isso, o finger-feeding (sonda-dedo) demonstrou ter o 
melhor resultado na coordenação oral de sucção em comparação ao copo e mamadeira 
(EVANGELISTA et al., 2009). 
Discussão: 
Prematuros com diagnóstico de DBP geralmente necessitam de um tempo maior para 
conseguir se alimentar exclusivamente pelo leite materno (GEWOLB & VICE, 2006). 
Alguns estudos (NATARAJAN et al., 2018; MCCAIN et al., 2012; EVAMGELISTA et al., 
2009) indicam que o maior tempo de transição alimentar não está relacionada com a 
idade gestacional que o neonato apresenta, apesar dos grupos com e sem DBP serem 
semelhantes enquanto sua idade e peso. Observa-se, portanto, que a DBP é uma 
doença respiratória que pode interferir diretamente no desenvolvimento motor da 
criança, e comprometer a alimentação, podendo esta acontecer de maneira lenta e difícil 
(ARAUJO et al., 2013), apresentando dificuldades de coordenação entre S/D/R em 
prematuros com DBP diretamente proporcional ao grau da doença (GEWOLB & VICE, 
2006). 
As dificuldades de alimentação de crianças com DBP podem ser observadas pelo fato 
da atividade de sucção e deglutição depender de um padrão respiratório normal, tendo 
esforço para manter, mesmo em estado normal, resultando em um menor tempo 
inspiratório e consequentemente diminuição do volume ingerido, apresentando 
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dificuldades na coordenação entre S/D/R durante a alimentação por via oral (GEWOLB 
& VICE, 2006). Entretanto, uma vez que existe um comprometimento respiratório, 
observado durante a sucção nutritiva, pode-se inferir maior necessidade nos requisitos 
respiratórios no ato de sugar (MEDEIROS et al., 2011), o que provavelmente acontecerá 
com RNPT com diagnóstico de DBP devido sua história clínica de comprometimento da 
função de respiração. 
Nos estudos que utilizaram o método do copo e da mamadeira, o grupo com DBP foram 
os que apresentaram os piores índices de eficiência na ingestão do alimento por via oral 
(NATARAJAN et al., 2018; EVANGELISTA et al., 2009). Pode-se observar que a 
facilidade do liquido em fluir para a boca do RN não está relacionado a qualidade da 
alimentação. 
No estudo feito por NATARAJAN et al., 2018, foi avaliado o desempenho alimentar de 
lactentes com DBP no paladai (copo), onde a amostra foi dividida em grupo controle 
com 10 RNPT sem diagnóstico de DBP, e grupo experimental com 9 RNPT 
diagnosticados com DBP. A proficiência com o uso do copo apresentou semelhança nos 
resultados entre os dois grupos estudados (volume ingerido), isso pode ser explicado 
pelo fato do bebê com DBP não conseguir realizar com precisão as capacidades 
motoras orais, já que o copo inclinado escorre o leite direto para sua orofaringe sem 
precisar de grandes esforços (NATARAJAN et al., 2018). Entretanto, a eficiência da 
alimentação no grupo com DBP foi inferior quando comparado com o grupo sem DBP, 
ocorrendo episódios de dificuldades respiratórias e de incoordenação entre as funções 
de S/D/R, sendo agravante em crianças com diagnostico de DBP moderada e grave. 
Apesar da técnica do copo ser a mais vantajosa para RNs sem doenças respiratórias e 
preconizado pela OMS (NATARAJAN et al., 2018), ele representa um risco para a saúde 
do RN broncodisplásico podendo agravar seu quadro clínico devido a possibilidade de 
engasgos. Em contrapartida, as técnicas do seio materno e translactação 
respectivamente demonstraram ser os métodos mais seguros e confortáveis para o 
grupo com DBP (NATARAJAN et al., 2018). Sendo menos frequentes as dificuldades 
de respiração e incoordenação entre as funções de S/D/R (EVANGELISTA et al., 2009). 
Dessa forma, os lactentes apresentaram estabilidade e conforto na alimentação e 
conseguiram alcançar o menor tempo de transição alimentar para o seio materno 
exclusivo, comparando com as demais técnicas. 
Na ausência da mãe durante a alimentação, e consequentemente, inviabilizando o seio 
materno e a translactação, a técnica de sonda-dedo demonstrou ter baixos índices de 
intercorrências durante a alimentação comparado com o copo e a mamadeira. Além 
disso, a técnica de sonda-dedo representa a melhor técnica para treino de sucção e 
coordenação entre a S/D/R, comparado ao copo, demonstrando resultados mais 
positivos (EVAGENLISTA et al., 2009). A técnica de sonda-dedo possibilita o 
aperfeiçoamento do ritmo de sucção e de coordenação entre a S/D/R, a partir do 
momento que o terapeuta pode realizar pausas para respiração em pequenos grupos 
de sucção, estimulação sensorial e controle do fluxo, facilitando ou dificultando a 
passagem do mesmo (EVANGELISTA et al., 2009). 
O treino de sucção permite o desenvolvimento de parâmetros orais importantes para o 
RNPT com diagnóstico de DBP, tais como: canolamento e chicoteamento da língua, 
vedamento labial e pressão intra-oral através da pressão do dedo feita na língua e 
retirada da cavidade oral (EVANGELISTA et al., 2009). Portanto, no presente estudo 
(EVANGELISTA et al., 2009), verificou o tempo de transição alimentar de diversas 
técnicas, comparando 18 lactentes do grupo controle com outros 18 lactentes do grupo 
com diagnóstico de DBP, com isto, foram encontrados treinos orais significativos para 
crianças com DBP, mostrando que prematuros do grupo com DBP, mesmo com as 
dificuldades respiratórias, conseguiram se organizar com o treino oral de sucção e 
obteve alta hospitalar em período próximo ao grupo sem DBP. 
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Ao observar questões de desempenho alimentar comparado ao gênero do neonato, num 
estudo realizado por MCCAIN et al., 2012, onde testa a hipótese de que o grupo com 
44 RNPT com DBP conseguiria alcançar o seio materno em tempo semelhante ao grupo 
controle de 42 RNPT sem complicações respiratórias pela técnica de translactação, 
constatou uma diferença no tempo de transição alimentar em bebês do sexo feminino 
menor em comparação ao sexo masculino. Entretanto, podemos analisar os achados 
com o fato de existir menos bebês do sexo feminino diagnosticados com displasia 
broncopulmonar (40%) em comparação com bebês do sexo masculino com displasia 
broncopulmonar (60%), por isso, há uma vantagem feminina geral por existir menos 
prevalência da patologia neste sexo (KAEMPF et al., 2008). 
Já é esperado que crianças que utilizam oxigênio suplementar precisaram de um tempo 
maior para conseguir se alimentar ao seio materno em comparação com crianças que 
respiram ao ar ambiente (NATARAJAN et al., 2018). Isso ocorre porque os bebês que 
precisam de oxigênio suplementar, para manter o padrão respiratório, são requisitados 
mais energia para conseguir manter a coordenação entre as funções de S/D/R durante 
a alimentação, pelo fato inerente que RNPT com DBP possuem incoordenação nas 
funções sucção e respiração. Estes achados vão de encontro com a literatura (FREITAS 
et al., 2012) que indica uma má organização na alimentação e coordenação entre a 
S/D/R em prematuros com DBP, relacionando sua necessidade de oxigênio 
suplementar com o grau da patologia, podendo ser leve, moderada ou grave. 
Diante de um assunto que está frequentemente na prática clínica do fonoaudiólogo que 
trabalha em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e unidade do Método Canguru, este 
estudo visou compreender as diversas técnicas usadas na prática clínica de transição 
alimentar para via oral em crianças com displasia broncopulmonar na literatura. No 
entanto, observou-se uma escassez de estudos referentes as técnicas de alimentação 
utilizadas para ajudar na habilidade oral da população de pacientes diagnosticados com 
displasia broncopulmonar, denotando a necessidade de se realizar estudos 
direcionados para técnicas de transição alimentar nesta população para auxiliar no 
plano terapêutico mais apropriado, e de melhor repercussão para a alta hospitalar 
precoce.  
 
Conclusão 

 
Conclui-se, diante da revisão de literatura realizada, que os lactentes prematuros do 
grupo com DBP precisaram de um tempo maior de transição alimentar em comparação 
ao grupo sem DBP. As técnicas encontradas foram o seio materno, translactação, 
finger-feeding (sonda-dedo), copo e mamadeira, que possuem desempenhos diferentes 
em crianças diagnosticadas com DBP. O método cauteloso de transição para o seio 
materno constituiu os melhores indicadores de conforto e estabilidade para RNPT com 
DBP. Em casos de produção insuficiente do leite materno, a translactação seria a melhor 
opção. Na presença de dificuldades orais, a técnica sonda-dedo apresentou ser o 
melhor método, devendo ser evitado o uso do copo e da mamadeira. 
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Quadro 1: Características dos 3 estudos incluídos na analise 
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TÍTULO: ALTERAÇÕES MASTIGATÓRIAS E DE DEGLUTIÇÃO EM IDOSOS DA 

COMUNIDADE 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A partir das novas condições demográficas que se encontra o Brasil, 
surge a necessidade em avaliar as condições de vida, mastigação e deglutição dos 
idosos da comunidade. OBJETIVO: Verificar as alterações de mastigação e deglutição 
em idosos da comunidade. METODOLOGIA: Estudo seccional, feito em centros de 
convivência da comunidade. A amostra foi composta por 79 indivíduos, com idade ≥60 
anos e de ambos os sexos. Primeiramente realizou-
se anamnese, com questões sociodemográficas, de saúde geral e condição 
bucal, posteriormente se avaliou a mastigação e deglutição. RESULTADO:  Maioria do 
sexo feminino, casado ou em união estável e com filhos. Identificou-se uma maioria com 
nível de escolaridade incompleto, com rendimento mensal de até 2 salários mínimos. 
Fazem uso majoritariamente do Sistema Único de Saúde (SUS), fazem tratamento ou 
acompanhamento em alguma área da saúde, utilizam medicamentos mas poucos fazem 
polifarmácia. Todos com falhas dentárias e são usuários de próteses dentais, mas 
informam que elas não são bem adaptadas o tempo de uso compreende há 20 anos. A 
avaliação mastigatória identificou tipo unilateral grau 1 e bilateral alternada e 
pulverização do bolo moutrou-se ausente. Não foi identificada alterações quanto a 
deglutição de sólidos. CONCLUSÃO: Na população estudada verifica-se mastigação 
preferencialmente unilateral grau 1 e bilateral alternada, ausência de pulverização do 
bolo alimentar, deglutição de sólidos sem alteração.  
 
Palavras-chave: Sistema Estomatognático. Mastigação. Deglutição. Envelhecimento. 

Idoso 

TITLE: MASTIGATORY AND SWALLOWING CHANGES IN ELDERLY COMMUNITY 

Abstract 

INTRODUCTION: From the new demographic conditions in Brazil, there is a need to 
assess the living conditions, chewing and swallowing of the elderly in the community. 
OBJECTIVE: To verify changes in chewing and swallowing in elderly people in the 
community. METHODOLOGY: Sectional study, carried out in community centers. The 
sample consisted of 79 individuals, aged ≥60 years and of both sexes. First, anamnesis 
was carried out, with sociodemographic, general health and oral condition issues, later 
chewing and swallowing were evaluated. RESULT: Majority of the female sex, married 
or in a stable relationship and with children. A majority was identified with an incomplete 
education level, with monthly income of up to 2 minimum wages. They mostly use the 
Unified Health System (SUS), undergo treatment or follow-up in some health area, use 
medication, but few use polypharmacy. All of them with dental flaws and are users of 
dental prostheses, but inform that they are not well adapted. The masticatory evaluation 
identified unilateral grade 1 and alternating bilateral type and cake spraying was absent. 
No changes were identified regarding the swallowing of solids. CONCLUSION: In the 
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studied population, preferably unilateral grade 1 and alternating bilateral chewing, no 
pulverization of the bolus of food, swallowing of solids without alteration is observed. 
 
Keywords: Stomatognathic System. Mastication. Swallowing. Aging. Elderly. 

Introdução 

INTRODUÇÃO 
No Brasil apresenta-se uma inversão da pirâmide etária ao longo dos anos, para 
demonstrar este fenômeno, dados o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2015) mostram a população idosa corresponderá a 33, 7% da comunidade total, 
até 2060. 
Inegavelmente, surgem novas dinâmicas da população brasileira que sofreram 
mudanças significativas para este aumento do público idoso nas últimas décadas, como 
o aumento da expectativa de vida, mudança de hábitos da sociedade, políticas de 
amparo à população idosa, maior acesso deste público a espaços de convivência e 
atendimentos de saúde. (SANTIAGO e colab., 2016) 
O brasileiro culturalmente reconhece o ato de comer como uma característica de 
socialização, sendo a mastigação um processo natural de preparação do alimento que 
será cortado, amassado, triturado e pulverizado para uma posterior deglutição. 
Os idosos apresentam mudanças estruturais, funcionais e bioquímicas em seu sistema 
naturalmente, o que pode causar deficiências nas características do sistema 
estomatognático como: diminuição da habilidade motora, perda de dentes, força 
muscular reduzida, redução da percepção gustativa, aparecimento de doenças 
periodontais e até retração gengival. (FREITAS e colab., 2016; CAVALCANTI, 2019) 
Na literatura, a capacidade mastigatória está relacionada com as condições de saúde 
bucal daquele indivíduo, trazem consigo o fato de que as estruturas dentárias perdem 
sua força pela falta de cuidados com a higiene oral, causando assim, perdas dentárias 
nos idosos e favorecendo o uso das próteses. Para estes idosos, as próteses deveriam 
ser como um instrumento compensatório da falta dentária para auxílio de uma 
mastigação adequada, entretanto, o incômodo causado principalmente pelas próteses 
de uso longínquo e inadequadas contribuem para que estes indivíduos substituam 
alimentos sólidos duros por aqueles mais moles.  (AYRES e colab., 2016) 
Outros fatores que interferem na fisiologia da qualidade mastigatória é o uso de 
medicamentos que modificam o equilíbrio das glândulas salivares, como os fármacos 
necessários para problemas de pressão, problemas neuropsiquiátricos e os utilizados 
em tratamento para câncer. As papilas gustativas quando em desequilíbrio favorecem 
a redução do fluxo salivar, consequentemente, a formação do bolo e deglutição se 
tornam ineficientes. Essa perda de capacidade gustativa também desencadeia a perda 
do prazer em se alimentar, consequentemente gerando problemas 
nutricionais. (YOSHIDA et.al, 2015) 
Deste modo, as alterações na mastigação e deglutição necessitam de uma abordagem 
interdisciplinar com foco da atenção primária a este indivíduo idoso. A fonoaudiologia 
trabalha conjuntamente para que exista melhores prognósticos das mais variadas 
necessidades, proporcionando ao idoso uma melhor qualidade de vida. 
Este estudo tem como objetivo verificar as alterações de mastigação e deglutição em 
idosos da comunidade. 
 
Metodologia 

 
MÉTODO       
2.1 DESENHO DE ESTUDO    
  Trata-se de um estudo exploratório, observacional e descritivo.    
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2.2 LOCAL DO ESTUDO    
   A pesquisa foi realizada em centros de convivência para idosos escolhidos por 
conveniência localizadas em Natal/RN. Foram: O Programa Saúde e Cidadania da 
Terceira Idade do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), o Programa de 
Extensão Vivendo Idosos, realizado no Departamento de Odontologia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no Centro de Atividades e Lazer da Melhor 
Idade (CALMI) e nas atividades do Trabalho Social com Idosos (TSI) nas unidades de 
Cidade Alta e Ponta Negra do Serviço Social do comércio – SESC/RN.      
2.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO    
    Amostra foi composta por 79 indivíduos idosos de ambos os sexos, com idade a partir 
dos 60 anos de acordo com a classificação preconizada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS, 2005), participantes dos centros de convivência escolhidos para a 
pesquisa.     
2.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO    
    Critério de inclusão foi considerado da determinada maneira: indivíduo com idade igual 
ou superior a 60 anos, de ambos os sexos.    
    Para exclusão, foram desconsiderados os indivíduos que apresentassem disfunção 
mastigatória, faziam uso de alimentação alternativa e/ou traqueostomia, apresentavam 
dificuldade de compreensão e execução de ordens simples, apresentavam alguma 
desordem de nível psiquiátrico, neurológica, neuromuscular ou neurodegenerativa, nível 
de consciência rebaixada ou incapacidade de se sentar por conta própria.    
2.5 COLETA DE DADOS    
    Foram selecionados os participantes da pesquisa segundo os critérios de inclusão e 
exclusão nos locais escolhidos. Primeiramente os indivíduos foram encaminhados para 
um local silencioso pelos discentes participantes do projeto de pesquisa em questão 
para que pudessem ser coletados os dados, cada idoso participante foi convidado para 
responder a pesquisa voluntariamente, podendo abandoná-la a qualquer momento. Foi 
esclarecido o propósito da pesquisa e o sigilo de sua identidade. Todos os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE) como confirmação da 
liberação do uso das informações coletadas.    
    A coleta de dados se deu a partir da Anamnese na qual analisou questões 
sociodemográficas , de saúde geral e condições bucais, e avaliação da mastigação e 
deglutição.     
2.6 ANAMNESE     
     As informações coletadas eram basicamente sobre situação conjugal, filhos, 
escolaridade, condição previdenciária, rendimento mensal, se tem ou não plano de 
saúde, se teve alguma doença neurológica, se faz algum tratamento, se faz uso de 
algum medicamento ou polifarmácia (5 ou mais), se tem ou teve problemas com 
alcoolismo por um ano no mínimo, pratica algum exercício físico, se tem falha dentária 
e faz uso de prótese dentária, se ela é bem adaptada ou não, se faz uso das próteses 
dentárias durante as refeições, qual o tempo de uso de prótese dentária e quanto tempo 
da prótese dentária atual.    
2.7 AVALIAÇÃO DA MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO    
        Após a anamnese, os idosos foram convidados para a avaliação mastigatória em 
que foi solicitado que o indivíduo comesse de forma habitual 3 porções de um pão 
francês de 25g, sem interrupção.    
Após essa etapa, uma quarta porção foi solicitada para avaliar a eficiência 
mastigatória (EM), os voluntários foram orientados a afastar os lábios para permitir a 
visualização do alimento sobre a língua antes da deglutição. A captação das imagens 
foi realizada a filmagem de toda a função, com a câmera digital Sony Cyber-shot DSC-
HX300 posicionada a 1 metro de distância do sujeito em um tripé com altura ajustável 
de acordo com a altura do voluntário, enquanto o voluntário estava posicionado em uma 
cadeira com encosto, para posterior análise. Foi realizado também o registro fotográfico 
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do bolo alimentar na quarta porção.   Foram considerados os seguintes aspectos: Tipo 
mastigatório e eficiência mastigatória. O tipo mastigatório identificou-se a partir da 
contagem visual do número de ciclos mastigatórias (CM), sendo classificados 
como: bilateral alternado (CM ocorreram 50% das vezes de cada lado da cavidade oral, 
ou ainda, 40% de um lado e 60% do outro lado); bilateral simultâneo (CM 
ocorreram em ambos os lados ao mesmo tempo na maioria das vezes); preferencial 
unilateral de grau 1 (CM de 61% a 77% de um mesmo lado); preferencial unilateral de 
grau 2 (CM de 78% a 94% de um mesmo lado); unilateral crônico (CM de 95% ou 
mais de um mesmo lado); anterior (quando os CM ocorrem majoritariamente na região 
dos incisivos e caninos). Foram considerados adequados os padrões bilaterais 
(alternado e simultâneo), enquanto o restante foi definido como alteração.     
   Já a eficiência mastigatória solicitou-se aos voluntários que afastassem os lábios, 
permitindo a visualização da formação do bolo alimentar antes da deglutição, sendo 
classificado como eficiente quando observada adequada trituração e pulverização do 
bolo, e como ineficiente quando observado inadequada trituração e pouca ou nenhuma 
pulverização uma massa pouco pulverizada e com grandes pedaços. Assim, classificou-
se como alteração a ausência de EM.    A avaliação da deglutição foi realizada através 
da análise da filmagem da avaliação mastigatória. A deglutição foi caracterizada a partir 
da sua eficiência quanto a deglutição de sólidos, se existe repetição do ato de deglutir 
o bolo alimentar, se apresenta engasgos e tensão muscular facial.   
2.8 ANÁLISE DE DADOS    
    Foram consideradas análise estatística descritiva.    
2.9 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS    
      Esta pesquisa está de acordo com o que preconiza a Resolução CNS 196/96, 
atualizada pela resolução CNS 466/2012 e faz parte do projeto de pesquisa “Validação 
dos instrumentos de rastreamento de alterações mastigatórias e disfagia em idosos” 
aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL), sob o parecer de nº 2.983.265, de 26/10/2018 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADO 
Apresentamos na tabela 1 as características sociodemográficas da população 
estudada. A partir deste processo identificamos que a amostra de 79 
indivíduos apresenta uma maioria do sexo feminino e com situação conjugal casado ou 
em união estável. No que compreende a questão sobre filhos a maioria informa ter. 
Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados a maioria são 
analfabetos ou possuem ensino fundamental completo ou incompleto. Condição 
previdenciária dos entrevistados, maior parte com rendimento mensal variante de 2 
salários mínimos. Quanto a possuir plano de saúde indivíduos não possuem plano de 
saúde, são apenas usuários do SUS. 
Para os dados de saúde geral (tabela 2) os idosos indicaram ter alguns problemas de 
saúde e informaram que nunca tiveram nenhuma doença neurológica, mas que fazem 
algum tratamento de saúde. Observou-se que fazem uso de algum medicamento apesar 
de poucos fazerem o uso de polifarmácia. 
Quanto a hábitos de uso de álcool e tabaco, informaram 
não apresentar problemas. Quanto a hábitos de exercício físico, a maioria pratica algum. 
No que compete à saúde bucal (tabela 3), todos os indivíduos apresentam falha 
dentária, no qual a maioria faz uso da prótese dentária, mas informam que as 
próteses não estão bem adaptadas. 
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Observa- se que a maioria faz uso das próteses durante as refeições. Para o tempo de 
uso das próteses, a amostra apresenta o uso de prótese dentária há mais de 20 anos, 
porém o tempo de uso das próteses atualmente variam de 2 a 20 anos. 
Para a avaliação mastigatória (tabela 4), identificou-se preferência de mastigação 
unilateral de grau 1 e bilateral alternada. Quanto a eficiência de pulverização do bolo, 
mostrou-se ausente. 
A avaliação da deglutição de sólidos (tabela 5) não indicou alterações. 
DISCUSSÃO 
Uma grande parte dos estudos incluem a perspectiva sociodemográfica da população, 
inclusive quando se trata de idosos brasileiros. Em sua maioria identifica-se 
majoritariamente a maioria do sexo feminino, no quesito casado e com filhos, vai de 
acordo com a mesma pesquisa, indicando uma maioria, poucos idosos brasileiros não 
foram casados ou não construíram família a longo dos anos.  Quanto as condições de 
educação, a presente pesquisa indicou um maior número de idosos analfabetos ou que 
possui estudo incompleto, de certa forma vai de encontro com os dados gerais do Brasil, 
em que 89% dos idosos não passaram da 8ª série do ensino fundamental e 49% se 
incluem no analfabetismo funcional. (VICTOR e colab., 2009) 
Grande parte da população idosa possui renda própria, seja ela a partir de 
aposentadoria por serviços prestados, por idade ou pensão por morte. O estudo 
apresentou uma maioria de idosos aposentados, indo de acordo com os dados 
citados.   Apesar de uma parte da amostra ter plano de saúde em empresas particulares, 
foi demonstrado preferência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamentos e 
acompanhamento de saúde. Este dado pode estar relacionado com fatores 
sociodemográficos apresentados dos indivíduos pesquisados. (PASKULIN  L. A. C., 
2007; VICTOR e colab., 2009) 
É comum idosos relatarem algum problema de saúde, visto que o envelhecimento 
natural ocorre de forma gradativa e tanto a fisiologia quanto a anatomia do 
corpo sofrem com essas modificações. Entretanto em estudo feito por Paskulin e Vianna 
(2006) a maioria dos idosos se consideravam saudáveis e relataram não fazer uso de 
medicação sistemática, apenas alternativa. O que também diverge de nossos estudos, 
visto que os idosos entrevistados faziam algum tratamento de saúde atrelado a uso de 
medicamentos. 
Quanto aos hábitos de uso de álcool e tabaco, em sua maioria não apresentaram 
maiores problemas durante a vida dos participantes no qual afirmaram nunca ter fumado 
ou consumido bebidas alcóolicas. O mesmo estudo de Paskulin e Vianna 
(2006) corroboram com este resultado. 
A maioria dos idosos fazem exercício físico, também correspondendo com estudos da 
literatura (Paskulin e Vianna, 2006). 
A avaliação das condições bucais dos idosos, identificou-se que todos eles 
apresentavam falhas dentárias e faziam uso de próteses totais ou parciais, em sua 
maioria mal adaptadas. Estes dados já foram relatados anteriormente na 
literatura sendo um dos principais fatores que interferem nas alterações do sistema 
estomatognático, a ausência dos dentes naturais e recusa de uso das próteses ou a má 
adaptação da mesma (ALENCAR; CURIATI, 2006; SANCHES; SUZUKI, 2003). 
A perda dentária leva a dificuldade sensorial do periodonto e da mucosa. Dessa forma, 
após a colocação das próteses a função mastigatória ocorre de forma diferente. Foi 
identificado que a maioria dos entrevistados fazem uso das próteses durante as 
refeições, porém, como identificado que essas não estavam bem adaptadas, a força ao 
triturar vai ser menor, não havendo o mesmo desempenho do que existiria com os 
dentes naturais (FELÍCIO; CUNHA, 2005). 
A duração do uso das próteses sem trocas ou ajustes durante os anos também 
geram problemas que consequentemente influenciam na função de mastigação e 
deglutição, segundo Cavalcanti e Bianchini (2008) indicam que quanto mais tempo de 
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uso da prótese, maior o número de sujeitos com alteração, seguindo os dados da 
presente pesquisa no qual a maioria utiliza as próteses a mais de 20 anos também 
apresentando uma maioria com alteração mastigatória. 
A avaliação mastigatória foi unilateral e bilateral alternada, não sendo identificada 
maiores alterações.  Na literatura, Cavalcanti e Biachinni (2008) também não 
identificaram alterações que se relacionassem com as alterações em detrimento do uso 
de próteses, entretanto, Ayres (2016) apresenta que a utilização das próteses influencia 
tanto nas funções mastigatórias quanto podem acarretar fatores disfágicos. 
 
Conclusão 

 
CONCLUSÃO 
  
Os idosos participantes da pesquisa apresentaram, em sua maioria, mastigação 
unilateral preferencial grau 1 seguido de bilateral alternada e ausência de eficiência 
mastigatória. Em relação a deglutição, apresentaram eficiência, ausência de engasgos 
e de tensão dos músculos faciais. 
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Tabela 2 
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Tabela 3 
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Tabela 4 
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Tabela 5 
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TÍTULO: Comparação da apresentação clínica nos pacientes com hipercolesterolemia 

familiar do sexo masculino e feminino 

Resumo 

Introdução e objetivos: A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é uma doença genética do 
metabolismo das lipoproteínas, associada a elevado risco de desenvolvimento 
prematuro de doenças cardiovasculares. O presente estudo objetiva comparar as 
características clínicas dos pacientes com HF dos sexos feminino e masculino, com o 
intuito de observar a possibilidade de melhorar o manejo desses pacientes.. Métodos: 
18 indivíduos adultos hipercolesterolêmicos e/ou em uso de hipolipemiantes atendidos 
em ambulatórios médicos do HUOL-UFRN foram convidados a participar da pesquisa. 
O fenótipo de HF foi classificado baseado nos critérios Dutch-MEDPED, considerando 
dados de anamnese, exames físicos e laboratoriais. Resultados: O grupo de pacientes 
diagnosticados clinicamente com HF era composto predominantemente por mulheres. 
A prevalência de infarto agudo do miocárdio foi maior nos pacientes do sexo masculino 
(33,3%) versus sexo feminino (25%). No entanto, todas as mulheres que apresentaram 
esse desfecho tiveram doença aterosclerótica prematuramente (idade < 60 anos). 
Conclusões: Apesar de sua prevalência relativamente alta e do impacto bem 
estabelecido nas DCV, a HF é frequentemente subdiagnosticada na prática clínica, 
especialmente entre pacientes do sexo masculino. 
 
Palavras-chave: Hipercolesterolemia familiar, Apresentação clínica, Diagnóstico 

TITLE: Comparison of the clinical presentation of familial hypercholesterolemia in male 

and female patients 

Abstract 

Background: Familial Hypercholesterolemia (FH) is a genetic disease of lipoprotein 
metabolism, associated with a high risk of premature development of cardiovascular 
diseases. The present study aims to compare the clinical characteristics of female and 
male FH patients, in order to observe the possibility of improving the clinical management 
of these patients. Methods: 18 adult hypercholesterolemic individuals and/or those using 
hypolipidemic agents attended at HUOL-UFRN's outpatient care were invited to 
participate in the research. The FH phenotype was based in Dutch-MEDPED criteria, 
considering anamnesis data, physical and laboratory exams. Results: The group of 
patients clinically diagnosed with FH was predominantly composed of women. The 
prevalence of acute myocardial infarction was higher in male patients (33.3%) versus 
female patients (25%). However, all women who had this outcome presented 
atherosclerotic disease prematurely (age <60 years). Conclusions: Despite its relatively 
high prevalence and the well-established impact on CVD, FH is often underdiagnosed in 
clinical practice, especially among male patients. 
 
Keywords: Familial hypercholesterolemia, Clinical presentation, Diagnosis 
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Introdução 

A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é uma doença genética do metabolismo das 
lipoproteínas, caracterizada por altos níveis plasmáticos do colesterol da lipoproteína de 
baixa densidade (LDL-c) e pelo alto risco de desenvolvimento prematuro de doenças 
cardiovasculares (DCV) (1). A HF é um problema de saúde mundial reconhecido pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) (2), porém subdiagnosticado e subtratado (3). 
De modo geral, o ponto de partida para se considerar a sua possibilidade diagnóstica é 
a concentração de LDL-c ≥190 mg/dL em adultos (4, 5). Com o escopo de padronizar e 
formalizar o diagnóstico da HF, alguns critérios têm sido propostos, a exemplo do Dutch 
Lipid Clinic Network (Dutch MEDPED) (5), o qual calcula a pontuação do paciente com 
base em dados de anamnese e exames físicos e laboratoriais, como taxas elevadas de 
LDL-c; presença de xantomas tendíneos e arco corneano; história familiar de 
hipercolesterolemia e/ou doença arterial coronariana precoce (homem <55 anos e 
mulher <60 anos) e identificação de mutações genéticas (5, 6). No entanto, nem todos 
os pacientes com HF apresentam sinais clínicos (7). Na maioria dos casos, o modo de 
herança é autossômico dominante, mas pode ter herança autossômica recessiva. 
Estima-se que a forma heterozigota afete até 1 em 200-250 indivíduos (8), sendo rara 
na forma homozigótica, em que se estima uma frequência de 1:1.000.000 (9). Em 
relação ao nosso país, o estudo ELSA-Brasil sugere que a forma heterozigota afete 
1:263 brasileiros, porém de maneira desproporcional, acometendo mais pardos (1 em 
204) e negros (1 em 156) do que brancos (1 em 417) (10). A HF possui penetrância de 
quase 100%, o que significa que a metade dos descendentes em primeiro grau de um 
indivíduo afetado serão portadores do defeito genético e irão apresentar níveis elevados 
de LDL-c desde o nascimento e ao longo de suas vidas, sendo homens e mulheres 
igualmente afetados. (5) Considerando a necessidade de se obter informações 
adicionais sobre a heterogeneidade da apresentação clínica dos pacientes com HF, 
objetiva-se comparar as características clínicas dos pacientes com HF do sexo 
masculino e feminino com o intuito de observar a possibilidade de melhorar o manejo 
desses pacientes. 
 
Metodologia 

 
Grupo de estudo 18 indivíduos hipercolesterolêmicos e/ou em uso de hipolipemiantes 
em atendimento nos ambulatórios de distúrbios lipídicos e doenças arteriais 
coronarianas HUOL-UFRN foram convidados a participar do estudo que faz parte do 
projeto de pesquisa temático multicêntrico aprovado pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (Nº processo 2016/12899-6) intitulado: 
“Caracterização genômica, epigenômica e farmacogenômica de portadores de 
Hipercolesterolemia Familial na população brasileira” sob coordenação do Prof. Tit. 
Mario H. Hirata da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 
(USP-SP), em que está previsto o sequenciamento de regiões exônicas, 5’UTR e 3’UTR 
de genes previamente relacionados a HF (LDLR, APOB e PCSK9). Esse estudo foi 
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do HUOL-UFRN, nº CAAE da plataforma 
Brasil: 24618713.0.2001.5292. Esses indivíduos não apresentavam insuficiência renal, 
hepática, neoplasias e/ou hipotireoidismo não controlados, sorologia positiva para HIV 
e síndrome de Cushing. Todas as informações clínicas relevantes foram coletadas por 
meio de um questionário padronizado e exames físicos aplicados durante o atendimento 
do ambulatório. Os sujeitos foram examinados quanto à presença de xantomas, 
xantelasmas ou arcos corneanos. Peso (kg) e altura (m) foram mensurados para cálculo 
do índice de massa corporal (IMC em kg/m2). Os valores do perfil lipídico de exames 
prévios trazidos pelos participantes e o histórico familiar também foram considerados 
durante a avaliação. O fenótipo de Hipercolesterolemia Familiar foi classificado de 
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acordo os critérios Dutch-MEDPED (5). O consentimento livre e esclarecido dos 
participantes foi obtido para a realização da coleta do material biológico e análises 
posteriores. Análise laboratorial As amostras de sangue venoso foram coletadas após 
jejum de 12h. Os exames bioquímicos foram realizados no laboratório de análises 
clínicas do HUOL-UFRN por meio do auto-analisador CDM800I, utilizando kits 
comerciais. A glicemia, colesterol total, triacilgliceróis, ácido úrico e creatinina quinase 
(CK) foram mensurados por método enzimático, enquanto creatinina e uréia foram 
mensurados por método cinético e método cinético UV, respectivamente. O colesterol 
da lipoproteína de alta densidade (HDL-c) foi mensurado por método colorimétrico direto 
e o colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) foi calculado pela fórmula de 
Friedewald (11). Aspartato aminotransferase (AST) e Alanina aminotransferase (ALT) 
foram mensurados por métodos enzimáticos UV. Por fim, hemoglobina glicada (HbA1c) 
foi mensurada por imunoturbidimetria. Análise estatística Os dados dos pacientes foram 
computados utilizando o software SPSS 20.0. As variáveis categóricas são 
apresentadas como porcentagens, enquanto as variáveis contínuas foram analisadas 
pelo teste de Mann-Whitney e são apresentadas como mediana e desvio interquartil, p 
< 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. O teste de correlação de Pearson 
foi utilizado para avaliar a existência de correlação entre a concentração de LDL e as 
outras variáveis contínuas. 
 
Resultados e Discussões 

 
O grupo de pacientes diagnosticados clinicamente com hipercolesterolemia familiar era 
composto predominantemente por mulheres (n = 12), e estas apresentavam níveis 
significativamente mais baixos de ALT (p = 0,024), ácido úrico (p = 0,002) e creatinina 
(p = 0,013), enquanto a hemoglobina glicada era mais alta (p = 0,03), em comparação 
ao grupo de homens (Tabela 1) (n = 6). Porém não houve diferença significativa no perfil 
lipídico entre os gêneros. Os níveis de LDL-c-c estavam negativamente correlacionados 
a idade (r = -0,591, p = 0,01), mas positivamente correlacionados ao IMC (r = 0,690, p 
= 0,002). A maior prevalência de paciente do sexo feminino pode ser em parte entendido 
por sua maior demanda aos serviços de saúde (12), e consequentemente maior 
realização de diagnósticos, quando comparado aos homens. Uma outra especulação 
para a prevalência feminina mais alta observada poderia ser o viés de sobrevivência 
relacionado à manifestação precoce e fatal de HF em homens (10). As mulheres com 
histórico de infarto agudo do miocárdio (IAM) manifestaram tal afecção precocemente 
(todas com idade < 60 anos). Esse dado corrobora que os níveis elevados de LDL-c na 
HF estão relacionados ao desenvolvimento de DAC prematura, reduzindo a expectativa 
de vida em muitas famílias de portadores de HF (13). Não obstante, quando 
comparamos a prevalência de IAM nos pacientes do sexo masculino (33,3%) versus 
sexo feminino (25%), observamos um menor percentual no último grupo. Esse resultado 
possivelmente está relacionado ao fator protetor do estrogênio para o desenvolvimento 
de DCV no sexo feminino (14). Podem ser consideradas limitações do estudo o número 
reduzido de pacientes (N = 18), explicado parcialmente pela necessidade de 
encaminhamento ou referência da atenção primária aos ambulatórios de especialidades 
médicas (15), o que retarda o acesso dos usuários; e pela desistência de alguns 
participantes (não comparecimento à entrevista ou coleta de exames). Ressalta-se 
ainda o fechamento temporário dos ambulatórios no HUOL-UFRN a partir de março de 
2020, em virtude da pandemia de COVID-19 no Brasil, que demandou dos hospitais 
universitários a reorganização de seus atendimentos (16). Cita-se ainda o viés de 
seleção (amostra de conveniência), representado majoritariamente por pacientes do 
sexo feminino, que historicamente procurarem mais os serviços de saúde do que os 
homens (17) Por fim, a realização de estudos que tracem o perfil clínico dos pacientes 
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portadores de HF é necessária para maior difusão no meio acadêmico dessa condição 
ainda amplamente subdiagnosticada e tratada (3). Reforça-se, assim, a necessidade de 
melhorar a conscientização, identificação e manejo dos portadores de 
hipercolesterolemia familiar no Brasil. 
 
Conclusão 

 
Apesar de sua prevalência relativamente alta e do impacto bem estabelecido nas DCV, 
a HF é frequentemente subdiagnosticada na prática clínica, especialmente entre 
pacientes do sexo masculino. Reitera-se a importância de se obterem informações 
adicionais sobre a heterogeneidade da apresentação clínica dos pacientes com HF. A 
análise desses dados possivelmente permitirá a adoção de estratégias de diagnóstico 
precoce e medidas que contribuirão para o manejo e prevenção de desfechos 
cardiovasculares desfavoráveis nesses pacientes. 
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TÍTULO: Perfil dos profissionais de enfermagem que assistem os recém-nascidos em 

uso de fototerapia 

Resumo 

A hiperbilirrubinemia neonatal caracteriza-se como uma das principais patologias 
encontradas no período neonatal, devido a imaturidade hepática, levando a um aumento 
da bilirrubina e impregnação nos tecidos. A fototerapia é o tratamento mais aplicado, 
porém, pode apresentar complicações no recém-nascido. Dentro da equipe 
multidisciplinar, o profissional de enfermagem é o que está mais presente durante a 
hospitalização e deve estar atento as principais complicações referentes ao tratamento. 
Objetiva-se no presente estudo conhecer o perfil dos profissionais de enfermagem que 
assistem os recém-nascidos em uso de fototerapia no alojamento conjunto. Trata-se de 
um estudo descritivo, com delineamento transversal e de abordagem quantitativa. A 
amostra do presente estudo é composta por 98 profissionais da equipe de enfermagem. 
Para coleta dos dados, foi utilizado a aplicação de um questionário sociodemográfico. 
Os dados encontrados foram analisados por meio da estatística descritiva e inferencial 
e tratados no software Statistical Package for the Social Sciences 20.0. Após avaliação 
dos resultados, evidencia-se que: a maioria são mulheres; profissionais jovens, entre 31 
e 49 anos de idade; maior parte técnicos de enfermagem; mais da metade possuía pós-
graduação; apresentam pouco tempo de atuação na área, 1 a 5 anos; e um maior 
número de profissionais relatam que já receberam treinamento no setor onde atuam. 
Conclui-se que os objetivos propostos pelo estudo foram alcançados. 
 
Palavras-chave: Enfermagem, fototerapia, alojamento conjunto. 

TITLE: PROFILE OF NURSING PROFESSIONALS WHO ASSIST NEWBORNS USING 

PHOTOTHERAPY 

Abstract 

Neonatal hyperbilirubinemia is characterized as one of the main pathologies found in the 
neonatal period, due to liver immaturity, leading to an increase in bilirubin and tissue 
impregnation. Phototherapy is the most applied treatment, however, it can present 
complications in the newborn. Within the multidisciplinary team, the nursing professional 
is the one most present during hospitalization and must be aware of the main 
complications related to treatment. The objective of this study is to know the profile of 
nursing professionals who assist newborns using phototherapy in the rooming-in. This is 
a descriptive study, with a cross-sectional design and a quantitative approach. The 
sample of the present study is composed of 98 professionals from the nursing team. For 
data collection, a sociodemographic questionnaire was used. The data found were 
analyzed using descriptive and inferential statistics and treated using the Statistical 
Package for the Social Sciences 20.0 software. After evaluating the results, it is evident 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1262 

 

that: the majority are women; young professionals, between 31 and 49 years of age; 
most nursing technicians; more than half had graduate degrees; they have had little 
experience in the area, 1 to 5 years; and a greater number of professionals report that 
they have already received training in the sector where they work. It is concluded that 
the objectives proposed by the study were achieved. 
 
Keywords: Nursing, phototherapy, rooming-in. 

Introdução 

A icterícia neonatal consiste na coloração amarelada na pele, nos olhos e nas mucosas 
dos recém-nascidos, decorrente do aumento da bilirrubina. A icterícia é a principal e 
mais evidente manifestação clínica da hiperbilirrubinemia no plasma. A 
hiperbilirrubinemia neonatal é uma das principais patologias encontradas no período 
neonatal, sendo os recém-nascidos pré-maturos mais susceptíveis, devido apresentar 
imaturidade hepática. Pesquisas apontam que cerca de 60 a 70% dos neonatos a termo 
e 80 a 90% dos neonatos pré-termo apresentam icterícia. O diagnóstico e o tratamento 
precoces são essenciais para evitar complicações graves, como o kernicterus. que 
consiste numa síndrome neurológica, causada pelo acúmulo e impregnação de 
bilirrubina no tecido cerebral, levando a lesão neuronal e sequelas motoras graves 
(SILVA et. al. 2019; CAMPOS e CARDOSO 2005; SILVA et. al. 2017; GOMES et. al. 
2010). 
Para reduzir a morbimortalidade materna e neonatal, em 2011, o Ministério da Saúde 
estabeleceu a Rede Cegonha no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Que 
consiste em uma rede de assistência que visa garantir os direitos das mulheres ao 
planejamento reprodutivo e humanização da gravidez, parto e puerpério, bem como o 
direito das crianças ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis. 
Para adequada aplicabilidade da Rede Cegonha, é necessário profissionais treinados e 
capacitados na assistência materno-infantil, portanto, torna-se necessário o 
investimento na educação continuada dos profissionais que já atuam na área. (BRASIL, 
2011) (SILVA et. al. 2017). 
O presente estudo está relacionado com os objetivos de desenvolvimento sustentável 
da Organização das Nações Unidas (ONU) número: 3, saúde e bem estar; 4, educação 
de qualidade; e 10, redução das desigualdades. Diante disso, objetiva-se no presente 
estudo conhecer o perfil dos profissionais de enfermagem que assistem os recém-
nascidos em uso de fototerapia no alojamento conjunto. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo do tipo descritivo, com delineamento transversal e de abordagem 
quantitativa. O estudo foi desenvolvido nas enfermarias de alojamento conjunto da 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), instituição vinculada a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A Maternidade é referência no estado do Rio 
Grande do Norte em gestações de alto risco e atende exclusivamente pelo SUS. A 
amostra do presente estudo é composta por 98 profissionais da equipe de enfermagem, 
que atuam nas enfermarias de alojamento conjunto. Os critérios de inclusão utilizados 
foram: técnicos de enfermagem e enfermeiros que realizem o cuidado direto ao recém-
nascido, no âmbito do alojamento conjunto há no mínimo um ano. Os critérios de 
exclusão foram: profissionais que não atuam nos alojamentos conjunto. A pesquisa 
ocorreu no período de agosto de 2019 a março de 2020. Para coleta dos dados, foi 
utilizado a aplicação de um questionário sociodemográfico, adaptado do questionário de 
Machado et al. (2012), referente a aspectos sociodemográficos da equipe de 
enfermagem do alojamento conjunto que desenvolvem o cuidado ao recém-nascido em 
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fototerapia. O presente trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN, conforme determinação da Resolução nº 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS). Número do parecer: 3.616.971. Foram apresentados aos 
profissionais os devidos esclarecimentos pelo pesquisador a respeito dos objetivos, 
relevância, riscos e benefícios da participação na pesquisa, destacando o caráter 
voluntário, bem como a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) (BRASIL, 2012). Os dados encontrados foram analisados por meio 
da estatística descritiva e inferencial e tratados no software Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) 20.0. Serão consideradas na amostra as variáveis 
sociodemográficas presentes no questionário, sendo elas: sexo; idade; grau de 
especialização; atuação no setor; tempo de atuação na área materno-infantil; 
treinamento a respeito da fototerapia. 
 
Resultados e Discussões 

 
O questionário foi aplicado a 98 profissionais da equipe de enfermagem. A primeira 
variável sociodemográfica identificada foi o sexo dos participantes, sendo 93,9% dos 
profissionais do sexo feminino e apenas 6,1% do sexo masculino. A enfermagem 
mostra-se ainda uma profissão predominantemente feminina, isso se dá, pois, séculos 
atrás a enfermagem era uma profissão exercida exclusivamente pelas mulheres, e 
embora com o passar dos anos esse estigma tenha sido superado, ainda é notório o 
maior número de mulheres dentro da profissão. Segundo Padilha et al. (2006) pela 
enfermagem apresentar essa carga histórica de uma profissão predominantemente 
feminina, tem surgido uma tendência crescente em correlacionar os movimentos 
históricos, políticos, culturais, educativos e trabalhistas da enfermagem à problemática 
da mulher na sociedade (PADILHA et al., 2006). Identificamos que, dentre os 
profissionais que participaram da pesquisa, 72,4% tinham entre 31 e 49 anos de idade, 
18,4% tinha idade igual ou superior a 50 anos e apenas 9,2% tinha entre 18 e 30 anos 
de idade. Machado et. al. (2016) indagou a respeito dos aspectos da formação dos 
enfermeiros no Brasil, e notou que a enfermagem se mostra como uma profissão com 
mão de obra jovem. Esse fato relaciona-se diretamente com a maior oferta de cursos 
na área nos últimos anos. Da amostra presente no estudo, 67,3% dos profissionais 
atuavam como técnicos de enfermagem e 32,7 como enfermeiros no setor. 52% dos 
entrevistados possuíam pós-graduação, 22,4% apresentavam o ensino superior 
completo e 14,3% ensino médio completo. Além disto, 3,1% apresentavam ensino 
superior incompleto, 3,1 possuíam mestrado, 1% doutorado, 1% especialização em 
neonatologia e pediatria, 1% especialização em saúde pública e materno-infantil, 1% 
especialização em obstetrícia e 1% especialização em urgência e emergência. Observa-
se que parte dos profissionais que atuavam como técnicos de enfermagem no setor, 
também possuíam o diploma de enfermeiros. Os dados encontrados corroboram com a 
pesquisa produzida por Machado et. al. (2016) em que (53,2%) mais da metade dos 
entrevistados apresentavam um curso de pós-graduação, o autor aponta também que 
31,4% dos enfermeiros entrevistados eram técnicos ou auxiliares de enfermagem antes 
de se graduarem. Quanto ao tempo de atuação na área “materno-infantil”, 34,7% dos 
entrevistados possuíam entre 1 a 5 anos na área, 32,7% de 5 a 10 anos e 32,7% 
estavam a mais de 10 anos atuando na área. Os dados encontrados divergem com o 
estudo de Silva et. al. (2017) em que 37,5% da amostra dos enfermeiros que atuam na 
assistência neonatal apresentam entre 5 a 10 anos de atuação na área. Porém, os 
dados encontrados reafirmam a ideia de Machado et. al (2016) que a enfermagem é 
uma profissão com mão de obra jovem, e que isto está ligado a crescente oferta de 
curso na área nos últimos anos. Quando questionados se tinham realizado algum 
treinamento sobre fototerapia ou se tinham procurado se aprofundar a respeito por conta 
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própria, 42,9% responderam que já receberam treinamento ou orientação dentro do 
setor de trabalho, 35,7 responderam que não possuíam treinamento e 21,4% 
responderam que procuraram a respeito da fototerapia por conta própria, seja pela 
leitura de artigos ou pela utilização de outros materiais. Os dados da pesquisa 
corroboram com os achados presentes no estudo de Silva et. al. (2019), em que a maior 
parte dos entrevistados (90%) que atuam no alojamento conjunto já realizaram algum 
tipo de treinamento sobre fototerapia, e com a pesquisa de Silva et. al. (2017) em que a 
maioria dos entrevistados (83%) relataram que receberam capacitação a respeito da 
fototerapia. 
 
Conclusão 

 
Durante a análise dos profissionais presentes no estudo, evidencia-se que: em maior 
número são mulheres; profissionais jovens, que estão entre 31 e 49 anos de idade; a 
maioria composta por técnicos de enfermagem; mais da metade da amostra possuía 
pós-graduação, além do mais, boa parte dos profissionais que atuavam como técnicos 
de enfermagem no setor, possuíam a graduação em enfermagem; com relação ao 
tempo de atuação, a maior parte era composta por profissionais com pouco tempo na 
área materno-infantil, cerca de 1 a 5 anos; e um maior número de profissionais relatam 
que já receberam treinamento acerca da fototerapia no setor onde atuam. Ao longo da 
coleta de dados, notou-se uma alta demanda de recém-nascidos à fototerapia, 
reafirmando a importância de se conhecer o perfil do profissional que atua na 
assistência. Conclui-se que os objetivos propostos foram alcançados, exibindo o perfil 
dos profissionais de enfermagem que atuam na assistência materno-infantil dentro do 
alojamento conjunto, porém, vê-se a necessidade da continuidade do estudo, avaliando 
o nível de conhecimento dos profissionais entrevistados, identificando assim, as 
principais lacunas de conhecimento apresentadas, afim de planejar métodos de 
atualização a respeito da fototerapia para a equipe, objetivando qualificar a assistência 
prestada. 
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Gráfico 1: Caracterização da amostra segundo a variável: grau de especialização. 
Dados processados através do estatístico SPSS 20.0. 
 

 
Tabela 1: Caracterização da amostra segundo a variável: tempo de atuação na área. 
Dados processados através do estatístico SPSS 20.0. 
 

 
Tabela 2: Caracterização da amostra segundo a variável: treinamento sobre fototerapia. 
Dados processados através do estatístico SPSS 20.0. 
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TÍTULO: Caracterização de habilidades metalinguísticas de estudantes monolíngues e 

bilíngues 

Resumo 

INTRODUÇÃO: O acesso fonológico ao léxico mental é uma habilidade que atua como 
memória semântica, processando a informação fornecida por cada palavra em 
diferentes níveis que funciona como um armazenador de conceitos. OBJETIVO: 
Comparar o desempenho em nomeação automática rápida de escolares bilíngues 
português-francês do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I. MÉTODO: estudo aprovado 
pelo comitê de ética em pesquisa, de cunho transversal, descritivo e quantitativo. A 
amostra foi composta por 32 crianças, divididas em cinco grupos de acordo com seu 
ano escolar. Foi utilizado o Teste de Nomeação Automatizada Rápida (RAN), para 
avaliar a habilidade de acesso ao léxico mental. Para a análise estatística utilizou-se o 
teste não paramétrico de Kruskal-Wallis em conjunto com post-hoc de Dunn. 
RESULTADOS: Os resultados demonstraram diferenças estatisticamente significantes 
no desempenho intergrupos em todos os subtestes do RAN, com melhor desempenho 
em todos os subtestes para os escolares do 5º ano, seguidos dos anos 4º, 3º, 2º e 1º.. 
CONCLUSÃO: Este estudo evidenciou que quanto maior a escolarização melhor o 
desenvolvimento no tempo de acessar fonologicamente as informações. Tal resultado 
indica que o desenvolvimento da habilidade ocorre de forma progressiva com o avanço 
do ano escolar. Assim, foi possível observar que o processo de alfabetização tem 
grande importância na aquisição e no desenvolvimento desta habilidade. 
 
Palavras-chave: Multilinguismo, desenvolvimento infantil, aprendizagem. 

TITLE: DEVELOPMENT OF PHONOLOGICAL ACCESS TO MENTAL LEXICLE IN 

BILINGUAL SCHOOLS IN PORTUGUESE-FRENCH 

Abstract 

INTRODUCTION: Phonological access to the mental lexicon is a skill that acts as a 
semantic memory, processing the information provided by each word at different levels 
that functions as a concept store. This skill is one of the most important predictive skills 
for reading development. OBJECTIVE: To compare the performance in rapid automatic 
naming of bilingual Portuguese-French students from the 1st to the 5th grade of 
elementary school I. METHOD: a study approved by the research ethics committee, of 
transversal, descriptive and quantitative nature. The sample consisted of 32 children, 
divided into five groups according to their school year. The Rapid Automated Naming 
Test (RAN) was used to assess the ability to access the mental lexicon. For statistical 
analysis, the Kruskal-Wallis non-parametric test was used in conjunction with Dunn's 
post-hoc test. RESULTS: The results showed statistically significant differences in 
intergroup performance in all subtests of the RAN, with better performance in all subtests 
for 5th grade students, followed by the 4th, 3rd, 2nd and 1st years. CONCLUSION: This 
study showed that the higher the schooling the better the development in the time of 
phonologically accessing the information. This result indicates that the development of 
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the skill occurs progressively with the advancement of the school year. Thus, it was 
possible to observe that the literacy process is of great importance in the acquisition and 
development of this skill. 
 
Keywords: Multilinguism, child development, learning. 

Introdução 

De acordo com Araujo, Ferreira e Ciasca (2016), o acesso ao léxico mental é uma das 
mais importantes competências preditoras para o desenvolvimento da leitura. Para isso, 
segundo Bernardo (2010), essa habilidade atua como memória semântica, processando 
a informação fornecida por cada palavra em diferentes níveis, funcionando como um 
armazenador de conceitos. 
Ademais, essa capacidade está relacionada, principalmente, aos seguintes aspectos da 
leitura: fluência, decodificação e compreensão leitora (BORGES et al. 2019). 
Nesse sentido, segundo Freitag e Sá (2019), para compreender a informação presente 
em um texto, faz-se o uso de duas rotas: a fonológica e a lexical. A rota fonológica, 
permite a leitura de palavras de baixa frequência e pseudopalavras, no nível grafema-
fonema. Já o acesso a rota lexical significa buscar automaticamente as representações 
da palavra (ortografia, fonologia e significado), no léxico mental. 
A velocidade em detectar símbolos visuais ocorre de forma semelhante nas tarefas de 
compreensão leitora e acesso fonológico ao léxico mental , abrangendo recursos 
cognitivos e planejamento motor no processo de análise visual e resgate da informação 
dada pelos códigos fonológicos (JESUS; REIS; ALVES, 2020; ALVES, 2018). 
De modo geral, essa habilidade é medida por meio da nomeação automática rápida que 
requer tempo em que o sujeito deve nomear, o mais rápido possível, uma sequência de 
figuras familiares em diferente categorias (cores, letras, dígitos e objetos) (JUNIOR et 
al. 2019). 
Em um estudo de Jesus, Martins-Reis e Alves (2020) a ocorrência de autocorreções 
entre sujeitos nesse teste foi observada pela melhor atenção que os indivíduos tiveram, 
visto que aqueles que não cometeram erros apresentaram melhor desempenho na 
atenção, vocabulário e funções executivas. 
Cohen, Mahé, Laganaro e Zesiger (2018) observaram em seu estudo que a nomeação 
automática rápida alfanumérica, ou seja, de letras e dígitos, está mais sujeita a 
variações devido a idade dos indivíduos do que ao nível de leitura, embora também 
tenham encontrado que há um efeito significativo na leitura. 
Assim, ao analisar indivíduos monolíngues e bilíngues observou-se que ambos os 
grupos possuem um aumento da rapidez e precisão na prova de velocidade em 
nomeação automática rápida, para todas as quatros tarefas, com o passar da idade. 
Além disso, quando se fez uma comparação entre esses dois grupos, a velocidade de 
nomeação foi mais rápida em sujeitos que foram expostas à uma segunda língua 
(SIDDAIAH et al. 2014). 
Por outro lado, ao realizar uma comparação do desempenho na nomeação automática 
rápida entre crianças bilíngues e monolíngues, foi possível identificar que a exposição 
a segunda língua não influenciou na velocidade de acesso ao léxico na língua 
portuguesa, entretanto, quando avaliados no segundo idioma, os escolares bilíngues 
obtiveram um maior tempo despendido em sua segunda língua quando comparado com 
a sua língua materna. Ressalta-se que a progressão escolar teve uma influência positiva 
no desempenho de ambos os grupos avaliados (MAZON et al. 2018). 
Com base no exposto e considerando que as crianças bilíngues podem apresentar 
melhor desempenho na habilidade de acesso fonológico ao léxico mental ao longo de 
seu desenvolvimento, o objetivo deste estudo foi comparar o desempenho em 
nomeação automática rápida de escolares bilíngues português-francês do 1º ao 5º ano 
do ensino fundamental I de uma escola de Natal, RN. 
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Metodologia 

 
Estudo transversal, descritivo e quantitativo, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP), sob número de parecer 3.232.732 e o CAAE 45619.4.0000.5292, 
seguindo a resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS 466/12 sobre Diretrizes e 
Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos. 
A amostra foi composta por conveniência, com estudantes do 1° ao 5° ano do ensino 
fundamental, em uma escola bilíngue francesa. Para seleção dos estudantes foram 
adotados como critérios de inclusão: (a) Pelo menos dois anos de exposição na língua 
francesa (d) Sem histórico de dificuldade de aprendizagem e/ou distúrbios neurológicos; 
(e) ser bilíngue de aprendizado sequencial. 
Participaram 32 crianças, subdivididos nos seguintes grupos: (1) cinco crianças 
matriculadas no 1° ano;(2)cinco crianças matriculadas no 2° ano;(3) nove crianças 
matriculadas no 3° ano; (4)cinco crianças matriculadas no 4° ano; (5) oito crianças 
matriculadas no 5° ano. 
Procedimentos 
A avaliação foi realizada em uma sessão individual de sessenta minutos no ambiente 
da escola em uma sala específica cedida pela coordenação. Para a avaliação do acesso 
ao léxico mental foi utilizado o protocolo RAN (Teste de Nomeação Automatizada 
Rápida) (11). O Teste de Nomeação Automatizada Rápida (RAN) consiste de um 
conjunto de quatro subtestes: letras (p,d,o,a,s), cores (verde, amarelo,preto e azul), 
objetos (pente, guarda-chuva, relógio, tesoura) e números (6,2,4,9,7). Nele, é avaliado 
o tempo gasto em segundos para nomear os estímulos presentes nos subtestes. Os 
estímulos aparecem 10 vezes em 5 fileiras de itens cada, totalizando 50 estímulos. Os 
valores de referência do RAN levam em consideração a escolaridade da criança 
(DENCKLA; RUDEL, 1976). 
Análise dos dados 
Foi realizada análise descritiva das variáveis categóricas e quantitativas, por meio das 
frequências absolutas (n) e relativas (%) e da média, desvio padrão, valores mínimo e 
máximo, respectivamente. Os resultados foram apresentados em tabelas. Para a 
análise inferencial, foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis em conjunto 
com post-hoc de Dunn para a comparação entre os grupos, considerando o intervalo de 
confiança de 95% e o nível de significância de 0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 
  
Na análise descritiva apresentada na tabela 1 é possível notar a média de tempo dos 
grupos de acordo com a escolaridade e referência do teste, bem como a análise 
inferencial do melhor desempenho para o grupo 5 (estudantes do 5º ano do ensino 
fundamental). 
  
Na tabela 2, por meio da análise inferencial é possível evidenciar que os resultados 
demonstram diferença significativa (p>0,005) entre os anos escolares em todos os 
subtestes do RAN, porém esta análise não evidencia em quais anos existe essa 
diferença. Dessa forma, para averiguar as diferenças significativas entre os anos 
escolares, foi utilizado o post-hoc de Dunn. 
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Na tabela 3 é apresentado os resultados da análise intergrupos do teste RAN. Em 
síntese, o post-hoc de Dunn demonstrou diferença significativa (p>0,005) entre os 
seguintes anos escolares 5-3, 5-2 e 5-1 em todos os subtestes do RAN. 
  
DISCUSSÃO 
O presente estudo buscou comparar o desempenho em nomeação automática rápida 
de bilíngues do português-francês por escolaridade. Para isso, a amostra foi composta 
por 32 crianças matriculadas em escola bilíngue particular do 1º ao 5º ano do ensino 
fundamental I. 
A partir dos resultados obtidos na análise do desempenho da amostra por ano escolar 
e intergrupos, observou-se que o 5º ano apresentou maior rapidez e precisão, quando 
comparado aos demais anos inferiores. Este resultado expressa que longitudinalmente 
aumenta-se o desempenho em nomeação automática rápida. Em consonância com este 
resultado, um estudo indiano de Siddaiah et al. (2014), realizado com seiscentas 
crianças bilíngues, da primeira à décima série, observou que a velocidade de nomeação 
dos escolares aumentou em função da idade e do ano escolar, demonstrando que a 
prática da alfabetização foi um fator que contribuiu para o desenvolvimento e 
aprimoramento desta habilidade. Embora o estudo tenha sido realizado com bilíngues 
caranês-inglês, evidencia que a aprendizagem de uma segunda língua, pode contribuir 
para o desenvolvimento da habilidade de nomeação automática rápida. 
Outro pesquisa que corrobora os achados do presente estudo é a de Cohen, Mahé, 
Laganaro e Zesiger (2018), que também encontraram que as crianças pequenas e as 
mais velhas apresentam diferenças no desempenho ao acessar o léxico mental, visto 
que os sujeitos mais novos apresentaram tempo de nomeação mais lento. Em um 
estudo brasileiro realizado por Park (2019), com crianças bilíngues (coreano-português 
brasileiro) e monolíngues (português brasileiro) do 1º ano do ensino fundamental, 
verificou-se diferença significativa na velocidade de nomeação entre os grupos, de 
forma que o grupo bilíngue apresentou melhores resultados em todas as categorias 
avaliadas. Assim, a presença de uma segunda língua favoreceu o desempenho dos 
escolares bilíngues, na habilidade de acesso ao léxico mental. 
Em contrapartida, segundo Mazon et al. (2018), ao compararem o desempenho de 
escolares bilíngues e monolíngues, na habilidade de acesso ao léxico mental, 
pesquisadores observaram que ambos os grupos apresentaram desempenho 
semelhante na velocidade de nomeação e no número de erros. Desse modo, foi possível 
concluir que a exposição a uma segunda língua não interferiu de maneira significativa 
no desempenho dos escolares na velocidade de acesso ao léxico mental. 
Embora este estudo tenha confirmado dados importantes da literatura, é importante 
delinear as suas limitações, considerando a amostra pequena, bem como não haver 
comparação com o desenvolvimento de crianças bilíngues. 
 
Conclusão 

 
O presente estudo permitiu a reflexão acerca do perfil desenvolvimental e comparação 
da habilidade de nomeação automática rápida em crianças bilíngues, levando em 
consideração a escolaridade. Os achados demonstraram que as crianças das séries 
mais avançadas obtiveram melhores resultados nestas habilidades quando comparadas 
às demais. 
Além disso, evidenciou que o desenvolvimento da habilidade de nomeação automática 
rápida ocorre de forma diretamente proporcional com a progressão escolar, uma vez 
que os escolares bilíngues do 5º apresentaram melhor desempenho na realização das 
atividades em comparação com os anos anteriores. Dessa forma, foi possível observar 
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que o processo de alfabetização tem grande importância na aquisição e no 
desenvolvimento desta habilidade. 
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Tabela 1 
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Tabela 2 
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TÍTULO: ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO DA VITAMINA D NO DESENVOLVIMENTO DA 

HEPATITE AUTOIMUNE 

Resumo 

A hepatite autoimune (HAI) é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela 
presença de autoanticorpos, atividades aumentadas das aminotransferases e por 
hipergamaglobulinemia. Além disso, sabe-se que seu desenvolvimento é multifatorial, 
sendo o fator genético o principal desencadeador. Assim, o presente estudo tem como 
objetivo avaliar a associação da vitamina D com HAI. Para isso, foram incluídos 28 
pacientes, divididos em grupo caso (crianças e adolescentes com diagnóstico de HAI) 
e grupo controle (crianças e adolescentes saudáveis), atendidos no setor de 
Hepatologia Pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e buscou-se 
realizar a determinação da vitamina D. Foi observado que a maioria dos pacientes com 
HAI apresentou concentração baixa de vitamina D. Deste modo, pode-se concluir que 
que apesar de não ter tido diferenças significativas na concentração de vitamina D, são 
necessários mais estudos para entender essa associação com HAI. 
 
Palavras-chave: Hepatite autoimune. Vitamina D. 

TITLE: STUDY OF THE VITAMIN D ASSOCIATION IN THE DEVELOPMENT OF 

AUTOIMMUNE HEPATITIS 

Abstract 

Autoimmune hepatitis (AIH) is a chronic inflammatory disease, characterized by the 
presence of autoantibodies, increased activities of aminotransferases and 
hypergammaglobulinemia. In addition, it is known that its development is multifactorial, 
with the genetic factor being the main trigger. Thus, the present study aims to assess 
the association of vitamin D with AIH. For this, 28 patients were included, divided into a 
case group (children and adolescents diagnosed with AIH) and a control group (healthy 
children and adolescents), seen at the Pediatric Hepatology Department of the University 
Hospital Onofre Lopes (HUOL) and an attempt was made to the determination of vitamin 
D. It was observed that the majority of patients with AIH had low vitamin D concentration. 
Thus, it can be concluded that although there were no significant differences in vitamin 
D concentration, further studies are needed to understand this association with AIH.  
 
Keywords: Autoimmune hepatitis. Vitamin D.  

Introdução 

A hepatite autoimune (HAI) é uma inflamação crônica do fígado, rara e com baixa 
incidência (1/100 000) na população geral cujos genótipos dos indivíduos afetados, bem 
como a prevalência variam geograficamente (DANIELSSON BORSSÉN et al., 2017; 
ORGUL et al., 2017). Embora seus mecanismos fisiopatológicos ainda não sejam bem 
esclarecidos, sabe-se que o mimetismo molecular, a susceptibilidade genética e a 
contribuição do comprometimento das redes imunorreguladoras contribuem para a 
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iniciação e perpetuação do ataque autoimune, estando relacionados ao 
desenvolvimento da HAI. (LIBERAL; MIELI-VERGANI; VERGANI, 2016) 
A HAI é caracterizada sorologicamente pela presença de autoanticorpos circulantes, 
atividades aumentadas das aminotransferases (Aspartato aminotransferase – AST e 
Alanina aminotransferase - ALT) e aumento da concentração sérica de gamaglobulinas 
(FLOREANI et al., 2018). Sendo possível ser diferenciada em dois tipos ao analisar o 
perfil sorológico dos autoanticorpos, o tipo 1 apresenta anticorpos antinucleares (ANA) 
e/ou antimúsculo liso (SMA) e tipo 2, anticorpos antimicrossomais do fígado e rim tipo 1 
(anti-LKM1). (SCIVERES; NASTASIO; MAGGIORE, 2019) 
A vitamina D, pró-hormônio que necessita de duas hidroxilações, realizadas no fígado 
e rim, para ser ativado, é um importante regulador da fisiopatologia hepática, exercendo 
atividades como mediadora, anti-proliferativa e anti-fibrótica quando o tecido hepático é 
agredido. A mediação das funções exercidas pela vitamina D é feita pelo receptor da 
vitamina D (VDR). (LIWINSKI; SCHRAMM, 2017; UDOMSINPRASERT; JITTIKOON, 
2019). 
O VDR é expresso em todas as células que a vitamina D atua, sendo facilmente 
encontrado nas células imunológicas, como monócitos, macrófagos, células dendríticas, 
células NK e linfócitos, constatando que o VDR é um imunorregulador. À vista disso, 
atualmente cada vez mais estudos interligam o polimorfismo do VDR com doenças 
autoimunes dentre elas a artrite reumatoide e hepatite autoimune (MOSTAFA-HEDEAB 
et al., 2018). 
A associação entre a HAI e a vitamina D vem sendo estudada nos últimos anos, uma 
vez que o metabolismo da vitamina D e a transformação em sua forma ativa está 
diretamente ligada ao fígado – órgão-alvo da HAI. Apesar de que não se tenham muitos 
estudos na literatura abordando o estado nutricional da vitamina D em pacientes com 
HAI, há relatos de que polimorfismos no gene que codifica o VDR favorecem o 
desenvolvimento desta doença (ELANGOVAN; CHAHAL; GUNTON, 2017; SMYK et al., 
2013). Uma vez que polimorfismos estejam presentes, a transcrição gênica, e 
consequentemente, a expressão do RNAm pode estar alterada. 
Por conseguinte, torna-se importante avaliar a expressão do RNAm do VDR, assim 
como a concentração de vitamina D para entender sua associação com o 
desenvolvimento da hepatite autoimune. 
 
Metodologia 

 
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes - HUOL/UFRN, sob o parecer número 2.484.488 e todos os pacientes e 
seus Responsáveis Legais foram informados da pesquisa. Ao concordar a participar da 
pesquisa foi assinado o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e os 
Responsáveis Legais, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A triagem 
dos pacientes foi realizada pela Dra. Jussara Melo de Cerqueira Maia, colaboradora da 
pesquisa, em suas consultas diárias no Ambulatório de Hepatologia Pediátrica do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). 
Inicialmente, o trabalho consistiria em recrutar 37 pacientes diagnosticados com HAI na 
faixa etária de 1 a 18 anos, compondo assim o grupo caso; e, 37 sem diagnóstico de 
HAI para formarem o grupo controle, totalizando 74 pacientes. Sendo considerados 
critérios de exclusão a presença de outras doenças autoimunes ou de ordem hepática. 
Para determinar a quantidade amostral de 74 pacientes, subdividido em grupo controle 
e teste, levou-se em conta a prevalência de 40% de deficiência de vitamina D na 
população em geral e, consequentemente, uma taxa aproximada de 60% nos 
portadores de hepatopatia avaliados, considerando uma potência de 80% e valor de p 
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< 0,05 (SILVA et al., 2008). Até o momento, foram incluídos 14 pacientes diagnosticados 
com HAI (Grupo caso) e 14 pacientes sem HAI (Grupo controle). 
No tocante à avaliação da expressão do RNAm do VDR, como houve a paralisação das 
atividades devido a pandemia pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), não foi possível 
realizar a avaliação da expressão do RNAm até o momento. A partir desse panorama 
foi realizada a extração de RNA total e a determinação da vitamina D nos 28 pacientes 
incluídos no estudo até o momento. 
No dia da coleta, foram coletados 10mL de sangue, após jejum de 12-14 horas, de todos 
os pacientes para a realização da extração de RNA total e para a determinação da 
vitamina D. O soro obtido após centrifugação do tubo de sangue coletado sem 
anticoagulante foi utilizado para a determinação de vitamina D. A vitamina D foi avaliada 
por ELISA, utilizando kits DIAsource (Ottignies-Louvain-la-Neuve, Bélgica). 
Em relação a análise estatística, inicialmente, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk para 
avaliar a normalidade da distribuição das variáveis contínuas. As variáveis com 
distribuição paramétrica foram expressas em média ± desvio padrão, sendo submetidas 
ao teste T de Student e, também, realizada a correlação de Pearson. Aquelas variáveis 
que foram consideradas não-paramétricas, foram representadas como mediana 
(intervalo interquartílico), sendo analisadas pelo teste de Mann-Whitney e, ainda, 
efetuada a correlação de Spearman. As variáveis categóricas foram expressas em 
frequência e avaliadas pelo teste de qui-quadrado. Todas as análises foram realizadas 
através do software SPSS, versão 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Em todas as 
análises estatísticas realizadas, foram considerados estatisticamente significativos os 
resultados cujos níveis descritivos (valores de p) foram inferiores a 0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
Neste estudo foi possível observar que os pacientes diagnosticados com HAI consistiam 
em jovens e de sua maioria do sexo feminino, em ambos os grupos, apresentando uma 
média de idade de 15,5 anos no grupo controle e 14 anos no grupo caso. Estudos 
afirmar que o pico da doença ocorre por volta dos 10 anos, na puberdade e que a maioria 
dos pacientes com HAI, tanto do tipo 1 como do tipo 2, são diagnosticados na infância 
(DÍAZ RAMÍREZ et al., 2019; PEÑA-VÉLEZ; ALMANZA-MIRANDA, 2017; THAN et al., 
2016). 
No tocante a predominância do sexo feminino, também está presente no trabalho onde 
em média 80% dos participantes eram do sexo feminino, além disso, é visto que 
doenças autoimunes são mais comuns em mulheres já que altos níveis de estrógeno 
estimulam a produção de anticorpos e a prolactina, a progesterona e a testosterona 
podem alterar a tolerância imunológica por regularem a resposta imune (FLOREANI et 
al., 2018; PORTA et al., 2019). 
Em relação a concentração da vitamina D, não foram observadas diferenças 
significativas entre os grupos estudados (p = 0,857). Entretanto, é importante observar 
que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, 
o grupo caso, grupo de risco devido doença autoimune, 71% dos pacientes possuem a 
concentração de vitamina D (27,3 ng/mL) abaixo do intervalo recomendado para este 
grupo (30-60 ng/mL). 
Deste modo, os resultados encontrados corroboram com os obtidos por estudos onde 
foi encontrado a presença de insuficiência ou deficiência de vitamina D em pacientes 
com HAI (EBADI et al., 2019; EFE et al., 2014) e reforça a hipótese que apesar da 
associação da vitamina D com a HAI não estar totalmente elucidada, baixas 
concentrações podem influenciar na resposta inflamatória, uma vez que pode atuar 
como imunomoduladora e anti-inflamatória (CZAJA; MONTANO-LOZA, 2019). Diante 
disso, a vitamina D se torna um fator patogênico não invasivo que pode ser avaliado e 
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monitorado, entretanto ainda são necessárias mais pesquisas para que se consiga 
avaliar a relação da concentração dessa vitamina com esta doença. 
 
Conclusão 

 
Mediante os resultados obtidos até o momento, apesar de diferenças significativas não 
terem sido encontradas entre a concentração de vitamina D no grupo caso e controle, 
identificou-se que 71% dos pacientes com HAI estão abaixo do valor recomendado, 
sendo necessário a continuidade do estudo para melhor entender a associação de 
concentração baixa de vitamina D com a HAI. E com relação a avaliação do RNAm, se 
faz necessário a retomada do estudo, após reinício das atividades pós pandemia por 
SARS-CoV-2, para observar se existe correlação entre os genes expressos e o 
desenvolvimento da hepatite autoimune.  
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TÍTULO: HABILIDADE MOTORA ORAL EM NEONATOS E PREMATUROS 

CARDIOPATAS: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

Resumo 

Doenças cardíacas congênitas podem levar ao atraso nas habilidades de lactentes. 
Esse estudo teve como objetivo realizar uma revisão integrativa de estudos sobre a 
influência de doenças cardíacas no desenvolvimento da habilidade motora oral em 
neonatos e prematuros. Para tanto, realizou-se busca na literatura nos bancos de dados 
PubMed, Medline e LILLACS, utilizando-se descritores pré-estabelecidos. Seis artigos 
foram selecionados de acordo com critérios de inclusão e exclusão. Problemas 
alimentares foram encontrados em neonatos com cardiopatias, inclusive em 
prematuros, destacando: penetração laríngea, aspirações e paralisia das pregas vocais. 
Foram observados déficits no desenvolvimento de habilidades motoras e neurológicas 
em pacientes cardiopatas, indicando que a habilidade motora oral também pode estar 
mais afetada em prematuros com cardiopatia congênita. 
 
Palavras-chave: prematuridade. recém-nascidos. deglutição. cardiopatia. 

TITLE: ORAL MOTOR SKILL IN NEWBORNS AND PREMATURE CARDIOPATHES: 

INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW 

Abstract 

Congenital heart disease can lead to a delay in the abilities of infants. This study aimed 
objective an integrative review of studies on the influence of heart disease on the 
development of oral motor skills in neonates and preterm infants. For this purpose, a 
literature search was performed in the PubMed, Medline and LILLACS databases, using 
pre-established descriptors. Six articles were selected according to inclusion and 
exclusion criteria. Eating problems were found in neonates with heart disease, including 
premature infants, highlighting: laryngeal penetration, aspirations and paralysis of the 
vocal folds. And deficits in the development of motor and neurological skills were 
observed in patients with heart disease, indicating that oral motor skills may also be more 
affected in premature infants with congenital heart disease. 
 
Keywords: prematurite. newborn. deglutition. cardiopathy. 

Introdução 

A prematuridade tem sido um assunto importante no mundo. No Brasil o número de 
prematuros vem aumentando a cada ano (PASSINI et al., 2014). Fatores de risco como 
a prematuridade, a infecções neonatais e alterações do sistema respiratório, 
neurológico e cardiorrespiratório podem estar associados ao atraso motor no 
desenvolvimento infantil (CRUZ et al., 2013; GARCIA et al., 2011; LEAL et al., 2016; 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1281 

 

SILVA, ARAÚJO, AZEVEDO, 2018). Sendo assim, esses recém-nascidos podem ter 
problemas variáveis de crescimento, peso e perímetro cefálico, já observados durante 
a hospitalização (GOULART; MORAIS; KOPELMAN, 2011). 
O baixo peso e a prematuridade ao nascer são umas das principais causas que podem 
levar a morte neonatal precoce (TEIXEIRA et al., 2016). Os recém-nascidos necessitam 
ter um adequado desenvolvimento motor-oral para que a alimentação por via oral seja 
eficiente. Mais de 80% das mortes neonatais no mundo são de recém-nascidos com 
baixo peso ao nascer, sendo dois terços desses prematuros. Os neonatos que 
sobrevivem possuem maior risco de problemas como: desnutrição, atraso no 
desenvolvimento, diabetes e doenças cardiovasculares (BLENCOWE et al., 2019). 
As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morbimortalidade na 
primeira infância (PAULA et al., 2020). Lactentes que nascem com cardiopatia congênita 
podem apresentar atraso no desenvolvimento das habilidades motoras. Durante a 
alimentação geralmente apresentam altos gastos energéticos, baixo aproveitamento de 
nutrientes, maior duração no tempo de ingesta (MONTEIRO, et al. 2012) e variação dos 
parâmetros cardiorrespiratórios (MIRANDA et al., 2019). Esses fatores podem afetar os 
processos de deglutição, respiração e sucção de tal forma que a presença de disfagia 
orofaríngea pode tornar a alimentação exclusiva por via oral inviável no prematuro 
(FRAGA et al., 2015; SOUZA et al.2018). 
Nesse sentido, o conhecimento sobre patologias e as suas influências no 
desenvolvimento motor infantil podem auxiliar no melhor atendimento desses neonatos 
e na expectativa e qualidade de vida. Dessa forma, objetivou-se realizar uma revisão 
integrativa da literatura sobre a cardiopatia congênita e a sua influência no 
desenvolvimento da habilidade motora oral em neonatos e prematuros. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura que foi realizado de acordo 
com o modelo proposto por Souza, Silva e Carvalho (2010). As bases de dados 
utilizadas para busca dos artigos foram as seguintes: Medline (Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online), PubMed (National Library of Medicine) e LILACS 
(Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde). Os artigos foram 
selecionados de acordo com a data de publicação entre janeiro de 2010 a julho de 2020. 
E os descritores utilizados nessa pesquisa designados de acordo com Descritores em 
Ciências da Saúde: “Heart Disease”, “Premature”, “Newborn”,“Infant”,“Breast 
Feeding”,“Motor Skills” e “Oral Motor Skills”, com todas as combinações possíveis 
desses e utilizando operadores booleanos. 
Em seguida, foram analisados os títulos e resumos, e realizada uma leitura integral dos 
artigos selecionados para a revisão. Para tanto, previamente determinados os seguintes 
critérios de inclusão: artigos que tratassem do assunto na íntegra e escritos nos idiomas 
do português, inglês ou espanhol. Foram excluídos trabalhos de conclusão de curso, 
publicações duplicadas, artigos de revisão e textos que fugiam ao tema. Os dados 
levantados foram organizados em planilha Excel, para identificação dos estudos, e a 
análise dos dados foi feita de forma descritiva. 
 
Resultados e Discussões 

 
Após pesquisas nas bases de dados foi encontrado um total de 212 artigos. A 
quantidade de publicações encontradas para cada base de dados foram: PubMed 
(n=165), Medline (n=38), LILLACS (n=9). Sendo desses, pré-selecionados 37 artigos, e 
após critérios de inclusão e exclusão, 6 manuscritos foram selecionados, os quais estão 
dispostos na Tabela 1. 
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Todos os artigos selecionados estavam em inglês e de origem do banco de dados 
PubMed, sendo um deles também encontrado na plataforma do Medline. Em geral, eles 
tratam sobre o tema de doença cardíaca congênita em neonatos e sua influência na 
alimentação. Possuindo diferenças nas variáveis: problemas cardíacos, prematuridade, 
tipo de alimentação e problemas alimentares avaliados (Tabela 2). 
Com base nos artigos selecionados podemos perceber a influência dos problemas 
cardíacos na alimentação de neonatos, apesar de não abordarem diretamente a 
habilidade motora oral. Contudo, Medoff-Cooper et al. (2016), em seus estudos, 
encontraram atrasos no desenvolvimento neurológico dos pacientes entre 3-12 meses. 
Corroborando com outros estudos na literatura que indicam atrasos no desenvolvimento 
motor fino e grosso de infantes cardiopatas, além de problemas neurológicos 
(CAMPBELL et al., 2019; ESQUIVEL-HERNÁNDEZ et al., 2013; GOFF et al., 2012). De 
modo que a desordem no sistema neurológico, sensorial e motor ao estarem em 
desequilíbrio podem estar resultando em um comprometimento da habilidade motora 
oral. 
Medoff-Cooper (2016) e colaboradores descrevem a dificuldade de desenvolvimento de 
habilidades para a alimentação por via oral de bebês com doença cardíaca congênita 
complexa. Observaram que esses lactentes chegam a receber alta com gastrostomia 
ou sonda nasogástrica, e, com essas vias alternativas para alimentar-se, priva o lactente 
da alimentação por via oral podendo restringir o desenvolvimento adequado da 
habilidade de alimentação por via oral (INDRAMOHAN, 2018). 
Dentre as dificuldades avaliadas ou relatadas nos estudos, as mais frequentes 
relacionadas à alimentação foram: aspiração, penetração laríngea e paralisia das 
pregas vocais. Foram relatadas, também, complicações gastrointestinais, 
desorganização, estresse, tosse e engasgo no momento da mamada. Esses fatores 
indicam que pacientes com doenças cardíacas congênitas podem ter maior risco de má 
nutrição e problemas no desenvolvimento (MANGILI; GARZOLI; SADOU, 2018; TOOLE 
egeo recorrente e traumas secundários à intubação (SACHDEVA et al., 2007; 
STRYCHOWSKY et al., 2014). Pacientes infantes com comprometimento do movimento 
das pregas vocais podem apresentar problemas relacionados à deglutição e nutrição, e 
passarem um maior período de hospitalização (DEWAN et al., 2012). 
Outro fator relevante que pode interferir no momento da alimentação de pacientes 
cardiopatas seria o padrão respiratório ineficaz. Crianças com cardiopatia congênita 
podem apresentar sopro cardíaco, cianose, taquipnéia e arritmia (AMARAL et al., 2002). 
De modo que, podem ocorrer variação nos seguintes parâmetros cardiorrespiratórios 
durante alimentação por via oral: na frequência respiratória, cardíaca e saturação 
periférica de oxigênio. Podendo ser observados problemas na coordenação sucção-
deglutição-respiração (MIRANDA et al., 2019; SOUZA et al., 2018). 
Quanto à prematuridade, três dos artigos abordaram pacientes prematuros dentro do 
grupo do estudo. Contudo, não avaliaram exclusivamente esses pacientes prematuros, 
mostrando a escassez de estudos com essa abordagem. Na literatura, Vargas et al. 
(2015) encontraram que prematuros com maior nível de habilidade oral podiam fazer a 
transição alimentar de sonda para via oral em menos da metade do tempo que os que 
possuíam menor nível de habilidade. Portanto, provavelmente prematuros cardiopatas 
podem ter prejuízos ainda maiores no tempo de transição alimentar, devido aos atrasos 
no desenvolvimento neurológico e motor. 
  
 
Conclusão 

 
A cardiopatia congênita pode ocasionar problemas na alimentação, muitas vezes 
associados a aspirações, paralisia de pregas vocais e penetração laríngea. Essa 
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comorbidade também pode influenciar no desenvolvimento da habilidade motora e 
neurológica, sugerindo consequências na habilidade motora oral em lactentes. Contudo, 
existe a necessidade de mais estudos que envolvam a investigação direta da habilidade 
motora oral em prematuros com cardiopatias. 
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Tabela 1: Descrição dos artigos selecionados nas bases de dados. 
 

 
Tabela 2: Descrição de variáveis dos estudos selecionados. 
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TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE SOFTWARE PARA O FOLLOW UP NA PUERICULTURA 

Resumo 

A primeira infância impacta significativamente no bem-estar e desenvolvimento do 
indivíduo adulto, sendo fundamental a busca por estratégias que reduzam a 
morbimortalidade infantil, utilizando-se dos aparatos tecnológicos para propiciar 
agilidade e efetividade nos serviços de saúde. Nessa perspectiva, esse estudo objetivou 
construir um software em saúde da criança com base na proposta de follow up em 
Puericultura na Atenção Primária à Saúde, como ferramenta inovadora no âmbito do 
Sistema Único de Saúde para orientação de uma prática clínica correta e direcionada, 
que contribua na redução de indicadores de morbidade e mortalidade na cidade de 
Natal/RN. Trata-se de um estudo epidemiológico, prospectivo e de coorte realizado na 
Unidade Básica de Saúde de Cidade Nova. O público alvo do estudo foram as crianças 
que integram as quatro equipes de Cidade Nova. No total, foram atendidas e 
cadastradas 125 crianças com idade entre 0 e 1 ano, no período de agosto a dezembro 
de 2019. Percebeu-se que há uma prevalência nos agravos relacionados ao sistema 
respiratório e dermatológico. Os dados obtidos nas consultas de enfermagem foram 
inseridos no software para follow up de puericultura. Com isso, foi possível auxiliar na 
sistematização da prestação dos serviços de saúde voltados à criança na Atenção 
Primária, destacando a importância de estratégias que fortaleçam a assistência em 
saúde. 
 
Palavras-chave: Saúde da Criança; Morbidade; Mortalidade; Software; Atenção 

Primária. 

TITLE: SOFTWARE CONSTRUCTION FOR FOLLOW UP IN CHILD CARE 

Abstract 

Early childhood has a significant impact on the well-being and development of the adult 
individual, and it is essential to seek strategies that reduce child morbidity and mortality, 
using technological devices to provide agility and effectiveness in health services. In this 
perspective, this study aimed to build software in child health based on the proposal of 
follow up in Childcare in Primary Health Care, as an innovative tool within the scope of 
the Unified Health System to guide a correct and targeted clinical practice, which 
contributes in the reduction of morbidity and mortality indicators in the city of Natal/RN. 
This is an epidemiological, prospective and cohort study conducted at the Basic Health 
Unit in Cidade Nova. The target audience of the study was the children who are part of 
the four teams from Cidade Nova. In total, 125 children aged between 0 and 1 year were 
attended and registered, from August to December 2019. It was noticed that there is a 
prevalence of diseases related to the respiratory and dermatological system. The data 
obtained in the nursing consultations were inserted into the software for childcare follow 
up. Thus, it was possible to help systematize the provision of health services for children 
in Primary Care, highlighting the importance of strategies that strengthen health care. 
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Keywords: Child Health; Morbidity; Mortality; Software; Primary Attention. 

Introdução 

Em 2015, representantes e chefes de Estado e de Governo de todo o mundo reuniram-
se para traçar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com o intuito de 
promover a igualdade e proteger os direitos humanos. Nesse contexto, o 3º Objetivo da 
ONU garante uma vida saudável e a promoção do bem-estar para todas e todos, em 
todas as idades, tendo como metas, entre outras, reduzir a mortalidade infantil e garantir 
acesso universal aos serviços de saúde (ONU, 2015). 
No mesmo ano, o Brasil instituiu, através da Portaria GM/MS n.º 1.130, a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Com isso, o país começa a integralizar o cuidado à criança, 
objetivando a redução da morbimortalidade infantil através, dentre outros meios, do 
acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento (CeD), destacando o 
Desenvolvimento na Primeira Infância (DPI) (BRASIL, 2015). 
A atenção à saúde da criança é tema prioritário no Brasil, pelo impacto que essa 
estratégia tem sobre a morbimortalidade infantil, que tem sido reduzida a cada ano no 
país. Com isso, por meio de serviço de base comunitária de qualidade, em tempo hábil, 
a qualidade de vida da população pode ser impactada positivamente, além de fortalecer 
a qualidade dos serviços da puericultura. 
A Estratégia de Saúde da Família (ESF), de acordo com a Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB), Portaria GM/MS n.º 2.436, proporciona a identificação precoce de 
possíveis agravos, amplia a resolutividade dos serviços, assim como possibilita a 
sistematização e integralização do cuidado por meio de estratégias em saúde 
executadas por uma equipe multidisciplinar, na qual destaca-se o profissional da 
enfermagem (BRASIL, 2017). 
Com isso, o presente estudo se insere na realidade da Atenção Primária à Saúde (APS), 
uma vez que acompanhara as consultas de Enfermagem com as crianças da 
comunidade com vistas ao fortalecimento da Puericultura no Brasil. 
Considerando que a Primeira Infância, em especial, impacta significativamente no bem-
estar e desenvolvimento do indivíduo adulto, é fundamental a busca por estratégias que 
possibilitem a redução da morbimortalidade infantil, utilizando-se dos aparatos 
tecnológicos para propiciar agilidade e efetividade nos serviços de saúde. 
Além disso, destaca-se a importância de preservar a saúde da criança, uma vez que 
essa população tem grande impacto nos eixos sociais, expondo as condições 
socioeconômicas e ambientais de determinada sociedade (LUNDQUIST et al., 2014). 
Destarte, é imprescindível que haja uma organização para a prestação eficiente dos 
serviços de saúde. O software para o follow up na puericultura destaca-se por possuir 
uma natureza inovadora, pelo zelo da informação em saúde que é praticada pelas 
seguintes características: automatização de processos; redução de tempo; criação de 
procedimentos; regulação do exercício da auditoria; otimização de fluxos; organização 
de padrões; normatização de protocolo; criação de protocolos, entre outros. 
E ainda, a vivência na comunidade, através do atendimento follow up, além da 
construção do software, promovem uma aproximação com estudos de seguimento, 
possibilitando uma maior apreensão do conhecimento de epidemiologia e de tomada de 
conduta em cada realidade clínica ou social, indo ao encontro da melhora do processo 
de ensino-aprendizagem, bem como tornando a saúde da criança com qualidade com 
vistas na redução dos indicadores de morbidade e mortalidade. 
A partir deste cenário, esse estudo objetivou construir um software em saúde da criança 
com base na proposta de follow up em Puericultura na Atenção Primária à Saúde, como 
ferramenta inovadora no âmbito do Sistema Único de Saúde para orientação de uma 
prática clínica correta e direcionada, que contribua na redução de indicadores de 
morbidade e mortalidade na cidade de Natal/RN. 
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Metodologia 

 
Trata-se de um estudo epidemiológico, prospectivo e de coorte realizado na cidade de 
Natal/RN, especificamente na Unidade Básica de Saúde de Cidade Nova (UBS Cidade 
Nova). Define-se como coorte, também chamados de seguimento e follow up, os 
estudos capazes de abordar hipóteses epidemiológicas, e com isso produzir medidas 
de incidência e medidas de risco (ROUQUAYROL, ALMEIDA FILHO, 2003). 
Nessa perspectiva, foram realizadas consultas de enfermagem voltadas para a 
puericultura no período de agosto a dezembro de 2019, respeitando todos os protocolos 
determinados. O público alvo do estudo foram as crianças que integram as quatro 
equipes de Cidade Nova, sendo estas cadastradas no banco de dados de cada 
microárea da UBS. As crianças foram acompanhadas mensalmente na consulta de 
Enfermagem pela equipe de discentes de graduação e pós-graduação, ambos sob 
supervisão docente. 
A priori, foi feito um mapeamento das crianças atendidas pela unidade de saúde, assim 
como o mapeamento de suas residências, considerando a microárea em que cada 
criança está inserida. Em seguida, realizou-se treinamento sobre consulta de 
Enfermagem em saúde da criança na Atenção Primária à Saúde (APS) para os 
estudantes de graduação em Enfermagem e pós-graduação em Saúde Coletiva, 
objetivando ampliar e fortalecer os conhecimentos adquiridos na universidade. 
Além disso, construiu-se o agendamento semanal para atendimento individual das 
crianças na APS, assim como um fluxograma para o atendimento mais rápido e eficaz 
das crianças, sendo dividido em atendimento subsequente, de retorno e urgência. 
Ademais, foram realizadas visitas domiciliares nas casas de crianças e familiares que 
são atendidos e acompanhados, e também listados os indicadores em saúde da criança 
no Brasil, em conformidade com as metas prioritárias pelo Ministério da Saúde. 
Salienta-se que foram respeitados os agendamentos para visita domiciliar na primeira 
semana de vida; primeira consulta de enfermagem; consultas subsequentes de 
enfermagem; urgências pediátricas das doenças prevalentes na infância pela equipe de 
enfermagem, além disso, foram realizadas as avaliações de crescimento e 
desenvolvimento neuropsicomotor de cada criança e explicado, em cada consulta, os 
procedimentos e orientações para o acompanhante. 
A partir das consultas, foi montado um banco de dados para a inserção dos dados 
individuais de cada criança. As variáveis independentes utilizadas foram as informações 
pessoais do paciente – nome, Cadastro de Pessoa Física (CPF), data de nascimento, 
sexo, genitora ou responsável, endereço e número de prontuário – data da consulta e o 
tipo de consulta – subsequente, retorno ou urgência –, e as dependentes foram a 
avaliação da criança, prescrição de medicamentos, diagnóstico e conduta do 
profissional enfermeiro. 
Na etapa para coleta de dados foi acordado que cada criança ocuparia grupos diferentes 
de exposição: Grupo 1: 12 consultas por ano e Grupo 2: 07 consultas por ano. Os 
agendamentos foram realizados pela equipe, na pessoa da coordenação do projeto e 
dos Agentes Comunitários de Saúde de cada equipe da UBS Cidade Nova. Nos casos 
de desistência, o participante da pesquisa foi retirado do banco de dados. 
Por fim, foi construído o software em saúde da criança com base na proposta de follow 
up em Puericultura na Atenção Primária à Saúde como ferramenta inovadora no âmbito 
do Sistema Único de Saúde para orientação de uma prática clínica correta e direcionada 
que contribua na redução de indicadores de morbidade e mortalidade na cidade de 
Natal/RN. 
Destaca-se que as atividades presenciais do projeto foram interrompidas mediante o 
cenário sanitário mundial, em especial do Brasil, com a pandemia do COVID-19. Dessa 
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forma, a partir do dia 17 de março de 2020, a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), considerando os riscos à saúde dos discentes, docentes, administrativos 
e colaboradores, tomou medidas de proteção, como executar as atividades de forma 
remota. A partir desse momento todas as ações foram suspensas e ficamos na 
construção de outras atividades como catalogação das crianças atendidas, construção 
de artigos nacionais e internacionais, e resumos para participação em congressos. 
 
Resultados e Discussões 

 
A Figura 1 mostra um fluxograma de atendimento aos usuários, construído com o intuito 
de proporcionar uma sistematização do acesso, melhorando a organização e o fluxo de 
pacientes. Ao chegar à unidade de saúde, é retirado o prontuário da criança na sessão 
de arquivo, em seguida, o paciente é encaminhado para a triagem, onde é verificado 
suas medidas antropométricas, como estatura e peso. Por conseguinte, o paciente é 
consultado pelo profissional enfermeiro, que realiza o exame físico e anamnese na 
criança. 
Além disso, os acompanhantes são instruídos quanto aos cuidados que devem ser 
tomados com a criança, a importância do aleitamento materno, higienização adequada, 
entre outros fatores, assim como são orientados a respeito dos marcos do 
desenvolvimento infantil e gráficos da caderneta da criança. 
No exame, o enfermeiro utiliza-se de técnicas como estimulação dos reflexos 
neurológicos, palpação de linfonodos e abdome, ausculta pulmonar e cardíaca, 
avaliação do processo de oclusão das fontanelas e avaliação das mucosas, entre 
outras. 
Caso seja identificado alguma alteração física ou psicomotora, o enfermeiro pode iniciar 
a terapêutica ou encaminhar a criança para outros serviços. Esse modelo possibilitou 
uma maior fluidez e eficiência na prestação do serviço, além de garantir um atendimento 
multiprofissional e completo ao usuário. 
Para atingir todo o público alvo, foram feitas agendas dinâmicas para organizar os 
atendimentos, potencializando os resultados dos serviços de saúde, uma vez que 
possibilitou a constância dos atendimentos individuais de Crescimento e 
Desenvolvimento de cada criança e o atendimento hábil dos casos urgentes. 
Dessa forma, também foi possível identificar as crianças faltosas e melhorar a 
comunicação com a família delas para que o tratamento não fosse interrompido e, 
assim, obter desfechos clínicos mais satisfatórios. 
No total, foram atendidas e cadastradas 125 crianças com idade entre 0 e 1 ano. Com 
isso, dividiu-se os pacientes entre os 3 bolsistas voluntários para que cada um deles se 
dedicasse a evoluir os seus próprios pacientes. Nesse estudo, serão abordados os 
dados referentes à 21 crianças, as quais estavam sob responsabilidade da voluntária 
Ketyllem Tayanne da Silva Costa. 
Mediante as informações dos prontuários, foi possível observar os agravos mais 
frequentes no público infantil assistido pela UBS Cidade Nova, assim como extrair as 
condutas das (os) enfermeiras (os) e o desfecho clínico dos pacientes. Dessa forma, 
percebeu-se que há uma prevalência nos agravos relacionados ao sistema respiratório 
e dermatológico. 
Das 21 crianças analisadas, 10 (47,6%) apresentaram um quadro clínico com pelo 
menos um sintoma respiratório e 6 (28,6%) tinham algum agravo dermatológico, 
destacando-se as crianças de sexo masculino como mais afetadas com problemas no 
tecido epitelial, como evidencia a Tabela 1. 
Segundo um estudo de Oliveira et al. (2020), os agravos respiratórios são uns dos 
principais responsáveis pela morbimortalidade infantil no nordeste brasileiro. A 
proporção de mortalidade por doenças respiratórias oscilou entre 6,3% a 21,8% no 
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período de 2013 a 2017, na região nordeste do Brasil. E ainda, no Rio Grande do Norte 
(RN), cerca de 5,6% da mortalidade infantil foi causada por doenças desse gênero. Esse 
achado corrobora com os resultados da Tabela 1, que indica a alta porcentagem de 
adoecimento por agravos respiratórios nos lactentes. 
Em relação ao total de consultas, foram realizadas 27. A Tabela 2 mostra o número de 
consultas por tipo de atendimento (subsequente, retorno e urgência). Destaca-se que 
entre os pacientes com manifestações respiratórias, 25% foi admitido na urgência, 
enquanto no dermatológico, 38,2% foram considerados urgentes no atendimento. 
Além da visível prevalência dos agravos respiratórios e dermatológicos, foi possível 
observar que, em alguns casos, não havia a melhora do quadro do paciente. Nessas 
situações, percebeu-se que o ambiente foi de grande influência para a recuperação e 
cura da criança. Muitas delas residiam em situações de moradia precária, a saber, falta 
de saneamento básico, paredes infiltradas, poeira, mofo, má alimentação, más 
condições de higiene, entre outros. 
Além disso, a falta de acesso aos serviços de saúde com capacidade resolutiva, por 
parte da classe mais pobre, é uma realidade no país (MAKINEN et al., 2000). Esses 
aspectos tanto impactam no desenvolvimento de agravos respiratórios, dermatológicos 
e gastrointestinais, em especial, como também dificultam na terapêutica do paciente, 
por ser um obstáculo para o diagnóstico precoce e pelo diminuto acesso aos 
medicamentos. 
Também observou-se que muitas informações em saúde estavam sendo perdidas 
devido à ausência de mecanismos tecnológicos para armazenamento de dados, além 
de que os prontuários físicos dificultam a atualização das crianças assistidas e o 
acompanhamento das evoluções. 
Por isso, é fundamental a criação de estratégias que possibilitem uma maior eficácia 
nos serviços de saúde, amenizando, dessa forma, as lacunas sociais que embargam o 
direito do indivíduo “à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” 
(CF, Art. 196, 1988). 
Após as consultas, os dados dos prontuários dos pacientes alimentam o Sistema de 
Informação de Consulta na Atenção Primária (e-SUS APS). E, além dessa plataforma, 
os dados obtidos nas consultas foram inseridos no software de follow up, podendo 
atualizar o CeD da criança ou inserir como um novo paciente, se for o caso. O software 
se encontra em aperfeiçoamento, pois foram realizados vários ajustes à medida que ia 
ocorrendo a usabilidade do sistema. 
Com a pandemia do COVID-19, o projeto foi prejudicado, pois a partir do dia 17 de 
março de 2020, a UFRN paralisou suas atividades, obedecendo os protocolos sanitários 
e orientações de distanciamento social, objetivando a proteção do discente e docente e 
preservando sua saúde. Nesse contexto pandêmico, o projeto passou a realizar suas 
atividades a distância e não pôde continuar os atendimentos de puericultura na UBS de 
Cidade Nova. 
Assim, para dar continuidade à execução do plano de trabalho foram realizados as 
seguintes atividades: relato de experiência “A importância do estágio prático na 
assistência da promoção em saúde da criança”; “Avaliação das causas externas de 
morbidade e mortalidade das faixas etárias de 0 a 1 ano no nordeste brasileiro”, 
submetido à revista Ciência Plural; “A importância da atenção básica no enfrentamento 
da COVID-19 no contexto pediátrico: revisão narrativa”, “Epidemiologia das doenças 
crônicas na infância frente ao novo coronavírus”, “O impacto da pandemia por COVID-
19 na saúde mental dos profissionais de saúde”, “Implicações do isolamento social em 
crianças e adolescentes durnte a pandemia do novo coronavírus”, ”COVID-19: 
promoção à saúde de crianças, adolescentes e adultos cardiopatas”, "Reflexões sobre 
a saúde mental dos profissionais de saúde durante a pandemia pelo novo Coronavírus 
e o absenteísmo" e "Avaliação de políticas públicas de saúde aos distúrbios 
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cardiológicos no período neonatal", estes submetidos ao Congresso Internacional 
Multiprofissional em Pediatria e Cardiologia: juntos contra a COVID-19 (CIMPEC). 
 
Conclusão 

 
A construção do software de follow up em puericultura na Atenção Primária à Saúde 
destaca-se como uma ferramenta inovadora no Sistema Único de Saúde para 
orientação de uma prática clínica correta e direcionada, contribuindo para a redução de 
indicadores de morbidade e mortalidade em Natal/RN. 
Com isso, foi possível auxiliar na sistematização da prestação dos serviços de saúde 
voltados à criança na Atenção Primária, destacando a importância de estratégias que 
fortaleçam a assistência para, assim, atender efetivamente as necessidades das 
crianças assistidas pela unidade de saúde. 
Por fim, o projeto possibilitou o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem dos 
alunos envolvidos, contribuindo significativamente na formação de futuros profissionais 
da enfermagem. 
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Figura 1: Fluxograma de atendimento aos usuários na Unidade Básica de Saúde de 
Cidade Nova, Natal, Rio Grande do Norte. 
 

 
Tabela 1. Tipo de agravo segundo sexo. Natal/RN, 2020. 
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Tabela 2: Atendimento das crianças segundo o tipo de consulta. Natal/RN, 2020. 
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TÍTULO: ANÁLISE DE DADOS DE TRANSCRIPTOMA, PROTEOMA E PERFIL 

METABÓLICO PARA INVESTIGAR A BIOSSÍNTESE DE ALCALOIDES BIOATIVOS 

EM Erythrina velutina 

Resumo 

 A espécie Erythrina velutina, popularmente conhecida como mulungu, está inserida 
na família Fabaceae, considerada a terceira maior família de angiospermas. O gênero 
Erythrina é conhecido por ser uma importante fonte de constituintes químicos com 
propriedades medicinais, muito utilizada na medicina popular principalmente como 
depressor do sistema nervoso central. Nesse presente trabalho foi realizado através de 
tecnologias “ômicas” o transcriptoma, proteoma e perfil metabólico de folhas e sementes 
da Erythrina velutina silvestre com objetivo de compreender a dinâmica de produção 
de alcaloides bioativos nessa espécie. Portanto, para a investigação do transcriptoma 
realizamos o sequenciamento de novo pela primeira vez em uma espécie do gênero e 
em uma planta nativa do bioma Caatinga. Além disso, a análise do proteoma e do perfil 
metabólico foram realizados com uma estratégia de Cromatografia Líquida acoplada à 
Espectrometria de Massas [LC-MS/MS] aliado à ferramenta do Molecular Networking 
para os metabólitos secundários. Como resultado, foram identificados 17 transcritos e 4 
proteínas candidatos a compor a via biossintética dos alcaloides isoquinolínicos em 
sementes e folhas desta espécie. Ademais, 29 alcaloides foram anotados pertencendo 
às três classes de alcaloides já reportadas para o gênero: dienoide, alcenoide e lactona, 
sendo 12 alcaloides comum a folhas e sementes, 8 encontrados exclusivamente em 
semente e 9 exclusivos em folhas. 
 
Palavras-chave: Análise multi-omicas. Biossíntese de alcaloides. Erythrina velutina. 

TITLE: ANALYSIS OF TRANSCRIPTOMA, PROTEOMA AND METABOLIC PROFILE 

DATA TO INVESTIGATE BIOACTIVE ALKALOID BIOSYNTHESIS IN Erythrina velutina 

Abstract 

 The species Erythrina velutina, popularly known as mulungu, is part of the Fabaceae 
family, considered the third largest family of angiosperms. The genus Erythrina is known 
to be an important source of chemical constituents with medicinal properties, used in folk 
medicine mainly as central nervous system depressant. In this present work, it was 
carried out through “omic” technologies the transcriptome, proteome and metabolic 
profile of the leaves and seeds of wild Erythrina velutina, with the aim of understanding 
the dynamics of production of bioactive alkaloids in this species. Therefore, for the 
investigation of the transcriptome, we performed the de novo sequencing for the first time 
on a species of the genus and on a plant native to the Caatinga biome. In addition, the 
analysis of the proteome and the targeted metabolic profile were performed with a Liquid 
Chromatography strategy coupled to Mass Spectrometry [LC-MS / MS] combined with 
the Molecular Networking tool for secondary metabolites. As a result, 17 transcripts and 
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4 candidate proteins were identified to form the biosynthetic pathway of isoquinolin 
alkaloids in seeds and leaves of this species. Furthermore, 29 alkaloids were noted 
belonging to the three classes of alkaloids already reported for the genus: dienoid, 
alkenoid and lactone, with 12 alkaloids common to leaves and seeds, 8 found exclusively 
in seeds and 9 exclusively in leaves. 
 
Keywords: Erythrina velutina. Multi-omics analysis. Biosynthesis of Alkaloids. 

Introdução 

 Desde muito tempo as plantas são utilizadas como meio de subsistência e principal 
alternativa terapêutica. Estima-se que pelo menos 25% de todos os medicamentos 
modernos sejam derivados, direta ou indiretamente, a partir de plantas medicinais 
(World Health Organization, 2011). O desenvolvimento desses fármacos exige muito 
estudo e compreensão acerca do metabolismo vegetal, para que a partir disso haja 
descoberta de moléculas bioativas, sendo os alcaloides uma das classes de metabólitos 
mais importante e diversificada. Nesse sentido, é prestigioso o avanço de pesquisas nos 
biomas brasileiros, visto que eles são fonte de diversas moléculas de interesse 
farmacológico e essa área ainda é pouco explorada nacionalmente. A Caatinga é o 
único bioma inteiramente brasileiro, localizada predominantemente na região nordeste, 
ocupa 844.453 Km² (IBGE, 2004), o que corresponde a cerca de 11% do país. Seu clima 
semiárido é caracterizado por baixa precipitação, alta radiação solar e altas 
temperaturas variando entre 26 a 28ºC (NIMER, 1972). Apesar das condições extremas, 
a Caatinga possui um alto nível de biodiversidade, compreendendo 3347 espécies, 962 
gêneros e 153 famílias de plantas com flores (FERNANDES et al., 2020). Todavia, o 
estudo da Caatinga continua sendo um grande desafio para a ciência brasileira, tendo 
em vista que esse bioma é o menos estudado e possui apenas cerca de 2,2% da sua 
área protegida por unidades de conservação integral (MMA, 2019), o expondo assim, à 
desertificação e alterações pela ação antrópica. As plantas da Caatinga apresentam 
adaptações versáteis que vão além da perda de folhas durante a estação seca, 
ocorrendo importantes alterações metabólicas que devem ser melhor compreendidas. 
Desta forma, a tecnologia das ciências ômicas é extremamente aplicável para 
caracterização funcional de genes alvo e para ajudar a entender os mecanismos de 
resposta de plantas sob condições ambientais específicas e para elucidar etapas 
desconhecidas em vias metabólicas especializadas (RAI, SAITO, YAMAZAKI, 2017; 
SCHILMILLER, PICHERSKY, LAST, 2012). A Erythrina velutina é uma árvore de 8-12 
m de altura, com flores vermelhas, distribuída nas Américas Central e do Sul. É 
característica de várzea úmida e margens de rios temporários da caatinga na região 
semiárida nordestina (VASCONCELO SOBRINHO, 1970; SALES et al., 1998). Os 
alcaloides são moléculas que possuem o átomo de nitrogênio heterocíclico e são 
derivados de aminoácidos (RAJBIR KAUR; SAROJ ARORA, 2015). Em consonância, 
os alcaloides presentes na espécie Erythrina velutina são do tipo benzilisoquinolínicos 
(BIAs), uma família constituída de aproximadamente 2500 alcaloides que além de seu 
papel proeminente na medicina tradicional, têm uma ampla variedade de aplicações 
farmacológicas com potencial valor farmacêutico (NARCROSS et al., 2016). Um dos 
fatores limitantes que muitos produtos naturais apresentam como medicamentos é seu 
baixo rendimento e difícil obtenção em quantidades suficientes para abastecer a 
indústria farmacêutica. Dessa forma, é importante compreender aspectos da 
biossíntese de alcaloides por meio de ferramentas moleculares, facilitando assim o 
desenvolvimento de futuros estudos de melhoramento molecular para maior obtenção 
desses metabólitos.  
OBJETIVOS  
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1.1.1 Objetivo geral: Investigar a biossíntese de alcaloides bioativos presentes em folhas 
e sementes da espécie Erythrina velutina através de dados ômicos: transcriptoma, 
proteoma e perfil metabólico.  
1.1.2 Objetivos específicos:  
1.1.3 Identificar e analisar os dados referentes ao metabolismo de nitrogênio oriundos 
do transcriptoma, proteoma e perfil metabólico de folhas e sementes de E. velutina; 1.1.4 
Integrar os dados de genes expressos, suas respectivas proteínas e metabólitos 
produzidos que estarão relacionados a via biossintética de alcaloides eritrínicos;  
1.1.5 Desenvolver conhecimento para a área de pesquisa em produtos naturais com 
enfoque multidisciplinar permeando por aspectos químicos e biológicos. 
 
Metodologia 

 
2.1 Material vegetal 
Foram coletados folhas e sementes de plantas da espécie Erythrina velutina Willd em 
populações naturais de quatro localizações diferentes, duas na cidade de Acari e as 
outras duas em Jardim do Seridó, ambas cidades pertencem ao estado do Rio Grande 
do Norte. A coleta foi realizada no período diurno e seco. Para cada população (com 
uma distância entre 2 a 8 km entre si), cinco plantas adultas com tamanho médio de 5-
10 metros foram selecionadas. Logo após a coleta, os tecidos vegetais foram lavados 
com água destilada, imediatamente congelados em nitrogênio líquido e armazenados a 
-80 ºC até o uso. As amostras foram organizadas em pools de 1 a 8, onde os pools de 
1 a 4 correspondiam a amostras de sementes e pools de 5 a 8 correspondiam a 
amostras de folhas, sendo cada amostra composta por material de 5 indivíduos 
diferentes. 
2.2 Extração e análise de metabólitos 
As sementes e folhas congeladas de E. velutina foram trituradas com almofariz e pistilo 
em nitrogênio líquido e liofilizadas. Ao pó da planta foram adicionadas as misturas de 
solventes na proporção de 10 mg da planta a 100 μL de etanol:água [70:30 (v/v)] 
(ANHESINE, 2018), misturados com vórtex por 10 segundos, seguido de 30 minutos de 
banho de ultrassom (40 kHz, 200W) e filtração em papel filtro qualitativo. O 
procedimento de extração foi realizado em triplicata para cada amostra. Essas amostras 
foram utilizadas na análise e para isso foi realizada a secagem (sistema SpeedVac) e 
solubilização apropriada a ferramenta analítica LC-MS, que constituiu de uma mistura 
de etanol e água Milli-Q suficiente para atingir a concentração de 10 mg/mL, 3,0 µL de 
cada uma foram injetados no sistema LC-MS. 
Para a análise do perfil metabólico, foi-se utilizado como ferramenta analítica a 
Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas [LC-MS/MS] aliado à 
ferramenta do Molecular Networking. 
2.3 Extração de RNA total e preparação da biblioteca de cDNA 
O RNA total foi extraído das sementes e folhas usando o kit de purificação de RNA 
Trizol™ Plus (Life Technologies) e para obter amostras de alta qualidade, foram tratadas 
com o kit DNAse Free RNAse (Qiagen) e posteriormente purificadas com o kit RNeasy 
Mini (Qiagen). A quantidade e qualidade do RNA foram avaliados utilizando 
respectivamente espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 e Bioanalyzer 2100 (Agilent). 
Para a preparação de bibliotecas de cDNA cada pool foi composto por três amostras de 
RNA igualmente reunidos com um total de 0,5μg de RNA, as bibliotecas foram 
preparados com o Kit mRNA TruSeq Stranded de acordo com o protocolo Illumina e 
quantificadas usando o kit Kapa Library Quantification para a plataforma 33 de Genoma 
da Illumina (Kapa Biosystems) na máquina Applied Biosystems ViiA7 (Life 
Technologies). A mesma quantidade de cada biblioteca de RNAseq foi reunida para 
equalizar a concentração do índice e, em seguida, submetida à Facility GENIAL no 
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Centro de Facilidades de Apoio a Pesquisa (CEFAP - USP) para o sequenciamento de 
acordo com os protocolos padrão da plataforma NextSeq500 (Illumina). 
2.4 Análise e anotação do RNAseq 
O RNA total foi sequenciado de acordo com os protocolos padrão da plataforma 
NextSeq500 (Illumina), gerando leituras de 150 pb. As amostras foram organizadas por 
pools de amostras (de 1 a 8), onde de 1 a 4 correspondiam ao RNA das sementes e de 
5 a 8 correspondiam ao RNA das folhas e a qualidade das sequências foi avaliada pelo 
software FastQC. Além disso, a remoção do RNAr foi realizada usando o software 
SortMeRNA (v2.1) para todas as leituras que combinam as cadeias Forward (R1) e 
Reverse (R2). As leituras das bibliotecas foram cortadas por Trimmomatic (BOLGER; 
LOHSE; USADEL, 2014) para remover adaptadores e leituras de baixa qualidade. 
A Erythrina velutina é uma espécie brasileira nativa na qual o genoma não está 
disponível, portanto, os dados referentes ao RNA-seq foram reunidos em forma de novo, 
o que significa que as sequências foram montadas pela sobreposição de reads para 
formar contigs. Sendo assim, os arquivos FASTQ obtidos no sequenciamento foram 
usados na montagem por meio do software Trinity. Para validar as montagens geradas, 
foi usado o software BUSCO v3 (Benchmarking Universal Single-Copy Orthologs). 
Em seguida, foi utilizado o software Bowtie2 (LANGMEAD; SALZBERG, 2012) como 
uma ferramenta de alinhamento das leituras do sequenciamento com as sequências 
montadas finais para validar o transcriptoma. Os transcritos montados foram submetidos 
ao banco de dados do InterProScan (v5.30- 69.0) que combinam assinaturas de vários 
bancos de dados para uma primeira anotação. Nessa etapa foi usado como parâmetro 
de identificação de no mínimo 50 % de cobertura e 70 % de identidade de domínio 
funcional frente à plataforma do bancos de dados citado. 
Finalmente, foram selecionados manualmente os transcritos com domínios proteicos 
das proteínas alvo candidatas a participarem do estudo de biossíntese de acordo com 
informações em banco de dados público e informações da literatura. Essas sequências 
foram submetidas a uma segunda anotação BLASTx contra o banco UniProtKB/SWISS-
PROT. Como parâmetros foram utilizados no mínimo 30% de identidade, 50 % de 
cobertura e 10-10 de e-value, ademais, foi realizada uma análise manual do 
alinhamento. Todas as transcrições foram quantificadas como número de transcrições 
por milhão (TPM) pelo software Salmon (PATRO et al., 2017). A metodologia do 
transcriptoma bem como das demais abordagens “ômicas” estão resumidas na Figura 
1. 
2.5 Análise proteômica 
Da mesma forma descrita anteriormente, as amostras foram organizadas por pools, 
sementes e folhas foram agrupadas por locais de coleta, sendo cada pool formado por 
no mínimo 3 indivíduos diferentes, e utilizadas para realizar a análise proteômica. 
Utilizou-se um total de 150 mg de cada pool em triplicata. Diversos procedimentos foram 
realizados para adequar a amostra para análise por Cromatografia acoplada à 
espectrometria de massas (LC MS-MS). 
 
 
Resultados e Discussões 

 
A análise de transcriptoma, proteoma e metaboloma da Erythrina velutina forneceu 
informações que auxiliam no entendimento de como as plantas se comportam em 
relação a produção de moléculas em um bioma tão peculiar, a Caatinga. A espécie E. 
velutina foi escolhida para esse trabalho pois havia o interesse em desenvolver um 
estudo a nível molecular de uma planta nativa e medicinal do Brasil. Através dos 
resultados deste trabalho, genes e proteínas candidatos, potencialmente envolvidos na 
biossíntese de alcaloides benzilisoquinolínicos são indicados, bem como a expressão 
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gênica e quantidade de peptídeos associados com a acumulação de alcaloides em 
diferentes partes vegetais serão apresentados. 
3.1 Análise do perfil metabólico 
A análise dos dados de MS/MS permitiu sugerir alguns candidatos à identidade 
molecular dos alcaloides de Erythrina velutina. Mediante a estratégia analítica de HR-
LC-MS/MS (high resolution), os resultados foram obtidos utilizando o banco de dados 
espectral GNPS (Rede Natural Molecular Social Global) e uma biblioteca complementar 
construída manualmente com dados espectrais (MS/MS) de quase todos os metabólitos 
descritos anteriormente para o gênero Erythrina, sendo ambos utilizados para 
comparação espectral, a fim de sugerir uma identidade química para os alcaloides 
analisados. 
Os resultados revelaram a presença de alcaloides eritrínicos das três classes relatadas 
até o momento na literatura (lactona, dienoide e alcenoide) tanto em folhas como em 
sementes por redes moleculares compreendendo 42 alcaloides: 29 (69 %) foram 
anotados e 13 (31 %) não foram anotados. No total dos 29 alcaloides anotados, alguns 
deles possuem mais de uma possibilidade estrutural. Entre os alcaloides propostos, 12 
estão em ambos as partes vegetais da planta, 8 são exclusivos de sementes e 9 
exclusivos de folhas. A descrição estrutural e a indicação em qual parte da planta (de 
acordo com o tempo de retenção – RT) o alcaloide está presente podem ser 
encontradas na figura 2 e 3. 
Como também, a partir dos dados de MS/MS foi possível identificar 13 estruturas com 
esqueleto químico dos alcaloides da classe lactona e 16 moléculas com estrutura das 
classes alcenoide/dienoide. Dentre esses alcaloides, diversas moléculas apresentaram-
se glicosiladas, no total foram identificadas oito sugestões de alcaloides glicosilados e 
apenas os alcaloides das classes dienoides e alcenoides têm essa estrutura. 
Entender o fluxo metabólico é um conhecimento extremamente importante no que diz 
respeito ao desenvolvimento de estratégias para aumento de produção de alcaloides. 
Até o momento não há informações acerca de caminhos ou padrão de translocação de 
alcaloides eritrinicos em estruturas vegetais, entretanto, estudos relatam que alcaloides 
podem ser acumulados em vacúolos, como os alcaloides indolicos terpenoides em 
Catharanthus roseus (CARQUEIJEIRO et al., 2013). 
A análise do cromatograma pela técnica HR-LC-MS/MS revela um perfil de 
homogeneidade entre as amostras de extratos de sementes (pool1-pool4 - figura 4A) e 
entre as amostras dos extratos de folha (pool5-pool8 – figura 4B), sugerindo o mesmo 
perfil qualitativo de alcaloides entre as 4 amostras de cada estrutura vegetal e em cada 
triplicata (figura 4C). Pois, no cromatograma em todos os pools de sementes (1-4) as 
substâncias majoritárias foram os picos correspondentes aos tempo de retenção de 1 a 
10 min, destes, identificamos alcaloides da classe dienoide/alcenoide entre 1.38 a 8.25 
min, enquanto que os alcaloides da classe lactona em sementes anotados estiveram 
entre os tempo de retenção que variava de 5.8 a 13,66 min. No que se refere a folhas, 
a análise do cromatograma revelou em todos os pools (5-8) que as substâncias 
majoritárias foram representadas nos picos correspondente aos tempo de retenção de 
5 a 10 min, destes, identificamos alcaloides da classe dienoide/alcenoide entre 2.44 a 
8.25 min, enquanto que os alcaloides da classe lactona em folhas anotados estiveram 
entre os tempo de retenção que variava de 3.92 a 13,66 min. 
Desse modo, os dados da espectrometria de massa obtido neste estudo indicam a 
detecção de 42 alcaloides, os quais em sua maioria foram identificados e anotados. 
Observou-se também o perfil homogêneo entre as triplicatas das 4 amostras folhas e 
entre as triplicatas das 4 amostras sementes, os quais continham substâncias 
majoritárias e minoritárias. 
A ferramenta molecular networking foi utilizada para organizar e visualizar dados da 
espectrometria de massas, essa ferramenta tem a capacidade de analisar conjuntos de 
dados em grande escala. Os dados da MS foram agrupados baseados no padrão de 
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fragmentação, formando famílias de moléculas e contribuindo na identificação do perfil 
químico. De acordo com nossos resultados e pela semelhança estrutural, foram geradas 
duas famílias químicas, uma representando os alcaloides anotados, na qual 16 são da 
classe dienoide e alcenoide de maneira única e outra família com os 13 alcaloides da 
classe lactona ou derivados. Além de 13 alcaloides identificados mas não anotados 
entre as duas classes. Portanto, diante de todos esses resultados, concluímos que 
folhas e sementes são produtores de alcaloides, porém os mecanismos que regulam a 
translocação e armazenamento deles ainda são desconhecidos. 
3.2 Análise do transcriptoma e proteoma 
3.2.1 Montagem de novo do transcriptoma 
Após o sequenciamento das bibliotecas de cDNA, os arquivos FastQC foram gerados 
para realização da análise no Cluster Computacional do Núcleo de processamento de 
alto desempenho (NPAD) da UFRN. Inicialmente, foi realizada a remoção do RNAr 
usando o software SortMeRNA (v2.1) para todas as leituras que combinam os fios 
Forward (R1) e Reverse (R2). Essa etapa foi necessária porque a ausência de RNAr 
pode melhorar a qualidade das leituras. Montamos o transcriptoma e obtivemos 
sequências de alta qualidade. Em todos os pools, essas leituras têm pares de bases 
com 20 ou mais escores de qualidade e as leituras têm uma pontuação média de Phred 
acima de 33. Como resultado, verificou-se a presença de 1.440 ortólogos no conjunto 
de dados após montagem dos dados de sequenciamento em folhas e sementes de 
Erythrina velutina. 
O software Bowtie2 também foi utilizado como uma ferramenta para alinhar as leituras 
de sequenciamento com sequências de referência longas para validar as montagens 
geradas até o momento. Com esta etapa, foi possível avaliar a porcentagem de leituras 
emparelhadas realizadas para formar os contigs e, portanto, a montagem final para uma 
melhor avaliação. Os resultados indicam uma taxa interessante de utilização das leituras 
limpas e de alta qualidade do alinhamento e montagem. 
3.2.2 Prováveis genes e proteínas envolvidos na biossíntese de alcaloides eritrínicos 
O avanço das ferramentas “ômicas” ajudou a investigar como as plantas se comportam 
ou como respondem em determinadas situações quando estimuladas, ajudam a 
entender melhor as vias de sinalização e a produção do metabolismo primário e, 
principalmente, o metabolismo especial ou secundário. No entanto, essas análises em 
organismos não modelo, como a espécie desse trabalho, se tornam um desafio devido 
à falta de informações prévias em nível de genes e a nível molecular das espécies do 
gênero Erythrina, além de fatores que podem afetar a montagem de novo e a dificuldade 
da anotação funcional (STEIN, 2001; TAQUARY, 2017). As Tecnologias como o 
sequenciador Illumina e estratégias de LC-MS/MS já foram usadas em plantas não-
modelo (EOM; NA, 2019; FU et al., 2019; HAGEL et al., 2015) e são importantes porque 
podem ajudar na descoberta de genes e metabólitos alvos. 
Após o sequenciamento, com objetivo de ter maior confiabilidade dos dados, as oito 
bibliotecas de cDNA de Erythrina velutina foram submetidas a duas análises: a primeira 
contra o banco INTERPRO, uma plataforma de acesso a famílias e domínios proteicos 
que integra informações de vários bancos de dados. Esse tipo de análise ajudou na 
identificação de regiões funcionais por domínio que pode ser usada para melhor 
caracterização funcional/estrutural e isso se torna um fator importante na busca de 
sequências mais específicas, como a via da biossíntese dos alcaloides. 
Ainda a respeito, foi realizada uma etapa adicional para seleção de domínios específicos 
correspondentes aos transcritos candidatos a participarem na via de alcaloides 
manualmente. Essa busca se deu por meio de pesquisas em banco de dados e 
informações da literatura. Ao total, foram selecionados 17 transcritos candidatos à rota 
de biossíntese presentes em outras espécies que produzem alcaloides isoquinolínicos 
juntamente com todos os seus respectivos domínios funcionais. 
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Posteriormente, foi feita a busca manual dos domínios selecionados frente ao conjunto 
de dados do transcriptoma anotado. Foram anotados 13.426 transcritos em sementes 
que possuíam domínios catalíticos específicos selecionados (domínios citados 
anteriormente) e 18.373 transcritos anotados em folhas. Os prováveis transcritos 
correspondentes a metiltransferases (OMT), redutases (SALR) e citocromo P450 
(CYP450) foram os mais abundantes em ambas as partes vegetais, ou seja, foram as 
classes de domínios funcionais com maior quantidade de transcritos correspondentes. 
Com os transcritos anotados com base em seu domínio específico, foi realizado uma 
segunda análise de identificação que consistia em uma análise local via BLASTx. A 
análise BLASTx mostrou que a maioria dos transcritos apresentou similaridade com 
genes conhecidos no banco de dados e com sequências específicas de espécies 
consideradas referência deste estudo. Como resultado e de acordo com a análise mais 
detalhada manualmente da sequência, foram selecionados os transcritos: TYDC, 
CNMT, BBE, SALR, T6ODM e COR com no mínimo 50% de identidade; NCS, CYP719, 
CYP80B, 4OMT, 6OMT e 7OMT com pelo menos 30% de identidade; TAT com 55%; 
SALAT com 40% e SARED com 65%. 
De forma geral, os transcritos que participam da porção inicial da via foram mais 
abundantes nas folhas, com exceção de TAT que foi mais abundante em sementes, 
enquanto os transcritos envolvidos nos estágios intermediário e final foram semelhantes 
nas duas partes vegetais, sendo ligeiramente maiores nas folhas, principalmente nos 
transcritos que realizam oxidação e redução. Curiosamente, esses resultados 
demonstram características importantes quando combinados com o conjunto de dados 
do perfil metabólico, pois os resultados indicam que tanto as folhas como as sementes 
são produtores de alcaloides, com a folha produzindo mais alcaloides exclusivos do que 
as sementes. 
No que se refere ao proteoma, após o processamento dos dados, os arquivos brutos 
contendo os peptídeos foram anotados diante do nosso conjunto de dados experimental 
oriundo do transcriptoma. Esse tipo de anotação funcional torna-se mais preciso, 
permitindo um melhor entendimento da integração molecular diante dos desafios. A 
maioria dos transcritos que tiveram correspondência proteica eram de diferentes classes 
de enzimas, incluindo oxidases, transferases, desidrogenases, redutases, hidroxilases, 
entre outras. Após a seleção de possíveis candidatos à rota da biossíntese, a análise 
combinada com os dados de RNA-seq foi realizada por busca manual. Encontramos 
apenas quatro enzimas correspondentes na análise combinada do transcriptoma e 
proteoma. 
Treze transcritos prováveis que correspondiam às enzimas propostas na rota foram 
encontrados. Um transcrito codificou 6-O-METILTRANSFREASE apenas em sementes, 
três isoformas codificaram SALUTARIDINA REDUTASE e SANGUINARINA 
REDUTASE, tanto em folhas como sementes, e seis possíveis isoformas de transcritos 
corresponderam à CODEINONA REDUTASE nas duas estruturas vegetais deste 
estudo. 
Em geral, através deste estudo foi discutida a relação entre a expressão dos transcritos 
e das proteínas, bem como o acúmulo alcaloides em folhas e sementes. Essa diferença 
de acúmulo associada à expressão de transcritos e proteínas permite inferir que o 
armazenamento e o transporte também são fundamentais para aumentar a produção 
de metabólitos em folhas e sementes, o que estimula a continuidade desse 
conhecimento, explorando e identificando os transcritos envolvidos na biossíntese, bem 
como proteínas transportadores, proteínas que realizam reações de glicosilação e 
confirmando-as funcionalmente. 
Acredita-se que os resultados discutidos aqui contribuirão como uma ferramenta de 
informação para a continuidade da investigação da biossíntese e para uma identidade 
molecular e biotecnológica para aplicação futura, a fim de otimizar o aumento da 
produção de alcaloides de Erythrina. Compreender vias biossintéticas é crucial para a 
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produção de metabólitos. A rota de biossíntese proposta completa, bem como as 
respectivas expressões dos transcritos identificados neste trabalho estão na figura 5 e 
6. 
 
Conclusão 

 
A partir do transcriptoma, proteoma e perfil metabólito direcionado para a biossíntese 
de alcaloides, foi possível identificar possíveis transcritos e proteínas envolvidos na 
produção desses importantes metabólitos. No que se refere ao estudo do transcriptoma, 
os transcritos candidatos em nossa proposta que participam da porção inicial foram mais 
abundantes em folhas do que em sementes, com exceção de TAT que foi mais 
abundante em sementes. Os transcritos que participam da porção intermediária estão 
em ambas em as partes, porém mais expressos em semente, exceto CNMT e BBE que 
se apresentaram como transcritos exclusivos de folhas e semente, respectivamente. Os 
transcritos participantes da porção final da rota foram muito abundantes em ambas as 
partes, com exceção da T6ODM que estava presente exclusivamente em semente. 
No que diz respeito à análise proteômica, 17 possíveis transcritos que tinham 
correspondência proteica foram identificados, proporcionando um maior suporte no que 
diz respeito a nível de funcionalidade e como essas proteínas candidatas podem se 
comportar diante da rota metabólica proposta. Entretanto, há necessidade de estudos 
experimentais para confirmar tal hipótese. Para uma melhor investigação de 
funcionalidade e de forma complementar ao conjunto de transcritos e proteínas 
identificadas, anotamos 29 alcaloides eritrínicos, das três classes relatadas na literatura 
até o momento, presentes tanto em folhas como em sementes, dos quais 8 são 
exclusivos de sementes e 9 exclusivos de folhas. 
Em síntese, os resultados desse projeto auxiliaram no entendimento de como a espécie 
Erythrina velutina se comporta no que se refere a produção de alcaloides frente às 
condições naturais no bioma da Caatinga. Esse estudo destaca a relevância da 
Caatinga como um celeiro de moléculas bioativas e reconhece a importância das suas 
adaptações morfológicas e moleculares para a geração de uma variedade de moléculas 
de potencial biotecnológico. 
Outrossim, esse estudo poderá servir como base para futuras pesquisas em 
melhoramento molecular para maior obtenção desses metabólitos de interesse com a 
integração das análises “ômicas”, tendo em vista que atualmente um dos fatores 
limitantes para a produção de produtos naturais é o seu baixo rendimento, então o 
conhecimento gerado por esse estudo pode possibilitar a obtenção de moléculas 
bioativas em quantidades suficientes para o abastecimento da indústria farmacêutica. 
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Figura 1- Estratégia experimental e integração das análises ômicas 
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Figura 2 - Características químicas estruturais dos alcaloides da classe lactona 
identificados em amostras de folhas e sementes com análise de LC-MS/MS (modo de 
ionização positiva para amostras de sementes e folhas de Erythrina velutina) 
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Figura 3 - Características químicas estruturais dos alcaloides da classe dienoide e 
alcenoide identificados em amostras de folhas e sementes com análise de LC-MS/MS 
(modo de ionização positiva para amostras de sementes e folhas de Erythrina velutina) 
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Figura 4 - Cromatograma dos extratos brutos de folhas e sementes de Erythrina velutina 
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Figura 5 - Mapa de calor dos transcritos identificados a participarem da via de 
biossíntese dos alcaloides eritrínicos 
 

 
Figura 6 - Proposta da rota de biossíntese para alcaloides da Erythrina 
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TÍTULO: Efeito do filme comestível de quitosana na conservação do melão 

minimamente processado. 

Resumo 

Frutas frescas são perecíveis e vulneráveis à deterioração pós-colheita devido alto teor 
de umidade, reduzindo período de armazenamento e vida de prateleira, causando 
perdas econômicas e contribuindo para busca e aplicação de coberturas comestíveis 
biodegradáveis eficazes na extensão da vida útil e qualidade. Objetivou-se analisar o 
efeito de revestimentos comestíveis à base de quitosana e argilomineral na conservação 
do melão minimamente processado, armazenado sob refrigeração. As amostras foram 
divididas previamente em 3 grupos, controle (sem revestimento–MMP-C), quitosana 
(1,5%–MRQ) e quitosana e argilomineral (1,5% e bentonita–MRQA) e submetidas a 
análises microbiológicas, físico-químicas e registro fotográfico em períodos distintos de 
armazenamento. As análises físico-químicas, indicaram a ausência de grandes 
variações de pH. Houve aumento no % Perda de Peso em MRQ e MRQA. MMP-C 
apresentou elevação de SST desde D0, já MRQ e MRQA obtiveram elevação de SST 
entre D0 e D5 em relação ao MMP-C. Sobre o desenvolvimento de E.coli e Salmonella 
sp./25g, as amostras estavam dentro dos padrões microbiológicos da RDC nº 12/2001 
(ANVISA) e não houve diferença dos resultados durante armazenamento. A contagem 
de mesófilos, psicotróficos e bolores e leveduras, mostrou que MRQ e MRQA 
controlaram a proliferação durante armazenamento. O revestimento comestível à base 
de quitosana e bentonita se mostrou eficaz na conservação do melão minimamente 
processado, elevando a vida de prateleira. 
 
Palavras-chave: Revestimento comestível, quitosana, melão minimamente processado. 

TITLE: Effect of edible chitosan film on the conservation of minimally processed melons. 

Abstract 

 
Fresh fruits are perishable and vulnerable to post-harvest deterioration due to high 
moisture content, reducing storage period and shelf life, causing economic losses and 
contributing to the search and application of biodegradable edible coatings effective in 
extending shelf life and quality. The objective of this study was to analyze the effect of 
edible coatings based on chitosan and mineral clay in the conservation of minimally 
processed melon, stored under refrigeration. The samples were previously divided into 
3 groups, control (uncoated – MMP-C), chitosan (1.5% –MRQ) and chitosan and clay 
(1.5% and bentonite – MRQA) and subjected to microbiological, physical- chemical and 
photographic record in different periods of storage. Physical-chemical analyzes indicated 
the absence of large pH variations. There was an increase in the% Weight Loss in MRQ 
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and MRQA. MMP-C showed an increase in SST since D0, whereas MRQ and MRQA 
obtained an increase in SST between D0 and D5 in relation to MMP-C. Regarding the 
development of E.coli and Salmonella sp./25g, the samples were within the 
microbiological standards of RDC nº 12/2001 (ANVISA) and there was no difference in 
results during storage. The count of mesophiles, psychotropics and molds and yeasts, 
showed that MRQ and MRQA controlled proliferation during storage. The edible coating 
based on chitosan and bentonite proved to be effective in the conservation of minimally 
processed melons, increasing shelf life. 
 
 
Keywords: Edible coating, chitosan, melon minimally processed. 

Introdução 

Cerca US$ 750 bilhões anuais são “jogados no lixo” em decorrência dos desperdícios 
de alimentos por todo o mundo. Segundo informações da Food and Agriculture 
Organization (FAO, 2016), durante a fase inicial da produção que compreende desde a 
manipulação após colheita até o armazenamento, cerca de 54% desses alimentos são 
perdidos e 46% nos processos seguintes de processamento, distribuição e consumo. 
De acordo com estudos executados pela Embrapa Agroindústria de Alimentos, as 
perdas indicaram que as perdas, no comércio de frutas e hortaliças dentro do Brasil, 
atingem aproximadamente 30% e 35%, respectivamente (ZARO, 2018). 
Frutas e hortaliças representam organismos vivos suscetíveis a etapas metabólicos 
próprios e resultantes de reações bioquímicas, nas quais tem por consequência 
alterações de cor, sabor, aroma e textura, tais mudanças compreendem a fase de 
amadurecimento (ASSIS, 2017). O início do processo de degradação das frutas se dá 
a partir do ponto de colheita, ocasionando ao declínio tanto os seus aspectos qualitativos 
quanto na quantitativos. Condições diversas, como manuseio inadequado, umidade 
inadequada, luz solar, temperatura e exposição ao etileno, interferem a vida útil das 
frutas (SHARMA; KEHINDE; KAUR; VYAS, 2019) 
Em virtude da crescente demanda por alimentos in natura, saudáveis e convenientes, 
as frutas minimamente processadas constituem atualmente um ramo no comércio de 
importância considerável. Entretanto, a qualidade e o tempo útil de frutas minimamente 
processadas são reduzidas em virtude do processo de senescência, desenvolvimento 
microbiano e perda de água, ocasionados pelo descascamento e corte (CHIUMARELLI 
et al., 2011; PIZATO et al., 2015). Dessa forma, os principais objetivos para o 
armazenamento de produtos minimamente processados seria, o estabelecimento do 
controle da taxa de transpiração e de respiração, redução do contato com patógenos e 
outras mudanças desfavoráveis nos aspectos microbiológicos. 
As técnicas avançadas de embalagem, compreendendo embalagem em atmosfera 
controlada (PAC), revestimentos comestíveis e embalagens com atmosfera modificada 
(MAP) nos complexos alimentares atuais, exercem grande função no que se diz respeito 
a conservação do frescor e da qualidade do produto ao longo do período de 
armazenamento (SHARMA; KEHINDE; KAUR; VYAS, 2019). O uso de filmes e 
coberturas comestíveis e/ou biodegradáveis vem sendo uma alternativa tecnológica 
interessante para a conservação de frutas, em virtude destes não causarem poluição ao 
ambiente, promover incremento na qualidade dos alimentos e permitir agregação de 
valor à resíduos agroindustriais (OLIVEIRA et. al, 2015). 
Nesse contexto, entre os polímeros pesquisados para a formação de coberturas 
comestíveis, a quitosana é um dos biomateriais promissores para substituir polímeros 
sintéticos no segmento de embalagem de alimentos, isso ocorre devido ao fato da 
quitosana possuir características de biocompatibilidade, biodegradabilidade, não 
toxicidade, propriedades antioxidantes, antimicrobianas, anticâncer, além de constituir 
um material de valor econômico reduzido (AZEREDO et al.,2010; MUJTABA et al., 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1313 

 

2019). A quitosana é um polissacarídeo linear constituído por unidades b-(1,4)-
Dglucosamina, obtido comercialmente através da desacetilação química da quitina em 
meio alcalino. A quitina, por sua vez compõe parte considerável de insetos e dos 
exoesqueletos de crustáceos. 
A utilização de quitosana como cobertura comestível para a segurança alimentar 
provocou o melhoramento dos atributos sensoriais dos alimentos, redução das 
atividades antibacterianas, gerando um visual atraente e mais saudável para o 
consumidor, e consequentemente, a elevação na participação de comércio do produto 
(ABDALLAH et.al., 2017). 
Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo avaliar o efeito de biofilmes 
comestíveis à base de quitosana, na conservação pós-colheita do melão minimamente 
processado, armazenados sob refrigeração. 
 
Metodologia 

 
2.1.  AMOSTRAS 
 
As amostras de melão cantaloupe (Cucumis melo L.) foram obtidos na Central de 
Comercialização da Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte (CECAFES), em 
Natal/RN. Os frutos selecionados se encontravam em estágio de maturação para o 
comércio, possuindo tamanho, forma e cor uniformes, livres de injúria mecânicas e 
sinais de infecção. 
 
Foram transportados e acondicionados em caixas monoblocos vazadas até o 
Laboratório de Tecnologia de Alimentos, do Departamento de Nutrição (DNUT) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sendo feito o processamento 
mínimo do fruto. 
 
2.2.  PRODUÇÃO DO FILME À BASE DE QUITOSANA 
 
O filme à base de quitosana foi desenvolvido no Laboratório de Microbiologia de 
Alimentos do Departamento de Nutrição/UFRN. Os materiais utilizados foram a 
quitosana Polymar, com grau de desacetilação de 86,6% e massa molecular média, 
como polímero filmogênico; glicerol (Analytika, 99.5% pureza) como plastificante; ácido 
acético para solubilizar a quitosana e a argila bentonita como aditivo melhorador das 
propriedades de barreira. 
 
Após a purificação por reprecipitação, a dispersão de quitosana testada foi de 1,5% 
(GHELEJLU, ESMAIILI E ALMASI, 2016), adicionada da argila (Bentonita 0,2%). 
 
2.3.  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
 
O delineamento ocorreu de forma inteiramente casualizada. Logo após a seleção, 
higienização e processamento do melão, foram distribuídos em três grupos por sorteio: 
 
Controle: Grupo MMP-C 
 
Dois tratamentos: - Dispersão de quitosana 1,5% (m/V) sem argila: Grupo MRQ; - 
Dispersão de quitosana 1,5% (m/V) sem argila 0,2% (m/V): Grupo MRQA 
 
2.4.  PROCESSAMENTO MÍNIMO DO MELÃO 
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A Figura 1 (em anexo) mostra o fluxograma de processamento do melão utilizado no 
presente trabalho. Os frutos foram selecionados, higienizados com água corrente e 
solução de hipoclorito de sódio (200 ppm) por 15 minutos. Em seguida, os frutos 
sofreram o processamento, que inclui descasque, retirada de sementes e corte em 
cubos. Os frutos foram divididos em três grupos: Melão Minimamente Processado sem 
revestimento (MMP-C), revestido com quitosana 1,5% (MRQ) e com quitosana 1,5% e 
bentonita 0,2%. Em seguida as amostras foram condicionadas em caixas plásticas 
descartáveis. 
 
Logo depois, as amostras tratamento (MRQ e MRQA) foram cobertas com o 
revestimento e, juntamente com as amostras controle (MMP-C), armazenadas sob 
refrigeração (5 ºC). 
 
2.5.  REVESTIMENTO DOS FRUTOS 
 
Os filmes foram aplicados aos frutos pelo método de imersão. Dessa forma, os frutos 
foram imersos em solução filmogênica, possuindo quitosana e glicerol, no caso da 
cobertura biopolimérica, ou quitosana, glicerol e argila, quando argilo-biopolimérica, 
permanecendo imerso por um minuto. Logo após, foram retirados da solução e 
suspendidos para drenagem, por cerca de 1 minuto, ocorrendo assim, a formação da 
cobertura filmogênica comestível na superfície do fruto. Os melões foram pesados e 
armazenados em embalagens plásticas sob temperatura de refrigeração (5 ºC). 
      
2.6. ANÁLISE DA QUALIDADE DOS FRUTOS 
 
A qualidade dos frutos foi examinada a cada 48h durante 7 dias de armazenamento sob 
refrigeração, sendo determinada por parâmetros físico-químicos e padrões 
microbiológicos mínimos exigidos pela legislação vigente e outros complementares, 
para avaliar as condições microbiológicas dos frutos. Durante o período de 
armazenamento também foram realizados monitoramento fotográfico com o intuito de 
estabelecer registros visuais de modificações na cor, textura e presença de sinais de 
crescimento microbiológico. 
 
2.6.1 ANÁLISES FÍSICO-QUIMICAS 
 
As análises foram realizadas no Laboratório de Análise de Alimentos do DNUT/UFRN e 
compreenderam a avaliação do % perda de massa, do conteúdo de sólidos solúveis 
totais, da acidez titulável, e do pH. Todas as análises foram examinadas em triplicata 
seguindo a metodologia do Official Methods of Analysis of AOAC International (AOAC, 
1990) e do Instituto Adolfo Lutz (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985). 
 
2.6.2 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 
 
As análises foram realizadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos do 
DNUT/UFRN, tendo como base os padrões microbiológicos sanitários mínimos para o 
grupo de alimentos 1 da Resolução da Diretoria Colegiada nº12/2001 (BRASIL, 2001) 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que abrange as frutas, os 
produtos de frutas e similares. Este grupo é subdividido em três outros e levando em 
consideração que os frutos analisados se trata de frutas frescas in natura higienizadas, 
estão incluídas no subgrupo b “frescas, in natura, preparadas (descascadas ou 
selecionadas ou fracionadas) sanificadas, refrigeradas ou congeladas, para consumo 
direto”. Sendo assim, para esses vegetais as análises microbiológicas obrigatórias são 
as pesquisas de coliformes a 45ºC/g (KORNACKI; JOHNSON, 2001) e de Salmonella 
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sp/25g de amostra (INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION, 2002). Estarão 
em condições sanitárias satisfatórias se os resultados analíticos estiverem abaixo ou 
igual aos estabelecidos para amostra indicativa. Mesófilos (MORTON, 2001), 
psicrotróficos (COUSIN; JAY; VASAVADA, 2001) e bolores e leveduras (BEUCHAT; 
COUSIN, 2001) também serão avaliados. 
 
2.6.3 REGISTRO FOTOFRÁFICO 
 
Durante o período de sete dias, a cada 48h as amostras foram coletadas de forma 
aleatória para a realização das fotografias. O objetivo foi acompanhar alterações visuais 
dos frutos minimamente processados. 
 
3. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 
Os resultados obtidos foram tabulados e submetidos à estatística descritiva utilizando o 
Microsoft Excel. Os pressupostos de normalidade foram testados de acordo com o teste 
de normalidade de Shapiro-wilk. Uma vez que os dados demonstraram distribuição 
normal, realizou-se análise de variância (ANOVA) com posterior teste de Tukey, ao nível 
de significância de 0,05 (p<0,05) para verificar diferenças entre as médias. Para a 
realização das análises, utilizou-se o Software "Action 3.0". 
 
Resultados e Discussões 

 
4.1. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 
O apêndice A apresenta os parâmetros e médias das análises físico-químicas realizadas 
nas amostras. De acordo com os dados dispostos, pode-se constatar que não houve 
alterações estatísticas consideráveis dos resultados do pH (p>0,05) no decorrer do 
período de armazenamento entre os grupos tratamento (MRQ E MRQA) e controle 
(MMPC). Este resultado evidencia que os tratamentos aplicados às amostras não 
obtiveram impacto significativo. A constância nos valores do pH pode estar 
supostamente relacionada às baixas temperaturas de armazenamento, que 
normalmente são iguais ou inferiores a 5 ºC. 
Segundo o estudo realizado por Ortiz-Duarte et al. (2019) utilizando melões 
minimamente processados revestido com coberturas comestíveis a base de quitosana 
com e sem adição de nanopartículas, não foram verificadas alterações consideráveis 
entre os resultados do pH entre as amostras com tratamentos e controle. Somando-se 
a isso, foi constatado um crescimento constante nos valores do pH ao decorrer dos 13 
dias de armazenamento em condições de refrigeração, evidenciando assim, a inserção 
de nanopartículas não provocou efeitos relevantes sob o pH das amostras. 
No que se diz respeito aos resultados de % Perda de Peso, ao observar o Apêndice B, 
é possível constatar que ao decorrer do período de armazenamento ocorreu uma 
elevação considerável desse percentual, tanto no grupo controle como nos grupos 
tratamento (MRQ e MRQA). Verifica-se ainda que para o grupo controle (MMP-C), esse 
aumento se deu de forma expressiva a partir do D1, em contrapartida os tratamentos 
sofreram um abrandamento das perdas de massa com o passar dos dias de 
armazenamento. Os grupos tratamento demonstraram uma redução considerável de 
perda de peso (p<0,05) no D5 e D7, em relação às amostras controle. Ainda sobre os 
resultados dessa variável, foi evidenciado que houve uma discreta redução da perda de 
massa no grupo tratamento com argila (MRQA) em relação ao grupo MRQ. Esta 
pequena distinção entre os tratamentos ao fato da bentonita tornar os revestimentos 
mais resistentes e contribuir para a melhoria das propriedades de barreira. 
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Cortez-Veja et al., (2014) afirma em seu estudo que quando se trata de frutos 
minimamente processados, fatores como perda de água, processos de senescência, 
crescimento microbiano e alterações de textura dos frutos em decorrência dos danos 
teciduais das ações de descasque e corte, influenciam diretamente na diminuição de 
aspectos qualitativos bem como da vida de prateleira desses frutos. Diante disso, pode-
se dizer que as reduções de perda de massa das amostras evidenciadas ao longo do 
armazenamento eram previstas. Silva et al., 2017 relata em sua pesquisa que os 
revestimentos possuem a capacidade de atuar como um “obstáculo” físico, modificando 
as transferências gasosas e reduzindo o processo de respiração e senescência do fruto. 
Em relação às análises de Sólidos Solúveis Totais (SST), verificou-se uma elevação 
considerável (p < 0,05) dos SST no grupo controle durante o tempo/período de 
armazenamento, com início no primeiro dia de análise. Além disso, constata-se ainda 
que entre os dias 0 e 5 houve um aumento expressivo no teor de SST dos grupos MRQ 
E MRQA em relação ao grupo MMP-C. Observando-se o Apêndice A, no dia 7 de análise 
há uma diminuição no teor de SST dos tratamentos (MRQ e MRQA) em comparação ao 
grupo controle. Este resultado indica que ao decorrer do armazenamento, as amostras 
que receberam o tratamento, obtiveram uma velocidade inferior de ganho de SST em 
relação ao grupo controle, e por consequência, concentraram um menor teor de SST a 
começar pelo 7 dia. 
De acordo com o estudo de Borges et al. (2015), ao longo do processo de maturação 
dos frutos, em decorrência da biossíntese, quebra de polissacarídeos ou redução no 
teor de água destes, ocorre normalmente uma elevação dos sólidos solúveis. Somando-
se a isso, Chevalier et al. (2016) demonstram em sua pesquisa que melões 
minimamente processados e revestidos com cobertura comestível a base de quitosana 
e montmorilonita, obtiveram ao fim do armazenamento sob refrigeração um teor de SST 
inferior as amostras de melão sem revestimento (grupo controle). 
Em relação aos resultados obtidos da Acidez Total Titulável (ATT), descritos no 
apêndice A, é evidente a elevação considerável (p<0,05) do valor da acidez referente 
aos grupos MMP-C e MRQA no terceiro dia de análise com constante aumento até o 
último dia do experimento. Em contrapartida, o aumento do teor de acidez no grupo 
MRQ se dá a partir do segundo dia de armazenamento. Além disso, foi constatado um 
aumento significativo no que se refere ao conteúdo da acidez dos grupos de tratamento 
em relação ao grupo controle. Com sete dias de análise, houve uma diminuição 
considerável dos valores de ATT dos grupos que receberam o tratamento. 
Um estudo anterior realizado por Ortiz-Duarte et al. (2019) analisou a qualidade de 
melão minimamente processado com adição de cobertura comestível a base de 
quitosana com e sem nanopartículas durante 13 dias, nessa pesquisa foi evidenciado 
que não houve distinções consideráveis nos conteúdos de acidez entre os grupos de 
tratamentos e que ocorreu uma elevação dos teores de ATT ao decorrer do 13 dias de 
experimento, sendo semelhante aos resultados apresentados no presente trabalho. 
Sobre os resultados da relação SST/ATT, constatou-se que o grupo controle (MMP-C) 
no dia 3 apresentou redução estatística considerável (p<0,05) do índice em questão, 
quando comparado ao primeiro dia do experimento, no qual continuou demonstrando 
um declínio ao longo do período de armazenamento , principalmente no dia 7, em 
decorrência da intensificação da acidez. No que se diz respeito aos valores da relação 
SST/ATT obtidas dos grupos tratamento (MRQ e MRQA), observa-se uma redução no 
dia 1 em MRQ, enquanto em MRQA tal redução tem início no dia 3. Além disso, entre 
os dias 0 e 5 do experimento foi constatado que o grupo controle expressou relação 
SST/ATT consideravelmente maior em relação as amostras que receberam o 
tratamento. Porém, no sétimo dia os grupos tratamentos demonstraram um aumento 
significativo (p<0,05) no conteúdo de SST, bem como de ATT. 
Meighani, Bakhshi e Ghasemnezhad (2015), constataram em sua pesquisa envolvendo 
uvas revestidas com quitosana que houve uma diminuição da relação SST/ATT do 
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grupo com a cobertura comestível em relação ao controle, ao longo dos 120 dias do 
experimento. 
4.2. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 
Em relação as análises microbiológicas executadas, constatou-se a ausência do 
desenvolvimento de E. coli e Salmonella sp. em 25g de amostra em todos os grupos do 
experimento, ou seja, tanto o controle quanto o tratamento. 
Segundo a pesquisa realizada por Poverenov et al. (2014), todas amostras de melão 
minimamente processados que foram revestidos com as coberturas a base de 
quitosana, tiveram a inibição do desenvolvimento microbiano ao longo dos sete dias de 
armazenamento. 
No que se diz respeito a análise dos microrganismos mesófilos, observando os dados 
dispostos no apêndice C pode se constatar uma proliferação considerável a partir do dia 
1 do experimento no grupo controle, enquanto nos grupos MRQ e MRQA esse 
desenvolvimento só foi observado nos dias 3 e 5, respectivamente. Sendo assim, pode-
se inferir que ambos os tratamentos foram eficientes/eficazes no controle da proliferação 
dos microrganismos em questão. 
Em relação ao desenvolvimento dos microrganismos psicotróficos, ao observar o 
Apêndice C fica evidente uma proliferação considerável destes a partir do dia 5 no grupo 
controle (MMP-C), enquanto no grupo tratamento MRQ a multiplicação bacteriana só 
aconteceu no dia 11 do experimento. Já no grupo MRQA não foi observado o 
desenvolvimento de psicotróficos. 
Ortiz-Duarte et al. (2019) em seu estudo com melões minimamente processados 
revestidos com cobertura comestíveis a base de quitosana e argilominerais, evidenciou 
que ao longo dos 13 dias de experimento, as amostras de melão nas quais o 
revestimento foi adicionado demonstraram um crescimento considerável de mesófilos e 
psicotróficos, contudo, inferior ao grupo controle. 
De acordo com os resultados expostos no Apêndice C, verifica-se que houve um 
crescimento considerável de bolores e leveduras no grupo controle (MMP-C) com início 
no dia 5. Já em relação aos grupos tratamento (MRQ e MRQA) observou-se uma 
distinção entre os resultados, uma vez que enquanto em MRQ a proliferação desses 
microrganismos se deu a partir do dia 11, o grupo MRQA não apresentou crescimento 
ao longo do período de armazenamento. 
O trabalho realizado por Poverenov et al. (2018) utilizando melões minimamente 
processados revestidos por coberturas comestíveis a base de quitosana, constatou que 
houve uma redução na proliferação/desenvolvimento de bolores e leveduras nos grupos 
com as coberturas em relação ao grupo controle. 
Diante dos resultados expostos acima, pode-se constatar que a utilização do 
revestimento comestível a base de quitosana e argilominerais nos grupos tratamento 
(MRQ e MRQA) desempenhou um papel bastante significativo no que se diz respeito ao 
controle eficaz da proliferação microbiológica, contribuindo assim para a melhora da 
qualidade e extensão da vida útil do melão minimamente processado. 
4.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Em relação aos resultados obtidos a partir do monitoramento fotográfico das amostras 
controle e tratamentos ao longo do experimento, ao analisar a Figura 2, observa-se que 
as amostras do grupo controle (MMP-C) quando comparadas aos grupos tratamento, 
apresentaram aumento na intensidade da coloração, acúmulo de água nas embalagens 
de armazenamento, bem como a diminuição dos pedaços (perda de massa) e 
modificações na textura, interferindo assim, na qualidade visual dos frutos. Essas 
transformações podem estar diretamente associadas ao processamento mínimo e ao 
amadurecimento. De acordo com o estudo de Miguel et al. (2008), as principais 
alterações fisiológicas em decorrência das etapas de processamento dos frutos seriam 
o escurecimento oxidativo e a perda demasiada de água. 
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Foi evidenciado que os grupos tratamento (MRQ e MRQA) conseguiram retardar as 
alterações visuais, mantendo uma aparência razoável até o D11. Em contrapartida, 
somente foi possível realizar o monitoramento fotográfico das amostras controle até D7, 
já que após esse tempo não estavam mais em condições de consumo. Sendo assim, 
percebe-se que os revestimentos de quitosana possuem a capacidade de atuar como 
barreira à perda de água entre o fruto e a atmosfera externa caracterizando a 
transpiração, etapa que está diretamente associada com a transferência de umidade e 
perda de água (SHARMA et al., 2019). 
 
Conclusão 

 
Pode-se concluir que as amostras revestidas com as coberturas comestíveis a base de 
quitosana a 1,5% com e sem adição da bentonita a 0,2% (grupos MRQA e MRQ) 
obtiveram ao longo do período de armazenamento melhores resultados no que se refere 
ao controle da proliferação de microrganismos bem como dos padrões físico-químicos 
e aspectos visuais dos frutos quando comparados à amostra controle. Houve um 
aumento da vida útil das amostras revestidas, uma vez que os melões do grupo controle 
antes do dia 7 já não se encontravam aptos para o consumo, em contrapartida os grupos 
do tratamento tiveram sua validade estendida por 11 dias. Além da utilização dos 
revestimentos, tem-se que a execução fidedigna das etapas do fluxograma de 
processamento, lavagem e higienização também teve contribuição no que se refere ao 
baixo crescimento de microrganismos na fase inicial do armazenamento. 
Sendo assim, considera-se que os revestimentos comestíveis representam uma 
alternativa promissora e eficaz na elevação da qualidade, vida útil e segurança do melão 
minimamente processado. 
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Figura 1. Fluxograma de processamento do melão. 
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Figura 2. Monitoramento fotográfico das alterações dos melões do grupo controle e 
tratamentos, com revestimento de quitosana 1,5% sem (MRQ 1,5%) e com adição de 
bentonita (MRQA 1,5%) ao decorrer do período de armazenamento. 
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Apêndice A: parâmetros físico-químicos das amostras analisadas. 
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Apêndice B: parâmetros físicos das amostras analisadas. 
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Apêndice C: parâmetros microbiológicos das amostras analisadas. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMATICA DE EXTRATO PROTÉICO 

DE TRIPANOSSOMATIDÉOS DE IMPORTANCIA MEDICA FRENTE À SUBSTRATOS 

DE ALBUMINA E GELATINA. 

Resumo 

Os parasitas do grupo tripanossomatídeos são responsáveis pelas principais doenças 
negligenciadas em animais e humanos. Embora os estudos sobre essas doenças 
cresceram nos últimos anos, atualmente, não existe vacinas para os casos das doenças 
parasitárias humanas. Por outro lado, ainda existe uma grande necessidade do 
surgimento de novos fármacos ou novas formulações, dos fármacos já existentes, que 
promovam tratamentos seguros e eficazes. Diante disso, o objetivo deste estudo é a 
caracterização da atividade proteolítica de metaloproteases de tripanosomatídeos de 
importância médica, as causadoras da Doença de Chagas e as leishmanioses. Assim, 
conhecer melhor a possível participação dessas metaloproteases nas alterações 
celulares e teciduais, abre caminho para um possível desenvolvimento de novos 
fármacos e tratamentos. A partir do cultivo axênico foram obtidos os extratos totais dos 
parasitas, do qual foi feito a quantificação, a caracterização do perfil e da atividade 
proteica por SDS-PAGE e zimografia, respectivamente. Os resultados mostram 
atividade proteolítica das proteases presentes no extrato bruto quando submetidas a 
ensaios de zimografia frente aos substratos de gelatina. Essas proteases serão 
submetidas a ensaios de degradação frente a substratos caseína e albumina sérica, em 
diferentes concentrações e intervalo de tempo, usando o método de SDS-PAGE e 
degradação usando protocolo in vitro. 
 
Palavras-chave: Tripanossomatídeos. Metaloproteinases. Zimografia. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE ENZYMATIC ACTIVITY OF PROTEIN 

EXTRACT OF TRIPANOSOMATIDES OF MEDICAL IMPORTANCE IN FRONT OF 

ALBUMIN AND GELATINE SUBSTRATES 

Abstract 

The parasites of the trypanosomatid group are responsible for the main neglected 
diseases in animals and humans. Although studies on these diseases have been 
growing in recent years, currently, vaccines for these human parasitic diseases have not 
been developed and there is still a great need for the emergence of new drugs or new 
formulations, of existing drugs, which promote safe and effective treatments. Therefore, 
the aim of this study is to characterize the proteolytic activity of metalloproteinases of 
trypanosomatids of medical importance, causing diseases, such as Chagas disease and 
leishmaniasis. Thus, better understanding the possible participation of these 
metalloproteinases in cellular and tissue changes, opens the way for a possible 
development of new drugs and treatments. From the axenic culture, the total extracts of 
the parasites were obtained, from which quantification, profile characterization and 
protein activity were performed by SDS-PAGE and zymography, respectively. The 
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results show proteolytic activity of these proteases when subjected to zymography tests 
against gelatin substrates. These proteases will be subjected to degradation tests 
against casein, and serum albumin substrates, in different concentrations and time 
intervals, using the SDS-PAGE methodology and in vitro degradation substrates 
protocol. 
 
Keywords: Trypanosomatids. Metalloproteinases. Zymography 

Introdução 

As DTN são o conjunto de doenças causadas por agentes infecto-parasitários que 
produzem importante dano físico, cognitivo e socioeconômico em homens, mulheres e 
crianças(Aguiar-Santos et al., 2013). Afeta, principalmente, populações pobres de 
países tropicais e subtropicais com renda de US$ 1,90 por dia, segundo o Banco 
Mundial(J. C. P. Dias et al., 2016; Hotez et al., 2020). Os parasitas do grupo dos 
tripanossomatídeos (figura 1) são responsáveis por algumas das principais doenças 
negligenciadas em humanos e animais, sendo Trypanossoma cruzi (T. cruzi) 
responsável pela doença de Chagas e Leishimania spp agente etiológico da 
leishmaniose, com ciclo biológico heteróxeno. Essas patologias são consideradas 
negligenciadas pelo fato de investimento da indústria farmacêutica em projetos de 
pesquisa e desenvolvimento de fármacos e vacinas serem escassos. Atualmente, ainda 
não foram desenvolvidas vacinas para essas doenças parasitarias humanas e os 
fármacos disponíveis causam efeitos tóxicos, tem preços pouco acessíveis, além do 
surgimento de resistência por parte do parasita. Por isso, a necessidade de melhor 
compreensão dos mecanismos de interação molecular entre parasita e hospedeiro(L. 
C. Dias et al., 2013; Malafaia, 2009). O Trypanossoma cruzi é um protozoário transmitido 
nas fezes dos insetos hematófagos contendo a forma tripomastigota metacíclica. Além 
da transmissão vetorial, existem a transmissão oral, congênita e transfusão sanguínea 
sendo uma doença crônica inflamatória. A doença de Chagas é endémica na América 
Latina, porém, o fenômeno da globalização tem oportunizado novos casos em áreas 
não endêmicas e segundo os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-
se que aproximadamente 25 milhões de pessoas estão em risco e 10 milhões estão 
infectadas em todo o mundo (Galvan et al., 2016; Pérez-Molina & Molina, 2018). Os 
protozoários do gênero Leishimania são prevalentes das Américas, Ásia, Europa, África 
e são transmitidas pela picada do inseto fêmea hematófago flebotomíneo, onde das 500 
espécies, 30 podem transmitir a doença. São inoculadas as formas promastigotas que 
ultrapassam a derme, chegando à corrente sanguínea onde são fagocitados por 
macrófagos e causando a posterior ruptura dos mesmos. A leishmaniose apresenta três 
formas clínicas, a cutânea, a mucocutânea e a visceral, causando ulcerações e 
destruição da pele e mucosas. A gravidade da doença vai depender da interação do 
parasita com o sistema imune (Burza et al., 2018; Jennings et al., 2014). . Os 
tripanosomatídeos tem em comum um tipo particular de endopeptidases, as 
metaloproteases, presentes principalmente na membrana celular do parasita e que 
desempenham funções importantes na virulência e durante o processo infeccioso. 
Todas as espécies de Leishmania spp possuem em sua superfície de membrana um 
complexo de lipofosfoglicano e a proteína gp63, que viabiliza a manipulação do sistema 
complemento, permitindo a adesão e entrada aos macrófagos do hospedeiro (Da Silva-
López, 2010; Pena, 2012; Wang et al., 2009). As cepas de T.cruzi, na forma 
tripomastigotas metaciclicas, possuem algumas moléculas de superfície gp82, sendo 
responsável pelo aumento do Ca2+ intracelular promovendo interação e invasão da 
célula hospedeira (Pena, 2012). Portanto, o objetivo do estudo é a caracterização da 
atividade biológica e bioquímica das metaloproteases dos parasitos, Leishmania spp. e 
T. cruzi. Desta forma, compreender melhor a participação dessas proteases, que estão 
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envolvidas no processo de infecção, alteração celular e tecidual, como ferramenta para 
o desenvolvimento de fármacos com caráter inibitório sobre à ação dessas enzimas. 
 
Metodologia 

 
Do cultivo prévio em condições axênica, usando os meios de cultivo RPMI para 
Lesihmania spp e LIT para T. cruzi, foram obtidas as estirpes nas formas promastigota 
e epimastigota respectivamente, sendo preparados os extratos proteicos totais. Para tal, 
as culturas foram centrifugadas 3000g a 4°C por 10 minutos, desprezado o 
sobrenadante e lavadas 3 vezes com PBS 1% (Phosphate Buffer Saline). Após as 
lavagens, o pellet foi ressuspendido em PBS ou tampão de lise sem inibidor de protease 
(120mM NaCl, [Sigma-Aldrich], 50mM de tris-HCL [Trizma, Sigma-Aldrich] e 0,5% de 
NP-40 [Biochemika, EU], pH 7,8) para obtenção do extrato. Procedeu-se o processo de 
lise mecânica, que consiste no ciclo de congelação e descongelação seis vezes, sendo 
armazenadas a -20°C. A caracterização do perfil eletroforético por SDS-PAGE e a 
determinação da atividade proteica por zimografia, os extratos proteicos dos parasitas 
Leishmania e T. cruzi foram quantificados segundo método (Bradford, 1976) com 
reagente de Bradford (composto de ácido fosfórico, Comassie blue e etanol). Para o 
ensaio de quantificação foi utilizado a proteína albumina (Albumin from bovine sérum-
BSA, Sigma-Aldrich) e uma microplaca de 96 poços (BrandPlate, Alemanha), sendo 
adicionado em duplicata, 5ul de extrato proteico dos tripanosomatídeos Leishmania (L. 
amazonenses, L. guyanensis e L. infantum) e T. cruzi as estirpes Y, CL Brener, Dm28c 
e QMM9 e adicionado 250ul do reagente de Bradford. Para o branco foi adicionado 
250ul do reagente de Bradford e 5ul de PBS a 1%. Incubou-se à placa ao abrigo da luz 
durante 20 minutos e foi realizado a leitura das absorbâncias no comprimento de onda 
570nm, com o leitor de microplaca (BioTek, USA). Para a visualização do perfil proteico 
dos extratos, foi realizada eletroforese em gel de poliacrilamida a 10% (SDS-PAGE), 
pelo método de (LAEMMLI, 1970). A elaboração do gel consiste na polimerização da 
acrilamida e da N-metilenobisacrilamida. Para preparação do gel foi usado um sistema 
de eletroforese vertical (Bio-Rad, EUA) sendo preparado a solução de gel de corrida em 
um tubo de Falcon com:4,1 ml de água destilada; 3,3ml de acrilamida (30% acrilamiada 
(m/v) (Sigma-Aldrich) e 0,8% Bis-Acrilamida (v/v) (Sigma-Aldrich); 2,5ml de 1,5M Tris-
HCl (Trizma - Sigma-Aldrich); 100μl de dodecil sulfato de sódio (SDS, Sodium dodecyl 
sulfate) (Sigma-Aldrich) a 10% (m/v); 50μl Persulfato de amónia a 30%(p/v) (Sigma-
Aldrich) e 5μl de tetrametiletilenodiamina (TEMED, Sigma-Aldrich), colocado aos moldes 
de vidro, depois da sua polimerização foi preparado o gel de empacotamento 4%: 2,5 
ml de água destilada, 450μL de acrilamida (30% acrilamiada (m/v); Sigma-Aldrich) e 
0,8% bis-Acrilamida (v/v) (Sigma-Aldrich); 333μL de Tris-HCl 0,6M (Trizma - Sigma-
Aldrich); 100μL de SDS (Sigma-Aldrich) a 10% (m/v); 50μl de solução saturada de 
persulfato de amónia e 5μl de TEMED (Sigma-Aldrich). Antes da polimerização do gel 
de empacotamento, é colocado um pente na parte superior do gel para formar poços, 
onde foram colocados de 5 a 20ul de amostra, além de 5μl do padrão de massa 
molecular. Os extratos quantificados foram solubilizados, na proporção de 1:1, em 
tampão de amostra (0,2 M Tris-HCl; 20% glicerol; 6% SDS; 0,05% de azul de 
bromofenol; pH 6,7) com a adição de B-Mercaptoetanol, usado para reduzir ligações 
dissulfeto, em seguida, essas amostras foram incubadas a 100 °C por 5 minutos. No 
sistema eletroforetico, os géis foram submersos em tampão de corrida: 25M de Tris, 
0,19M de glicina (Sigma-Aldrich) e 0,1% de SDS. Um campo elétrico de 80 a 120V foi 
estabelecido, promovendo a separação das proteínas com base no tamanho, carga e 
forma. Por fim, os géis foram corados com corante azul de Coomassie (Coomassie 
Brilliant Blue R-250, Bio-Rad, EUA) constituído por metanol 30%; ácido acético 10%; 
Comassie blue G-250 0,5% e água destilada. Depois, usou-se solução descorante 
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(metanol 30%; ácido acético 10% e água destilada) até a visualização das bandas 
proteicas. Foi realizado também a coloração por Nitrato de prata com maior 
sensibilidade Com o perfil e atividade enzimática dos extratos já otimizados, procedeu-
se o início dos ensaios de degradação usando metaloproteases dos parasitas 
analisados frente aos substratos de albumina, gelatina e caseína, pelo método SDS-
PAGE. Para avaliar a atividade de metaloproteases dos parasitas Leishmania e T. cruzi 
foram realizados ensaios de zimografia. Os extratos foram solubilizados, na proporção 
de 1:1, em tampão de amostra como descrito antes. Em géis de poliacrilamida, 
preparados como descritos antes, ocorreu a adição de 0,41% de Gelatina (Gelatin from 
bovine skin, Sigma-Aldrich) ou Caseína (Casein sérum bovine, Sigma-Aldrich), os 
extratos adicionados e os géis submetidos à eletroforese a 80V a 4°C. Após 
eletroforese, os géis foram transferidos para 50ml de solução Renaturante (2,5% Triton 
X-100) por 1 hora a 37°C. Em seguida, foram transferidos para 50ml de solução 
Desenvolvimento (0,5 M Tris-HCl, pH 7,5, 200 mM NaCl, 5 mM CaCl2, 0.02 % (p/v) Brij-
35) overnight a 37°C. Por fim, a coloração e descoloração com Comassie blue (G-250). 
Procedeu-se ao ensaio de otimização do perfil de degradação dos substratos in vitro. O 
protocolo ainda em desenvolvimento, consiste em definir perfil proteico das proteínas 
como a Albumina, a Gelatina e Caseína e seguidamente avaliar o processo da 
degradação dessas proteínas pelas metaloproteases dos tripanosomatídeos presentes 
no extrato. Foram pesadas 1 mg de proteínas Albumina (BSA, Sigma-Aldrich), Gelatina 
e Caseína (Sigma-Aldrich) onde foram diluídas em 500ul de tampão de lise sem inibidor 
de protease, PBS 1% e água destilada. Foi realizado uma caracterização do perfil 
eletroforético, como descrito anteriormente, para cada proteína, em diferentes 
concentrações (20,15,10 e 5ug) na proporção de 1:1. O marcador molecular (3ul) foi 
utilizado em gel de poliacrilamida a 10%,12% e 15%, para a identificação de isoformas 
proteicas. 
 
Resultados e Discussões 

 
A eletroforese é uma técnica de separação baseada a migração de moléculas 
carregadas, numa solução, em função da aplicação de um campo elétrico. Na 
eletroforese em gel, o deslocamento das partículas é retardado pelas interações com o 
gel da matriz, que constitui um meio de migração e comporta-se como um filtro 
molecular. Sendo uma técnica amplamente usada em vários segmentos da pesquisa 
como bioquímica clínica, biologia molecular, biotecnologia, além da análise de DNA. 
Com base nessa técnica qualitativa, é possível fazer uma análise das características 
proteicas de alguns extratos de tripanossomatídeos de importância medica. Os 
protozoários Leishmania e T. cruzi integram a mesma família taxonômica esperando-se 
que eles apresentem proteínas em comum. A partir da quantificação, foi obtido o gráfico 
da curva padrão para determinação da concentração proteica, onde foi utilizada a 
proteína sérica bovina (BSA) devido a sua elevada pureza. As metaloproteases estão 
presentes nos mamíferos e são responsáveis por desempenhar algumas funções 
importantes de degradação da matriz extracelular, inibição de atividades por agentes 
quelantes e desempenhar atividade proteolítica que depende de zinco. Os extratos de 
Leishmania spp. possuem de 7 a 14 genes que podem codificar metaloproteases, sendo 
a gp63 mais abundante nas formas promastigotas metacíclicas e amastigotas, onde 
essa protease recobre toda a superfície do parasita, fornecendo uma eficaz 
manipulação do sistema imune do hospedeiro (Carvalho et al., 2013; Jennings et al., 
2014). Os perfis proteicos de Leishmania spp e T. cruzi são distintos, porem 
semelhantes entre as diferentes espécies. Devido a sua abundancia em toda superfície 
do parasita, os géis contendo os extratos das diferentes espécies de Leishmania 
apresentaram bandas proteicas bastante evidentes nas faixas de 52 a 80 kDa, 
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evidenciando que a principal proteína presente nesse parasita é a gp63. O T. cruzi é 
considerado uma espécie heterogênea, tendo várias subpopulações, com cepas 
distribuídas em hospedeiros mamíferos domésticos e selvagens, e em insetos vetores, 
onde, através de analises de isoenzimas é possível verificar uma grande variabilidade 
genética. Essa grande variabilidade genotípica das estirpes de T.cruzi em diferentes 
regiões explica as diferentes características do parasitismo, como a virulência, taxa de 
infecção, sintomas (Galvan et al., 2016; Pena, 2012). Os estipes de T.cruzi são 
agrupadas em 6 unidades de tipagem distintas (DTU), em que a TcI é mais presente na 
América do Sul e estão associadas a doenças cardíacas; a TcII está associado a 
distúrbios digestivos e a TcV ocorre geralmente, mas não exclusivamente, em 
transmissão congênita (Maeda et al., 2012; Pena, 2012; Zingales et al., 2012). Quando 
comparados os perfis proteicos dos dois parasitas, se observa bandas menos visíveis 
em T. cruzi. A gp63 é uma metaloprotease altamente expressa em Leishmania spp e 
produzida em menor quantidade em T. cruzi. A molécula responsável pelo sucesso de 
interação e adesão das estirpes de T. cruzi é a glicoproteína gp82, expressa 
principalmente nas formas de tripomastigotas metacliclica, localizada na superfície 
(Pena, 2012). Os perfis dos extratos dos diferentes parasitas foram analisados em géis 
de poliacrilamida a 10%, sendo usado o corante de Comassie blue e Nitrato de prata. A 
coloração de Nitrato tem uma maior sensibilidade e menor especificidade, ao contrário 
da coloração por comassie que apresenta uma menor sensibilidade e maior 
especificidade. As diferentes técnicas de coloração ofereceram uma alternativa quando 
uma se mostrou ineficaz na visualização das bandas proteicas. A comparação da 
atividade enzimática das metaloproteinases dos diferentes tripanossomatídeos foram 
feitas usando-se substrato de Gelatina e Caseína, em que as diferentes espécies 
analisadas tiveram uma maior ou menor sensibilidade aos substratos usados. Os 
extratos de L. amazonenses, L. shawi, L. guyanensis e L. infantum apresentaram 
atividade gelatinolítica. Porém, quando comparadas com os extratos de T. cruzi na 
forma epimastigota, se mostraram inferiores não sendo possível a visualização no gel. 
Devido a diferença no repertorio de genes que codificam as metaloproteases, quando 
comparadas com as cepas de T. cruzi, as espécies de Leishmania possuem uma maior 
atividade proteolítica, o que pode ser visualizado na degradação com substrato de 
gelatina e caseína por meio da zimografia. Outro fato é que nos extratos de Leishmania 
spp a gp63 é abundantemente e encontra-se distribuída por toda a superfície do 
parasita, incluindo o flagelo, e nos extratos de T. cruzi a principal proteína é a cistéina 
quinase. A zimografia em caseína é considerada menos sensível e ainda necessita de 
otimização para analisar a atividade dos diferentes tripanossomatídeos. Resultados 
preliminares mostram uma pequena degradação em géis de caseína tanto para 
Leishmania spp e T. cruzi, sendo assim possível comparar a atividade enzimática nos 
diferentes substratos. A degradação dos substratos proteicos (gelatina, caseína) 
depende da afinidade enzimática das proteases para com o substrato. Essa 
caracterização vai permitir determinar qual a melhor concentração em que é possível 
visualizar a degradação, pelos parasitas, das proteínas de Albumina, Gelatina e 
Caseína. Os resultados dos perfis eletroforético da Gelatina e Albumina foram obtidos 
por meio de eletroforese SDS-PAGE. Em geral, a Gelatina é fabricada a partir de 
matérias-primas que contêm alto teor de colágeno e após a coloração por Comassie 
blue e descoloração descrito anteriormente, foi possível visualizar as primeiras bandas 
proteicas do tamanho de 140-130 kDa e as principais bandas de 120-110 kDa de 
Gelatina na concentração de 20µg. Essa visualização foi melhor analisada quando a 
proteína foi diluída em tampão de lise se inibidor de protease. O gel com Albumina, uma 
proteína mais pura quando comparada com a Gelatina, foi possível visualizar as 
primeiras bandas proteicas de 200-150 kDa e bandas mais fortes que ficam em torno 
de 75-65 kDa, nas concentrações de 20 e 15µg, sendo o melhor diluente o tampão de 
lise sem inibidor de protease. É importante enfatizar que apesar da albumina ser uma 
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proteína com relativo teor de pureza, as menores bandas podem ser resultado de 
impurezas no processo de fabricação do produto. Para a Caseína bovina, um dímero, 
foi feito em gel de poliacrilamida a 10,12 e 15%, e não foi possível visualizar bandas 
proteicas que permitam fazer uma comparação eficaz do perfil proteico, necessitando 
uma otimização. Será feito, para Caseína, uma nova pesagem de um miligrama que 
será diluída em 250 µl de tampão de lise sem inibidor de protease e PBS 1%, aumentado 
a concentração da amostra. Para a eletroforese, a Caseína será diluída em tampão de 
amostra na proporção de 1:1 nas concentrações descritas anteriormente, onde as 
amostras serão desnaturadas a 20 minutos, a 100°C e em seguida, aplicadas no gel de 
poliacrilamida a 12% para separação.Com o perfil e atividade proteica dos extratos de 
parasitas já otimizado e a futura otimização do substrato de caseína, será possível 
determinar a melhor concentração dos substratos para avaliar, por ensaios de 
degradação usando o método de eletroforese de SDS-PAGE, a capacidade dos extratos 
quantificados de desencadear capacidade proteolítica. 
 
Conclusão 

 
O presente trabalho mostrou que os extratos proteicos dos tripanossomatídeos 
estudados apresentaram semelhança no perfil proteico, porém, diferenças quanto a 
atividade enzimática, em que um dos motivos é a diferença na quantidade de genes que 
codificam a glicoproteína gp63. Os resultados mostraram atividade proteolítica das 
proteases quando submetidas a ensaios de zimografia frente aos substratos de gelatina 
e resultados mostraram uma pequena atividade enzimática quando submetidas a ensaio 
com caseína, visto que essa é menos sensível quando comparada com a de gelatina. A 
otimização dos perfis dos substratos se faz necessário para determinar a melhor 
concentração em que é possível visualizar as bandas proteicas e posteriormente avaliar 
a capacidade proteolítica dos extratos. 
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Diferentes formas morfológicas de Leishmania spp, Trypanosoma cruzi e Trypanosoma 
brucei apresentadas durante o ciclo de vida dos parasitas, que alterna entre o vetor e o 
hospedeiro vertebrado (Monteiro,2015). 
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Ciclo biológico de Leishmania spp (seta amarela) e Trypanosoma cruzi (seta vermelha). 
(Autoria própria) 
 

 
Estrutura tridimensional da gp63 (Monteiro, 2015) 
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Moldes de vidro e Sistema Vertical de eletroforese, respectivamente. 
 

 
Moldes de vidro e Sistema Vertical de eletroforese, respectivamente. 
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Moldes de vidro e Sistema Vertical de eletroforese, respectivamente. 
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Gel de poliacrilamida corado com Nitrato de prata e Comassie blue, respectivamente. 
Foram aplicados extratos proteicos de Leishmania e T. cruzi, nas seguintes 
concentrações: 5ul; 10ul; 15ul; 20ul; 25ul; 30ul e 35ul. 
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Degradação do substrato de gelatina pelas estirpes T. cruzi: Clbrener, QMM9, Y e 
Dm28c, respectivamente, evidenciando atividade enzimática frente a determinados 
tipos de substratos. 
 

 
Degradação do substrato de gelatina pelas diferentes estirpes de Leishmania spp. 
 

 
Perfil eletroforetico de Albumina bovina,corado pro comassie, tendo o marcado de peso 
molecular junto as concentrações de 20,15,10 e 5ug da direita para 
esquerda,respectivamente. 
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TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DOENÇA 

CELÍACA E CONSTIPAÇÃO INTESTINAL FUNCIONAL 

Resumo 

Doença celíaca (DC) e constipação funcional (CF) são doenças que podem afetar a 
qualidade de vida (QV).AUQEI é questionário inespecífico de avaliação de QV, 
enquanto o CD-DUX é específico para DC.Estudo transversal com 21 pacientes celíacos 
e 22 com CF do ambulatório de gastropediatria do HUOL de 4 a 18 anos com diagnóstico 
confirmado,que foram aplicados:1.AUQEI [crianças de 04 a 12 anos (N de DC=11)(N de 
CF=22)] e 2.CD-DUX [crianças de 08 a 18 anos (N=16)].Analisou-se a QV através dos 
instrumentos e seus domínios.Boa QV foi constatada em todas os celíacos e em 95,5% 
dos constipados através do AUQEI.Maiores prejuízos para as crianças com DC foram 
nos domínios “autonomia” e “função”.Crianças com CF obtiveram maiores prejuízos nos 
domínios “autonomia” e “função”. 286 respostas obtidas do AUQEI em pacientes 
celíacos, observou-se: 72,3% “muito feliz”-“feliz”, 27,5% “infeliz”-“muito infeliz”.572 
respostas de paciente com CF observou-se: 74,4% “muito feliz”-“feliz”, 25,6% “infeliz”-
“muito infeliz”.CD-DUX apresentou 25% da QV “muito ruim”-“ruim”, 56,2% “neutra”, 
18,8% “boa” e 0% “muito boa”.O domínio “ter DC” foi o mais afetado, seguido de “dieta” 
e “comunicação”.192 respostas obtidas do CD-DUX, notou-se:25% “muito feliz”-“feliz”, 
36,4% “neutro”, 38,6% “infeliz”-“muito infeliz”.A QV se apresenta boa para DC e CF 
através do AUQEI, porém, é essencial avaliar os domínios observando 
comprometimentos como na “autonomia”.No CD-DUX a QV é insatisfatória nos celíacos, 
sobretudo em “ter DC”. 
 
Palavras-chave: Doença celíaca. constipação. Qualidade de vida. AUQEI. CD-Dux. 

TITLE: QUALITY OF LIFE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH CELIAC 

DISEASE AND FUNCTIONAL INTESTINAL CONSTIPATION 

Abstract 

Celiac disease (CD) and functional constipation (FC) are diseases that can affect quality 
of life (QOL).AUQEI is a non-specific questionnaire to assess QOL, while the CD-DUX 
is specific for CD.Cross-sectional study with 21 celiac patients and 22 with FC from 4 to 
18 years old with confirmed diagnosis, which were applied: 1.AUQEI [children from 4 to 
12 years old (N DC=11)(N FC=22)] and 2.CD-DUX [children aged 8 to 18 years 
(N=16)].QOL was analyzed using instruments and their domains. Good QOL was found 
in all celiac patients and in 95.5% of constipated through AUQEI.Mainer losses for 
children with CD were in the domains "autonomy" and "function" .Children with FC 
obtained greater losses in the domains "autonomy" and "function". 286 responses 
obtained from AUQEI in celiac patients, it was observed: 72.3% “very happy” - “happy”, 
27.5% “unhappy” - “very unhappy” .572 responses from patients with FC were observed: 
74 , 4% “very happy” - “happy”, 25.6% “unhappy” - “very unhappy” .CD-DUX presented 
25% of QOL “very bad” - “bad”, 56.2% “neutral”, 18.8% “good” and 0% “very good”. The 
“having CD” domain was the most affected, followed by “diet” and “communication” .192 
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responses obtained from the CD-DUX, it was noted: 25% “Very happy” - “happy”, 36.4% 
“neutral”, 38.6% “unhappy” - “very unhappy”. QOL is good for CD and FC through 
AUQEI, however, it is essential to evaluate the domains observing compromises as in 
“autonomy”. In the CD-DUX, QOL is unsatisfactory in celiacs. 
 
Keywords: Celiac disease. constipation. Quality of life. AUQEI. CD-Dux. 

Introdução 

A doença celíaca (DC) é definida como distúrbio sistêmico orgânico crônico mediado 
pelo sistema imunológico no intestino delgado, precipitada pela exposição ao glúten -
presente na cevada, trigo, centeio e aveia- em indivíduos com predisposição genética, 
caracterizada pela presença de anticorpos específicos e enteropatia (VRIEZINGA et al., 
2014; LUDVIGSSON et al., 2012; LEBWOHL; SANDERS; GREEN, 2018). 
A DC, além de causar risco de morte e comprometimento da qualidade de vida (QV) dos 
pacientes no período de doença em atividade, também ocasiona ônus devido ao 
tratamento (VRIEZINGA et al., 2014). Como este é basicamente dietético, consistindo 
na exclusão total de alimentos que contém glúten por toda a vida, somando a 
insatisfação destes com a natureza restritiva da dieta e o alto custo dos produtos sem 
glúten (AL-TOMA et al., 2019). 
A constipação intestinal funcional (CF) é definida pelo Consenso de Roma IV como uma 
disfunção predominantemente caracterizada por evacuação dificultosa, pouco frequente 
e incompleta, cujo início ocorreu nos 6 meses precedentes com maior frequência nos 
últimos 3 meses incluindo pelo menos duas das seguintes características:esforço, fezes 
endurecidas, sensação de eliminação incompleta, sensação de obstrução anorretal, 
manobras digitais para facilitar a saída do conteúdo fecal, menos que 3 evacuações 
espontâneas/ semana e necessidade de laxativos (LACY et al., 20016). 
A prevalência global média da CF é de 14%, sendo esta uma das disfunções 
gastrointestinais mais frequentes. Na América do Norte e na do Sul a prevalência chega 
a 23%. (VANDENPLAS, DEVREKER, 2019). O comprometimento na QV, secundário 
ao quadro de CF ou sua complicações - dor abdominal recorrente, incontinência fecal, 
enurese e infecção urinária devido ao mau funcionamento intestinal - pode ser muito 
intenso levando a distúrbios psicológicos, podendo impedir ou dificultar o acesso da 
criança a situações que favoreçam o desenvolvimento (LANDO et al., 2020) 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define QV como “a percepção do indivíduo de 
sua posição na vida em relação aos seus objetivos, expectativas e preocupações, no 
contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive.”(WHO, 1995). Esse conceito 
se torna ainda mais complexo quando associado ao processo de saúde e doença, tendo 
em vista que o impacto da doença na vida de um indivíduo depende de vários fatores, 
nem sempre controláveis (MENEZES et al., 2017). 
Com a finalidade de mensurar quantitativamente a QV, foram criados instrumentos 
genéricos que permitem comparar dados normativos entre populações, saudáveis ou 
não, assim como instrumentos específicos para doenças que possuem maior 
capacidade discriminatória e sensibilidade a alterações na QV (VAN DOORN, et al. 
2008). 
A escala AUQEI-Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé- é um questionário 
genérico elaborado em 1997 (MANIFICAT; DAZORD, 1997) e traduzido para a língua 
portuguesa em 2000 (ASSUMPÇÃO JR. et al, 2000) com reconhecida validação e 
confiabilidade. Busca avaliar o bem-estar da criança na perspectiva da satisfação desta, 
sendo demonstrada por meio de imagens e baseada em domínios (REZENDE, LEMOS, 
MEDEIROS, 2017). 
O CD-DUX-Celiac Disease DUX- questionário específico para avaliação da QV em 
crianças com DC, desenvolvido após a verificação da compreensibilidade, relevância e 
adequação das idades dos participantes, usa como modelo um questionário genérico 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1341 

 

de QV (VAN DOORN, et al. 2008).Permite a avaliação global da QV epossibilita o 
detalhamento em domínios. 
O presente trabalho fundamenta-se na importância sobre o conhecimento acerca da QV 
de crianças e adolescentes com DC e CF a fim de intervir nos fatores que a 
comprometem, tendo em vista que a hipótese que fundamenta o presente estudo sugere 
que há redução na QV de crianças e adolescentes. Dessa forma, o estudo tem como 
objetivos avaliar a QV de crianças e adolescentes com DC, por meio do AUQEI e do 
CD-DUX, e CF, por meio do AUQEI. 
 
Metodologia 

 
A presente pesquisa compreendeu em estudo observacional de corte transversal, 
descritivo, com componente analítico envolvendo 21 crianças e adolescentes com 
doença celíaca e 22 com constipação intestinal funcional. Foram aplicados 
questionários de QV - AUQEI e CDDUX - nos pacientes acompanhados no ambulatório 
da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (UASCA) pertencente ao 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, na Cidade do Natal, que oferece atendimento à clientela proveniente do SUS e é 
referência em especialidades pediátricas para o Estado do Rio Grande do Norte. 
A amostra de conveniência foi constituída por pacientes com constipação com idades 
entre 4 e 12 anos e celíacos na faixa etária entre 4 e 18 anos , cujos critérios de inclusão 
corresponderam ao consentimento do responsável e capacidade intelectual de 
compreender e responder aos questionários, além de ter o diagnóstico prévio da doença 
celíaca ou constipação foi obtido na rotina do ambulatório de Gastroenterologia 
Pediátrica do HUOL, conforme recomendações da Sociedade Europeia de 
Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia e Nutrição (HUSBY et al., 2012). 
Foram excluídas do estudo crianças e adolescentes que se sentiram desconfortáveis ao 
responder os questionários, ou foram incapazes de respondê-los completamente. 
A autorização para a participação no estudo foi concedida pelos pais por meio de 
assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) (Apêndice 1) e pelo 
próprio participante, quando maior de 06 anos e alfabetizado, por meio de assinatura do 
TALE (Termo de Assentimento Livre e Esclarecido) (Apêndice 2). 
O trabalho se trata de recorte do projeto intitulado “Impacto de Doenças do Sistema 
Digestório na Qualidade de Vida de Crianças e Adolescentes”, que teve início em 
Fevereiro de 2019, coordenado pelo Dr. Hélcio de Souza Maranhão, do HUOL, 
aprovado na Comissão de Ética em Pesquisa do HUOL, sob o número 
11657419.0.0000.5292 (Anexo 1). 
O Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé (AUQEI) foi aplicado em todos os 11 
participantes com idade entre 04 e 12 anos, enquanto que o questionário Celiac Disease 
DUX (CD-DUX) foi aplicado em todos os 16 participantes entre 08 e 18 anos, seguindo 
as regras da faixa etária definidas na validação dos respectivos instrumentos. Ambos 
os questionários foram aplicados para os 06 participantes que tinham idades entre 08 e 
12 anos. 
O AUQEI é um questionário autoavaliativo que utiliza imagens como suporte para as 
respostas, validado no Brasil por Assumpção Jr. et al., em 2000. São 26 questões que 
exploram relações familiares, sociais, atividades, saúde, funções corporais e separação, 
as quais são pontuadas individualmente de 0 a 3, de acordo com as respostas de “muito 
infeliz”, “infeliz”, “feliz” e “muito feliz”, respectivamente, cujo ponte de corte para 
determinar uma “boa” qualidade de vida é 48 e “má” abaixo deste valor. Inicialmente, 
porém, solicita-se que a criança apresente uma experiência própria vivida perante cada 
uma das alternativas. Isso permite que a criança compreenda as situações e apresente 
sua própria experiência. Além disso, a autoavaliação é baseada em domínios que 
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exploram “família” (questões 3, 6, 10, 13, 16 e 18), “funções” (questões 1, 2, 4, 5, 8, 12, 
14 e 20), “lazer” (questões 7, 9, 11, 21, 25 e 26) e “autonomia” (questões 15, 17, 19, 22, 
23 e 24). O domínio “autonomia” diz respeito aos sentimentos da criança quando 
sozinhas, fora de casa ou longe dos pais, assim como sobre sua relação com amigos, 
suas notas escolares e sobre o pensamento de sua vida quando “crescido”. “Função” 
corresponde a aspectos relacionados a atividades na escola, refeições, ir ao médico, 
dentre outras. Atribui-se à “família” a relação do indivíduo com os membros de seu grupo 
familiar e ao “lazer” as atividades em seu período recreativo, como assistir TV, brincar 
no recreio escolar e praticar esportes. A escala permite assim, obter um perfil de 
satisfação da criança diante diferentes situações (Anexo 2). 
O CD-DUX trata-se de questionário holandês específico para crianças e adolescentes 
com doença celíaca, validado no Brasil por Lins et al., sendo constituído de 12 questões 
distribuídas nos domínios “dieta” (questões 4, 8, 9, 10, 11 e 12) , “comunicação” 
(questões 3, 6 e 7) e “ter doença celíaca” (questões 1, 2 e 5). O domínio “ter DC” 
compreende como a criança se sente ao pensar em comida com glúten, quando lhe é 
oferecido produtos que não pode comer ou quando são oferecidos na escola alimentos 
com glúten. Ou seja, são questionamentos muito relativos ao ônus ocasionado pela 
dieta restritiva. “Dieta” compreende com maior ênfase o quadro limitante e crônico do 
tratamento dietético. Confere-se à “comunicação” a exposição da doença às pessoas 
com as quais os celíacos se relacionam. Para as respostas, é usada a escala de Likert 
de cinco pontos, com apoio de um diagrama de imagens com faces que expressam 
diferentes estados emocionais para as respostas que compreendem: “muito infeliz”, 
“infeliz”, “neutro”, “feliz” e “muito feliz”. Segundo o método original do questionário, ao 
resultado numérico inicial, cujo máximo seria 60, deve ser aplicado fator de correção 
que permite a seguinte estratificação do escore final da QV: 1 - 20 = muito ruim; 21 - 40 
= ruim; 41 - 60 = neutra; 61 - 80 = boa; e 81 - 100 = muito boa (Anexo 3). 
A análise de dados foi baseada na pontuação em escores recomendados pelos 
questionários respectivos, assim como na determinação e descrição dos valores 
absolutos e relativos (percentuais) das variáveis avaliadas. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 
casuística de pacientes celíacos analisada no estudo apresentou idade mínima de 04 
anos e máxima de 18 anos, com mediana de 12 anos, sendo 08 do sexo feminino e13 
do masculino. O tempo de diagnóstico variou de 02 meses a 09 anos, com mediana de 
04 anos. Dentre os pacientes avaliados, 11 apresentavam comorbidades, embora 
clinicamente controladas ou compensadas no momento da coleta, a saber: Síndrome 
de Down = 03, Epilepsia = 01, Dislipidemia = 01, Hipotireoidismo = 02, Artrite Crônica = 
01, Distúrbios psiquiátricos (retardo cognitivo, esquizofrenia e depressão) = 02, Diabetes 
mellitus 1 = 02, intolerância à lactose =03. 
A amostragem de pacientes com CF apresentou idade mínima e máxima de 04 a 12 
anos, respectivamente, com medina de 08 anos, dos quais 15 meninas e 7 meninos. O 
tempo de diagnóstico variou de 03 meses a 11 anos, com mediana de 01 ano. Dentre 
os pacientes avaliados, 13 apresentavam comorbidades, embora clinicamente 
controladas ou compensadas no momento da coleta, a saber: Doença de Von 
Willebrand=01, Artrite reumatoide=01, Intolerância à lactose=02; rinite=01, adenite=01, 
sobrepeso=03, obesidade=01, dermatite atópica=03, doença renal=03, dislipidemia=01, 
síndrome dispéptica=01, DRGE=01. 
Dos 11 indivíduos com DC que responderam ao questionário AUQEI, cuja mediana de 
idade corresponde a 8 anos e de tempo de diagnóstico a 3 anos, todos (100%) 
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ultrapassaram a pontuação de corte de 48 pontos, que define de maneira geral a 
qualidade de vida do indivíduo como “boa”. 
Das 286 respostas aos itens do AUQEI (26 perguntas por cada participante), 
observaram-se que “muito feliz” obteve de maior frequência, e “infeliz” a menor conforme 
demonstrado na Tabela 1. 
A Tabela 2 demonstra a avaliação dos domínios definidos pelo AUQEI, na qual se 
observa comprometimento decrescente das seguintes variáveis: autonomia, função, 
família e lazer. 
Dos 16 participantes que responderam ao CD DUX, cuja mediana de idade corresponde 
a 14 anos e de tempo de diagnóstico a 06 anos, 04 (25%) apresentaram QV 
insatisfatória (Tabela 03). 
Das 192 respostas aos itens do CD-DUX (12 perguntas por cada participante), a 
categoria “neutro” foi a de maior frequência, , em seguida “infeliz”, conforme expresso 
na Tabela 4. 
A Tabela 5 demonstra a avaliação dos domínios definidos pelo CD-DUX, na qual se 
observa o comprometimento decrescente das seguintes variáveis: “ter doença celíaca”, 
“dieta” e “comunicação”. 
Dos 22 indivíduos com CF que responderam ao questionário AUQEI a maioria (95,5%) 
ultrapassaram a pontuação de corte de 48 pontos, que define de maneira geral a 
qualidade de vida do indivíduo como “boa”. 
Das 572 respostas aos itens do AUQEI, observaram-se que “muito feliz” obteve de maior 
frequência, e “infeliz” a menor conforme demonstrado na Tabela 6. 
A Tabela 7 demonstra a avaliação dos domínios definidos pelo AUQEI, na qual se 
observa comprometimento decrescente das seguintes variáveis: lazer, família, função, 
autonomia. 
DISCUSSÃO 
A avaliação da qualidade de vida de crianças e adolescentes com enfermidades 
crônicas, como a doença celíaca e a constipação funcional, torna-se extremamente 
importante dentre o contexto atual, onde o conhecimento técnico tem se ampliado 
bastante em detrimento do olhar holístico para o paciente. Considera-se que essa visão 
mais abrangente traga benefícios no entendimento de questões que se distanciam, para 
muitos, da esfera técnica, como a adesão às recomendações médicas e ao tratamento 
instituído. 
Reconhece-se que indivíduos que apresentam tanto doença celíaca como constipação 
funcional podem apresentar outras comorbidades. A casuística ora apresentada não 
fugiu à regra. Admite-se que tais doenças podem repercutir sobre a qualidade de vida, 
o que determina interferência na sua avaliação. No entanto, além dessas condições 
serem intrinsecamente associadas às doenças estudadas, a análise de pacientes 
exclusivamente com a enfermidade é dificultada, ao se constatar que a ausência de 
outros diagnósticos atuais não necessariamente implica na exclusão de tais processos. 
Por outro lado, por essas crianças se apresentarem compensadas em relação às 
comorbidades durante o estudo, acredita-se que os resultados dos questionários sofram 
mais interferência da enfermidade de base, sobretudo quando da análise de celíacos 
por meio do CD-DUX, por conter questões mais específicas que a envolvem. 
A QV de crianças celíacas, quando analisada pelo AUQEI, de uma maneira geral, 
apresentou-se como “boa” quando comparada a crianças sem comorbidades de mesma 
faixa etária (casuística originalmente utilizada para a elaboração desse instrumento), 
fato este corroborado pela alta frequência de “muito feliz” e “feliz” que correspondeu a 
72,3% de todas as respostas às questões apresentadas. 
Padrão semelhante ao descrito na avaliação de celíacos pode ser encontrado na análise 
das crianças com CF, cuja porcentagem para “muito feliz” e “feliz” correspondeu a 37,4% 
e 37%, respectivamente. Em concordância com a avaliação de QV geral definida pelo 
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AUQEI demonstrando que 95,5% das crianças entrevistadas atingiram o corte que 
designa uma boa QV. 
Porém, é válido ressaltar que o AUQEI propõe-se a avaliar a QV de forma geral e, 
portanto mais inespecífica, não cogitando situações de influência direta da imposição, 
por exemplo, de dieta a ser seguida permanentemente. Logo, é possível que um 
questionário não específico não seja sensível o suficiente, tendo em vista que não foi 
projetado para estudar as particularidades das restrições e sintomas dos celíacos e dos 
constipados (HOPMAN et al. 2009). Em consonância a este fato, a avaliação de crianças 
com outros distúrbios crônicos como leucemia linfoide, artrite reumatóide infantil, 
HIV/AIDS, crianças ostomizadas, anemia falciforme, avaliadas pelo mesmo instrumento 
também obtiveram boa QV (ARTHUSO, 2014). Além disso, em pacientes celíacos cuja 
dieta e orientações são seguidas, espera-se que a sintomatologia se torne ausente, o 
que pode permitir ao paciente satisfatória QV, ainda que na vigência de doença crônica 
(WAGNER, et al., 2008). 
Por outro lado, do montante de respostas ao AUQEI, a observação de que 27,5% das 
respostas dos pacientes com DC e 25,6% dos pacientes com CF apresentaram 
resultados “infeliz” ou “muito infeliz” estimula o conhecimento da avaliação dos domínios 
(família, função, lazer e autonomia) e quais poderiam estar mais comprometidos. 
Nesse sentido, os dados dos celíacos mostram que a “autonomia” foi o domínio mais 
afetado nesta casuística, seguido de “funções”, posteriormente “família” e, em menores 
proporções, “lazer”. De forma similar, os pacientes com CF apresentaram como domínio 
mais afetado a “autonomia”, a posteriori “função”, “família” e, em menor parte “lazer”. 
Contraditoriamente, estudos utilizando o AUQEI na avaliação de doenças crônicas em 
pacientes pediátricos, inclusive em crianças celíacas, demonstram que o domínio mais 
comumente afetado é o lazer. Apesar disso, é possível observar na literatura o 
comprometimento do domínio autonomia em crianças com DC (ARTHUSO, 2014; 
LORENZO, 2010; RODRIGUES, 2007; QUIROZ GAMARRA, 2019). 
Por se tratar de situações que se relacionam com independência, assim como relação 
com companheiros e avaliações, é relevante ressaltar o prejuízo da “autonomia” dessas 
crianças. Habitualmente, os pais podem controlar a dieta desde cedo e tomar 
precauções para a redução dos sintomas, transgressões e complicações futuras, e 
aproximarem-se da condição de superproteção, tornando as crianças menos 
autônomas e mais dependentes das figuras materna e paterna, prejudicando sua 
relação com indivíduos da mesma idade. Esse conhecimento revela a necessidade de 
se estimular estratégias que contribuam para a aquisição desse domínio, em especial 
para aquelas crianças que se aproximam da adolescência, tendo em vista a maior 
necessidade de realizar atividades fora de casa e longe dos pais, além da socialização 
(RODRIGUES, 2007; RADSEL; OSREDKAR; NEUBAUER, 2017). 
A QV das crianças e adolescentes celíacos analisadas pelo CD-DUX, instrumento 
específico para avaliar a QV na doença celíaca, apresentou redução importante, tendo 
em vista que nenhum teve QV avaliada como “muito boa” e poucas como “boa”. Além 
disso, houve expressivo percentual com QV insatisfatória - 25% dos entrevistados estão 
entre “muito ruim” e “ruim” e 56,2% como “neutros”. Isto também se explica pela 
avaliação do padrão individual de frequência de respostas, onde se percebe maior 
prevalência de respostas negativas e neutras. 
O CD-DUX concentra-se nas consequências da doença celíaca e como os celíacos 
pensam e se sentem em relação à doença e ao tratamento, permitindo a apreciação e 
reflexão da QV em diferentes momentos e, portanto, uma observação melhor 
direcionada para os efeitos e intervenções clínicas da DC no bem-estar de crianças e 
adolescentes (VAN DOORN, et al. 2008). 
O prejuízo da QV demonstrado pelo CD-DUX desperta o interesse quanto à avaliação 
dos domínios (“ter DC”, “dieta” e “comunicação”), buscando identificar quais os mais 
afetados pela enfermidade. 
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Aprofundando a análise dos resultados obtidos, é possível inferir que, se por um lado a 
dieta é o principal responsável pela melhora sintomatológica da DC, por outro pode 
influenciar negativamente na QV das crianças, permitindo supor que a adesão à dieta 
isenta de glúten por toda a vida seja um grande desafio, principalmente quando os 
pacientes apresentam-se assintomáticos, sendo elevado o risco de transgressões 
(BELLINI et al., 2011; BORGES, 2016). 
Corroborando os dados aqui expostos, Hopman et al. (2009) descrevem que 
instrumentos de qualidade de vida relacionados à saúde de caráter genérico podem não 
apresentar a sensibilidade suficiente para expressar a interferência da DC. 
Embora o uso de ambos os questionários tenha sido em uma pequena parcela de 
celíacos (06), que se encontravam na interseção de idades apropriadas para o uso de 
AUQEI e CD-DUX, ou seja, entre os 08 e 12 anos, os resultados deste grupo são 
semelhantes aos encontrados para a amostra geral, ou seja, boa QV através do AUQEI 
e insatisfatória pelo CD-DUX, o que reforça a melhor sensibilidade deste último 
instrumento no que se refere à análise geral, não particularizada em domínios. 
Cabe ainda a discussão da influência da faixa etária sobre a QV dos indivíduos com 
doenças crônicas. Considera-se a idade superior a 12 anos como fator de risco para 
uma má QV relacionada à saúde. Logo, um instrumento que contemple essa faixa etária 
apresentaria maior sensibilidade (MARIA et al, 2017). 
Dessa forma no que diz respeito a avaliação dos dados referente aos pacientes 
celíacos, pode-se inferir que, independente das particularidades do instrumento 
utilizado, o grupo amostral que foi submetido à avaliação pelo CD-DUX, cuja mediana 
de idade corresponde a 14 anos, apresentaria maior propensão à má QV quando 
comparados às crianças que responderam ao AUQEI, cuja mediana de idade 
corresponde a 08 anos. Isso decorre do pressuposto de que, com o decorrer da idade, 
a criança venha a ganhar maior autonomia pessoal e responsabilidade sobre seu 
tratamento. Além disso, a alimentação possui importante papel social. A natureza 
restritiva do tratamento pode interferir nas relações pessoais desses pacientes que se 
tornam gradativamente menos dependentes dos pais e progressivamente inseridos em 
outros grupos sociais, como escola e amigos. 
Em acréscimo, a mediana do tempo de diagnóstico dos indivíduos avaliados pelo CD-
DUX foi duas vezes maior do que aqueles avaliados pelo AUQEI. Apesar desses 
instrumentos lidarem com situações ou domínios um tanto distintos, sugere-se que a 
maior temporalidade de convivência com a doença traria contribuição às condições 
acima referidas. Em contrapartida, Lorenzo (2010), em Florianópolis - SC, e Rodrigues 
(2007), em Porto Alegre - RS, ambos utilizando instrumentos de avaliação não 
específicos para DC, demonstraram que o tempo de diagnóstico não apresentava 
repercussões sobre a QV dos pacientes. 
Ressalta-se que depois da validação de Lins et al. (2015) para o CD-DUX, não são 
encontradas até o momento publicações acessíveis em língua portuguesa com o uso 
do questionário, o que faz acreditar no pioneirismo deste estudo no país, embora 
restrinja comparações mais apropriadas. 
 
Conclusão 

 
O reconhecimento da QV de crianças e adolescentes com doenças crônicas sejam elas 
orgânicas ou funcionais é importante para a condução e acompanhamento desses 
pacientes, na tentativa de melhorar a adesão às recomendações gerais e medidas 
terapêuticas, e, consequentemente, aquisição de estilo de vida mais saudável e 
incremento de seu bem-estar. 
Tanto o CD-DUX quanto o AUQEI podem ser utilizados na análise da QV de crianças 
celíacas, no entanto é preciso atentar que tais questionários propõem-se a avaliar a QV 
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por óticas diferentes. O CD-DUX demonstrar maior capacidade de discernimento e 
observação devido se reportar às questões específicas da DC, enquanto o AUQEI é 
direcionado às atividades cotidianas do indivíduo independente do processo de doença. 
Sob a ótica do AUQEI, os celíacos apresentam boa QV, porém com prejuízo importante 
do domínio “autonomia”, seguido pelos domínios “funções” e “família”. Um padrão 
similar é apresentado pelos resultados obtidos pelo AUQEI colhidos em pacientes com 
CF, cuja maioria dos pacientes foi classificada como boa QV, havendo predomínio da 
perda da QV no domínio da “autonomia”. Assim, realçando que desordens funcionais e 
orgânicas podem afetar domínios semelhantes da QV de crianças e adolescentes. O 
reconhecimento deste comprometimento pelos profissionais da saúde e familiares é 
importante para o estímulo à aquisição dessas competências, sobretudo autonomia. 
Através do CD-DUX, a QV dos celíacos se apresenta bastante insatisfatória, com maior 
interferência no domínio “ter doença celíaca”, seguido por “dieta”, com influências 
decisivas dos fatores restritivos provenientes da dieta sem glúten. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE TRANSEXUAIS: AS ESTIMATIVAS DE 

COMPOSIÇÃO CORPORAL BASEADAS NO SEXO BIOLÓGICO DIFEREM 

DAQUELAS ADOTANDO O GÊNERO AUTODETERMINADO? 

Resumo 

 
A transexualidade é uma identidade de gênero que ainda carece de muita informação 
para sua total compreensão, do ponto de vista científico, para que se possam ter 
melhores abordagens em todas as áreas da sociedade. O presente estudo objetiva 
estimar a diferença entre as estimativas de composição corporal (%GC) por meio de 
antropometria e bioimpedância (BIA) calculadas com base no sexo biológico e no 
gênero autodeterminado, além de estimar as diferenças de %GC segundo tipo de 
transição. Foi realizada uma observação individualizada e transversal de 6 homens trans 
e 5 mulheres trans da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, com duração de 7 
meses. A maioria dos participantes estavam eutróficos (55%), sendo possível observar 
que apenas para os valores de estatura e perímetro do punho houve diferenças 
estatisticamente significativas (p<0,05). Para as avaliações de composição corporal 
entre gênero e sexo biológico, notou-se ausência de diferença estatisticamente 
significativa na BIA e presença na antropometria. Foi possível concluir que a 
metodologia BIA é a melhor alternativa para ler a composição corporal por profissionais 
da saúde, já que a configuração aplicada não influencia no resultado. Entretanto, 
reconhecendo que o aparelho de BIA é ainda pouco acessível aos serviços públicos de 
saúde, recomenda-se utilizar parâmetros consistentes com a identidade de gênero, 
individualizando a avaliação para que se adeque às especificações médicas do 
paciente. 
 
 
Palavras-chave: Transexualidade. Antropometria. Bioimpedância. Composição 

Corporal. 

TITLE: ANTHROPOMETRIC EVALUATION OF TRANSEXUALS: DOES BODY 

COMPOSITION ESTIMATES BASED ON BIOLOGICAL SEX DIFFER FROM THOSE 

ADOPTING THE SELF-DETERMINED GENDER? 

Abstract 

 
Transsexuality is a gender identity that still lacks much information for its full 
understanding, from a scientific point of view, so that better approaches can be taken in 
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all areas of society. The present study aims to estimate the difference between body 
composition estimates (%BF) using anthropometry and bioimpedance (BIA) calculated 
based on biological sex and self-determined gender, in addition to estimating differences 
in %BF according to the type of transition. An individual and cross-sectional observation 
of 6 trans men and 5 trans women from the city of Natal, in Rio Grande do Norte, was 
carried out, lasting 7 months. Most participants were eutrophic (55%), being possible to 
observe that only for the values of height and wrist perimeter there were statistically 
significant differences (p <0.05). For body composition assessments between gender 
and biological sex, there was no statistically significant difference in BIA and presence 
in anthropometry. It was possible to conclude that the BIA methodology is the best 
alternative to read body composition by health professionals, since the applied 
configuration does not influence the result. However, recognizing that the BIA device is 
still poorly accessible to public health services, it is recommended to use parameters 
consistent with gender identity, individualizing the assessment to suit the patient's 
medical specifications. 
 
 
Keywords: Transsexuality. Anthropometry. Bioimpedance. Body composition. 

Introdução 

Transexual ou transgênero é uma pessoa que se identifica com algum gênero que não 
seja o que foi designado (por outras pessoas) ao nascer, ou seja, a mulher trans é uma 
pessoa que nasceu com características sexuais masculinas, mas que em algum 
momento da sua vida, reconheceu que não se sentia pertencente ao gênero masculino, 
decidindo então reivindicar o reconhecimento social e legal como mulher perante a 
sociedade; a mesma linha de raciocínio se aplica ao homem trans de forma inversa. 
Portanto, a questão da transexualidade é uma temática de identidade (JESUS, 2012). 
O processo transexualizador resulta em alteração da composição corporal, seja por 
ações diretas, como os procedimentos cirúrgicos (mastectomia em homens trans, a 
transgenitalização e/ou implantes/próteses de silicone), seja por ações indiretas como 
a terapia hormonal, essa que resulta na maioria das mudanças físicas a longo prazo, 
ocorrendo no curso de 2 a 3 anos. Em pessoas transfemininas (Homem para Mulher, 
ou HpM) a terapia hormonal associa o uso de drogas antiandrogênicas para bloqueio 
da produção e androgênios gonadais (popularmente denominada castração química) e 
a administração de estrogênio. Em consequência, observa-se: crescimento mamário, 
redistribuição da gordura corporal, com aumento do tecido adiposo subcutâneo e 
redução do tecido adiposo visceral; aumento do percentual de gordura; diminuição total 
e regional da massa muscular e redução da força; redução no conteúdo e na densidade 
mineral óssea pelos estrogênios. Em pessoas transmasculinas (Mulher para Homem 
(MpH) observa-se atrofia do tecido mamário, redução na densidade mineral óssea, 
aumento da massa muscular e da força, redução no percentual de gordura, 
redistribuição da gordura corporal (WPATH, 2012; KLAVER et al, 2017, 2018; VAN 
CAENEGEM et al, 2012, 2013, 2015; LEACH, 2016; GIESTAS & PALMA, 2012; 
LAPAUW et al, 2008). 
Embora a investigação da composição corporal seja um importante componente da 
avaliação do estado nutricional, esse procedimento em indivíduos transexuais ainda é 
frágil, visto que a terapia hormonal durante o processo transexualizador modifica a 
distribuição de massa magra e massa gorda, criando novos parâmetros métricos que 
dificultam a comparação dessa população dentro dos pontos de corte existentes para a 
população cisgênero masculina e feminina. Atualmente, para avaliar os parâmetros de 
composição corporal investigados só existem valores de referência e pontos de corte 
para classificação definidos em função do sexo biológico. Estudos ainda não esclarecem 
se as ferramentas construídas com base nos gêneros binários (e não com base no 
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gênero autodeterminado) tais como equações, valores de referência e pontos de corte 
são ou não adequados para avaliar a composição corporal em pessoas transexuais, 
considerando a heterogeneidade dessa população e a complexidade do processo 
transexualizador: tempo transcorrido desde o início do processo transexualizador; 
estágio atual do processo transexualizador, modificações corporais já realizadas 
(cirurgias e procedimentos estéticos), características da hormonioterapia (tipo de 
hormônio, via de administração, dose, frequência, data de início, modificações de 
esquema, etc.) (DUARTE, 2007; ROSSI et al, 2009; TIRAPEGUI & RIBEIRO, 2009; 
ROSA, 2008; GONÇALVES et al, 2016). 
O presente estudo tem como objetivo estimar a diferença entre as estimativas de 
composição corporal por meio de antropometria e bioimpedância calculadas com base 
no sexo biológico e no gênero autodeterminado, além de estimar as diferenças de 
composição corporal segundo tipo de transição (homem para mulher ou mulher para 
homem). Pretende-se, portanto, subsidiar profissionais de saúde no cuidado à 
população transsexual por meio do entendimento da saúde corporal, auxiliando nas 
decisões alimentares e de saúde de cada participante, assim como preencher lacunas 
científicas existentes sobre a realidade vivida por essa população vulnerável 
(BENEVIDES, 2020; LAGATA, 2016). 
 
Metodologia 

 
ASPECTOS ÉTICOS E SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 
O presente estudo é uma observação individualizada e transversal de uma amostra da 
população transexual da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, iniciada em agosto 
de 2019 e encerrada em fevereiro de 2020. A coleta dos dados foi feita mediante horário 
marcado com cada indivíduo no Departamento de Nutrição do campus central da 
UFRN/Natal. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL, 
obtendo-se aprovação de acordo com a Resolução 466/2012 do CNS/MS (CAAE 
17269119.3.0000.5292, parecer 3.483.146), sendo iniciado apenas após sua 
aprovação. 
A seleção dos participantes foi realizada por distribuição e posicionamento de cartazes 
em diversos pontos de circulação de pessoas na cidade, assim como também com o 
uso de anúncios em redes sociais e televisão, convidando o público alvo a entrar em 
contato com os pesquisadores para consulta acerca da iniciativa. Portanto, como os 
indivíduos foram selecionados por conveniência, esta pesquisa não pode ser 
considerada probabilística, já que é incerto o tamanho exato dessa população no 
estado. 
Foram considerados elegíveis todo e qualquer indivíduo adulto (entre 20 e 59 anos de 
idade), autodesignado transexual de homem para mulher (HpM) ou de mulher para 
homem (MpH) em qualquer etapa do processo transsexualizador. Foram incluídos no 
estudo aqueles que deram anuência para a participação mediante assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido e que apresentaram condições gerais de saúde 
estável (ausência de morbidades referidas). Considerou-se como critérios de exclusão 
para o estudo gestantes, lactantes e indivíduos que vivenciaram situações que interfiram 
na composição corporal e/ou na coleta de dados em campo (ex. procedimentos 
cirúrgicos, internação hospitalar, doença infectocontagiosa, etc.). 
ANTROPOMETRIA 
Inicialmente, foi esclarecido aos participantes os objetivos e procedimentos do estudo, 
o fato da inclusão ser opcional e que poderiam recusar-se a participar de qualquer etapa 
sem nenhum prejuízo, bem como que seriam preservados os preceitos éticos de não 
identificação dos sujeitos, seguindo as normas para pesquisa com seres humanos 
constantes na Resolução nº466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 
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Saúde. Após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e 
clareadas as dúvidas, foi solicitado aos participantes a assinatura. Medidas 
antropométricas em duplicata foram realizadas no indivíduo por pesquisador 
devidamente treinado. 
Determinadas medidas antropométricas foram mensuradas no indivíduo utilizando-se 
mais de uma técnica e/ou protocolo de forma que seja possível o uso de múltiplas 
equações de predição de composição corporal. As medidas antropométricas foram: 
peso; estatura; perímetros cefálico, do pescoço; do tórax, do braço relaxado, do 
antebraço, do pulso, da cintura, abdominal, do quadril, da coxa medial, da panturrilha; 
dobras cutâneas bicipital, tricipital, subescapular, suprailíaca, coxa, panturrilha, 
supraespinhal, abdominal, antebraço; músculo adutor do polegar; diâmetros bi-
iliocristal, biacromial, biepicondilar do úmero, biepicondilar do fêmur, biestilóideo do 
pulso, transverso do tórax, anteroposterior do tórax, abdominal sagital; comprimento do 
braço (acromial-radial), do antebraço (radial-estiloidal), da tíbia (tibial medial-maléolo), 
altura tronco-encefálica (altura sentado), altura da perna (tibial lateral-chão) (LOHMAN 
et al. 1988; ISAK 2011; WHO 2011; LAMEU et al, 2004; VAN DER KOOY et al, 1993). 
Também foi realizada a bioimpedância (BIA) tetrapolar com o aparelho InBody modelo 
R20 em duas utilizações, a primeira sendo com o aparelho configurado para o sexo 
feminino e a segunda o masculino, de forma a comparar estatisticamente os resultados. 
Não foi descontado os valores de composição corporal referentes a possíveis implantes, 
silicones, próteses, ou outras variáveis características da transição. 
ANÁLISE DOS DADOS 
Utilizou-se o software IBM® SPSS® v. 14.0 para análise dos dados. Realizou-se teste 
t-Student para amostras independentes para avaliar a diferença das médias das 
medidas antropométricas coletadas em relação aos grupos MpH e HpM de transexuais. 
Procedeu-se o mesmo teste para identificar diferença média o percentual de gordura 
corporal obtidos pela boimpedância e pela antropometria nos grupos MpH e HpM em 
relação ao gênero autodeterminado e ao sexo biológico. Para todos os testes foi 
adotado p < 0,05 como valor de significância. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 
Foram analisados 6 homens trans (55%) e 5 mulheres trans (45%). Foi constatado que 
a maioria dos participantes estavam eutróficos de acordo com a classificação do IMC 
(55%), estando 1 abaixo do peso, 2 com sobrepeso e 2 em graus de obesidade I e II 
cada. É possível observar na tabela 1 que, apenas para os valores de estatura e 
perímetro do punho, medidas associadas a segmentos ósseos e compleição física, 
houve diferença estatisticamente significativa entre os gêneros autodeterminados. 
A partir dos dados disponíveis na tabela 2 é verifica-se que não houve diferença 
estatisticamente significativa entre as médias de percentual de gordura corporal (%GC) 
considerando o gênero autodeterminado e o sexo biológico tanto para os homens (MpH) 
quanto para as mulheres (HpM). 
O resultado de análise semelhante a anterior é apresentado na tabela 3, com a 
peculiaridade de ter sido utilizada a antropometria para verificação do percentual de 
gordura corporal. É possível verificar que houve diferença estatisticamente significativa 
entre os valores de %GC utilizando-se o gênero autodeterminado e o sexo biológico 
tanto para os homens (MpH) quanto para as mulheres (HpM). 
DISCUSSÃO 
A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que, na avaliação utilizando a BIA, 
não houve diferença estatisticamente significativa entre o uso do gênero 
autodeterminado e o do sexo biológico na estimativa da composição corporal. Já se 
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tratando do resultado da antropometria, foi possível concluir que a houve diferença 
estatisticamente significativa entre o gênero autodeterminado e o sexo biológico, sendo 
essas diferenças sempre no sentido de maior %GC para o sexo biológico feminino ou 
autodeterminado feminino. 
A necessidade de iniciar a transição sexual é de extrema importância para a redução de 
indicadores de saúde mental do indivíduo, portanto, torna-se prioridade os ajustes e 
alterações no estilo de vida, vestimentas, utilização e registro do nome social, entre 
outras ações, coletivas e individuais, para que sua identidade de gênero seja respeitada 
perante a sociedade. No caso em específico do enfoque desse estudo, a redução de 
transtornos alimentares e de comportamentos de compensação para adequação 
corporal são a prioridade, para que ocorra a afirmação de gênero durante e após a 
transição de forma saudável e equilibrada (BENEVIDES, 2020; JESUS, 2012). 
Estudos indicam que o início da transição provoca, de uma forma ou de outra, o aumento 
de peso corporal e, consequentemente, do IMC; isso se dá possivelmente pelo uso de 
hormônios, mas também pode ser devido a mudanças de hábitos alimentares por 
escolha própria para se adequar ao objetivo de corpo do indivíduo, entre outros múltiplos 
fatores (TURAN, 2018; AUER, 2016; LINSENMEYER, 2020; VILAS, 2014). 
O peso para uma pessoa transexual é um fator consideravelmente complicado de se 
avaliar, já que cada pessoa tem uma visão do corpo masculino ou feminino ideal para 
se ter, além da variedade de uso de hormônios que alteram a retenção de líquidos e a 
composição corporal. Estudos constataram essa dificuldade de avaliação nutricional de 
afirmação de gênero – de homens trans, nesse caso - ao se deparar com a discrepância 
entre pacientes que tinham estilo de vida, consumo alimentar e medidas 
antropométricas dentro dos parâmetros considerados saudáveis, e pacientes que 
enxergavam o corpo “robusto” como o ideal masculino, tendo registro de IMC acima de 
50kg/m² por exemplo (LINSENMEYER, 2020). 
Não bastando o fator da auto percepção do corpo ideal e a irregularidade da terapia 
hormonal, muitas vezes utilizada por essa população, ainda é cabível de avaliação 
específica o fato de o Brasil ser o país mais agressivo à transexuais no mundo - inclusive 
com relatos de violência dentro do próprio sistema de saúde - sendo uma realidade 
bastante diferente para comparação com outros estudos do tipo, já que em estudos 
como o de Linsemeyer (2020) e o de Vilas (2014) avaliaram a população trans em países 
europeus e nos Estados Unidos. 
Por fim, é importante também entender que a terminologia “transgênero” é um guarda-
chuva para várias identidades, não panculturais, que pertencem a realidades diferentes, 
como por exemplo o uso da palavra “travesti” no Brasil e “two-spirit” (“dois espíritos”, em 
tradução livre) nos EUA; há ainda a travesti como sendo uma designação dentro do 
espectro transgênero que pode envolver ou não o processo transexualizador, sendo as 
mudanças corporais reivindicadas não necessariamente iguais as das mulheres 
transexuais. Todos esses fatores citados contribuem para que se torne ainda mais 
delicada a reflexão acerca dos métodos de antropometria no contexto do país para a 
população trans, que comumente sofre a estigmatização e estereotipização com base 
no preconceito, dificultando ainda mais a construção de um padrão de referência pelos 
profissionais de saúde, devido ao medo crescente da busca por ajuda e orientação nos 
serviços de saúde (JESUS, 2012; FERNANDES, 2017). 
A execução e coleta de dados desse estudo foi interrompida precocemente devido ao 
estado de pandemia mundial provocado pelo COVID-19 e suas exigências de 
isolamento social. Portanto, o tamanho da amostra apresentado nesse estudo não 
corresponde à expectativa de alcance inicial do estudo, tampouco representa uma 
parcela heterogênea dessa população na cidade em que o estudo foi realizado, visto 
que, atualmente, não há registro em censo do tamanho total. 
No estudo maior em que este faz parte foi realizado o DEXA com apenas alguns 
participantes, devido a interrupção das atividades como já foi mencionado, não sendo 
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possível utilizar a informação obtida na análise final, não sendo possível saber com qual 
parâmetro de gênero (gênero autodeterminado ou sexo biológico) há maior 
aproximação do valor real de composição corporal dos indivíduos. Dessa maneira, não 
é adequada uma recomendação de parâmetro de gênero que minimize riscos de erros 
de estimativa. 
 
Conclusão 

 
O presente estudo conclui que a metodologia BIA é a melhor alternativa para leitura de 
composição corporal pelos profissionais de saúde, pois a configuração selecionada não 
influencia nas possibilidades de interpretação dos dados fornecidos, auxiliando o 
nutricionista na tomada de decisão para elaboração de plano alimentar e 
acompanhamento nutricional. Porém, na ausência desse equipamento no momento da 
avaliação nutricional, recomendam-se, em concordância com o estudo de Linsemeyer 
(2020), as possíveis abordagens: 
a) utilizar valores consistentes com a identidade de gênero do paciente; 
b) individualizar a avaliação para que se adeque as especificações da transição médica 
do paciente; 
c) em alguns parâmetros avaliativos pode ser mais adequado a recomendação “média” 
entre o valor para o sexo masculino e o valor para o sexo feminino (no formato “mínimo-
máximo”). 
Em conclusão, é evidente que ainda há uma enorme carência de estudos científicos que 
comparem os valores de %GC na população transexual estimados por métodos 
duplamente indiretos e métodos indiretos de avaliação de composição corporal, de 
forma a complementar, ampliar e aprimorar a terapia nutricional com pacientes que 
façam parte dessa população. 
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Tabela 1 - Caracetrizacao da população do estudo, Natal-RN, 2019-2020. 
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Tabela 2 - Valor de %GC medido pela InBody R20 para os indivíduos autodeterminados 
masculino e feinino considerando sua afirmação e o sexo biológico, Natal-RN, 2020. 
 

 
Tabela 3 - Valor de Valor de %GC medido pela equação de Durnin; Wormersley (1974) 
para os indivíduos autodeterminados masculino e feminino considerando sua afirmação 
e o sexo biológico, Natal-RN, 2019-2020. 
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TÍTULO: ATENÇÃO À SAÚDE DE PESSOAS COM ÚLCERA VENOSA: PROPOSTA 

DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO MULTIDIMENSIONAL 

Resumo 

 
Introdução: A úlcera venosa pode resultar em afastamento do portador da lesão das 
atividades diárias e reduzir sua qualidade de vida. Objetivos: Realizar o diagnóstico 
situacional das pessoas com úlcera venosa, atendidas na Atenção Primária à Saúde do 
município Parnamirim/RN/Brasil, quanto aos aspectos sociodemográficos, de saúde, e 
assistenciais. Método: Trata-se de estudo transversal e quantitativo. Para análise dos 
dados foram utilizados testes paramétricos e não-paramétricos como o Qui-quadrado 
de Pearson. Aprovado pelo CEP/HUOL (Parecer n. 2156068). Resultados: Grande parte 
dos indivíduos são do sexo feminino, idosas, realizam seu próprio curativo em domicílio 
sem os materiais adequados, não fazem uso de terapia compressiva, nem recebem as 
orientações adequadas sobre os cuidados com a lesão, além de exceder os seis meses 
de tratamento. Conclusões: São necessárias intervenções de promoção à saúde como 
um modo de reinserir na sociedade estas pessoas atualmente fragilizadas, 
transformando-as em indivíduos ativos e geradores de renda. 
 
 
Palavras-chave: Atenção primária à Saúde. Úlcera venosa. Enfermagem. 

TITLE: HEALTH CARE OF PEOPLE WITH VENOUS ULCER: MULTIDIMENSIONAL 

EVALUATION AND INTERVENTION PROPOSAL 

Abstract 

 
Introduction: Venous ulcers can result in removal of the lesion holder from daily activities 
and reduce their quality of life. Objectives: Perform the situational diagnosis of people 
with venous ulcers, assisted in Primary Health Care in the municipality 
Parnamirim/RN/Brazil, regarding sociodemographic, health, and assistance aspects. 
Method: This is a cross-sectional and quantitative study. For data analysis, parametric 
and non-parametric tests were used, such as Pearson's Chi-square. Approved by CEP 
/ HUOL (Opinion No. 2156068). Results: Most of the individuals are female, elderly, 
perform their own dressing at home without the proper materials, do not use compression 
therapy, nor receive adequate guidance on care for the injury, in addition to exceeding 
six months of treatment. Conclusions: Health promotion interventions are needed as a 
way to reinsert these currently fragile people into society, transforming them into active 
individuals and income generators. 
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Keywords: Primary Health Care. Venous Ulcers. Nursing. 

Introdução 

   A principal causa das Úlceras Venosas (UV) é a Insuficiência Venosa Crônica (IVC) 
dos membros inferiores. Esta é uma patologia que acontece devido a hipertensão no 
sistema venoso profundo, causando vários sinais clínicos, desde microvarizes até as 
UV ou consequências mais graves como a trombose venosa profunda (SOUZA, 2019). 
   As UV caracterizam-se por serem lesões de pele com perda de tecidos, geralmente 
localizadas no terço distal da perna, de largura e profundidade variáveis. Por ter origem 
em um problema crônico, a lesão também tende a se cronificar ou a ocorrer recorrência 
da mesma, após completa cicatrização (TEIXEIRA, et al, 2019). Além disso, a terapia 
compressiva 
multicamadas, padrão ouro no tratamento da UV, é pouco utilizada ou há baixíssima 
adesão a este tratamento por parte das próprias pessoas com lesões venosas. O 
tratamento não segue as evidências científicas, o que acarreta prolongamento do tempo 
de lesão e queda na qualidade de vida (QV) (CARDOSO, et. al, 2018). 
Neste sentido, a UV pode resultar em afastamento do portador da lesão das atividades 
diárias, redução na QV, bem como necessidades de cuidados médicos e de 
enfermagem constantes. Assim, trazendo outros problemas como alterações psíquicas 
em que os indivíduos tornam-se desestimulados e frágeis (LIBERATO, et al, 2017). 
   Portanto, é necessário o uso de novas estratégias que venham a abarcar a 
complexidade do indivíduo, além da lesão. Quando se valoriza tanto a QV quanto seus 
aspectos relacionados, o tratamento deixa de ser curativista e o foco torna-se o indivíduo 
de forma humanizada, com vistas a reintegração social. A promoção do autocuidado é 
uma das formas de se atingir a mudança dos comportamentos de saúde por meio de 
mecanismos de autogestão, ações voluntárias e intencionais para o próprio benefício 
(FERREIRA, et al, 2020). 
   Diante dessa percepção, nota-se que há uma necessidade de medidas que auxiliem 
as pessoas com UV conviverem de maneira mais saudável, mantendo-se mais ativos, 
com um cuidado voltado para além da ausência e/ou controle da lesão, ou seja, para 
um processo de mudanças que engloba bem estar físico, mental e social. Por isso, essa 
pesquisa tem como objetivo realizar o diagnóstico situacional das pessoas com úlcera 
venosa, atendidas na Atenção Primária a Saúde do município Parnamirim/RN/Brasil, 
quanto aos aspectos sociodemográficos, de saúde, e assistenciais. 
  
 
Metodologia 

 
  Estudo do tipo transversal e quantitativo a respeito da adesão terapêutica de pessoas 
com úlcera venosa, na atenção primária de saúde de Parnamirim/RN. 
  O estudo foi realizado nas unidades de saúde da família do município de Parnamirim. 
Esta é a terceira maior cidade do Rio Grande do Norte, pertencente a região 
metropolitana de Natal, à mesorregião do Leste Potiguar e à microrregião de Natal. 
Ocupa uma área de 123 km² e sua população foi estimada no ano de 2015 em 242.384 
habitantes, sendo também o terceiro município mais populoso do estado (IBGE, 2010). 
A cidade conta com 30 unidades de saúde da família que abrangem todo o território, as 
quais são distribuídas em seis distritos. 
  O público alvo das atividades do projeto foi a população com úlcera venosa ativa, 
acompanhada nas Unidades de Saúde da Família do município de Parnamirim/RN. Para 
seleção dos participantes da pesquisa, foi formada uma amostra estratificada, de modo 
que houvesse uma distribuição equivalente para cada distrito. Segundo informações da 
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secretaria municipal de saúde de Parnamirim atualmente a estimativa é de que existam 
cerca de 150 pessoas com UV no município. 
  As pessoas elegíveis para inclusão neste estudo necessitavam ter mais de 18 anos de 
idade, estar adscrito à alguma unidade básica de saúde, ter pelo menos uma úlcera 
venosa abaixo do joelho e Índice Tornozelo-Braço maior que 0,8 e menor que 1,3. Como 
critérios de exclusão foram eleitos: úlcera completamente cicatrizada, úlcera de origem 
mista ou não venosa, pois possuem características diferenciais das úlceras venosas 
típicas, pessoas com diabetes mellitus, indivíduos que pertencem a áreas de 
abrangência de equipes de saúde as quais os enfermeiros responsáveis encontram-se 
de licença ou férias no momento da coleta, devido à dificuldade de localizá-las sem a 
ajuda destes. 
  Para seleção dos participantes da pesquisa, inicialmente foram realizadas visitas em 
todas as unidades de saúde para averiguar junto aos enfermeiros e agentes de saúde 
da família o quantitativo de pessoas com úlcera venosa em cada área e unidade. Ao 
final das visitas foram informados 62 pacientes. Com base neste quantitativo, foi 
realizado o cálculo amostral a partir da fórmula de variáveis quantitativas para 
populações finitas, totalizando 54 indivíduos, que foram representativos de todas as 
unidades de saúde (figura 1). 
 Para a coleta dos dados quantitativos, foram utilizados dois instrumentos: um formulário 
estruturado de caracterização sociodemográfica, de saúde e outro sobre a assistência 
prestada aos pacientes (COSTA, 2011). O período de coleta aconteceu de agosto a 
outubro de 2017 e foi realizada por uma equipe composta por cinco enfermeiros. Todos 
os profissionais foram treinados previamente pela pesquisadora principal, em reuniões 
prévias, nas quais foram apresentados os instrumentos utilizados e a forma de utilizá-
los. Na primeira coleta de cada um deles a enfermeira coordenadora da equipe esteve 
junto para garantia do procedimento correto. 
  Para realizar as entrevistas foram feitas visitas domiciliares juntamente com os agentes 
comunitários de saúde, quando houve disponibilidade dos mesmos e a partir de contato 
prévio com eles. Para cada participante a coleta de todas as informações durou em 
média 40 minutos. 
  O projeto foi submetido e aprovado (Parecer n. 2156068) no Comitê de Ética em 
Pesquisa CEP/HUOL, situado em Natal/Brasil, pra cumprimento das normas para 
pesquisas com seres humanos conforme a Resolução 466/2012 (BRASIL, 2013). 
  Para os participantes da pesquisa, serão esclarecidos os objetivos e importância deste 
estudo e aos que concordarem em participar será requisitada a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Autorização para Gravação de 
Voz. 
  Os dados quantitativos foram organizados em tabelas no Microsoft Excel e exportados 
para software estatístico Statistical Package for the Social Sciences 20.0. Foram 
realizados testes estatísticos descritivos de acordo com a normalidade da amostra por 
meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. 
 
Resultados e Discussões 

 
  De acordo com a tabela 1 a respeito da caracterização sociodemográfica e de saúde 
dos pacientes do estudo, pode-se compreender que 79,6% eram mulheres (p<0,001), 
tinham a partir de 60 anos (53,7%), não eram alfabetizados ou não concluíram os 
estudos 75,9% (p<0,001), sua renda era até 1 salário mínimo 96,3% (p<0,001), maioria 
não era diabética 77,8% (p<0,001) nem tinha doenças cardiovasculares 68,5% 
(p=0,006). Além disso, 88,9% possuía um sono maior ou igual a 6 horas (p<0,001) e 
não era etilista ou tabagista 85,5% (p<0,001). Entretanto, todos apresentavam 
insuficiência venosa crônica. 
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  Nessa perspectiva, Santos et al (2019) corrobora com os achados deste estudo ao 
passo que por meio de um estudo quantitativo e descritivo em dois ambulatórios da 
cidade de Petrópolis/RJ, demonstra que a maior parte dos entrevistados com úlceras 
venosas eram do sexo feminino e idosos. Além disso, quanto à caracterização de saúde, 
um elevado percentual dos participantes negou tabagismo e etilismo, tornando-se 
pertinente elucidar que esses hábitos sociais implicam em efeitos expressivamente 
negativos sobre o processo cicatricial, retardam a evolução da ferida, logo, devem ser 
completamente desencorajados às pessoas com UV (LIBERATO, et. al, 2017). 
  A tabela 2 traz informações a respeito da caracterização da assistência prestada aos 
pacientes do estudo, de modo que todas as variáveis apresentaram significância 
estatística, exceto adequação dos materiais usados no curativo, orientações quanto a 
exercícios regulares, referência e contrarreferência e documentação dos achados 
clínicos. Dessa forma, é importante destacar que quem realiza o curativo fora do 
ambulatório é predominantemente o próprio paciente (55,6%), maior parte não fazem 
uso de terapia compressiva (92,6%), seu tempo de tratamento excede os 6 meses 
(92,6%) e onde tratam sua lesão é em seu próprio domicílio (88,9%). Sendo assim, 
66,7% recebem orientações sobre a terapia compressiva, 42,6% sobre a elevação dos 
membros inferiores, e 70,4% são orientados de tudo que é necessário ao seu 
tratamento. Quanto aos exames realizados, 72,2% fizeram exames de sangue, 66,7% 
de urina, porém, 64,8% não realizaram o doppler, além de que o número de consultas 
com o angiologista no ano foi baixo, pois 90,7% dos pacientes tiveram menos de 4 
consultas no ano e 83,3% apresentam dor. 
  Nesse contexto, diante da maioria dos pacientes realizarem seu próprio curativo, 
Ferreira et al (2020) explicita que, apesar da relevância da autonomia da pessoa com 
úlcera venosa para o cuidado de si, a participação familiar nas ações inerentes ao 
cuidado pode repercutir na redução das recidivas. A assistência integral a essas 
pessoas ultrapassa o cuidado tópico, devendo o enfermeiro realizar ações de educação 
em saúde que integrem os familiares no processo terapêutico. 
  Corroborando com o fato de que muitos dos pacientes não utilizam os materiais de 
curativos adequados, não fazem uso de terapia compressiva nem recebem orientações 
necessárias sobre o manejo e tratamento da lesão, um estudo realizado em 2019 num 
hospital da rede pública em Fortaleza/CE, em ambulatório especializado no cuidado a 
pessoas com feridas, evidenciou pela fala dos entrevistados, fragilidade de 
compreensão acerca do que é a UV, no entanto, a maioria relacionou a ocorrência da 
ferida a algum distúrbio do sistema venoso, revelando a necessidade dos profissionais 
da saúde orientarem melhor essas famílias (FERREIRA, et. al, 2020). 
  Ademais, esse mesmo estudo mencionado acima demostrou que o tempo de auxílio 
familiar à pessoa no cuidado com a UV variou de dois a 20 anos, coincidindo, na maioria 
dos casos, com o tempo em que a pessoa desenvolveu a ferida. O menor período de 
cuidado foi de 9 anos e o maior de 20 anos, evidenciando a cronicidade da ferida e mais 
uma vez se assemelhando com os dados desta pesquisa, no qual o tempo de tratamento 
excede os seis meses e maior parte do cuidado é realizada em domicílio (FERREIRA, 
et. al, 2020). 
 Com relação aos exames e consultas realizadas, é essencial a presença de exames 
mais específicos para realizar um diagnóstico diferencial da lesão. Entretanto, pode-se 
observar que o doppler e consultas com angiologista obtiveram índices baixos. A 
ultrassonografia Doppler é usada para comparar a pressão sanguínea na parte inferior 
da perna com a pressão braquial, mostrando alterações anatômicas e funcionais mais 
específicas do sistema venoso (PIRES, OLIVEIRA, CRUZ, 2016). 
 
Conclusão 
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  Nessa pesquisa foi possível alcançar o objetivo desejado de realizar o diagnóstico 
situacional das pessoas com úlcera venosa, atendidas na Atenção Primária à Saúde do 
município Parnamirim/RN/Brasil, quanto aos aspectos sociodemográficos, de saúde, e 
assistenciais. Sendo assim, evidenciou-se maioria de pacientes do sexo feminino, 
idosas e negando elitismo e tabagismo. 
  No âmbito assistencial, foi possível identificar que grande parte dos indivíduos realizam 
seu próprio curativo em domicílio sem os materiais adequados, não fazem uso de 
terapia compressiva, nem recebem as orientações adequadas sobre os cuidados com 
a lesão, além de exceder os seis meses de tratamento. 
  Portanto, este estudo mostra-se de social importância por buscar melhorar a qualidade 
de vida e demais aspectos relacionados, nas pessoas com UV, visto que muitas delas 
estão em idade ativa, porém, são afastadas do trabalho e de outras atividades devido 
às limitações impostas pela lesão. Dessa forma, são necessárias intervenções de 
promoção à saúde como um modo de reinserir na sociedade estas pessoas atualmente 
fragilizadas, transformando-as em indivíduos ativos e geradores de renda. 
  Por fim, o profissional de saúde que faz o acompanhamento, amplia o vínculo com o 
paciente e a família, melhora a qualidade da assistência, o que poderá potencializar a 
continuidade do tratamento em âmbito domiciliar e, sobretudo, a melhoria da ferida. 
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Anexos 

 

 
Figura 1 
 

 
Tabela 1- Caracterização Sociodemográfica e de Saúde dos pacientes com úlceras 
venosas atendidos na atenção primária à saúde no município de Parnamirim/RN, 2017. 
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Tabela 2- Caracterização da assistência prestada aos pacientes com úlceras venosas 
atendidos na atenção primária à saúde no município de Parnamirim/RN, 2017. 
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TÍTULO: Diagnóstico, epidemiologia e história natural da esporotricose humana no Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

A esporotricose causada por fungos do complexo Sporothrix schenckii é cosmopolita, 
presente especialmente em regiões tropicais e subtropicais. A principal via de aquisição 
é a inoculação traumática. Anos atrás, esta infecção era comum a jardineiros e 
caçadores de tatu, em virtude de ferimentos causados pela manipulação de vegetais. 
No entanto, publicações têm revelado surtos frequentes de esporotricose associados à 
transmissão por felinos, , caracterizando a esporotricose como uma zoonose. O 
presente estudo objetivou isolar, purificar e identificar, além deavaliar os fatores de 
virulência in vitro, como o crescimento das colônias, a produção de melanina em 
diferentes concentrações de glicose e a susceptibilidade aos antifúngicos itraconazol 
(ITZ) e anfotericina B (AmB) de 40 isolados clínicos de pacientes do estado do Rio 
Grande do Norte, Brasil. Em nosso estudo, 75% dos pacientes eram mulheres e duas 
formas clínicas da infecção eram predominantes, cutânea fixa e linfocutânea. Também 
obtivemos um caso de esporotricose pulmonar levando o paciente a óbito. A triagem 
molecular, revelou tratar-se de S. brasiliensis. Todos os nossos isolados foram sensíveis 
às drogas testadas, com valores de MIC entre 0.0312 a 0.5 µg/mL para o ITZ e 1 µg/mL 
para AMB. Não houve crescimento significativo das colônias e um pequeno número de 
cepas produziu melanina. Os pacientes foram em maioria do sexo feminino. E revelaram 
contato prévio com gatos. 
 
Palavras-chave: Sporothrix spp. Esporotricose. Gatos. Zoonoses. Micoses subcutânea. 

TITLE: Diagnosis, epidemiology and natural history of human sporotrichosis in Rio 

Grande do Norte 

Abstract 

Sporotrichosis, caused by fungi belonging to the Sporothrix schenckii complex, is 
cosmopolitan, present especially in tropical and subtropical regions. The main route of 
acquisition is traumatic inoculation. Years ago, this infetious was common to armadillo 
hunters and gardeners, due to injuries caused by handling plantmaterial. However, 
publications have been revealing frequent outbreaks of sporotrichosis associated with 
feline transmission, , characterizing sporotrichosis as a zoonosis. Thus, the present 
study aimed to isolate, identify and evaluate virulence factors in vitro, such as colony 
growth, melanin production at different glucose concentrations and susceptibility to 
itraconazole (ITZ) and amphotericin B (AmB) antifungals of 40 clinical isolates obtained 
from patients in the state of Rio Grande do Norte, Brazil. In our study, 75% of the patients 
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were female and fixed cutaneous and lymphocutaneous clinical forms were 
predominant. We also obtained a fatal case of pulmonary sporotrichosis. The isolates 
were molecularly identified as S. brasiliensis. All the isolates were susceptible to the 
antifungaç drugs tested, with MIC values ranging from 0.0312 to 0.5 µg / mL for ITZ and 
1µg / mL for AMB. There was no significant growth of the colonies, a small number of 
strains produced melanin. Most patients were female and revelaed previous contact with 
cats. 
 
Keywords: Sporothrix spp. Sporotrichosis. Cats. Zoonosis. Subcutaneous mycosis. 

Introdução 

A esporotricose é causada por fungos termodimórficos do complexo Sporothrix 
schenkii, é cosmopolita, presente principalmente em regiões tropicais e subtropicais 
1,2. Fungos pertencentes ao complexo Sporothrix schenkii apresentam 
macromorfologicamente colônias filamentosas quando incubadas a temperatura (25° C 
- 28°C) que escurecem com o tempo, a forma levedura patogênica desenvolve-se a 
36°C – 37 °C-1 e caracteriza-se por colônias claras e lisas de cor creme. 
Microscopicamente, observam-se na forma filamentosa hifas hialinas septadas de 1 a 2 
µm de comprimento com delicados conídios em forma de lágrima arranjados em 
"pétalas de margarida" 3,4, na fase leveduriforme observam-se leveduras semelhantes 
a células em forma de charuto. 
As infecções causadas por espécies do complexo Sporothrix schenckii ocorrem 
principalmente por inoculação traumática de material vegetal contaminado por fungos. 
Antes comumente associada a atividades rurais e outras atividades laborais, como 
agricultura, extração de madeira e jardinagem 1,5, atualmente, novos grupos de risco, 
como assistentes de veterinário, estão sendo levados em conta para compor o grupo os 
indivíduos susceptíveis a infecções por espécies desse complexo e transmissões 
zoonóticas antes raras estão cada vez mais descritas em surtos, em diferentes centros 
urbanos brasileiros 2,6. As lesões de esporotricose costumam ser restritas à pele, tecido 
subcutâneo e vasos linfáticos adjacentes. Porém, pode ocorrer disseminação para 
outros órgãos em casos raros, ou disseminação sistêmica quando os conídios são 
inalados. Aquisição por inalação é pouco descrita na literatura 2,5. 
Anos atrás, análises fenotípicas e genotípicas de Marimon et al.7 sugeriram que S. 
schenckii não deveria ser a única espécie causadora de esporotricose. Com base nas 
características macroscópicas das colônias, padrão de assimilação de sacarose e 
rafinose, capacidade de crescimento a 37 °C e sequenciamento do gene da calmodulina 
foram descritas 4 novas espécies para o complexo Sporothrix schenckii: (1) S. 
globosa, um fungo com distribuição mundial 8,9 ; (2) S. brasiliensis, a espécie 
relacionada à epidemia zoonótica descrita no Rio de Janeiro, Brasil 9,10; (3) S. 
mexicana, limitada ao México 10 ; e (4) S. luriei, anteriormente conhecido como S. 
schenckii var. luriei 11, diferindo de S. schenckii principalmente nos tecidos, 
especificamente pela produção de células de levedura septadas incapazes de assimilar 
creatinina ou creatina 4. 
Identificar o agente etiológico é fundamental para o sucesso do tratamento com 
antifúngicos, considerando que diferentes espécies apresentam sensibilidade distinta a 
diferentes antifúngicos, erros na caracterização têm grandes impactos na evolução 
clínica, levando a quadros mais graves em humanos, e em animais. O padrão ouro da 
identificação de espécies desse complexo, é o sequenciamento do gene do DNA. A 
tecnologia mais acessível, com maior especificidade e sensibilidade entre as espécies 
pertencentes ao complexo é a Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) 16. S. 
brasiliensis é comumente mais suscetível a diferentes drogas antifúngicas, enquanto 
S. mexicana apresenta maiores valores de concentrações inibitórias mínimas (MICs7). 
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Existem peculiaridades quanto à história natural e à biologia dessas diferentes espécies. 
Por exemplo, S. brasiliensis e S. schenckii sensu stricto apresentam maior virulência 
em modelos murinos de infecção 17,18. Estão relacionados à patogenicidade in vitro 
desse complexo de espécies: dimorfismo, termotolerância, capacidade de síntese de 
melanina, fatores de adesão e capacidade de formação de biofilme, contribuindo para a 
evasão do sistema imunológico do hospedeiro e instalação de infecções. Assim, os 
principais objetivos deste estudo foram isolar, identificar e caracterizar fungos 
pertencentes ao complexo Sporothrix schenckii, explorando seu perfil de 
susceptibilidade a antifúngicos, produção de melanina e crescimento de suas colônias 
em diferentes condições de cultivo. 
 
Metodologia 

 
2.1 Coleta de pacientes, isolamento primário de amostras recebidas e dados clínicos 
O presente estudo inclui 40 isolados positivos obtidos de amostras clínicas de vários 
sítios corporais de pacientes enviados ao “Laboratório de Micologia Médica e Molecular, 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (LMMM, DACT, UFRN)”. Para realizar a coleta as lesões do paciente 
foram desinfetadas com álcool 70%, posteriormente, os nódulos foram pressionados 
suavemente para que a secreção fosse coletada com o auxílio de um swab. Para lesões 
que não drenaram espontaneamente, fragmentos de biópsia foram obtidos em hospitais 
terciários locais (“Hospital Universitário Onofre Lopes e Hospital Giselda Trigueiro”), 
colocados em um tubo de ensaio estéril contendo 5mL de solução salina (NaCl 0,9%) 
adicionado de 50 mg / L de cloranfenicol (para prevenir o crescimento bacteriano) e 
encaminhado para processamento. 
De acordo com sua natureza, cada amostra foi processada, o fragmento de tecido foi 
colocado em uma lâmina de microscópio com solução de hidróxido de potássio (KOH 
20%), coberto com uma lamínula por 30 minutos, 7 fragmentos diferentes foram 
semeados em pontos equidistantes na superfície do Ágar Sabouraud-Dextrose (SDA ) 
com cloranfenicol (0,5g / L), em seguida incubado a 28 ° C (± 2 ° C) e 37 ° C (± 2 ° C) 
por um período de até 15 dias. Colônias sugestivas de Sporothrix spp foram 
selecionadas para identificação, dados clínicos do paciente e aspecto das lesões foram 
coletados. 
2.2 Identificação e preservação de microrganismos para criação do banco. 
A identificação foi feita pela observação de características macromorfológicas e 
micromorfológicas das colônias sugestivas para S. schenckii. Para preservar as cepas 
colônias puras cultivadas em tubos de ágar Mycosel foram incubadas a 25 °C (± 2 °C) 
e 37 °C (± 2 °C) para obter fases filamentosas e de levedura por um período de 8 a 15 
dias. As cepas foram inoculadas em caldo de glicose (Peptona 1g, 0,3g de extrato de 
levedura 9, 2g de glicose e 100mL de água destilada) em ambas as temperaturas 
previamente descritas a 200 rpm em um agitador rotativo. Após a incubação, um 
fragmento de cada cultura foi colocado em criotubos com adição de glicerina (2:10) e 
mantido congelado a -80 °C. 
2.3 Tipagem molecular das cepas de Sporothrix schenckii 
Para uma triagem de identificação de DNA, a fase filamentosa dos 12 isolados foi 
cultivada em placas de ágar Mycosel durante 7 dias a 25 ° C e o DNA foi extraído usando 
o Reagente de Preparação de Amostra PrepMan Ultra (Applied Biosystems ™), de 
acordo com o instruções do fabricante. A concentração e pureza do DNA foram 
determinadas com um espectrofotômetro NanoDrop (Thermo Fisher Scientific). O 
DNA foi utilizado para a reação de PCR) com “primers” espécie-específicos que têm 
como alvo o gene da calmodulina (CAL), conforme descrito anteriormente21 . 
Resumidamente, as reações foram realizadas em 25 μL de volume final, incluindo 12,5 
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μL de PCR Master Mix (Promega Corporation ™), consistindo em 3 mM de MgCl2, 
400 mM de cada dNTPs e 50 U / mL de Taq Polimerase; 9,5 μL de água, 1 μL de cada 
um dos primers e reversos (10 pmol / μL; Integrated DNA Technologies, EUA) e 1 μL 
de alvo DNA [100 ng / μL]. Foram usados os seguintes primers: Sbra-F [5´- CCC CCG 
TTT GAC GCT TGG- 3´], Sbra-R [5´CCC GGA TAA CCG TGT GTC ATA AT -3 ´], Ssch-
F [5´- TTT CGA ATG CGT TCG GCT GG - 3´], Ssch-R [5´- CTC CAG ATC ACC GTG 
TCA - 3´], Sglo-F [5´- CGC CTA GGC CAG ATC ACC ACT AAG - 3´], Sglo-R [5´- CCA 
ATG TCT ACC CGT GCT- 3´], Smex-F [5´-TCT CTG CCG ACA ATT CTT TCT C - 3´] , 
e Smex-R [5´- GGA AAG CGG TGG CTA GAT GC - 3´] [18]. Os produtos de PCR foram 
separados por tamanho por eletroforese em gel de agarose e o gel foi corado em 
solução tampão de brometo de etídio (TAE) 0,5 μg / mL. 
2.4 Susceptibilidade Antifúngica 
A susceptibilidade aos antifúngicos anfotericina B (AmB) e itraconazol (ITZ) foi testada 
pelo método de microdiluição em caldo usando o protocolo para a fase filamentosa do 
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). O inóculo da fase filamentosa foi 
obtido de colônias jovens em Agar Batata-Dextrose (BDA) incubado a 30 °C por 7 dias. 
Foi adicionado soro fisiológico estéril (3 ml) a cada colônia e, em seguida, a suspensão 
do fungo foi raspada com um cotonete estéril. A suspensão foi colocada em tubo estéril, 
e após 10 minutos, tempo necessário para a sedimentação, o sobrenadante foi 
transferido para outro tubo estéril e homogeneizado por vórtex por 15 segundos. A 
densidade da suspensão foi determinada por espectrofotometria e ajustada para 
densidades ópticas (DO) de 0,09–0,13 usando um filtro de 530 nm. Em seguida, essa 
solução foi diluída em meio RPMI 1640 20 (1:50) com tampão MOPS, correspondendo 
a 2 × a concentração necessária para o teste (0,4 × 104 a 5 × 104 CFU / ml), conforme 
M38-A2 protocolo do CLSI. 
2.5 Produção de Melanina e crescimento das colônias em diferentes concentrações de 
glicose. 
A produção de melanina foi determinada pelo cultivo de cepas em meio Sabouraud-
Dextrose Agar (SDA) com diferentes concentrações de glicose, conforme segue: 4,0, 
8,0, 10,0% (p/v), de acordo com o protocolo utilizado por Almeida-Paes et al. 23 com 
algumas modificações. Após 15 e 21 dias de incubação das placas a 25 °C, foi avaliada 
a produção de melanina e o diâmetro de 6 crescimento de cada colônia. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1 Exame micológico e dados demográficos dos pacientes  
Dos 40 isolados clínicos analisados, 30 eram do sexo feminino e 10 do sexo masculino, 
75% e 25% respectivamente. Todos os pacientes relataram contato íntimo com felinos 
domésticos, antes do surgimento de lesões características da esporotricose. Duas 
principais formas foram predominantes nos pacientes, a cutânea fixa, caracterizada por 
um nódulo rígido que pode ser ulcerado e a forma linfocutânea caracterizada por 
nódulos supurativos, que podem seguir o fluxo dos linfonodos. Um único isolado de uma 
infecção grave foi reportado, uma paciente do sexo feminino, imunocompetente de 50 
anos de idade, sem comorbidades (figura 1), infectada por esporotricose pulmonar 
primaria. A paciente veio a óbito, após o tratamento com anfotericina B lipossomal. Os 
casos restantes foram tratados com sucesso com Itraconazol, seguindo o protocolo 
recomendado para esporotricose subcutânea. 
3.2 Identificação fenotípica 
Os exames diretos revelaram a presença de células epiteliais, leucócitos eram 
raramente encontrados, blastoconídios em forma de charuto foram visualizados. Após 
5 a 10 dias de incubação, as colônias filamentosas foram observadas a 28°C de 
incubação e a conversão para a fase leveduriforme ocorreu após incubação a 37°C. As 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1370 

 

colônias na forma filamentosa (28 °C) eram rugosas, esbranquiçadas, acinzentadas a 
preto acastanhado. Microscopicamente, hifas hialinas e septadas e conídios em 
arranjos em buquê foram encontrados. Colônias cremosas e claras, células de levedura 
em forma de charuto com brotos multilaterais foram observadas a 37 °C. O fungo obtido 
em nas culturas foi identificado como Sporothrix spp. (Figura 2). 
3.3 Identificação molecular 
Os primeiros casos de cultura positiva foram selecionados para identificação molecular. 
Após o PCR e eletroforese, observou -se produto de fragmento de DNA de 469 bp 
utilizando os iniciadores Sbra-F e Sbra-R, levando à identificação de S. brasiliensis, 
segundo Rodrigues e cols.21 (figura 3) 
3.4 Avaliação do perfil de susceptibilidade a antifúngicos de Sporothrix spp. pelo método 
de microdiluição em caldo 
Todos os valores de concentração inibitória mínima (CIM) obtidos pelas cepas de 
referência foram compatíveis com os valores esperados pela metodologia CLSI (2008), 
demonstrando confiabilidade dos resultados obtidos para os isolados testados. Nossos 
isolados clínicos avaliados foram considerados suscetíveis (CIM < 8 μg / mL) ao 
itraconazol (ITZ) com valores de CIM variando de 0,0312 a 0,5 μg / mL e média 
geométrica de 0,07. Os resultados obtidos com a avaliação para anfotericina B 
apresentaram CIM variando de 0,125 a 1 μg / mL e média geométrica de 0,85 (Tabelas 
1). Todas as cepas foram consideradas sensíveis à anfotericina B (CIM < 2 μg / mL). 
3.5 Avaliação da produção de melanina e taxa de crescimento de Sporothrix spp. a 25 
° C 4 sob diferentes concentrações de glicose. 
A avaliação do crescimento das colônias em diferentes concentrações de glicose 
incubadas a 25 ° C, revelou medidas que variaram de 2 a 2,56 cm com uma média de 
2,29 e desvio padrão (DP) 0,12 a 4% de concentração de glicose, 2 a 2,5 cm com um 
média de 2,3 (SD, 0,13) na concentração de 8% e 2 a 2,6 cm com uma média de 2,27 
(SD, 0,12) na concentração de 10% após 15 dias de crescimento. Após 21 dias de 
incubação, os diâmetros de cada isolado variaram de 2,86 a 3,2 cm com uma média de 
2,99 (DP, 0,08) para 4% e concentrações de glicose de 8%, respectivamente e entre 
2,66 e 3,2 cm com uma média de 12,98 (DP, 0,10) para 10% concentração de glicose 
(figura 4). 
Em conjunto aos experimentos de taxas de crescimento da colônia, a visualização da 
produção de melanina foi avaliada para o lado posterior de cada colônia. Notou-se que, 
17,5% das cepas produziram melanina em meio de cultura com concentrações de 
glicose iguais a 4%. Em concentrações de 8%, a taxa de expressão de melanina foi de 
30%, enquanto em concentrações de glicose de 10%, 22,5% dos isolados analisados 
apresentaram produção de melanina (figura 5). Um único isolado expressou pigmento 
em todas as concentrações de glicose, e a produção foi observada mais cedo do que 
as outras cepas no meio de maior concentração de carboidratos. Dos isolados que 
produziram o pigmento e nas condições avaliadas, dois não produziram em 
concentrações acima de 4% e apenas um não apresentou produção de pigmento em 
concentrações abaixo de 10%. A média para início da pigmentação foi de 9,5 dias e a 
intensificação do pigmento não foi notada nas culturas até o final do experimento. 
Discussão 
Todos os isolados foram identificados como S. brasiliensis por meio da PCR. Esta 
espécie tem sido apontada como o principal agente da esporotricose zoonótica no 
Brasil, estando presente nos resultados encontrados por outros autores em estudos 
anteriores 15,24,25. Rodrigues et al.26, encontraram, em amostras biológicas das 5 
diferentes regiões do Brasil, alta prevalência de S. brasiliensis infectando gatos, e o 
contato nocivo com esses animais foi considerado a via da infecção. Sendo assim, 
esses dados corroboram com o nosso estudo, onde os pacientes relataram contato 
próximo com felinos. Além disso, a alta prevalência de casos em mulheres foi descrita 
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em estudos anteriores e relacionada à permanência no ambiente doméstico cuidando 
de animais infectados. 
Nossos resultados encontrados para o perfil de susceptibilidade aos antifúngicos estão 
de acordo com os dados de outros estudos publicados 28,29. Além disso, a maioria dos 
nossos isolados apresentou valores de CIM mais baixos para o itraconazol do que os 
isolados obtidos em estudos anteriores para o mesmo antifúngico 28. Algumas 
investigações encontraram uma série de cepas com valores de CIM semelhantes para 
a anfotericina B29. A grande variação no perfil de suscetibilidade do complexo 
Sporothrix schenckii pode ser devido ao alto grau de variabilidade genética dentro 
desta espécie 30. O presente estudo encontrou valores de CIM consideravelmente mais 
baixos, contrastando achados de outros grupos que demonstraram CIM mais alta para 
vários isolados frente ao ITZ, indicando a terbinafina como o antifúngico mais eficaz 
para as cepas avaliadas 12,31. 
Sabe-se que a melanina protege contra vários agentes antifúngicos na espécie, como 
Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Paracoccidioides 
brasiliensis 32,33. Esse fato também foi descrito para espécies do complexo 
Sporothrix schenckii, onde os autores relataram a atividade protetora que a melanina 
confere às células fúngicas contra antifúngicos como a anfotericina B34,35. Em estudo 
semelhante, Almeida-Paes et al.23, descreveram que a maioria das cepas produzia 
melanina nas condições avaliadas. Dados os resultados desses autores e os 
encontrados no presente estudo, a alta sensibilidade antifúngica observada nos isolados 
do presente estudo poderia estar relacionada à baixa expressão de melanina por suas 
colônias. 
O presente estudo está de acordo com outras investigações brasileiras, onde S. 
brasiliensis é o agente etiológico da esporotricose zoonótica. Também encontramos 
maior prevalência de casos em pacientes do sexo feminino e a correlação entre o 
contato com gatos com o surgimento de lesões nodulares, características da 
esporotricose subcutânea. Este fato reforça a importância de tratar a doença como 
problema de saúde pública e zoonose. Não houve variação significativa no crescimento 
da colônia para as concentrações de glicose avaliadas e baixo percentual de produção 
de melanina por nossas cepas. Além disso, o perfil de susceptibilidade antifúngica 
mostrou valores de CIM consideravelmente baixos. No entanto, mais estudos sobre 
seus fatores de virulência in vitro e in vivo são necessários para elucidar um perfil mais 
preciso das espécies e genótipos circulantes em nossa região. 
 
Conclusão 

 
Com o presente estudo, pode-se concluir que os isolados estudados como causadores 
da esporotricose por via de transmissão zoonótica foram da espécie S. brasiliensis, 
sendo todos sensíveis às drogas antifúngicas testadas (Itraconazol e Anfotericina B), 
não houve variação no crescimento das colônias em diferentes concentrações de 
glicose, no entanto, a melhor concentração para a produção de melanina foi observada 
em glicose a 8%. Nota-se ainda a maior prevalência da infecção em mulheres, e 
enfatiza-se o contato prévio com felinos de todos os pacientes infectados, sendo as 
formas clínicas mais frequentes observadas a forma cutânea fixa e a linfocutânea 
,disseminada para linfonodos adjacentes, e um caso de esporotricose pulmonar, cuja 
paciente foi a obtido. São ainda necessário, portanto, mais estudos para acelerar e 
aperfeiçoar o tratamento e manejo do paciente com esporotricose, bem como possibilitar 
o diagnóstico precoce de esporotricose pulmonar e a terapia antifúngica adequada para 
cada espécie do complexo Sporothrix schenkii, visando promover a saúde e a maior 
eficácia do tratamento. 
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TÍTULO: Avaliação da apresentação clínica nos pacientes com ou sem 

hipercolesterolemia familiar geneticamente confirmada 

Resumo 

A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma das doenças monogênicas herdadas mais 
comuns na população geral. O diagnóstico é feito principalmente por observação de 
histórico familiar de doença cardiovascular precoce e/ou concentração elevada da 
lipoproteína de baixa densidade (LDL), e sinais de acúmulo subcutâneo de colesterol. 
Entretanto, diante da heterogeneidade na apresentação clínica desses indivíduos, a 
identificação de mutações funcionais em genes que codificam proteínas envolvidas na 
via do metabolismo do colesterol é muito importante para o diagnóstico precoce e 
avaliação do risco cardiovascular desses indivíduos. No presente trabalho, 18 indivíduos 
hipercolesterolêmicos e/ou em uso de hipolipemiantes. As características clínicas foram 
coletadas através de questionários e determinação laboratorial de parâmetros 
bioquímicos. Amostras de 14 indivíduos foram selecionadas para sequenciamento do 
gene LDLR, a fim de confirmação molecular do diagnóstico de HF, porém com a 
pandemia da COVID19 não foi possível finalizar as análises genéticas.. Com relação as 
características clínicas, a maioria dos pacientes incluídos foram classificados como 
diagnóstico “possível” para HF e eram do sexo feminino. 27,8% deles tinham histórico 
pessoal de Infarto agudo do miocárdio e 83,3% faziam uso de hipolipemiantes, mas 
ainda assim observou-se uma mediana do nível de LDL-c acima do esperado para 
indivíduos que podem estar sob alto risco cardiovascular. 
 
Palavras-chave: Hipercolesterolemia Familiar; Apresentação Clínica; Diagnóstico; 

TITLE: Assessment of clinical presentation in patients with or without genetically 

confirmed familial hypercholesterolemia 

Abstract 

Familial hypercholesterolemia (FH) is one of the most common inherited monogenic 
diseases in the general population. The diagnosis rely mainly in personal and family 
history of early cardiovascular disease and/or high concentration of low-density 
lipoprotein (LDL), and signs of subcutaneous cholesterol accumulation. However, 
considering the heterogeneity in FH clinical presentation, the identification of functional 
mutations in genes that encode proteins involved in cholesterol metabolism pathway is 
very important for the early diagnosis and assessment of cardiovascular risk of these 
individuals. In the present study, 18 hypercholesterolemic individuals using or not lipid-
lowering drugs. Clinical characteristics were collected by questionnaires and laboratory 
determination of biochemical parameters. Samples from 14 individuals were selected for 
LDLR sequencing, in order to confirm FH diagnosis, however, genetic analyzes were not 
completed due to the COVID19 pandemic. Regarding the clinical characteristics, most 
of the patients included were female and had clinical diagnosis of “possible” FH. 27.8% 
of them had a personal history of acute myocardial infarction and 83.3% were treated 
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with lipid-lowering drugs, but still there was a median level of LDL-c higher than expected 
for individuals who might be at high cardiovascular risk. 
 
Keywords: Familial hypercholesterolemia; Clinical Presentation; Diagnos 

Introdução 

A hipercolesterolemia familiar (HF) é descrita principalmente como uma doença 
monogênica do metabolismo do colesterol prevalente na população em geral 1,2, sendo 
caracterizada principalmente por exposição a concentrações altas de LDL-c à longo 
prazo e levando a deposição de colesterol nos tecidos periféricos. Isso aumenta 
significativamente o risco de doença arterial coronariana (DAC) prematura e morte 
precoce, se não for tratada adequadamente3. A HF é responsável por cerca de 5%-10% 
dos casos de DAC em indivíduos abaixo dos 55 anos4, e segundo estimativa do estudo 
ELSA-BRASIL, a HF parece acometer 1 em 263 indivíduos no Brasil5. A HF está 
relacionada a mutações em genes envolvidos no metabolismo do colesterol, resultando 
na incapacidade do fígado em remover as moléculas de LDL-c da circulação de forma 
satisfatória1. A maioria dos casos apresenta uma herança autossômica dominante que 
é causada principalmente por mutações no gene LDLR, que codifica o receptor de LDL, 
representando cerca de 85 a 90% dos casos de HF 6. Mesmo tendo um alto risco 
associado, a HF ainda é uma condição subdiagnosticada e subtratada, por causa da 
heterogeneidade da sua apresentação clínica. Na tentativa de uniformizar o diagnóstico, 
temos escores, como por exemplo, os da Dutch Lipid Clinic Network (Dutch MEDPED)7. 
O diagnóstico clínico é baseado principalmente na gravidade da hipercolesterolemia em 
uma determinada idade, juntamente com um histórico pessoal e familiar de LDL-C 
elevada e DAC prematura. Porém, esse diagnóstico é de baixa sensibilidade, sendo 
necessário o diagnóstico genético para uma confirmação definitiva da HF e avaliação 
do risco cardiovascular desses indivíduos, uma vez que a presença de uma mutação 
funcional causadora de HF aumenta significativamente o risco de doença 
cardiovascular8,9. Dessa forma, este estudo objetivou comparar a apresentação clínica 
de indivíduos com hipercolesterolemia familiar com e sem confirmação genética do 
diagnóstico de HF. 
 
Metodologia 

 
Grupo de estudo Indivíduos hipercolesterolêmicos e/ou em uso de hipolipemiantes em 
atendimento no ambulatório de distúrbios lipídicos e ambulatório de doenças 
coronarianas, ambos no HUOL-UFRN, foram convidados a participar do estudo que faz 
parte do projeto de pesquisa temático multicêntrico aprovado pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (Nº processo 2016/12899-6) intitulado: 
“Caracterização genômica, epigenômica e farmacogenômica de portadores de 
Hipercolesterolemia Familial na população brasileira” sob coordenação do Prof. Tit. 
Mario H. Hirata da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 
(USP-SP), em que está previsto o sequenciamento de regiões exônicas, 5’UTR e 3’UTR 
de genes previamente relacionados a HF (LDLR, APOB e PCSK9). Esses indivíduos 
apresentavam diagnóstico clínico de “possível”, “provável” e “certeza” para 
Hipercolesterolemia Familiar, baseado nos critérios Dutch-MEDPED, retirado da I 
diretriz brasileira de hipercolesterolemia familiar (SANTOS et al., 2012), mas não 
apresentavam diagnóstico de insuficiência renal, hepática, neoplasias e/ou 
hipotireoidismo não controlados, sorologia positiva para HIV e síndrome de Cushing. 
Todas as informações clínicas relevantes foram coletadas por meio de um questionário 
padronizado e exames físicos aplicados durante o atendimento do ambulatório. Os 
sujeitos foram examinados quanto à presença de sinais clínicos de hipercolesterolemia 
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como: xantomas, xantelasmas ou arcos corneanos. Peso (kg) e altura (m) foram 
mensurados para cálculo do índice de massa corporal (IMC em kg/m2). Os valores do 
perfil lipídico de exames prévios trazidos pelos participantes e o histórico familiar 
também foram considerados durante a avaliação. O consentimento livre e esclarecido 
dos participantes foi obtido para a realização da coleta do material biológico e análises 
posteriores. Esse estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do HUOL-
UFRN, nº CAAE da plataforma Brasil: 24618713.0.2001.5292 Análise laboratorial As 
amostras de sangue venoso foram coletadas após jejum de 12h. Os exames 
bioquímicos foram realizados no laboratório de análises clínicas do mesmo hospital por 
meio do auto-analisador CDM800I, utilizando kits comerciais. A glicemia, colesterol total, 
triacilgliceróis, ácido úrico e creatina quinase (CK) foram mensurados por método 
enzimático, enquanto creatinina e uréia foram mensurados por método cinético e 
método cinético UV, respectivamente. O colesterol da lipoproteína de alta densidade 
(HDL-c) foi mensurado por método colorimétrico direto e o colesterol da lipoproteína de 
baixa densidade (LDL-c) foi calculado pela fórmula de Friedewald10. Aspartato 
aminotransferase (AST) e Alanina aminotransferase (ALT) foram mensurados por 
métodos enzimáticos UV. Por fim, hemoglobina glicada (HbA1c) foi mensurada por 
imunoturbidimetria. Amostras de 14 indivíduos foram enviadas para o centro 
colaborador em São Paulo do projeto multicêntrico para a extração de DNA e 
sequenciamento do gene LDLR, a fim de confirmação molecular do diagnóstico. Análise 
estatística Os dados dos pacientes foram computados utilizando software SPSS 20.0. 
As variáveis categóricas são apresentadas como porcentagens, enquanto as variáveis 
contínuas são apresentadas como mediana e desvio interquartil. 
 
Resultados e Discussões 

 
Diante do cenário de pandemia do COVID-19 não foi possível finalizar as análises do 
sequenciamento para confirmação molecular do diagnóstico de Hipercolesterolemia 
Familiar, mas foi analisado a apresentação clínica desses indivíduos. 18 indivíduos com 
diagnóstico clínico de Hipercolesterolemia Familiar foram incluídos e a idade mediana 
do grupo era de 50,5 anos no momento da inclusão no estudo. A maior parte dos 
pacientes incluídos no estudo era do gênero feminino (n = 12) e apenas dois pacientes 
tinham alguma alteração característica de HF no exame físico, logo a classificação 
clínica de HF esteve mais relacionada com o valor do LDL-c e histórico pessoal ou 
familiar de doença aterosclerótica e/ou dislipidemia precoces, estando de acordo com o 
que é mais frequentemente observado na clínica11. Cerca de 44,4% dos pacientes 
apresentaram um escore mais baixo de classificação, enquadrando-se na categoria de 
HF “possível”, enquanto 38,9% estavam na categoria de “provável” e 16,7% estavam na 
categoria de “certeza”, que seriam os escores mais altos e mais sugestivos dos 
indivíduos possuírem uma alteração monogênica determinante do fenótipo de HF9. Em 
relação às doenças cardiovasculares que representam risco alto para aumento da 
morbidade e mortalidade desses pacientes, 27,8% do total tiveram histórico de infarto 
agudo do miocárdio. A mediana da concentração de LDL-c foi de 161,5 mg/dL do total 
de pacientes no momento da inclusão, mesmo a maioria estando em uso de 
hipolipemiantes (n = 15), que é muito importante para a redução da exposição 
cumulativa a altos níveis de LDL-c e assim prevenir o surgimento precoce de doenças 
cardiovasculares12. Uma limitação importante no estudo foi o número de pacientes 
incluídos o que se deve em parte ao fechamento dos atendimentos nos ambulatórios do 
HUOL-UFRN por causa da pandemia de COVID-19, mas também se deve a baixa 
conscientização do público em geral e comunidade médica com relação a HF como uma 
condição clínica de alta prevalência no Brasil e ao baixo acesso ao diagnóstico genético 
muito importante para a confirmação do diagnóstico da Hipercolesterolemia Familiar 
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Conclusão 

 
A avaliação clínica dos indivíduos diagnosticados clinicamente com Hipercolesterolemia 
Familiar revelou que mesmo a maioria estando em uso de hipolipemiantes, a mediana 
de concentração de LDL-c ainda estava acima do esperado para pacientes que podem 
apresentar um alto risco cardiovascular. O número limitado de pacientes recrutados 
evidencia a necessidade de ampla conscientização da HF como condição patológica e 
sua alta prevalência, tanto para o público em geral quanto para a comunidade médica, 
permitindo que a intervenção clínica seja feita mais precocemente e evitando que o 
diagnóstico seja feito apenas após um comprometimento aterosclerótico significativo 
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TÍTULO: A influência da idade no Teste de Dígitos no Ruído em ouvintes com a audição 

normal 

Resumo 

No status quo, a tecnologia tem sido amplamente utilizada para a inclusão da pessoa 
com deficiência auditiva em vários âmbitos da sociedade. Análogo a isso, o teste de 
dígitos no ruído (TDR) tem sido analisado para confirmar a eficácia da sua utilidade 
como método de triagem auditiva na população. Desse modo, este estudo teve como 
objetivo analisar a influência da idade no TDR em normo-ouvintes. A amostra do estudo 
foi constituída de 200 sujeitos com a média quadritonal menor ou igual que 25 dB NA 
na melhor orelha e idade maior ou igual a 18 anos. Os sujeitos foram alocados em três 
grupos de acordo com sua faixa etária, sendo G0 - 104 sujeitos de 18 a 38 anos, G1 – 
59, entre 39 a 59 anos e G2 – 37, entre 60 e 80 anos. Todos os sujeitos realizaram 
audiometria tonal liminar previamente a realização do TDR, que foi apresentado 
binauralmente pelos fones de inserção do próprio smarthphone Moto Z na condição 
inphase. Foi feita a análise dos dados com o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis e 
Mann-Whitney, utilizando nível de significância de 5%. A média da relação sinal-ruído 
observada no G0 foi de -8,60, G1 -7,61 e G2 -6,65. Observou-se que o G2 ficou aquém 
do resultado esperado. Pode-se concluir que há influência da idade no resultado do TDR 
em ouvintes com a audição normal. 
 
Palavras-chave: Triagem auditiva. Software para smartphone. Influência da idade. 

TITLE: Influence of age on the Digits-in-Noise Test (DIN) in listeners with normal hearing 

Abstract 

Currently, the technology has been widely used to include people with hearing 
impairments in various areas of society. Analogous to this, the digits-in-noise test (DIN) 
has been analyzed to confirm the effectiveness of its usefulness as a method of hearing 
screening in the population. Thus, this study aimed to analyze the influence of age on 
DIN in normal hearing individuals. The study sample consisted of 200 subjects with a 
quadritonal mean less than or equal to 25 dB HL in the best ear and age greater than or 
equal to 18 years. The subjects were divided into three groups according to their age 
group, with G0 - 104 subjects aged 18 to 38 years, G1 - 59, between 39 to 59 years old 
and G2 - 37, between 60 and 80 years old. All subjects underwent pure tone audiometry 
prior to DIN, which was presented binaurally by the Moto Z smarthphone insertion 
headphones in inphase condition. Data analysis was performed using the Kruskal-Wallis 
and Mann-Whitney non-parametric test, using a significance level of 5%. The average of 
the signal-to-noise ratio observed in G0 was -8.60, G1 -7.61 and G2 -6.65. It was 
observed that G2 fell short of the expected result. It can be concluded that there is an 
influence of age on the result of DIN in listeners with normal hearing. 
 
Keywords: Hearing screening. Smartphone software. Influence of age. 
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Introdução 

A Organização Mundial de Saúde relata que 6,1% da população mundial possui 
deficiência auditiva incapacitante, sendo que, destes, 93% são adultos (WHO, 2018). É 
nessa faixa etária de 18 a 65 anos que as pessoas presenciam as etapas ímpares das 
suas vidas, como a realização profissional, casamento e a geração dos seus filhos 
(FRANCELIN; MOTTI; MORITA, 2010). Becker (2020) explana que a deficiência auditiva 
(DA) é um fator de impacto para a diminuição do acesso dos jovens ao mercado de 
trabalho, o que justifica a necessidade de investimentos acadêmicos para essa 
população visto que pode estar menos favorecida que a população como um todo. 
Essas dificuldades não se limitam apenas aos indivíduos que possuem a deficiência, 
mas também a qualidade de vida dos familiares, os quais precisam se adaptar às novas 
condições comunicativas (NASCIMENTO et al. 2016). É com base nessas dificuldades, 
que, no status quo, a tecnologia tem sido amplamente utilizada para a inclusão da 
pessoa com DA. Zappa, Alcântara e Silva (2019) abordam sobre a utilização da mesma 
para tornar as aulas mais interativas e diversificadas. O Sistema de Frequência 
Modulada (BALEN et al. 2017) também é uma tecnologia que tem sido amplamente 
utilizada para diminuir as barreiras físicas na sala de aula limitadas pela DA. Da mesma 
forma como citado anteriormente, métodos de triagem que facilitem o acesso da 
população a informações concernentes a sua saúde auditiva e diminuam as demandas 
de atendimentos nas Unidades de Saúde têm sido base para diversas pesquisas no 
meio acadêmico e na área tecnológica. Isso se deve ao fato de que esses métodos 
podem ser usados como importantes ferramentas na identificação da DA, diminuindo os 
gastos desnecessários e facilitando o monitoramento e detecção precoce da mesma 
(WHO, 2019). A maioria dos testes para identificar a DA utilizam o tom puro como 
estímulo, todavia, os instrumentos que utilizam a fala no ruído têm-se tornado mais 
presentes hodiernamente por ser essa a maior desvantagem associada à deficiência 
auditiva (KRAMER; KAPTEYN; FESTEN, 1998) e por simular as condições de escuta 
ao qual somos expostos (MELO, 2019). Dentre os estímulos de fala apresentados, os 
dígitos se tornaram os mais utilizados, por não necessitar de uma carga linguística tão 
robusta (POTGIETER et al., 2018), além de tornar o teste mais automático podendo ser 
feito utilizando um celular (SMITS; KAPTEYN; HOUTGAST, 2004). O TDR baseado em 
software para smartphone foi recentemente traduzido e adaptado da sua versão original 
publicada (POTGIETER et al., 2016) para o português brasileiro (ANDRADE, 2019). O 
TDR é uma eficiente ferramenta para triagem auditiva, pois simula as situações de 
escuta cotidiana num teste adaptativo (POTGIETER et al., 2018a), contribuindo para 
uma ampla utilização, permitindo, à população, o acesso a um instrumento de triagem 
simples, por possuir baixo custo e alta sensibilidade (MELO, 2019), sendo indicado pela 
Organização Mundial de Saúde e disponibilizado nas plataformas de download com o 
título HearWHO App. Potgieter, Swanepoel e Smits (2018a) também comprovaram a 
utilização do TDR por pessoas com DA já identificadas e que fazem uso do Aparelho de 
Amplificação Sonora Individual (AASI), podendo ser usado como avaliador do benefício 
do mesmo, além de gerenciador das expectativas dos utilizadores do AASI. 
Concomitante à utilização de métodos de promoção e prevenção à saúde através de 
tecnologias digitais, embasar conhecimentos acerca da influência da idade no TDR, em 
principal na população idosa, deve ser constante devido às restrições físicas e a própria 
dificuldade de manipulação do equipamento nessa população, os quais foram 
apontados como agentes limitantes do uso dos smartphones como facilitador do acesso 
à saúde (MOORE; ROTHPLETZ; PREMINGER, 2015). Assim, o presente estudo 
analisou a influência da idade no teste de dígitos no ruído baseado em software no 
português brasileiro em ouvintes com a audição normal. 
 
Metodologia 
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Esta pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos 
do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP) sob o protocolo n°3.232.691 e autorização 
das instituições envolvidas. Todos os participantes do estudo assinaram o Termo de 
Consentimento Livre Livre e Esclarecido (TCLE), conforme a Resolução nº 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde. Trata-se de um estudo transversal de caráter 
observacional. A amostra aleatória foi constituída por pacientes que vinham da rotina de 
Avaliação Audiológica Básica do ambulatório de Audiologia do Centro de Saúde Auditiva 
(SUVAG), na cidade de Natal/RN e pacientes e profissionais da Clínica de 
Fonoaudiologia da UFPB. A amostra do estudo foi composta por 200 sujeitos com média 
de idade de 37 anos (com variância de 18 a 80 anos).  
  
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  
 - Critérios de inclusão  
Para essa pesquisa, foram incluídos aqueles sujeitos que possuíssem idade maior ou 
igual a 18 anos e apresentassem uma média quadritonal (OMS, 2014) menor ou igual 
que 25 dB NA na melhor orelha na audiometria tonal liminar.  
 - Critérios de exclusão  
Para realizar esse trabalho, foram excluídos os sujeitos que tivessem algum problema 
de visão que não fossem passíveis de correção com lentes, que apresentasse alguma 
alteração cognitiva significativa ou deficiência auditiva com limiares auditivos maior que 
25 dB NA na melhor orelha na audiometria tonal liminar pela média quadritonal.  
  
PROCEDIMENTOS DA PESQUISA  
 - Avaliação audiológica básica  
Inicialmente, os participantes eram direcionados a realização da meatoscopia com o 
otoscópio para identificação de rolha de cera que pudessem obstruir o meato acústico 
externo (MAE). Caso houvesse obstrução do MAE, eles eram encaminhados ao 
otorrinolaringologista para desobstrução do canal e o atendimento era interrompido, 
caso não houvesse necessidade, o atendimento progredia. Em seguida, era realizada a 
audiometria tonal liminar nas frequências de 250 a 8kHz no método descendente 
(REDONDO; FILHO, 2013), com apresentação em tom puro. Concluída a audiometria, 
era realizada a pesquisa do Limiar de Reconhecimento de Fala (LRF) e Índice de 
Reconhecimento de Fala (IRF), para avaliar a habilidade de detecção e reconhecimento 
de fala. Esses testes foram realizados em cabina acústica tratada. Os audiômetros 
utilizados foram da marca Harp Inventis, Itália, disponibilizado pelo ambulatório de 
audiologia do Hospital Universitário Lauro Wanderley na Paraíba e o Interacoustics, 
modelo AD229 utilizado no SUVAG.  
 - Teste de dígitos no Ruído (TDR)  
Os indivíduos realizaram o TDR baseado em software para o Português Brasileiro 
apresentado binauralmente pelos fones de inserção do próprio smarthphone Moto Z na 
condição inphase. Após a realização da audiometria tonal liminar, os sujeitos eram 
direcionados a outro ambiente para realização do TDR. O teste era aplicado por 
pesquisadores treinados e calibrados para essa ação. Inicialmente era preenchida as 
informações necessárias sobre o participante no smarthpone (nome, ano de 
nascimento, língua e tipo de apresentação), em seguida, o mesmo era entregue para 
que o participante pudesse colocar os fones e regular a intensidade da apresentação 
dos estímulos. Em seguida, ele deveria clicar no ícone start que iniciaria o teste de forma 
autônoma pelos sujeitos, ou com ajuda, caso fosse necessário. O TDR é baseado na 
apresentação de 23 sequências de três dígitos aleatórios com números de 0 a 9 com a 
associação de um ruído de fundo com intensidade de 70 dB NPS, na relação sinal-ruído 
(S/R) que foi iniciada em -2 dB, nível mais fácil, que alterava-se dependendo da resposta 
do sujeito. Se ele acertasse, a relação S/R aumentava tornando a atividade mais difícil, 
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caso errasse, a relação S/R diminuía para tornar a tarefa mais fácil e assim ia alternando 
até finalizar todas as apresentações. A relação S/R poderia se alterar entre os valores 
de -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18 e -20 dB e o resultado do teste, como mostra a 
Figura 1 é baseado na relação S/R média obtida ao final do teste. Caso o sujeito não 
soubesse algum dígito que foi apresentado, ele deveria estipular um dígito para que o 
teste pudesse prosseguir, uma vez que só se dava continuidade quando colocado os 
três dígitos (POTGIETER, et al., 2016). Ao finalizar o teste, o paciente deveria entregar 
o celular para o aplicador para que pudesse ser feito o download das suas respostas 
teste, para posterior tabulação. 
  
ANÁLISE DOS DADOS  
Inicialmente, foi aplicado o teste de Shapiro-Wilks quando foi detectado que os dados 
não tinham distribuição normal. A partir disso foi feita a análise dos dados com o teste 
não-paramétrico Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, utilizando nível de significância de 5% 
para estudo do efeito da idade no TDR. Ao final, foi realizado a análise estatística no 
Software R versão 3.6.1 e os dados foram apresentados em tabelas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para análise da idade, os sujeitos foram divididos em três grupos, sendo G0, sujeitos de 
18 a 38 anos de idade, G1, 39 a 59 e G2, 60 a 80, conforme disposto na Tabela 1. 
Inicialmente, foi aplicado o teste Kruskal Walls comparando os 3 grupos de forma 
independente não apresentando diferença estatisticamente significante (p=0,00). A 
partir desse resultado, foi aplicado o teste Mann-Whitney para fazer a comparação entre 
os grupos. Dessa forma, foi encontrado diferença estatística na comparação dos grupos 
G0 com G1 (p=0,024) e G1 com G2 (p=0,075). Na comparação entre os grupos G0 e 
G2 não houve diferença estatisticamente significativa (p=0,00), conforme exposto na 
Tabela 2.  
Com a conclusão da aplicação do TDR, é apresentado um valor de relação sinal-ruído 
média na tela final, onde o ponto de corte é -6,90 (MELO, 2019) e quanto mais negativo 
o valor, maior é a relação sinal-ruído de escuta do indivíduo, ou seja, menos dificuldade 
ele tem nas situações de escuta diária. Ao contrário, quanto mais além desse valor, mais 
dificuldade o indivíduo apresenta para compreender as mensagens ouvidas quando 
com ruídos competitivos, o que pode ser caracterizador de uma deficiência auditiva e 
deve ser avaliada por um profissional especializado (KRAMER; KAPTEYN; FESTEN, 
1998). Com base no perfil da amostra, ou seja, indivíduos que não possuem deficiência 
auditiva, o resultado esperado era uma similaridade nas respostas do teste, fator este 
que não foi observado no G2, que apresentou uma média da relação sinal-ruído não 
compatível, apontando uma falha no TDR, apesar de se tratar de sujeitos com audição 
normal. Em um estudo feito por Melo (2019) com 186 sujeitos (sendo 76 com audição 
normal e 110 com deficiência auditiva) na faixa etária de 12 a 96 anos, concluiu-se que 
a idade não é um fator de significância no desempenho do teste, quando avaliados 
normo-ouvintes e pessoas com deficiência auditiva. Entretanto, um estudo retrospectivo 
com 24.072 sujeitos, feito por De Souza (2018), constatou que a idade é um fator de 
influência nos resultados do TDR. Fator que pode ser explicado devido a diminuição da 
cognição nos idosos e a dificuldade na compreensão das explicações dadas (SOUZA, 
2018), na qual essas dificuldades, mesmo sendo mínimas, tornam-se um desafio e um 
transtorno na interação da população dessa faixa etária com o smatphone (ANJOS; 
GONTIJO, 2015). Atrelado a isso, há a probabilidade de o TDR ter como alvo a 
população mais jovem, onde a prevalência da deficiência auditiva ainda é menor 
(SOUZA, 2018), mas que vem sendo a preocupação mundial visto o uso excessivo de 
dispositivos individuais de música utilizados com intensidade excessiva. Potgieter et al. 
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(2018b) aborda sobre a necessidade de considerar a idade ao determinar o resultado 
do teste, quando a precisão do resultado pode diferenciar dependendo da faixa etária. 
O mesmo resultado foi obtido no presente estudo, confirmando que há a indigência de 
se atrelar a idade para um desempenho mais próximo da realidade para os diferentes 
grupos de idade. 
 
Conclusão 

 
Diante dos fatos supracitados, há influência da idade no desempenho do teste de dígitos 
no ruído no português brasileiro baseado em software em ouvintes com a audição 
normal, afirmando-se que há necessidade de se adotar diferentes pontos de corte para 
as diferentes faixas etárias, além de estudar também a utilização do TDR inphase e 
outphase, além do mesmo monoaural esquerda e direita.  
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Tabela 1: Distribuição da amostra do estudo pelos grupos de idade. 
 

 
Tabela 2. Análise estatística descritiva e inferencial da amostra no teste de dígitos no 
ruído em função da idade. 
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TÍTULO: Sensibilidade trans e pós operatória gerada pelo clareamento dentário de 

consultório: comparação entre peróxidos de hidrogênio e carbamida 

Resumo 

 
OBJETIVO: avaliar a sensibilidade dentária gerada por produto a base de peróxido de 
hidrogênio a 35% e de peróxido de carbamida a 37%, na técnica de clareamento 
dentário de consultório. MATERIAIS E MÉTODOS: trata-se de um ensaio clínico 
controlado, randomizado, duplo cego do tipo boca dividida com 6 meses de 
acompanhamento. Quarenta e cinto voluntários participaram de dois grupos, G1 (grupo 
controle) lado que utilizou peróxido de hidrogênio a 35% e G2 (grupo experimental) lado 
que utilizou peróxido de carbamida a 37%. Os voluntários foram submetidos a três 
sessões de clareamento com peróxido de hidrogênio a 35% e peróxido de carbamida a 
37% com aplicação única de 40 minutos para cada gel, em seu respectivo lado de 
aplicação e intervalo de sete dias entre cada sessão. Os valores de sensibilidade foram 
obtidos com a escala visual analógica de dor. A análise estatística foi feita através dos 
testes T Student pareado e ANOVA 2 fatores com pós teste de Tukey. RESULTADOS: 
O peróxido de hidrogênio apresentou uma sensibilidade global imediata de valor 6 vezes 
maior quando comparado com o peróxido de carbamida. CONCLUSÃO: O clareamento 
dentário em consultório utilizando o peróxido de carbamida a 37% resultou em uma 
menor sensibilidade dentária quando comparado com peróxido de hidrogênio a 35%. 
 
 
Palavras-chave: Clareamento dentário. Peróxido de hidrogênio. Peróxido de carbamida. 

TITLE: Trans and postoperative tooth sensitivity generated by in office dental bleaching: 

comparison between hydrogen peroxides and carbamide 

Abstract 

 
PURPOSE: to evaluate tooth sensitivity generated by a product based on 35% hydrogen 
peroxide and 37% carbamide peroxide in the dental office whitening technique. 
MATERIALS AND METHODS: This is a controlled, randomized, double-blind, split-
mouth, 6-month follow-up clinical trial. Forty-one volunteers participated in two groups, 
G1 (control group) side that used hydrogen peroxide at 35% and G2 (experimental 
group) side that used 37% carbamide peroxide. The volunteers underwent three 
bleaching sessions with 35% hydrogen peroxide and 37% carbamide peroxide with a 
single application of 40 minutes for each gel, on their respective side of application and 
seven days interval between each session. Sensitivity values were obtained with the 
visual analog pain scale. Statistical analysis was performed using paired Student T tests 
and ANOVA 2 factors with Tukey post test. RESULTS: Hydrogen peroxide presented an 
immediate global sensitivity of 6 times higher when compared to carbamide peroxide. 
CONCLUSION: Dental bleaching in the office using 37% carbamide peroxide resulted in 
a lower dental sensitivity when compared to 35% hydrogen peroxide. 
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Keywords: Dental whitening. Carbamide Peroxide. Hydrogen Peroxide. 

Introdução 

O clareamento dental é um tratamento estético conservador comumente utilizado para 
melhorar o sorriso e a autoconfiança dos pacientes, proporcionando um impacto positivo 
na qualidade de vida dos mesmos, por proporcionar dentes mais brancos (MEHTA et 
al., 2018). A técnica consiste basicamente na aplicação dos géis na face vestibular dos 
dentes à serem clareados. A partir daí o oxigênio molecular liberado pela reação de 
oxirredução penetra na estrutura dentária, causando uma quebra dos pigmentos 
responsáveis pela alteração da cor, proporcionando dentes mais claros (LIMA et al., 
2012). 
Esse mecanismo de ação pode ser resultado de duas técnicas, o clareamento caseiro 
ou de consultório. O clareamento caseiro envolve a aplicação de agentes clareadores, 
na maioria das vezes, à base de peróxido de carbamida. Em contraste, o clareamento 
em consultório emprega concentrações muito mais altas de peróxido de hidrogênio 
(AHRARI et al., 2015).Apesar da alta taxa de sucesso das técnicas no clareamento de 
dentes, a sensibilidade dentária relatada pelos pacientes é o efeito adverso mais comum 
relacionado ao procedimento de clareamento, especialmente quando o peróxido de 
hidrogênio altamente concentrado é utilizado na técnica de consultório (PEIXOTO et al., 
2018). 
Dentre as possibilidades para que se possa reduzir a sensibilidade dentária no 
clareamento de consultório, surgiu a utilização do peróxido de carbamida em detrimento 
do peróxido de hidrogênio (MATIAS et al., 2013). O peróxido de carbamida dissocia-se 
em peróxido de hidrogênio (aproximadamente um terço de sua concentração anterior) 
e ureia, que se decompõe em água e amônia (LUQUE-MARTINEZ et al., 2016). A 
redução da sensibilidade dentária no clareamento de consultório pode ser esperada 
usando-se o peróxido de carbamida, uma vez que a menor concentração de peróxido 
de hidrogênio está disponível (PEIXOTO et al., 2018). Entretanto, não há relatos de 
estudos clínicos na literatura comparando a eficácia do peróxido de carbamida na 
técnica de clareamento de consultório bem como seus efeitos sobre a sensibilidade 
dentária, especialmente quanto à duração do clareamento. 
Diante do exposto, o objetivo desse ensaio clínico foi avaliar a sensibilidade gerada pelo 
peróxido de carbamida a 37% usado para técnica de consultório em comparação com 
o peróxido de hidrogênio a 35%. A hipótese nula testada foi que não haveria diferenças 
na sensibilidade dentária gerada. 
 
Metodologia 

 
DESENHO DO ESTUDO 
 
Este ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego do tipo boca dividida com 6 
meses de acompanhamento, seguiu as normas do CONSORT (Consolidated Standarts 
of Reporting Trials Statement) com todos os aspectos éticos e estruturais (SCHULZ; 
ALTMAN; MOHER, 2010). Foi aprovado (CAAE: 80007517.8.0000.5537) pelo comitê de 
ética da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). O protocolo do estudo 
foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) sob o número (RBR-
366zkv). O estudo foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no 
período de outubro de 2017 a março de 2019. 
 
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 
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Os pacientes incluídos no estudo tinham que apresentar os 20 dentes (segundo pré-
molar a segundo pré-molar) presentes nos arcos, assinar o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, ter mais de 18 anos, estar apto a retornar para consultas periódicas, 
ser livre de cárie, ter boa higiene oral, não apresentar hipersensibilidade dentária a frio 
e/ou quente. Já os pacientes que possuíssem restaurações nos dentes (segundo pré-
molar a segundo pré-molar), tivessem alguma patologia grave na cavidade oral, 
mulheres grávidas ou lactantes, pacientes que apresentassem cálculo excessivo ou 
com manchas severas nos locais estudados, usuários de drogas, álcool ou analgésicos, 
foram excluídos. 
 
CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA 
 
O resultado primário deste estudo foi o risco da sensibilidade global imediata ao 
clareamento. Foram necessários 36 voluntários por grupo para obter 80% de chance de 
detectar diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em um nível de 
significância de 5%. Considerando a possibilidade de perda amostral, 45 voluntários 
foram incluídos por grupo. o tamanho da amostra foi calculado no site 
www.sealedenvelope.com. o presente estudo foi capaz de detectar um efeito de alta 
significância. 
 
INTERVENÇÃO DO ESTUDO 
 
O estudo clínico foi categorizado em dois grupos. 
 
G1 - Grupo controle: utilizou peróxido de hidrogênio a 35% (Whitness HP AutoMixx, 
FGM Ind., Joinville, Santa Catarina, Brasil). Foram três sessões do clareamento e em 
cada sessão foi realizada 1 aplicação de 40 minutos, com um intervalo de 7 dias entre 
as sessões. 
 
G2 – Grupo experimental: utilizou peróxido de carbamida a 37% (Powerbleaching 37% 
Office, BM4, Palhoça, Santa Catarina, Brasil). Foram três sessões do clareamento e em 
cada sessão foi realizada 1 aplicação de 40 minutos, com um intervalo de 7 dias entre 
as sessões. 
 
No primeiro dia foi fornecido aos participantes, uma escova dental macia (Escova Dental 
Sorriso Fort Protect Macia, Colgate-Palmolive, Brasil) e um tubo de creme dental 
(Colgate Total12, Colgate, Brasil). O paciente recebeu orientações escritas quanto a 
escovação. 
 
Nesse primeiro dia, foi realizada a primeira sessão de clareamento dental de consultório, 
no arco superior e inferior, antecedida pelo profilaxia. A proteção gengival foi realizada 
utilizado a barreira gengival (Top Dam, FGM Ind., Joinville, Santa Catarina, Brasil), com 
auxílio do afastador labial (Arc Flex, FGM Ind., Joinville, Santa Catarina, Brasil) a fim de 
se evitar queimadura química devido ao potencial cáustico do gel clareador. Após 
finalizada a proteção gengival, os pacientes foram submetidos ao tratamento clareador 
com o peróxido de hidrogênio a 35% e peróxido de carbamida a 37%. Foram três 
sessões do clareamento e em cada sessão foi realizada 1 aplicação de 40 minutos, com 
um intervalo de 7 dias entre as sessões, a remoção do gel ao final de cada aplicação foi 
com auxílio do sugador, totalizando 3 sessões com o peróxido de carbamida e 3 sessões 
do peróxido de hidrogênio a 35% em cada hemiarcada. Após a primeira sessão do 
procedimento de clareamento, o paciente recebeu as recomendações e um “diário de 
sensibilidade”, no qual, durante 3 vezes ao dia, foram anotados os “graus” de 
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sensibilidade percebidos diariamente durante os 7 dias após cada sessão do 
clareamento, sendo dividido em lado direito e lado esquerdo. No 7º dia após a primeira 
sessão, foi realizada a segunda sessão, que aconteceu assim como a primeira e no 14º 
foi realizada a terceira e última sessão do clareamento em ambas arcadas. 
 
Sensibilidade do clareamento: O grau de sensibilidade foi avaliado através da escala 
visual analógica (EVA), em que o paciente anotou o nível de sensibilidade diária de 
acordo com sua percepção. Esta medida forneceu ao avaliador uma estimativa da 
intensidade da dor que seus pacientes experimentaram. Essa auto-avaliação com o uso 
da EVA correlacionou de 0 a 10, sendo “ausência de dor”e “pior dor possível”, 
respectivamente (JENSEN; KADOLY; BRAVER, 1986; PRICE, 2000). A sensibilidade 
foi mensurada três vezes ao dia, durante os sete dias após cada sessão do clareamento 
de consultório. E, após esse período, o paciente continuou preenchendo até o retorno 
com 3 meses e 6 meses. Na sensibilidade Global imediata foi realizado o somatório do 
primeiro dia após cada sessão e na sensibilidade trans e pós operatória, foi realizada a 
média de todos os turnos semanais. 
 
RANDOMIZAÇÃO 
  
            Para determinação do grupo controle, foi utilizada uma moeda, onde “cara” 
correspondia ao lado direito e “coroa” ao lado esquerdo. O lado oposto, ao que era 
utilizado o Peróxido de Hidrogênio (grupo controle) após randomização, aplicava-se o 
Peróxido de Carbamida (grupo experimental). 
 
 CEGAMENTO 
 
            Os participantes e o avaliador da pesquisa não sabiam quais géis foram 
utilizados e também não havia identificação da marca no tubo de dentifrício, não 
possibilitando que o creme dental viesse a interferir na percepção da sensibilidade pelo 
paciente. 
 
ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 
Os dados da sensibilidade global imediata foram submetidos ao teste T Student 
pareado. Os dados da sensibilidade trans e pós operatória foram submetidos a análise 
de variância ANOVA 2 fatores com pós-teste de Tukey (p<0,05) com auxílio do software 
GraphPad Prism 8.0. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 
O fluxograma do estudo clínico foi apresentado na figura 1. 
Sensibilidade Global Imediata 
O resultado da sensibilidade global imediata está demonstrado na figura 2. Houve 
diferença estatisticamente significativa da sensibilidade global imediata entre Peróxido 
de Hidrogênio e Peróxido de Carbamida (p<0,05). A sensibilidade global imediata 
demonstrou valor 6 vezes maior para o peróxido de hidrogênio (22,89±1,90) quando 
comparado com o peróxido de carbamida (3,73±0,31) submetido ao teste T Student 
pareado (6,51686-46). 
Sensibilidade Pós-operatória 
Houve diferença estatisticamente significativa entre os períodos de tempo para o mesmo 
gel clareador (p<0,05). Houve diferença estatisticamente significativa da intensidade da 
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sensibilidade entre os géis para o mesmo período de tempo (p<0,05). As comparações 
entre os grupos estão listadas na Tabela 2 e na figura 3. 
Na comparação entre os períodos de tempo para o mesmo gel clareador, para o 
peróxido de hidrogênio o 8º dia mostrou a maior intensidade de sensibilidade do gel 
seguidos do 15º dia. Para o peróxido de carbamida, a maior intensidade aconteceu no 
15º dia, seguida do 1º dia. Para ambos os géis, não houve diferença estatisticamente 
significativa entre a sensibilidade após 3 e 6 meses, as quais correspondem também a 
menor intensidade de sensibilidade. 
Na comparação entre a intensidade da sensibilidade dos géis clareadores para o mesmo 
período de tempo, o peróxido de hidrogênio causou maior sensibilidade que o peróxido 
de carbamida no 1º, 8º e 15º dias. A partir do 21º dia não houve diferença 
estatisticamente significativa na intensidade da sensibilidade entre os géis. 
DISCUSSÃO 
As pesquisas de clareamento dentário sofreram avanços significativos recentemente. 
Produtos novos e eficazes foram introduzidos e estudados (ONTIVEROS; ELDIWANY; 
PARAVINA, 2012), como o agente clareador à base de peróxido de carbamida a 37% 
do presente estudo, que resultou em redução da sensibilidade dentária e manteve a 
eficácia clínica em comparação com peróxido de hidrogênio a 35%. Assim, a hipótese 
do estudo foi parcialmente aceita. Divergindo do achado de PEIXOTO et al. (2018), que 
apesar da redução da sensibilidade comprovado proporcionada pelo peróxido de 
carbamida, também constataram uma mudança de cor reduzida quando comparada 
com peróxido de hidrogênio a 35%. Esse resultado se deve possivelmente ao gel 
clareador à base de peróxido de hidrogênio 35% utilizado, pode ter sido influenciado 
também pelo meio ambiente bucal diferente, não se tratando de um estudo do tipo boca-
dividida, ou mesmo pela quantidade de sessões as quais os pacientes foram 
submetidos, no caso duas sessões, que quando comparada ao presente estudo, após 
a segunda sessão o peróxido de carbamida apresentou maiores valores quando 
comparados com o peróxido de hidrogênio. 
A menor sensibilidade proporcionada pelo peróxido de carbamida a 37% pode ser 
justificada pelo seu mecanismo de ação. O peróxido de carbamida dissocia-se em 
peróxido de hidrogênio e ureia; o peróxido de hidrogênio reduz ainda mais, a água e 
oxigênio e a ureia a amônia e dióxido de carbono (LUQUE-MARTINEZ et al., 2016). 
Independentemente do gel utilizado, o componente ativo do clareamento é o mesmo 
peróxido de hidrogênio (uma solução de 10% de peróxido de carbamida é 
aproximadamente 3,5% de peróxido de hidrogênio e 6,5% de ureia) (LUQUE-
MARTINEZ et al., 2016). Em relação à sensibilidade dentária, esse efeito adverso está 
fortemente relacionado à presença de peróxidos e seus subprodutos atingindo a câmara 
pulpar para ativar a TRAP1 (canal catiônico potencial transiente do receptor com o 
domínio 1 da ankirina) (MARKOWITZ, 2010). Portanto, a menor sensibilidade dentária 
pode ser explicada pela menor concentração de peróxido de hidrogênio disponível. 
A liberação do peróxido de hidrogênio ativo em géis de peróxido de carbamida é mais 
lenta do que em produtos à base de peróxido de hidrogênio. Cerca de 50% de seu 
peróxido é liberado nas primeiras 2 a 4 h, e o restante nos próximos 2 a 6 h. Dessa 
forma, sempre haverá peróxido de hidrogênio disponível para oxidação devido à 
liberação lenta, permitindo melhor oxidação da matriz orgânica da dentina (LUQUE-
MARTINEZ et al., 2016). 
Os resultados deste ensaio clínico demonstraram que concentrações elevadas de 
peróxido de carbamida, como à base de 37%, efetivamente alcançam efeitos 
satisfatórios de clareamento quando usados em aplicação única de 40 minutos, em três 
sessão, em comparação com o peróxido de hidrogênio a 35%. Além disso, apresentou 
menor nível de sensibilidade dentária relatado pelos pacientes. A eficácia clínica 
alcançada com a cor, associada a redução da sensibilidade relatada pelos pacientes 
devem ser considerados em qualquer protocolo de clareamento. Dessa forma, o 
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cirurgião-dentista pode contribuir para melhorar a conduta no tratamento clareador e 
tornar o procedimento mais atrativo e menos sintomatológico para os pacientes, sendo 
de grande valia científica. 
 
Conclusão 

 
O clareamento dentário em consultório utilizando o peróxido de carbamida a 37% em 
aplicação única de 40 min e total de três sessões, resultou em redução do nível de 
sensibilidade dentária quando comparada com peróxido de hidrogênio a 35%. 
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Quadro 1 - Composição dos géis clareadores 
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Figura 1 - Fluxo detalhado do ensaio clínico 
 

 
Figura 2 - Média e desvio padrão da sensibilidade global imediata dos géis clareadores 
estudados. 
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Figura 3 - Gráfico da intensidade da sensibilidade de cada gel clareador de acordo com 
período de tempo 
 

 
Tabela 1 - Médias (desvios-padrão) da intensidade de sensibilidade de acordo com 
período de tempo 
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DE BIOFILME E ADESÃO 

ÀS CÉLULAS EPITELIAIS DE ISOLADOS CLÍNICOS E AMBIENTAIS DE Candida 

krusei 

Resumo 

A candidíase é uma infecção fúngica causada por leveduras do gênero Candida, ao 
passo que nos últimos tempos, houve um aumento expressivo do isolamento de outras 
espécies além de C. albicans, a qual é a espécie mais comumente isolada. Dentre 
essas espécies, destaca-se C. krusei, que, no contexto clínico, apresenta-se singular 
por possuir resistência intrínseca ao antifúngico fluconazol. Estudos têm reportado o 
isolamento de leveduras de interesse médico de ambientes costeiros, dentre estes, C. 
krusei. Somando-se a este fato, a escassez de dados sobre C. krusei na literatura, o 
presente estudo objetiva obter mais dados sobre a expressão de fatores de virulência 
in vitro, como adesão às células epiteliais bucais humanas (CRBH) e formação de 
biofilme por isolados clínicos e ambientais de C. krusei. Todos os isolados de C. krusei 
foram capazes de aderir às CEBHs , de forma semelhante entre isolados clínicos e 
ambientais. Já avaliando a formação de biofilme, foi visto que 42,8% (3/7) dos isolados 
ambientais foram classificadas como baixas produtores de biofilme, 28,5% (2/7) 
apresentaram produção moderada e 42,8% (3/7) foram classificados como altamente 
produtoras de biofilme. Nosso estudo fornece dados sobre a caracterização dos fatores 
de virulência de C. krusei, já que estes são escassos na literatura. 
 
  
 
Palavras-chave: C. krusei, fatores de virulência, Candidíase, Biofilme. 

TITLE: IDENTIFICATION AND EVALUATION OF BIOFILM FORMATION AND 

ADHESION TO THE EPITHELIAL CELLS OF CLINICAL AND ENVIRONMENTAL 

ISOLATES OF Candida krusei 

Abstract 

Candidiasis is a fungal infection caused by yeasts of the genus Candida. Besides C. 
albicans a significant increased isolation of other Candida spp. has been reported.. 
Among these species, C. krusei is unique because it has intrinsic resistance to the 
antifungal drug fluconazole.. In addition, the scarcity of data on C. krusei in the literature, 
the present study aims to obtain more data on the expression of virulence factors, such 
as adhesion to human buccal epithelial cells (HBECs) and biofilm formation by clinical i 
and environmental isolates of C. krusei. All C. krusei isolates were able to adhere to the 
HBECs, similarly between clinical and environmental isolates. Regarding biofilm the 
formation, i 42.8% (3/7) of the environmental isolates were classified as weak biofilm 
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producers, 28.5% (2/7) presented moderate production and 42.8% (3 / 7) were classified 
as strong biofilm producers. Our study provides data on the characterization of C. krusei 
expression. Of virulence factors in vitro, as these are scarce in the literature. 
 
Keywords: C. krusei, virulence factors, Candidiasis, Biofilm formation. 

Introdução 

INTRODUÇÃO 
Candidíase é uma infecção fúngica causada por leveduras do gênero Candida, 
apresentando-se em variados graus de invasividade [1]. Apesar de Candida albicans 
ser a espécie mais comumente apontada como responsável por casos de candidíase 
nosocomial, um aumento expressivo no isolamento de outras leveduras do gênero 
Candida, dentre as quais se encontra Candida krusei tem sido reportado [1-5]. 
Levando-se em consideração que para o estabelecimento de uma infecção, o organismo 
depende da capacidade de defesa do hospedeiro, carga microbiana e virulência 
apresentada pelo patógeno [4, 6] o conhecimento dos fatores de virulência de um agente 
etiológico é de fundamental importância. No contexto clínico, C. krusei destaca-se 
devido a sua resistência intrínseca ao Fluconazol [2, 4, 7, 8], correspondendo uma 
complicação na escolha da terapêutica empregada, bem como no prognóstico da 
doença [7], necessitando assim, de uma identificação em nível de espécie. 
Para a identificação de leveduras é necessário utilizar-se da metodologia clássica e o 
padrão ouro de diagnóstico: A avaliação de características morfológicas e bioquímicas 
após crescimento em cultura. A utilização de técnicas moleculares como a PCR 
(Polymerase Chain Reaction) permite a acurácia e confirmação dos resultados 
encontrados pela metodologia clássica, representando uma ferramenta eficaz na 
confirmação da identificação de um microorganismo [9]. 
As leveduras são microrganismos ubíquos, relacionadas há diversos habitats, incluindo 
os aquáticos, como rios, lagos e água do mar. Entretanto, alguns estudos vêm 
demostrando o isolamento de leveduras de interesse médico advindas de ambiente 
costeiro, principalmente aqueles relacionados com contaminação por esgotos 
domésticos [7]. 
Considerando os elementos supracitados, a realização desse projeto de pesquisa 
ocorreu pela necessidade de obter-se mais dados referentes à C. krusei devido sua 
crescente importância clínica, visando compreender mais profundamente os aspectos 
referentes aos fatores de virulência in vitro e in vivo desta espécie, bem como 
correlacionar possíveis fontes de contaminação no meio ambiente com o isolamento 
desta levedura comparando a virulência entre isolados ambientais obtidos de praias 
urbanas e praças contaminadas por fezes de pombo, com isolados clínicos obtidos de 
diferentes sítios corporais de pacientes com candidíase. 
 
Metodologia 

 
METODOLOGIA 
2.1 Seleção dos isolados e condições de cultura 
Foram selecionados 9 isolados de C. krusei, sendo 7 isolados ambientais obtidos de 
fezes de pombo e areia da praia de Ponta Negra, Natal – RN, Brasil, e 2 isolados clínicos 
obtidos de infecção sanguínea e infecção superficial, pertencentes à Coleção de 
Culturas do Laboratório de Micologia Médica e Molecular (LMMM), Departamento de 
Análises Clínicas e Toxicológicas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Duas cepas de referência foram utilizadas como organismos controle em todos os 
testes, sendo uma cepa ATCC (“American Type Culture Collection”) de C. albicans 
(90028) e a cepa ATCC de C. krusei (6258). 
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As amostras foram armazenadas em freezer a -80°C em YPD líquido (20 g/L de 
dextrose, 20 g/L de peptona, 10 g/L de extrato de levedura) adicionado de 20% de 
glicerol e posteriormente descongeladas em banho de gelo, sendo que 500 µL da 
suspensão de células foram adicionados em tubos contendo 5 mL de meio YPD líquido. 
Os tubos foram, então, incubados sob agitação a 200 rpm (Tecnal, TE-420, São Paulo, 
Brasil), 35°C durante 48 h para reativação e avaliação da viabilidade. Após esse 
período, 100 µL da suspensão celular contidos no YPD foram semeados na superfície 
de Ágar Sabouraud Dextrose (ASD; Oxoid, Reino Unido) adicionado de 300 µg/mL de 
cloranfenicol (Park-Davis), utilizando-se uma alça de Drigalsky. As placas foram 
incubadas a 37°C durante 48 h. As colônias de leveduras foram semeadas no meio 
cromogênico CHROMagar Candida (CHROMagar Microbiology, Paris, França) para 
avaliação da pureza. 
2.2 Padronização do inóculo de Candida krusei para avaliação dos fatores de virulência 
in vitro 
Para a avaliação in vitro de todos os fatores de virulência analisados, as cepas foram 
inicialmente cultivadas em meio NGY (1g/L de Neopeptona Difco, 4 g/L de dextrose, 
1g/L de extrato de levedura). As suspensões celulares foram incubadas por 18 a 24 h 
em agitador rotatório (Tecnal, TE-420, São Paulo, Brasil) a 30 °C, 200 rpm. Esse 
método, proposto por Chaves et al [22], produz um inóculo de cerca de 2 x 108 
células/mL, em um comprimento de onda de 600 nm (Biochrom Libra S32). 
Subsequentemente, foram feitas as diluições necessárias para cada fator de virulência 
avaliado. 
2.3 Capacidade de aderência de Candida krusei à CEBH 
Esse teste foi realizado de acordo com Bates et al. [10]. As células de C. krusei foram 
crescidas “overnight” em NGY, com posterior medição da absorbância em DO 600nm 
dos isolados. Amostras de CEBH foram coletadas em jejum e sem assepsia bucal de 
dois voluntários saudáveis (que não demonstraram colonização por leveduras) com 
swab estéril friccionado por 2 min na cavidade oral e transferidos para tubos falcon 
contendo 5 mL de PBS e mantidas refrigeradas até o momento de experimentação. 
Suspensões de levedura e CEBH foram centrifugadas a 1200 g (4 °C) por 5 min e 
lavadas três vezes com PBS. O inóculo foi padronizado para 5x106 células/mL 
(levedura) e 5x105 células/mL de CEBH. Os dois tipos de células foram misturados em 
iguais proporções (100 µl de cada suspensão) em frascos de vidro estéreis, sendo os 
mesmos incubados em “shaker” a 37 °C por 1h. Em seguida, as células foram fixadas 
em 200 µl de formalina a 10% em PBS e o número de células de levedura aderidas por 
cada CEBH determinado através da contagem de células de leveduras aderidas em 150 
CEBHs, utilizando-se microscópio óptico em 400 vezes de magnificação. O ensaio foi 
realizado em triplicata. 
2.4 Produção de biofilme por Candida krusei 
A metodologia utilizada nesse teste foi proposta por Jin et al.[11]. Inicialmente, alíquotas 
de 100 µL de uma suspensão celular padronizada (107 células/mL), em meio YNB 
("Yeast Nitrogen Base", DifcoTM) enriquecido com 50 mM de glicose (D-glicose 
monohidratada PA, Cinética), foram transferidos para placas de microtitulação de fundo 
chato com 96 poços, e incubados durante 1,5 h a 37°C e 75 rpm de agitação. Para 
controle, oito poços de cada placa de microtitulação foram tratados de igual modo ao 
longo de todo o teste, excetuando-se os conteúdos celulares. 
Após a fase de aderência, as suspensões de Candida foram aspiradas e cada poço foi 
lavado duas vezes com 150 µL de PBS para remoção de células não-aderidas. Em 
seguida, 100 µL de meio YNB ("Yeast Nitrogen Base", DifcoTM) enriquecido com 50 
mM de glicose (D-glicose monohidratada PA, Cinética) foram adicionados a cada um 
dos poços, que foram posteriormente lavados com PBS, e cada placa de microtitulação 
foi, então, incubada a 37 ° C sob agitação de 75 rpm durante 66 h, e, em seguida, a 
produção de biofilme foi quantificada, de forma indireta, por coloração com cristal violeta. 
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Resumidamente, os poços foram lavados duas vezes com 150 µL de PBS e a secagem 
feita à temperatura ambiente durante 45 minutos. Subsequentemente, cada um dos 
poços lavados foi corado com 110 μL de solução aquosa de cristal violeta a 0,4% 
durante 45 minutos. Cada poço foi então lavado quatro vezes com 350 μL de água 
destilada estéril, imediatamente descorado com 200 μL de etanol à 95%. Após 45 
minutos de descoloração, 100 µL da solução de descoloração foram transferidos para 
um novo poço e a quantidade de cristal violeta presente na solução de descoloração 
medida em um leitor de placas de microtitulação (SpectraMAX 340 Tunable Leitor de 
Microplacas; Ltda Molecular Devices) a 570 nm. 
Os valores de absorbância para os controles foram subtraídos dos valores apresentados 
pelos poços de teste para normalização dos resultados. O ensaio foi realizado em 
quintuplicata. Os isolados foram classificados conforme o grau de intensidade de 
formação de biofilme, de acordo com os critérios propostos por Stepanovic et al.[12]. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 Perfil Microbiológico 
Todos os 9 isolados apresentaram colônias puras e coloração com centro lilás e bordas 
mais claras no CHROMagar Candida®. Apresentaram também blastoconídios 
alongados como um “grão de arroz” e pseudo-hifas após análise em microcultivo em 
Ágar fubá acrescido de Tween 80. 
3.2 Capacidade de adesão de Candida krusei às CEBHs 
A capacidade de aderência foi expressa pela quantidade de células de C. krusei 
aderidas em 150 CEBHs. Todos os isolados clínicos e ambientais foram capazes de 
aderir às CEBHs. Dentre os isolados ambientais, a cepa LMMM313, apresentou uma 
média de aderência às CEBHs superior a cepa de referência de C. krusei ATCC 6258, 
sendo a média das triplicatas igual a 30 ± 8 células aderidas/150 CEBH e 25± 3 células 
aderidas/150 CEBH, respectivamente. 
A variação do número de células do isolado com menor capacidade de aderência 
(LMMM249 com adesão de 18±3 células aderidas/150 CEBH) para o de maior 
capacidade (LMMM1500 com adesão de 23±7 células aderidas/150 CEBH ) foi de 5 
células aderidas/150 CEBH para os isolados clínicos, e de 17 células aderidas/150 
CEBH nos isolados ambientais, sendo LMMM334 a cepa com menor capacidade de 
adesão (13±4 células aderidas/150 CEBH) e LMMM313 a cepa de maior capacidade de 
adesão (30±8 células aderidas/150 CEBH) evidenciando moderada variabilidade nos 
resultados. 
De modo geral, os isolados clínicos de C. krusei tiveram adesão média de 21 ± 4 células 
de C. krusei/ 150 CEBHs, tendo capacidade de aderência inferior à cepa de referência 
ATCC6258 de C. krusei e da cepa ATCC90028 de C. albicans que apresentaram uma 
média de 25 ± 3 e 188 ± 13 células aderidas/150 CEBH, respectivamente. Os isolados 
ambientais oriundos de ambiente costeiro tiveram em média 20 ± 6 células de C. krusei/ 
150 CEBH, apresentando capacidade de aderência semelhante aos isolados clínicos e 
inferior às cepas de referência ATCC6258 de C. krusei e ATCC90028 de C. albicans. 
A capacidade de adesão representa um importante fator de virulência, sendo descrito 
como primeiro passo para a colonização e possível infecção[13]. Nosso estudo mostrou 
que todos os isolados de C. krusei foram capazes de aderir as CEBHs, porém com 
menor eficiência quando comparados com C. albicans, que é a espécie mais prevalente 
e virulenta do gênero. Outros estudos corroboram a baixa capacidade de adesão por C. 
krusei, demostrando que a expressão deste fator de virulência por espécie pode ser até 
11 vezes menor do que em C. albicans [14]. 
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Levando-se em consideração que a aderência é o passo inicial para o estabelecimento 
da infecção, e que os isolados ambientais foram capazes de expressar este fator de 
virulência de forma semelhante aos isolados clínicos, é possível que, ao entrar em 
contato com a pele e mucosa das pessoas que utilizam os ambientes dos quais foram 
isolados, estes microrganismos possam colonizar estes indivíduos, podendo, em 
determinado momento causar infecções. Contudo, os estudos que avaliam a expressão 
de fatores de virulência por C. krusei ainda são muito escassos na literatura, 
principalmente quando comparados a C. albicans[15]. 
3.3 Produção de biofilme por Candida krusei 
Ao analisar os isolados clínicos foi observado que 100% (2/2) destes foram capazes de 
produzir biofilme, 50% (1/2) foram classificados como baixos produtores de biofilme e 
50% (1/2) foram classificados como moderados formadores de biofilme. O isolado 
LMMM1500 obtido de amostra oriunda de infecção superficial apresentou a mais baixa 
produção de biofilme, com uma D.O. 570nm de 0,15 ± 0,03 e o isolado com maior 
produção foi a cepa LMMM249, obtido de amostra de sangue, com D.O. 570nm de 0,79 
± 0,03, ao qual apresentou um destaque na alta formação de biofilme comparada a 
ATCC6258 de C. krusei. A média de produção foi representada (valor médio de 
absorbância) de 0,47 ± 0,004. 
Dentre os isolados ambientais, aqueles que produziram biofilme (LMMM212, 
LMMM313, LMMM314, LMMM315, LMMM336, LMMM1489), representaram 85,7% 
(6/7), ao passo que o isolado LMMM334 apresentou-se como não formador de biofilme, 
representando 14,3% (1/7). Por outro lado, 42,8% (3/7) foram classificados como baixos 
produtores de biofilme, ao passo que 28,5% (2/7) apresentaram produção moderada e 
42,8% (3/7) foram classificados como altamente produtores de biofilme. A média de 
produção foi representada por uma D.O. 570nm igual a 0,31 ± 0,23, sendo a menor D.O. 
570nm considerada obtida através da formação de biofilme 0,05 ± 0,00 (LMMM334) e a 
maior sendo de 0,70 ± 0,06 (LMMM313). Ademais, ressalta-se a significativa formação 
de biofilme nas cepas LMMM314 apresentando uma D.O. 570nm igual a 0,39 ± 0,12 e 
LMMM336 com uma D.O. 570nm igual a 0,52 ± 0,05. 
As cepas de referência ATCC6258 de C. krusei e ATCC90028 de C. albicans foram 
classificadas, respectivamente, como fraca e moderada produtoras de biofilme, com 
D.O. 570nm igual a 0,19 ± 0,01 e 0,24 ± 0,03. Sendo assim, a média dos isolados 
clínicos foi levemente superior à média dos isolados ambientais, bem como superior às 
cepas de referência, ao passo que a média dos isolados ambientais foi superior à 
produção das cepas de referência utilizadas nesse estudo. Entretanto, esses resultados 
são preliminares, uma vez que não há ainda uma distribuição igual entre o número de 
isolados clínicos e ambientais para comparação. Este fato ocorreu devido ao isolamento 
social imposto pela pandemia de COVID19. 
É sabido que a formação do biofilme consiste essencialmente em três etapas: fase inicial 
(aderência), maturação (formação de hifas, aumento da colônia e secreção da matriz 
exopolimérica) e disseminação; sendo essa formação regulada por fatores de 
transcrição envolvidos na aderência, filamentação e produção de matriz exopolimérica 
[16], e representa uma comunidade microbiana que confere maior resistência ao 
tratamento antifúngico e promove a manutenção da infecção. 
Nossos resultados mostraram uma moderada formação de biofilme, principalmente 
pelos isolados ambientais. Paiva et al. [17] avaliaram a formação de biofilme in vitro em 
isolados de candidíase vulvovaginal, sendo que C. tropicalis foi a espécie que teve 
maior produção de biofilme, superior a C. albicans, leveduras do complexo C. 
parapsilosis, C. glabrata e C. guilliermondii, reportando C. albicans como uma 
espécie de fraca produção de biofilme. Contudo, em nosso estudo, 2 isolados 
ambientais de C. krusei apresentaram uma forte formação de biofilme, podendo ter uma 
correlação com a adaptação ao ambiente hostil do qual foram obtidos, sugerindo que 
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essa formação possa preservar o microorganismo viável no ambiente, deixando os 
usuários expostos a uma possível fonte de contaminação por mais tempo. 
 
Conclusão 

 
CONCLUSÕES 
Com o presente estudo, pôde-se concluir que todos os isolados de C. krusei, ambientais 
e clínicos demonstraram a capacidade de expressar fatores de virulência a superfícies 
bióticas e abióticas, como adesão a células epiteliais humanas e formação de biofilme. 
Além disso, foi possível obter a padronização dos métodos para a avaliação dos fatores 
de virulência in vitro. 
É pertinente destacar a alta formação de biofilme e adesão à células epiteliais bucais 
humanas pela cepa ambiental LMMM313, ao qual apresentou uma capacidade de 
adesão de 30 ± 8 células aderidas/150 CEBH, superior à cepa controle ATCC6258 de 
C. krusei, bem como uma alta média de formação de biofilme, apresentando uma D.O. 
570nm igual a 0,70 ± 0,06, superior à média de formação da cepa controle ATCC6258 
de C. krusei. Portanto, esta cepa demonstrou uma capacidade significativa de 
expressar fatores de virulência mesmo sendo de origem ambiental oriunda de fezes de 
pombo, compilando com a hipótese de locais de contaminação costeiros e urbanos 
propiciarem um risco de contágio potencial aos indivíduos, visto que esses fatores são 
essenciais no curso do estabelecimento de colonização e de infecções por C. krusei. 
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TÍTULO: ALIMENTOS INFANTIS PARA MENORES DE 36 MESES: PERFIL DE BETA-

CAROTENO EM PAPINHAS E SOPINHAS INDUSTRIALIZADAS 

Resumo 

As recomendações para as crianças consistem em uma alimentação 
predominantemente com alimentos in natura ou minimamente processados, têm-se 
observado um aumento no consumo de alimentos industrializados. Assim, é importante 
avaliar a composição de micronutrientes destes alimentos, como a vitamina A, essencial 
para o crescimento e desenvolvimento das crianças. O objetivo do trabalho é estimar o 
valor do betacaroteno encontrado em alimentos industrializados destinados a crianças 
menores de 36 meses e verificar sua contribuição ao requerimento nutricional de 
vitamina A. A coleta de dados realizou-se em estabelecimentos que comercializavam 
alimentos industrializados destinados a crianças. Os rótulos dos produtos foram 
inseridos no aplicativo Baby Food. A análise do betacaroteno não ocorreu devido à 
suspensão das atividades acadêmicas. Encontrou-se papas, sopas e purês em 28 
estabelecimentos, sendo 29 sabores distintos. A metodologia para determinação de 
carotenoides foi padronizada. Outras atividades da iniciação científica foram realizadas, 
como participação de reuniões, escrita de resumos, treinamento no laboratório, 
participação de projetos de extensão, entre outras. Não foi possível quantificar os teores 
de betacaroteno nas papas, sopas industrializadas, devido a suspensão das atividades 
motivado pela pandemia do COVID-19. Mas as atividades como discente de Iniciação 
Científica continuaram ativas através do grupo de pesquisa Bioquímica dos Alimentos e 
da Nutrição. 
 
Palavras-chave: Alimentos infantis; Nutrição da Criança; Betacaroteno 

TITLE: Baby foods for children under 36 months: Betacarotene profile in industrialized 

baby food and soups 

Abstract 

Recommendations for children consist of eating predominantly fresh or minimally 
processed foods, with an increase in consumption of processed foods. Thus, it is 
important to assess the micronutrient composition of these foods, such as vitamin A, 
which is essential for children's growth and development. The objective of the work is to 
estimate the value of beta-carotene found in processed foods for children under 36 
months and to verify their contribution to the nutritional requirement of vitamin A. Data 
collection was carried out in establishments that commercialized processed foods for 
children. The product labels were inserted in the Baby Food application. The analysis of 
beta-carotene did not occur due to the suspension of academic activities. Papas, soups 
and purees were found in 28 establishments, 29 different flavors. The methodology for 
determining carotenoids has been standardized. Other activities of scientific initiation 
were carried out, such as participation in meetings, writing abstracts, training in the 
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laboratory, participation in extension projects, among others. It was not possible to 
quantify the levels of beta-carotene in porridge, industrialized soups, due to the 
suspension of activities motivated by the pandemic of COVID-19. But the activities as a 
student of Scientific Initiation remained active through the research group Biochemistry 
of Food and Nutrition. 
 
Keywords: Baby food; Child Nutrition; Beta carotene 

Introdução 

A alimentação balanceada é essencial para a promoção das atividades do organismo e 
na contribuição para a saúde infantil. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial 
de Saúde recomendam que o aleitamento materno seja exclusivo até os seis meses de 
idade, e a partir desse período deve ser iniciada a introdução de outros alimentos, 
denominada introdução alimentar. Esta deverá ser complementar ao aleitamento e 
composta alimentos in natura ou minimamente processados como frutas, verduras, 
cerais, ovos e leite (BRASIL, 2019). O consumo precoce de alimentos industrializados 
concomitante com a interrupção do aleitamento materno podem trazer consequências 
no desenvolvimento e crescimento da criança, manifestações de processos alérgicos e 
uma maior probabilidade no desenvolvimento de doenças crônicas (CARDOSO et al., 
2013; MARTINS et al., 2014). Vários nutrientes são primordiais para o desenvolvimento 
da criança, dentre eles destaca-se a vitamina A. Os carotenoides são precursores da 
vitamina A, esta possui ação no impulso nervoso, na resposta imune, na visão, paladar, 
audição, apetite, é antioxidante, age no crescimento e diferenciação celular, tornando-
se, assim, uma vitamina fundamental principalmente para as crianças. Os carotenoides 
mais encontrados nos alimentos são os alfacaroteno, betacaroteno e betacriptoxantina. 
Os principais alimentos com carotenoides são: cenoura, abóbora, pimentão, laranja, 
dentre outros (GOMES, SAUNDERS, ACCIOLY, 2005;CONZZOLINO, 2012; SILVA et 
al.,2016). A deficiência de vitamina A (DVA) é um problema de saúde grave em âmbito 
mundial. Em alguns estados do Nordeste foram encontrados alta prevalência de 
deficiência de vitamina A em crianças menores de 5 anos. A Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde retrata que 17,4% das crianças possuem a DVA e as regiões mais 
acometidas foram o Sudeste (21,6%) e o Nordeste (19,0%) (BRASIL, 2013; QUEIROZ 
et al.2013). A deficiência de vitamina A pode ser causada por alimentação inadequada, 
problemas na absorção, além de níveis de retinol sanguíneos diminuídos durante 
processos infecciosos, sendo essencial a presença do aleitamento materno exclusivo 
nos primeiros seis meses e a preservação da composição nutricional dos alimentos para 
garantir um adequado fornecimento da vitamina (COZZOLINO,2012 ; SILVA, NUNES, 
ASSIS, 2014). Na faixa etária de 4 a 6 meses foi encontrado que aproximadamente 40% 
das crianças já consumiam outros alimentos, como verduras/legumes, e mais de 60% 
das crianças tinham comida salgada e frutas na sua alimentação. Nessa mesma faixa 
de idade, 25% das crianças consumiam iogurte e 6% sopas industrializadas. Dados 
preocupantes, pois o aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis meses e nesse 
período não devem ser incluídas preparações industrializadas. Nesse mesmo estudo, 
20% das crianças que tinha acima de 12 meses já consumiam sopa industrializada e 
32% refrigerante (BRASIL,2019; CARDOSO et al.,2013; HEITOR, LEINER, 
SANTIAGO,2011). Assim, a quantificação dos carotenoides em alimentos que são 
demasiadamente consumidos por crianças é de extrema importância, pois os 
carotenoides são precursores do retinol e agem como fator antioxidante, auxiliando a 
manutenção da saúde da criança (GOMES, SAUNDERS, ACCIOLY, 2005). Desta 
forma, o objetivo desse trabalho é estimar o valor do betacaroteno encontrado em 
alimentos industrializados do tipo papas, purês e sopas comercializados para crianças 
menores de 36 meses e verificar sua contribuição ao requerimento nutricional de 
vitamina A para a criança. 
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Metodologia 

 
O estudo é do tipo quantitativo, transversal e exploratório. Será realizada análise de 
carotenoides das papas, sopas e purês industrializadas indicadas para consumo de 
crianças de 6 a 36 meses. Esse estudo faz parte do projeto de mestrado que analisou 
o perfil alimentar, segundo a densidade energética, de alimentos industrializados 
destinados a crianças de 0 a 36 meses, e do trabalho de doutorado “Nutrition 
composition of industrialized food for 0 to36 month old children: case study in Brazil and 
Portugal” da Universidade do Porto, Portugal. A coleta de dados foi realizada a partir 
dos produtos comercializados nos bairros de maior e menor renda per capita de cada 
distrito da cidade de Natal, RN, conforme descrito no Plano Diretor de Natal. Os bairros 
de maior renda são: Potengi (Distrito Norte), Capim Macio (Distrito Sul), Petrópolis 
(Distrito Leste) e Cidade da Esperança (Distrito Oeste). Os bairros de menor renda são: 
Lagoa Azul (Distrito Norte), Nova Descoberta (Distrito Sul), Mãe Luiza (Distrito Leste) e 
Guarapes (Distrito Oeste). Realizou-se um rastreamento dos locais que comercializam 
esses produtos nos referidos bairros através de uma consulta realizada através dos 
sites: Guia mais, App local, Telelista, Google Maps e ligações telefônicas identificando 
estabelecimentos comerciais que possivelmente vendam as papas e sopas 
industrializadas, tal como farmácias, supermercados e mercadinhos. A coleta de dados 
foi realizada a partir de novembro/2018 até abril/2019, onde para captação das 
informações das papas, purês e sopas utilizou-se o aplicativo para android Baby Food, 
onde cada alimento foi cadastrado através de 30 quesitos que compõe o aplicativo, fez-
se capturação da imagem do rótulo por fotografia. Esse aplicativo foi desenvolvido pela 
Organização Mundial de Saúde para a coleta de dados relacionada com a 
disponibilidade e composição nutricional para alimentos infantis direcionados para 
lactentes e crianças de primeira infância. Foram analisadas todas as marcas e 
denominações dos purês, sopas e papas que no rótulo tinha especificado a faixa de 
idade de seis a trinta e seis meses. Foram considerados papas, purês e sopas os 
alimentos definidos nas categorias purê de fruta/vegetal, sopa, e papa oriundos do 
banco de dados do Baby Food. A composição de betacaroteno será determinada nos 
purês e sopas encontradas em mais de 50% dos estabelecimentos comerciais. O 
betacaroteno será extraído conforme metodologia recomendada pelo Instituto Adolfo 
Lutz (2005), com pequenas adaptações. Será utilizado 5g de amostra, adicionado 40ml 
de acetona resfriada, e homogeneizado a 120 rotações por minuto durante dez minutos 
na mesa agitadora orbital. Em seguida, o líquido deve ser filtrado e o resíduo será 
submetido ao mesmo processo por três vezes. O filtrado final será transferido para um 
funil de separação contendo 20 ml de éter de petróleo e lavado com água destilada. Ao 
conteúdo final será adicionado hidróxido de potássio 30% em metanol, e levado ao 
banho-maria protegido da luz à 35°C por 40 minutos. O conteúdo será novamente 
transferido ao funil de separação e lavado com água. O extrato etéreo contendo 
carotenoides totais será transferido para um balão volumétrico e realizado a leitura em 
Espectrofotômetro no comprimento de onda de 450 nanômetros. O extrato será então 
concentrado em rotaevaporador. O extrato obtido será analisado por cromatografia 
líquida de alta eficiência (CLAE) com detector do tipo “diodearray detector” (CLAE-DAD), 
para separação e determinação da concentração de betacaroteno. Com base em 
Rodriguez-Amaya et al. (2001) com modificações propostas por Medeiros et al. (2019). 
Será utilizado um cromatógrafo líquido de alta eficiência da marca Shimadzu, composto 
por bomba analítica binária (LC-20A 3 XR), injetor automático (SIl-20AD XR), 
desgaseificador (DGU- 20A 3 ), forno para colunas (CTO- 20AC) e, detector de arranjo 
de diodos (SPD-M20A), com sistema controlado pelo software LC Solution®. A coluna 
utilizada será do tipo XR-ODS, da Shim-Pak®, C18, 30 x 20 mm; 2,2 µm. Anteriormente 
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a injeção, o extrato será solubilizado em 500 µL de acetato de etila e serão injetados 5 
µL. A fase móvel utilizada será um gradiente de eluição com os solventes acetonitrila e 
água (900:99 v/v - fase A) e, acetato de etila (fase B) (Tabela 1). O fluxo utilizado na 
coluna será de 0,5 mL/min. A identificação dos carotenoides será efetuada por meio da 
comparação entre os espectros de absorção no UV-visível (450 nm) e, tempo de 
retenção do pico referente ao betacaroteno do extrato de carotenoides com o padrão 
desta substância (Sigma). A proporção de betacaroteno presente no extrato será 
calculada usando a área obtida sob o pico. Previamente será construída uma curva de 
calibração para substância padrão nas concentrações de 0,05, 0,1, 0,025, 0,05, 0,1, 
0,15 e 0,2 mg/mL. Tabela 1 – Composição do gradiente da fase móvel usada nas 
análises de CLAE Tempo (minutos) % Fase A % Fase B 0 100 0 5 75 25 10 30 70 13 0 
100 14 100 0 20 100 0 A quantidade encontrada de betacaroteno será convertida em 
Retinol equivalente, onde 1 micrograma de betacaroteno representa 0,167 micrograma 
de retinol. Em seguida, conforme a resolução RDC Nº. 269, de 22 de setembro de 2005 
que discorre de valores de Ingestão Diária Recomendada de vitamina A para crianças 
lactentes (BRASIL, 2005). Os dados coletados serão extraídos do banco de dados do 
aplicativo Baby Food e inseridos em uma planilha no Excel. Os dados serão 
apresentados em frequências pontuais e relativas, e serão realizados testes estatísticos 
conforme a caracterização dos dados e os resultados. A etapa de quantificação de 
betacaronteno e analises subsequentes não foram realizadas devido a suspensão das 
atividades da Universidade Federal do Rio Grande do Norte motivado pela pandemia do 
corona vírus. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os dados foram coletados em 28 estabelecimentos, do tipo farmácia, supermercado e 
mercados pequenos. Encontrou-se 29 sabores distintos de sopas, papas e purês 
industrializados. A World Health Organization (WHO) publicou em 2019 o documento 
“Commercial foods for infantis and young children in the WHO European Region” 
retratando que na Europa encontrou-se aproximadamente 1800 produtos 
comercializados para as crianças, podemos observar a variedade de oferta encontrada 
neste continente, há uma discrepância ao comparar com os produtos encontrados no 
Brasil, entretanto é valido ressaltar que os nossos resultados então limitados a um tipo 
de produto. Serão avaliadas 7 sabores de papas, sopas e purês industrializados, que 
foram encontrados em 80% dos estabelecimentos, cada amostra será analisada em 
triplicada e cada sabor será analisado em duplicata com lotes distintos. No espaço de 
tempo para execução deste trabalho foi realizado teste da metodologia e sua 
padronização, onde todas as amostras passará pela etapa de saponificação, além disso, 
foi realizado planejamento para as análises químicas das amostras. Entretanto, em 17 
de março de 2020, as atividades da Universidade Federal do Rio Grande do Norte foram 
suspensas devido a pandemia do COVID-19 consequentemente as atividades 
planejadas desse projeto não foram realizadas. Entretanto o trabalho no grupo de 
pesquisa Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição não foi suspenso. As reuniões 
periódicas que aconteciam de forma presencial foram substituídas por reuniões remotas 
realizadas na plataforma Google Meet. Todos os alunos de Iniciação Científica 
participam ativamente na discussão dos temas e no planejamento e elaboração dos 
projetos do grupo. Como resultado das atividades como discente de iniciação cientifica 
nos últimos 12 meses, foram submetidos 3 trabalhos, todos aceitos e publicados. No V 
Congresso Norte e Nordeste de Nutrição Clínica e Esportiva foram apresentados dois 
trabalhos (SILVA et al., 2019; OLIVEIRA et al.,2019), estes trabalhos estão disponíveis 
nos Anais do evento no ISSN 2525-7943. O terceiro trabalho foi apresentado na 13th 
International Food Data Conference held in Lisbon (FREIRE, et al., 2019). O grupo de 
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pesquisa também atua em atividades de extensão com o projeto “Assistência Nutricional 
Materno Infantil (AMInutri)”, com a proposta de realizar ações em Unidades Básicas de 
Saúde, no período que antecede a pandemia foram realizadas reuniões para discussão 
do tema relacionado ao aleitamento materno e a introdução alimentar, os discentes 
produziram banners, folders e cartazes interativos e didáticos para serem utilizados nas 
visitas, estas não puderam ser realizadas devido a pandemia do Covid-19, então como 
forma de explanar esses assuntos extremamente relevantes para a população alvo foi 
criado o perfil no Intagram (@aminutri.ufrn) que conta com a participação dos discentes 
de Iniciação Cientifica com a produção de conteúdos em 5 dias por semana. Logo no 
inicio da pandemia, o grupo AMInutri produziu uma cartilha virtual nomeada “Vamos 
brincar de cozinhar?” composta por receitas para serem elaboradas por crianças e seus 
responsáveis para incentivar as crianças no desenvolvimento de novas habilidades e 
aperfeiçoamento dos sentidos. Essa cartilha foi traduzida para o inglês e foi convertida 
em capítulo(Let?s cook? Recipes to prepare with children: an alternative to promote 
healthy eating during the covid-19 pandemic” (RIBEIRO et al., 2020) do e-book 
“Nutritional and food safety guidelines to combat Covid-19” (MORAIS et al., 2020). 
Adicional a todas as atividades desenvolvidas elaborou-se um relato de experiência 
aceito pela Revista de Extensão & Sociedade da UFRN, com o objetivo de demonstrar 
a criação de materiais educativos para o público materno-infantil no período da 
pandemia, com a elaboração de folders informativos e banner com temas relacionados 
ao aleitamento materno e a introdução alimentar. 
 
Conclusão 

 
A produção e comercialização de produtos destinados a crianças pode estimular a 
introdução de alimentos industrializados na alimentação deste público, todavia, após os 
seis meses de idade devem ser incentivados o consumo de alimentos in natura e 
minimamente processado, esse estudo se propôs a avaliar os níveis de betacaroteno 
por este ser um nutriente essencial em alimentos para crianças de 6 a 36 meses, 
entretanto devido a suspensão das atividades não podemos realizar as análises 
química. Espera-se a volta das atividades para que este trabalho seja finalizado. 
Entretanto, as atividades do grupo de pesquisa Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição 
continuaram durante a pandemia, com as reuniões remotas, houve produção de 
cartilha/capítulo do e-book, relato de experiência, e produção de conteúdos semanais 
no perfil do Instagram (@aminutri.ufrn). Conclui-se então que a pandemia do COVID-19 
impossibilitou a finalização da metodologia deste trabalho, entretanto a atuação como 
discente de Iniciação Científica durante os últimos 12 meses foi aprimorada, com o 
desenvolvimento novas habilidades e de adaptação à realidade atual resultando em 
atividades executadas com competência. A vivência como discente de Iniciação 
Científica foi de demasiada importância, com o encorajamento para a produção de 
conteúdo científico de relevância, houve desenvolvimento da reflexão com relação à 
importância da pesquisa científica e possibilitou o entendimento do funcionamento de 
pesquisa devido sua atuação em reuniões de planejamento, discussão e execução. 
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TÍTULO: PERFIL IMUNOMOLECULAR DAS LEUCEMIAS AGUDAS: UMA 

ABORDAGEM BASEADA EM CITOMETRIA DE FLUXO 

Resumo 

As leucemias agudas pertencem a um grupo heterogêneo doenças clonais malignas, 
caracterizadas por anomalias quantitativas e qualitativas. A imunofenotipagem tem se 
tornado de fundamental relevância no diagnóstico e acompanhamento das leucemias 
agudas. Portanto, a citometria de fluxo vem se destacando como metodologia moderna, 
representando caracteristicamente um método de análise multiparamétrica e 
quantitativa de células sanguíneas normais e leucêmicas. Atualmente, os estágios de 
diferenciação celular e linhagens envolvidas nos processos leucêmicos, têm sido 
demonstrados por meio do uso de anticorpos monoclonais. Vários estudos vêm 
demonstrando que a expressão de determinados marcadores podem determinar fatores 
prognósticos independentes para estas doenças. Portanto, neste estudo foram 
avaliados perfis imunológicos de pacientes com leucemias mieloide agudas ( LMA ) e 
leucemias linfóde aguda ( LLA ), correlacionando os resultados encontrados com os 
dados clínicos, laboratoriais e demográficos de pacientes com diagnóstico clínico de 
leucemia aguda encaminhados à unidade de Hematologia e ao e ao serviço de 
Citometria de Fluxo do Laboratório de Hematologia do Hemocentro do Rio Grande do 
norte. Concluiu-se nesta etapa do trabalho que, foi possível diagnosticar e classificar as 
LMA ou LLA com base na imunofenotipagem pela citometria de fluxo com o uso de 
painéis de anticorpo monoclonais (AcMo).  
 
 
 

 
Palavras-chave: Leucemia agudas, Flow cytometry, monoclonal antibodies, 

TITLE: IMMUNOMOLECULAR PROFILE OF ACUTE LEUKEMIAS: AN APPROACH 

BASED ON FLOW CYTOMETRY 

Abstract 

Acute leukemias belong to a heterogeneous group of malignant clonal diseases, 
characterized by quantitative and qualitative anomalies. Immunophenotyping has 
become of fundamental relevance in the diagnosis and monitoring of acute leukemias. 
Therefore, flow cytometry has stood out as a modern methodology, characteristically 
representing a method of multiparametric and quantitative analysis of normal and 
leukemic blood cells. Currently, the stages of cell differentiation and lineages involved in 
leukemic processes have been demonstrated through the use of monoclonal antibodies. 
Several studies have shown that the expression of certain markers can determine 
independent prognostic factors for these diseases. Therefore, in this study, 
immunological profiles of patients with acute myeloid leukemia (AML) and acute 
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lymphoblastic leukemia (ALL) were evaluated, correlating the results found with the 
clinical, laboratory and demographic data of patients with clinical diagnosis of acute 
leukemia referred to the Hematology unit and to and to the Flow Cytometry service of 
the Hematology Laboratory of the Blood Center of Rio Grande do norte. It was concluded 
at this stage of the work that it was possible to diagnose and classify AML or ALL based 
on immunophenotyping by flow cytometry using monoclonal antibody panels (AcMo). 
This immunophenotypic determination allowed the clinical staff to be able to direct a 
therapeutic approach in two different ways according to the identif 
 
Keywords: Acute leukemias, Flow cytometry, monoclonal antibodies, 

Introdução 

As leucemias agudas fazem parte de um grupo heterogêneo de doenças clonais de 
precursores hematopoiéticos, caracterizadas por anomalias quantitativas e qualitativas. 
Devido à extrema heterogeneidade das entidades englobadas sob a mesma 
denominação, tanto no aspecto clínico como no comportamento biológico, é 
fundamental a utilização de critérios diagnósticos precisos para a sua classificação. 
Recentemente, métodos diagnósticos mais sofisticados, imunológicos e moleculares, 
redefiniram a classificação das leucemias de acordo com a origem celular, linfóide (B ou 
T e maturidade celular) e mieloide, além do tipo de anormalidade genética envolvida ( 
1-6). Desta forma, as leucemias são classificadas de acordo com o tipo celular envolvido 
e o grau de maturação das células. A célula na qual ocorre a transformação leucêmica 
pode ser uma célula precursora linfóide, mielóide, linfóide madura ou ainda uma célula 
tronco pluripotente com capacidade para diferenciar-se tanto em célula tronco mielóide 
quanto em célula trono linfóide (3). Nas leucemias agudas enquadram-se as leucemias 
mielóides agudas, LMA e as leucemias linfóide aguda, LLA. As LMAs pertencem a um 
grupo heterogêneo de doenças clonais do tecido hematopoético, que se caracteriza pela 
proliferação anormal de células progenitoras da linhagem mieloide, os mieloblastos, 
ocasionando produção insuficiente de células sanguíneas maduras normais, com 
consequente substituição do tecido normal (4). As LLAs são derivada das células 
linfóides indiferenciadas, os linfoblastos, que estão presentes em grande número na 
medula óssea, no timo e nos gânglios linfáticos (6,7). Atualmente graças ao emprego 
dos AcMo conjugados a fluorocromos e graças à tecnologia da citometria de fluxo, tem 
sido possível a identificação desses processos neoplásicos ( 10 ). A análise por 
citômetria de fluxo é caracterizada pela expressão de proteínas de membrana 
evidenciada pela marcação dos anticorpos monoclonais e poderá desta forma 
caracterizar os tipos da leucemia em mieloide ou linfóide. 
 
Metodologia 

 
As amostras para as análises foram coletadas da seguinte forma: medula óssea (MO), 
com anticoagulante heparina e sangue periférico(SP) com o anticoagulante EDTA 
(ácido etilenodiamino tetra-acético). Foi constituído um painel de AcMo para Leucemias. 
Inicialmente foi realizado um painel para que se pudesse distinguir as LLAs e LMAs. Em 
seguida, usamos um painel complementar mais detalhado para se poder identificar os 
subtipos FAB para LMAs e subtipos T e B para as LLAs. O painel primário foi constituído 
pelos anticorpos: CD45/CD14; CD3/CD19/CD45; CD33/CD34, CD7 e CD10. E o 
complementar: CD3 , CD22, CD13 de superfície (sCD3, sCD22 e sCD13) e 
intracitoplasmático (cCD3, cCD22 e cCD13) além de anti Terminal deoxinucleotidil 
Transferase (TdT), anti CD4; CD8, CD3/HLA-DR, CD61 e CD42. O procedimento de lise 
celular direta inicia com a pipetagem de 50 microlitros do sangue periférico ou de medula 
óssea previamente homogeneizada, é adicionado em um tubos de hemólise, em 
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seguida o anticorpo ligado ao fluorocromo selecionado é adicionado para poder haver a 
interação precisa para a aquisição dos resultados, neste período os tubos com a solução 
feita é guardado em local protegido da luz, para que haja interação específica, não tendo 
interferência da luminosidade ambiente. Assim que passados 30 min as amostras foram 
lavadas duas vezes em solução de PBS, pH 7,2 com 5% de soro bovino fetal (PBS/SFB 
a 4%) e centrifugadas durante 5 minutos na centrífuga de bancada a 1.500 rpm , o 
sobrenadante foi desprezado após a última rotação, duas gotas de PBS é adicionado. 
Para a marcação dos antígenos intracitoplasmáticos foi realizada, inicialmente, uma 
permeabilização celular preliminar para, em seguida, marcar com o AcMo. Para 
marcação intracitoplasmática as células mononucleares provenientes de aspirado de 
medula óssea e sangue periférico foram lavadas duas vezes em solução de PBS, pH 
7,2 com 5% de soro bovino fetal (PBS/SFB a 4%). Preparo da solução de lise a 10%, 
em água destilada (Becton Dickinson´s FACS lysing solution). Preparo da solução de 
trabalho: 1 mL de solução de paraformaldeído juntamente com 1 mL de solução de lise 
previamente diluída. O material foi fixado e permeabilizado previamente. 
Posteriormente, a suspensão celular será incubada com 2 mL da solução de trabalho 
por 10 minutos à temperatura ambiente. Lavagem das amostras com solução PBS e em 
seguida, após desprezar o sobrenadante, é agitado o tubo para soltar o pellet de células 
concentrados no interior do tubo e adicionado os anticorpos específicos. Assim que 
passados 30 minutos as amostras foram lavadas duas vezes em solução de PBS e 
centrifugadas durante 5 minutos na centrífuga de bancada a 1.500 rpm , o sobrenadante 
foi desprezado após a última rotação, duas gotas de PBS foram adicionado. A aquisição 
e análise foram realizadas em citômetro de fluxo FACscScalibur (Beckton Dickinson) em 
plataforma machintosh. Foi utilizado ainda o programa Cell Quest software (Beckton 
Dickinson), utilizando o eixo de dispersão lateral (Side Scatter-SSC). A aquisição será 
realizada em uma etapa com aquisição de 20.000 a 50.000 total. Para cada amostra 
analisada serão empregados controles isotípicos de marcação inespecífica que servirão 
como referencial para calibração do citômetro de fluxo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dentre os diversos tipos de leucemias existentes, algumas formas são mais comuns em 
crianças. Outras formas ocorrem principalmente em adultos. As Leucemias Agudas (LA) 
podem ser de origem mieloide, LMA ou linfóide, LLA podendo as LLA serem 
subclassificadas em linhagem B ou T e as mielóides em M1 a M7 (FAB) de acordo com 
a expressão de antígenos identificados na Citometria de fluxo. Através do presente 
estudo foi possível estabelecer padrões de expressão antigênica para os variados 
subtipos de leucemias agudas (LAs) e estabelecer correlações com os casos recém 
diagnosticados, refratários ao tratamento e recorrência da doença. 
 
Conclusão 

 
Através dos procedimentos metodológicos de análise por citometria de fluxo aplicados 
nas amostras dos pacientes encaminhados à unidade de Hematologia e ao serviço de 
Citometria de Fluxo do Laboratório de Hematologia do Hemocentro do Rio Grande do 
Norte, foi possível a identificação e classificação das leucemias agudas em LMAs e/ou 
LLAs, com base no uso dos painéis de anticorpos monoclonais (AcMo). Sendo assim, o 
estudo contribuiu para uma possível tomada de decisão por parte do corpo clínico, no 
tocante ao prognóstico, evolução e tratamento do paciente. 
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TÍTULO: TREINO DE MARCHA EM ESTEIRA INCLINADA E ANÁLISE DO 

DESEMPENHO CARDIOVASCULAR E MOTOR DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

Introdução: Indivíduos acometidos por Acidente Vascular Cerebral comumente 
apresentam alterações motoras e/ou sensitivas, uni ou bilaterais. Dentre as sequelas 
geradas pelo AVC, o comprometimento da marcha é uma das principais limitações 
presente nesses sujeitos, o que frequentemente resulta em incapacidade funcional. 
Objetivo: Aplicar e avaliar os efeitos de um protocolo de treinamento de marcha em 
esteira inclinada, no desempenho cardiovascular e motor de indivíduos com AVC na 
fase crônica. Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico randomizado, no qual 26 
sujeitos com sequelas de AVC foram alocados de forma aleatória em grupos controle 
(GC, n=12) e Grupo experimental (GE1, n=12; e GE2, n=12). Todos os participantes 
foram avaliados antes e depois do treinamento, quanto à velocidade da marcha, 
capacidade funcional e parâmetros cardiovasculares. Resultados: Não foram 
observadas diferenças estatísticas entre os grupos para nenhuma das variáveis 
relativas à FC. Os resultados relativos à pressão arterial se comportaram de maneira 
semelhante; contudo, observou-se mudança nas médias ao longo do tempo para PAM 
5 minutos. Quanto as variáveis funcionais da marcha, houve alteração nas médias de 
velocidade ao longo do tempo. Conclusão: De acordo com os resultados obtidos, o 
treinamento em esteira inclinada, quando comparado ao treino sem inclinação, não se 
mostrou mais eficaz na melhora dos parâmetros funcionais e cardiovasculares 
investigados por este estudo. 
 
Palavras-chave: Treino em esteira. AVC. Marcha. Fisioterapia. 

TITLE: INCLINED TREADMILL GAIT TRAINING AND ANALYSIS OF 

CARDIOVASCULAR AND MOTOR PERFORMANCE OF INDIVIDUALS WITH 

STROKE 

Abstract 

Introduction: Individuals affected by stroke commonly present motor and / or sensory 
alterations, uni or bilateral. Among the sequelae generated by the stroke, impaired gait 
is one of the main limitations present in these subjects, which commonly results in 
functional disability. Objective: To apply and evaluate the effects of an inclined 
treadmill training protocol on the cardiovascular and motor performance of individuals 
with stroke in the chronic phase. Methodology: This is a randomized clinical trial, in which 
26 subjects with stroke sequelae were randomly allocated to control groups (CG, n = 12) 
and experimental group (GE1, n = 12; and GE2, n = 12). All participants were assessed 
before and after training for gait speed, functional capacity and cardiovascular 
parameters. Results: There were no statistical differences between groups for any of the 
HR-related variables. Blood pressure results behaved similarly; however, a change in 
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means over time was observed for PAM 5 minutes. As for the functional variables of gait, 
there was a change in speed averages over time. Conclusion: According to the results 
obtained, training on a inclined treadmill, when compared to training without inclination, 
was not more effective in improving the functional and cardiovascular parameters 
investigated by this study. 
 
Keywords: Training on treadmill. Stroke. Gait. Physical Therapy. 

Introdução 

Pessoas acometidos por Acidente Vascular Cerebral (AVC) comumente apresentam 
alterações motoras e/ou sensitivas, uni ou bilaterais, perda de força e de coordenação, 
distúrbios do campo visual e déficits cognitivos, perceptivos e de linguagem (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2006). 
Tais alterações promovem dificuldades na execução de atividades funcionais e 
diminuição da realização das atividades de vida diária, com consequente redução da 
participação social desses indivíduos (LANGHORNE, COUPAR & POLLOCK, 2009). 
Um importante fator que leva a incapacidade funcional após AVC consiste nas 
alterações na marcha (KUAN, TSOU & SU, 1999), esta caracteriza-se pela 
movimentação lenta, laboriosa e descoordenada dos membros, embora possam ser 
notados diferentes padrões de marcha de acordo com o grau de recuperação motora 
(CHEN et al., 2003). 
Diante de todas as implicações citadas, os pacientes com AVC têm demonstrado baixos 
níveis de atividade física (IVEY, HAFER-MACKO & MACKO, 2006). Esta, por sua vez, 
ocasiona declínio na capacidade aeróbia, com diminuição da tolerância ao exercício e 
limitação na realização de atividades diárias (STOLLER et al., 2012). Há, portanto, um 
ciclo vicioso envolvendo inatividade física e declínio funcional (PANG et al., 2013). Logo, 
o restabelecimento da marcha é um dos principais objetivos dos programas de 
reabilitação após AVC, visando a aquisição de padrões mais funcionais e o aumento da 
velocidade da caminhada, com melhora da função cardiovascular (BILLINGER et al., 
2014; HSU, TANG & JAN, 2003; LIN et al., 2006). 
Estudos têm indicado que o treino em esteira ergométrica melhora a velocidade da 
marcha (PANG et al., 2013; TANG et al., 2009) e os parâmetros cardiovasculares, 
diminuindo a pressão arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) desses pacientes 
(JORGENSEN et al., 2010; RAIMUNDO et al., 2013). Ademais, o treino em esteira tem 
demostrado ser eficaz para a melhora da marcha, do equilíbrio postural, da mobilidade 
funcional e da função dos membros inferiores de indivíduos com AVC (DUNCAN et al., 
1998; GLOBAS et al., 2012; LETOMBE et al., 2010; MACKO et al., 2005). 
Embora estudos tenham verificado os efeitos da inclinação da esteira sobre a marcha 
hemiparética, não há estudos que analisem conjuntamente as repercussões 
cardiovasculares e motoras de um protocolo de treinamento com diferentes inclinações 
da esteira em indivíduos com AVC. 
Nesse contexto, esse trabalho objetivou aplicar e avaliar os efeitos de um protocolo de 
treinamento de marcha em esteira inclinada, no desempenho cardiovascular e motor de 
indivíduos com AVC na fase crônica, bem como investigar se há influência da inclinação 
da esteira durante o treino de marcha sobre os parâmetros cardiovasculares e da função 
motora, e comparar ao treino de marcha em esteira sem inclinação. 
 
Metodologia 

 
O presente estudo trata-se de um ensaio clínico randomizado, seguindo as 
recomendações do CONSORT (2010). Os procedimentos de coleta de dados foram 
realizados no Departamento de Fisioterapia da UFRN. A amostra foi recrutada por 
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conveniência a partir de uma população de indivíduos com AVC residentes no município 
de Natal – RN ou proximidades. 
Para o cálculo amostral, foi adotada a variável velocidade da marcha (m/s) como 
desfecho primário. Considerando uma taxa de desistência de aproximadamente 10%, 
determinou-se uma amostra de 36 participantes no total. 
A seleção dos participantes foi realizada mediante os critérios de inclusão: diagnóstico 
de AVC unilateral que resultou em déficits de marcha; tempo de sequela igual ou 
superior a seis meses; faixa etária entre 20 e 70 anos; habilidade para deambular sem 
assistência pessoal em ambientes fechados (escores da Categoria de Deambulação 
Funcional [FAC] iguais ou superiores a 3) (MEHRHOLZ et al., 2007); velocidade da 
marcha no solo lenta ou moderada (inferior a 0,8 m/s) (BOWDEN et al., 2008); e 
capacidade de obedecer a comandos simples. 
Os critérios de exclusão foram: estar em período gestacional; apresentar instabilidade 
nas condições cardíacas e/ou falência cardíaca (escores da New York Heart Association 
[NYHA] iguais ou superiores a 3) (REMME & SWEDBERG, 2001); apresentar outras 
condições clínicas afetando a marcha; apresentar dor e/ou desconforto acentuado; 
apresentar descompensações na pressão arterial sistêmica, com os valores sistólico e 
diastólico acima de, respectivamente, 200mmHg e 110mmHg, antes e/ou após o 
treinamento (BALADY et al., 1998); e frequência cardíaca acima dos valores 
submáximos permitidos durante o treinamento, calculados por meio da fórmula 
[FCsub=0,75 x (220 – idade)] (FOX III et al., 1971). 
Esta pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa (parecer número 
2.167.158). Na ocasião do ingresso no estudo, os participantes assinaram um termo de 
consentimento livre e esclarecido – TCLE. A sequência de aleatorização foi gerada por 
um pesquisador externo ao estudo. As medidas de desfecho foram avaliadas por 
pesquisadores mascarados em relação à alocação por grupo. Apenas as variáveis 
coletadas durante os treinamentos foram avaliadas pelos terapeutas do estudo (não-
cegos). A análise estatística foi realizada por um avaliador, cego quanto à alocação nos 
grupos. 
Medidas de caracterização da amostra 
Os dados clínicos, demográficos e antropométricos foram avaliados por meio de um 
formulário de identificação estruturado. 
Medidas de desfecho 
Velocidade da marcha – Foi mensurada através do teste de caminhada de 10 metros 
(BOHANNON, 1997). 
Função motora – A mensuração do torque e da fadiga neuromuscular do quadríceps de 
ambos os membros inferiores foi verificada utilizando um dinamômetro isocinético 
(Biodex Multi-Joint System 3 pro® - USA). 
Parâmetros cardiovasculares – Foram verificados a pressão arterial sistêmica, a 
frequência cardíaca de repouso e a saturação periférica de oxigênio, utilizando-se um 
esfigmomanômetro digital de braço (Fisomat Confort III®), adequadamente calibrado. 
Já a FC de repouso é mensurada por meio de um cardiofrequencímetro (Polar Care®). 
A SpO2, por sua vez, é verificada utilizando-se um oxímetro de pulso (SB-100 - 
Rossmax®). 
Procedimentos de avaliação 
Os pacientes foram submetidos a uma abordagem para obtenção dos dados de 
caracterização da amostra. Na sequência, os participantes permaneceram em repouso, 
sentados, por, no mínimo, 15 minutos. Após esse intervalo de descanso, foram obtidos 
os parâmetros cardiovasculares (no repouso). Em seguida, foram avaliadas a 
velocidade da marcha e a função motora. As medidas de desfecho foram coletadas ao 
término das intervenções e também após 30 dias do término das intervenções (follow-
up). 
Protocolo experimental 
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No dia da avaliação inicial, a 1a sessão de intervenção foi iniciada, e o indivíduo foi 
aleatorizado em um dos grupos: 
Grupo controle (GC): Treino de marcha em esteira sem inclinação. Para o treinamento 
em esteira, foi utilizado o sistema Gait Trainer (Gait Trainer System 2 - Biodex Medical 
Systems®). Associado à esteira, há um sistema de suporte parcial de peso, composto 
por um colete acoplado a um mecanismo de suspensão do peso corporal. Porém, o 
colete foi utilizado apenas com a finalidade de proporcionar segurança e equilíbrio, sem 
prover nenhum suporte (RIBEIRO et al., 2017). O protocolo de treinamento seguiu o 
utilizado em estudo prévio (RIBEIRO et al., 2017). As sessões de treino na esteira 
tiveram duração de 30 minutos, sendo permitidos dois pequenos períodos de repouso. 
Nestas pausas, os terapeutas realizaram o monitoramento dos parâmetros 
cardiovasculares (PA, FC e SpO2), da percepção de esforço e de dor. A FC, entretanto, 
foi monitorada durante toda a sessão, de modo a não ultrapassar os valores 
submáximos permitidos (75% da frequência máxima), e para que o treinamento pudesse 
ocorrer mantendo-se a frequência-alvo de 50% da frequência cardíaca máxima 
(BILLINGER et al., 2014). Terminada a sessão, o indivíduo foi novamente avaliado 
quanto aos parâmetros cardiovasculares, no 1º e no 5º minuto após o término da 
sessão. 
O mesmo protocolo de treinamento foi utilizado para os grupos experimentais 1 (GE1) 
e 2 (GE2), associados a inclinação de 5% e 10%, respectivamente (MORENO, 
MENDES & LINDQUIST, 2011). 
Análise dos dados 
Foi realizada utilizando o software SPSS para Windows, considerando α=5%. A 
normalidade dos dados foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk. A Análise de 
Variância (ANOVA) two way com medidas repetidas foi utilizada para análise do efeito 
das intervenções sobre as medidas de desfecho, considerando as medidas temporais 
(pré-treino, pós-treino e seguimento) como fator dentre sujeitos e a variável "grupo" 
como fator entre sujeitos, sendo utilizado o ajuste de Bonferroni para as comparações 
múltiplas (post hoc). 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra foi composta por 26 sujeitos de ambos os sexos, sendo 17 homens e 9 
mulheres, com idade variando entre 32 e 68 anos (56,55 ± 9,2). Destes, 22 haviam 
sofrido o primeiro episódio de AVC há mais de um ano e 13 faziam uso de dispositivos 
auxiliares da marcha. Demais dados sociodemográficos e clínicos estão expostos na 
Tabela 1. 
De acordo com a ANOVA, nenhum dos desfechos relativos à frequência cardíaca 
apresentou interação tempo*grupo (FC inicial: F=0,942; P=0,447; FC 1 minuto: F=0,264; 
P=0,876; FC 5 minutos: F=0,562; P= 0,683), bem como alteração nas médias ao longo 
do tempo (FC inicial: F=0,777; P=0,464; FC 1 minuto: F=0,420; P=0,630; FC 5 minutos: 
F=2,202; P=0,125) (Tabela 2). Imediatamente após as intervenções (pós-treinamento), 
não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para 
nenhuma das variáveis relativas à FC (Tabela 3). 
Os desfechos relativos à Pressão Arterial Média (PAM) se comportaram de maneira 
semelhante, no que se refere à interação tempo*grupo (PAM inicial: F=0,598; P=0,637; 
PAM final: F=1,580; P=0,201; PAM 5 minutos: F=1,763; P=0,154), e também ao 
comportamento das médias ao longo do tempo para PAM inicial (F=0,281; P=0,717) e 
PAM final (F=2,338; P=0,113). Contudo, observou-se mudança nas médias ao longo do 
tempo para PAM 5 minutos (F=3,604; P=0,036) (Tabela 2). Imediatamente após as 
intervenções (pós-treinamento), não foram observadas diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos para nenhuma das variáveis relativas à PA (Tabela 3). 
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Variáveis funcionais da marcha e torque neuromuscular 
Quanto as variáveis funcionais da marcha, verificamos que para a velocidade da marcha 
(TC10m) não houve interação tempo*grupo (F=0,658; P=0,611); contudo, houve 
alteração nas médias de velocidade ao longo do tempo (F=4,963; P=0,014). As 
comparações entre grupos imediatamente após as intervenções (pós-treinamento) 
quanto às variáveis funcionais da marcha estão dispostas na Tabela 5. 
No concernente ao pico de torque extensor isométrico, para ambos os membros 
inferiores, não foi verificada diferença entre os grupos em nenhum dos momentos de 
avaliação (membro inferior não afetado: F=0,751; P=0,541; membro inferior afetado: 
F=0,845; P=0,469). Além disso, as médias para o pico de torque não foram diferentes 
ao longo do tempo (membro inferior não afetado: F=1,457; P=0,245; membro inferior 
afetado: F=0,971; P=0,358) (Tabela 4). As comparações entre grupos imediatamente 
após as intervenções (pós-treinamento) quanto ao pico de torque isométrico estão 
dispostas na Tabela 5. 
Discussão 
De acordo com os resultados obtidos, nenhum dos protocolos de treinamento em esteira 
foi capaz de promover mudanças estatísticas nas variáveis cardiovasculares (FC e PA) 
de portadores de AVC crônico após 18 sessões de treinamento. Uma revisão feita por 
Pang et al. (2013) demonstrou que a grande maioria dos estudos que utilizaram a esteira 
como estratégia de reabilitação, aplicaram um protocolo de pelo menos 12 semanas de 
duração (3 vezes por semana) e verificaram ganhos em diversos aspectos funcionais 
como velocidade de marcha, VO2 pico e distância percorrida num teste de caminhada. 
No entanto, essa revisão não investigou o comportamento das variáveis 
cardiovasculares (PANG et al., 2013). No nosso estudo realizamos um protocolo de 6 
semanas, com uma frequência de 3 vezes por semana, o que seria considerado pela 
literatura como tempo mínimo necessário para expressar adaptações em vítimas de 
AVC (GLOBAS et al., 2012). Apesar disso, não observamos alterações na FC e PA, o 
que pode sugerir que adaptações dessas variáveis requeiram um maior tempo de 
treinamento que o mínimo recomendado. 
Quanto à progressão do treinamento, nosso estudo utilizou-se apenas do aumento da 
velocidade da esteira, a partir da retirada das mãos do apoio, de maneira que não foi 
utilizada uma “frequência cardíaca alvo” com esse fim. Durante os treinamentos 
monitoramos os participantes para que não fossem ultrapassados valores de FC 
submáxima (75% da FC máxima). Dessa maneira, é possível que um controle da 
intensidade pela FC alvo pudesse aumentar as chances de sucesso do treinamento. 
Com relação aos aspectos funcionais da marcha, não houve diferença intergrupos para 
velocidade de marcha em nenhum dos momentos de avaliação. Além disso, a análise 
intragrupos não evidenciou diferenças ao longo do tempo nas médias de nenhum dos 
grupos do estudo. Apesar disso, verificou-se que as médias gerais foram diferentes ao 
longo do tempo. Em primeira análise, esses achados poderiam indicar que diferenças 
intragrupos não foram ainda explícitas graças ao tamanho amostral (n=26), que ainda é 
menor que o estipulado para a pesquisa (n=36) e que acaba por limitar nossas 
inferências. 
Werner e colaboradores (2007), ao submeterem indivíduos hemiparéticos a superfícies 
inclinadas a 6% e 8%, perceberam que a inclinação anterior culminou numa marcha 
mais simétrica (WERNER et al., 2007). Já Gama e colaboradores (2015), no seu estudo, 
encontraram melhora da velocidade de marcha após um protocolo com inclinação 
anterior de 10% em detrimento de um treino em esteira sem inclinação. O estudo aponta 
ainda que o aumento na velocidade de marcha verificado pode estar relacionado ao 
aumento do comprimento da passada gerado pela inclinação (GAMA et al., 2015). 
Por outro lado, de acordo com nossos achados, uma maior intensidade de treino 
baseada na inclinação não se traduziu em melhores resultados em termos de ganhos 
de força. Na verdade, quanto ao pico de torque isométrico dos músculos extensores do 
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joelho, não foram encontradas melhoras estatísticas em nenhum dos grupos do estudo 
para ambos os membros inferiores. Apesar disso, o Grupo Experimental 1 apresentou 
um aumento de 21,1 N/m no valor do torque do membro inferior mais afetado, o que 
equivale a aproximadamente 27,7% de aumento. 
Não foram encontrados na literatura trabalhos que investigassem o comportamento da 
variável pico de torque frente a protocolos baseados na inclinação da esteira para 
indivíduos com AVC. Contudo, Rodio e Fattorini (2014) testaram protocolos com 
algumas variações de inclinação da esteira na melhora da força de membros inferiores 
de adultos jovens, que foram divididos em 4 grupos em relação à inclinação: 0%, +20% 
(anterior), -20% (posterior) e misto (15 minutos a -20% e 15 minutos a +20%). Todos os 
grupos treinaram 3 vezes por semana, durante 6 semanas e apenas o grupo em declive 
(-20%) apresentou ganhos de força estatisticamente significativos (RODIO & 
FATTORINI, 2014). Isso corrobora com nosso entendimento de que maiores inclinações 
em aclive não representaram necessariamente ganhos em força. No entanto, as 
diferenças entre as populações do estudo anterior e do presente estudo limitam a 
extrapolação de resultados. 
Ainda com relação à força de MI, deve-se ressaltar que a variável pico de torque não 
necessariamente é a melhor correlacionada com ganhos funcionais e melhora dos 
aspectos da marcha, uma vez que dificilmente atividades rotineiras estão longe de 
requererem a força máxima quantificada pelo pico (POHL et al., 2002b). Dessa forma, 
uma análise da taxa de desenvolvimento de torque seja mais apropriada para 
conclusões a respeito da funcionalidade. 
 
Conclusão 

 
De acordo com os resultados obtidos concluímos que, o treinamento em esteira 
inclinada, quando comparado ao treino sem inclinação, não se demonstrou mais eficaz 
na melhora dos parâmetros funcionais e cardiovasculares investigados por este estudo. 
Contudo, espelhado na literatura a respeito do treinamento aeróbico, pode-se sugerir 
que o modo de investigação utilizado por este estudo não tenha favorecido a expressão 
de mudanças. Um maior tempo de treino pode ser necessário para que os resultados 
sejam expressivos tanto nas variáveis cardiovasculares quanto nas funcionais. Ainda, é 
provável que o tamanho amostral ainda não totalizado tenha influenciado na não 
detecção de mudanças. 
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Tabela 1 -Caracterização da amostra segundo o grupo de intervenção (n=26). 
 

 
Tabela 2 - Comportamento das variáveis cardiovasculares dos grupos pré e pós-
treinamento e após seguimento de 1 mês (n=26). 
 

 
Tabela 3 - Diferença média das variáveis cardiovasculares entre os grupos controle, 
experimental 1 e experimental 2 no pós-treinamento (n=26). 
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Tabela 4- Comportamento das medidas de desfecho por grupo nos momentos de 
avaliação, reavaliação e após seguimento de 1 mês (n = 26). 
 

 
Tabela 5- Diferença média das variáveis funcionais da marcha, torque isométrico e 
qualidade de vida entre os grupos controle, experimental 1 e experimental 2 no pós-
treinamento. 
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TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA DE MÃES DE CRIANÇAS COM ALERGIA À 

PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Alergia alimentar constitui-se em reação adversa ao componente 
proteico do alimento, sendo a alergia à proteína do leite de vaca (APLV) a mais frequente 
em lactentes, quando na ausência do leite materno. OBJETIVOS: Avaliar qualidade de 
vida (QV) de mães de lactentes com APLV. Assegurar uma vida saudável e promover o 
bem estar para todos, sendo este último, objetivo da Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas. MÉTODOS: Estudo observacional com 27 mães cuidadoras de 
crianças com APLV, acompanhadas no ambulatório de gastroenterologia pediátrica do 
Hospital Universitário Onofre Lopes, em 2019. Utilizou-se questionário inespecífico de 
avaliação de QV, o Caregiver Burden scale, composto de 22 questões, distribuídas em 
5 índices, além do escore global: “tensão geral”, “isolamento”, “decepção”, 
“envolvimento emocional” e “ambiente”. Estabelece-se média que varia de 1 a 4, sendo 
1 considerado menor impacto e 4, maior impacto negativo sobre QV. RESULTADOS: O 
escore médio global foi 1,89+0,56. O escore médio dos distintos domínios variou de 
2,12+0,93, na dimensão “ambiente” a 1,07+0,20, na dimensão “envolvimento 
emocional”. Escores intermediários foram encontrados para “tensão geral” (2,09+0,71), 
“isolamento” (2,03+0,96) e “decepção” (1,85+0,66). CONCLUSÃO: Observou-se 
impacto negativo e dificuldades em relação à logística do cuidado, ao bem-estar do 
cuidador e sua vida social. Aspectos psicoemocionais obtiveram menor 
comprometimento, sugerindo menor interferência na QV. 
 
Palavras-chave: Alergia Alimentar. Qualidade de Vida. Pediatria. 

TITLE: QUALITY OF LIFE OF MOTHERS OF CHILDREN WITH COW’S MILK PROTEIN 

ALLERGY. 

Abstract 

INTRODUCTION: Food allergy is an adverse reaction to the protein component of the 
food, with allergy to cow's milk protein (CMPA) being the most frequent in infants, when 
in the absence of breast milk. OBJECTIVES: Assess the quality of life (QoL) of mothers 
of infants with CMPA. Ensuring a healthy life and promoting well-being for all, an 
objective of the United Nations 2030 Agenda. METHODS: Observational study with 27 
caregiving mothers of children with CMPA, followed up at the pediatric gastroenterology 
outpatient clinic of Hospital Universitário Onofre Lopes, in 2019. The Caregiver Burden 
scale, a nonspecific questionnaire for QoL, was applied. Consists of 22 questions, 
distributed in 5 indices, besides overall score: "general strain", "isolation", 
"disappointment", "emotional involvement" and "environment". Ranged from 1 to 4 is 
established, with 1 being considered the lowest impact and 4 being the largest negative 
impact on QoL. RESULTS: The mean overall score was 1.89+0.56. The mean scores of 
the different indices ranged from 2.12+0.93, in the dimension "environment" to 
1.07+0.20, in the dimension "emotional involvement". Intermediate scores were found 
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for “general strain” (2.09+0.71), “isolation” (2.03+0.96) and “disappointment” 
(1.85+0.66). CONCLUSION: There was a negative impact and difficulties regarding the 
logistics of care, caregiver well-being and their social life. Psycho-emotional aspects 
were less compromised, suggesting less interference with QoL. 
 
Keywords: Food Allergy. Quality of Life. Pediatrics. 

Introdução 

   A alergia alimentar (AA) é uma reação adversa ao componente proteico do alimento 
e envolve mecanismos imunológicos, em sua maioria caracterizados por reações entre 
antígenos e anticorpos ou entre antígenos e linfócitos sensibilizados. Indivíduos com 
predisposição genética desenvolvem reações anormais quando expostos a alérgenos 
de diferentes grupos alimentares (SICHERER & SAMPSON, 2018; VALENÇA, 2014).  

   As crianças parecem ser o grupo mais suscetível a AA, com incidência de 6% 
acometendo principalmente até os 3 anos de idade. No Brasil, um inquérito 
epidemiológico realizado em consultórios de gastroenterologistas pediátricos revelou 
que, entre 9478 crianças, 7,3% apresentaram suspeita de alergia alimentar, sendo os 
alimentos envolvidos: leite de vaca (77%), soja (8,7%), ovo (2,7%) e outros alimentos 
(11,6%). Tal pesquisa revelou ainda incidência e prevalência da suspeita de alergia à 
proteína do leite de vaca (APLV), sendo de 2,2% e 5,7%, respectivamente (VIEIRA et 
al., 2010). 

   A alergia alimentar está praticamente associada à proteína do leite de vaca (LV), 
principal alimento introduzido na dieta infantil em substituição ao leite materno e com 
alto potencial alergênico (E SILVA et al., 2019). Entretanto, qualquer proteína heteróloga 
pode desencadear reação alérgica, sendo ovo, amendoim, soja, trigo e peixe os mais 
comuns. As manifestações clínicas ocorrem principalmente no trato gastrointestinal, 
respiratório e pele, sendo o primeiro o mais frequentemente envolvido (FERREIRA & 
SEIDMAN, 2007). 

   A expressão clínica depende de fatores como mecanismo imunológico envolvido, 
quantidade e qualidade do alimento ingerido, idade, tipo de dieta, presença de 
processos mórbidos associados. Os sintomas digestivos incluem vômitos, dor 
abdominal (cólicas), diarreia crônica (enteropatia), colite/enterocolite, perda de sangue 
oculto nas fezes, refluxo gastroesofágico, gastroenteropatia eosinofílica e constipação 
crônica. Dentre as manifestações respiratórias, tem-se rinite, broncoespasmo, otite 
média secretora crônica e asma; e dentre as cutâneas, dermatite atópica, eczema, 
urticária, angioedema (síndrome de alergia oral). Ocorrem, ainda, sintomas gerais, 
como recusa alimentar, irritabilidade, perda de peso, déficit de crescimento e anemia 
(FERREIRA & SEIDMAN, 2007; VALENÇA, 2014). 

   Sabe-se que uma das maiores preocupações dos pais de portadores de AA está 
relacionada ao medo de reações alérgicas mais graves, sendo causa de diminuição da 
qualidade de vida em muitos, principalmente devido ao surgimento de ansiedade, por 
exemplo (HERBERT & DAHLQUIST, 2008; YONAMINE et al., 2013). Dessa forma, 
procura-se entender o impacto dessa enfermidade no contexto familiar do paciente a 
fim de se avaliar a qualidade de vida do responsável ao ter que vivenciar o cotidiano 
com um parente com alergia alimentar, mais precisamente, com alergia a proteína do 
leite da vaca. 

   A definição de qualidade de vida pode ser dada como a forma de como indivíduo 
enxerga a sua posição na vida em relação a todos os seus objetivos, expectativas e 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1428 

 

preocupações, aliado ao contexto cultural e sistemático em que está inserido (GROUP, 
1995). Por meio da definição ressaltada acima, questionários a respeito do tema são 
construídos, permitindo a avaliação da qualidade de vida de qualquer indivíduo. 

   O CB scale – Caregiver Burden scale – é um questionário elaborado em 1996 e 
validado para a língua portuguesa em 1998 e busca avaliar a qualidade de vida de 
cuidadores de paciente portadores de diversas doenças (MEDEIROS, 1998). 

   O objetivo deste estudo é avaliar a qualidade de vida dos cuidadores de crianças com 
APLV, assim como conhecimentos básicos e práticas diárias em relação ao tema, 
contribuindo assim para um olhar mais ampliado do profissional de saúde na condução 
destas crianças e orientações às famílias. 
 
Metodologia 

 
   Desenvolveu-se, na seguinte pesquisa, estudo transversal, observacional, com 
componente analítico composta por 27 mães cuidadoras de crianças com diagnóstico 
confirmado de APLV. Foi aplicado o questionário Caregiver Burden scale (CB scale) nos 
responsáveis das crianças acompanhadas no ambulatório de gastroenterologia 
pediátrica da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (UASCA), 
pertencente ao Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), situada em Natal, Rio Grande do Norte. Vale ressaltar 
que este hospital oferece atendimento exclusivo a pacientes provenientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS), sendo um serviço de referência em especialidades pediátricas 
do Estado em nível ambulatorial e hospitalar. 
   A amostra de conveniência foi composta por cuidadores de crianças portadoras de 
APLV que haviam sido diagnosticadas clinicamente, através de teste de provocação 
oral (TPO) aberto na rotina do ambulatório de gastropediatria. Poderiam participar da 
pesquisa quaisquer pais e/ou responsáveis que, independente de idade, assinassem o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que fossem alfabetizados e que 
tivessem capacidade intelectual para compreender e responder aos questionários. 
Aqueles que não cumpriam com os quesitos apresentados, foram excluídos e não 
participaram da pesquisa. 
   Aspectos éticos foram atendidos, como respeito à intimidade, privacidade, imagem e 
honra dos cidadãos. Os participantes receberam explicações sobre o objetivo e as 
etapas do projeto. A autorização para a participação no estudo foi concedida por meio 
de assinatura do TCLE. O projeto teve aprovação na Comissão de Ética em Pesquisa 
do HUOL, sob o número 11657419.0.0000.5292. 
   Além do Caregiver Burden scale, foi aplicado aos pais e/ou responsáveis um pré-
questionário a fim de se avaliar o conhecimento das principais restrições alimentares 
adequadas ao tratamento da enfermidade, a leitura de rótulos de produtos alimentícios, 
como também, o conhecimento das proteínas causadoras da alergia. Nesse pré-
questionário também eram registrados os dados dos participantes e as medidas 
antropométricos das crianças portadores da APLV. 
   O Caregiver Burden scale é um questionário genérico, composto por 22 questões que 
são distribuídas em 5 domínios: tensão geral, isolamento, decepção, envolvimento 
emocional, ambiente. A forma de resposta pode ser atribuída através de uma escala de 
1 a 4, sendo: “de modo algum” (1 ponto), “raramente” (2 pontos), “algumas vezes” (3 
pontos) ou “frequentemente” (4 pontos). O objetivo deste questionário é estabelecer a 
relação entre múltiplas variáveis do paciente e cuidador, portanto, quanto maior o escore 
obtido através do valor de média aritmética dos valores concordantes com as respostas 
das questões específicas de cada dimensão maior o impacto na vida do cuidador. 
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   A análise de dados foi baseada na pontuação de escores de cada domínio distribuído 
no questionário e através do escore médio global que é formado pela média aritmética 
das médias dos domínios. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 
   A casuística analisada apresentou dados coletados de 27 mães de crianças com 
diagnóstico de alergia a proteína do leite de vaca. O tempo de diagnóstico variou de 01 
mês a 14 anos. Dentre as participantes, 14,81% (04) possuíam ensino médio completo, 
3,7% (01) possuía nível técnico concluído e 3,7% (01), com nível superior concluído. 
Também, foi possível observar que das 27 crianças portadoras de APLV, 11 possuíam 
outras comorbidades, sendo elas: Atopias respiratórias = 5, Alergia a soja = 1, Asma = 
1, Doença celíaca = 1, Epilepsia = 1, Dermatite atópica = 1, Lesão cerebral = 1. 
   Em relação às respostas ao pré-questionário, 100% (27) das entrevistadas afirmavam 
reconhecer produtos inadequados para a dieta dos filhos. Entretanto, quando 
questionadas sobre o hábito de ler os rótulos dos produtos alimentícios que adquire, 
70,37% (19) sempre leem, 11,11% (3) frequentemente leem, 7,41 (2) às vezes leem, 
11,11 (2) nunca leem. É importante ressaltar que todas as participantes da pesquisa 
eram alfabetizadas, possuindo assim, a habilidade da leitura. 
   Os escore médio global obtido com a aplicação do CB scale foi de 1,89 (desvio padrão 
= 0,56), sendo o escore máximo = 3,22 e o escore mínimo = 1,27. Analisando, porém, 
cada domínio do questionário, foi possível observar que o domínio com maior escore foi 
o do “ambiente”, sendo de 2,12 (desvio padrão = 0,93), com variação de resultado de 1 
(mínimo) e 4 (máximo). Por sua vez, o domínio “envolvimento emocional” foi o domínio 
a obter menor escore total, resultando em 1,07 (desvio padrão = 0,20), com máximo de 
1,66 e mínimo de 1. 
   Os escores intermediários foram encontrados em “tensão geral” com 2,09 (desvio 
padrão = 0,71); “isolamento” com 1,85 (desvio padrão = 0,66) e “decepção” com 1,85 
(desvio padrão = 0,66). Os máximos de cada domínio foram, respectivamente 3,62; 4; 
e 3,8. Já os mínimos de cada um foram, respectivamente, 1,25; 1; e 1. O escore médio 
global e os escores totais de cada domínio foram demonstrados na Tabela 1. 
   Observou-se, também, que o escore médio global das 11 cuidadoras que possuíam 
filhos com outras comorbidade foi de 2,28 (desvio padrão = 0,6), enquanto o escore 
médio global das outras 16 cuidadoras que possuíam filhos somente com APLV foi de 
1,62 (desvio padrão = 0,32), demonstrando um maior estresse a medida que somam-se 
as comorbidades dos pacientes, conforme pode ser visto na Tabela 2. 
   Esses resultados foram não somente perceptíveis nas médias de índices globais, 
como também, em cada domínio do questionário, principalmente quando comparados 
aos valores médios gerais demonstrados na Tabela 1. O maior valor modificou para o 
domínio “tensão geral”, 2,57 (desvio padrão = 0,76), sendo seguido de “isolamento”, 
“ambiente” e “decepção” com valores de 2,45 (desvio padrão = 1,11), 2,38 (desvio 
padrão = 1,09) e 2,36 (desvio padrão = 0,67), respectivamente. O domínio “envolvimento 
emocional” continuou como o domínio menor com 1,12 (desvio padrão = 0,25). Na 
Tabela 3, observa-se o índice médio global e as médias de cada domínio do grupo de 
pacientes que possuíam outras comorbidades concomitantes à APLV. 
   Ressalta-se que as diferenças existentes a respeito do tempo de diagnóstico, nível de 
escolaridade e hábitos de leitura de rótulos não foram significantemente importantes 
para se realizar comparações com os resultados da análise do questionário aplicado. 
  
DISCUSSÃO 
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   A avaliação da qualidade de vida das mães de crianças portadoras de APLV 
demonstrou-se relevante durante o estudo devido ao fato da imensa diversidade de 
resultados e da interessante correlação do aumento do estresse com o acúmulo de 
comorbidades existentes em certos pacientes. Percebe-se que ao se observar tais fatos, 
o processo de orientação e suporte médico pode trazer melhorias no tratamento e na 
vida de cuidadores em geral de pacientes, principalmente, os portadores de alergias 
alimentares diversas. 
   Por mais que o impacto da qualidade de vida não seja tão perceptível quando avaliada 
a média de índices globais (1,89+0,56), pode ser observado um maior impacto no 
domínio “ambiente” que está relacionado ao local de onde os entrevistados vivem, 
sendo relevantes os fatores das dificuldades de cuidado do paciente na própria casa e 
no bairro em que moram. O valor de 2,12+0,93 demonstra um impacto mais elevado em 
relação ao índice global como um todo. Essa correlação relembra o fato de que a 
população proveniente do SUS, em sua grande maioria, possui fragilidades 
relacionadas ao financeiro e à moradia, fazendo com que o ambiente em que eles 
habitam influencie diretamente na qualidade de vida do cuidador. (STAMM et al., 2002) 
   Por outro lado, percebeu-se maior impacto nas cuidadoras de pacientes portadores 
de mais de uma comorbidade, devendo-se destacar inclusive, o caso da entrevistada 
de maior índice, que possuía o filho portador de alergia à soja, concomitante à APLV. 
Isso demonstra a real correlação de maior medo de reações alérgicas mais graves por 
parte dos pais e a diminuição da qualidade de vida (HERBERT & DAHLQUIST, 2008; 
YONAMINE et al., 2013). 
   Vale destacar a mudança do domínio de maior impacto no grupo supracitada quando 
comparado com o geral. O que antes era relacionado ao “ambiente”, agora está 
intimamente envolvido com o domínio “tensão geral”, seguido de “isolamento”. O 
domínio tensão é em relação ao como o cuidador se sente no geral, buscando identificar 
os impactos de múltiplos problemas do dia a dia, além de correlacionar se sente vontade 
de fugir do momento atual que se encontra ou mesmo se sente prejudicado por ser um 
cuidador. Por outro lado, o domínio isolamento diz respeito ao quanto o cuidador se isola 
devido ao fato de possuir a responsabilidade de cuidar de seu paciente, como evitar 
convidar amigos e não possui uma vida social (MEDEIROS, 1998). 
   Os domínios “tensão geral” e “isolamento” ficarem destacados como principal fator 
causador de estresse em mães que possuem filhos com mais de uma comorbidade 
demonstra a íntima relação com o fato de que não somente a APLV, mas as outras 
doenças afetam o dia a dia e a qualidade de vida familiar. Por outro lado, vale ressaltar 
que essa correlação pode se tornar também um viés, sendo interessante observar se a 
qualidade de vida está mais prejudicada devido às outras doenças ou devido a APLV 
em si em outras análises. 
   Contrariando o que se esperava em relação a aspectos psicoemocionais, os domínios 
“decepção” e “envolvimento emocional” continuaram como menor impacto na qualidade 
de vida, tanto nos escores gerais, como nos escores do grupo com outras enfermidades. 
Esse menor comprometimento sugere uma interferência diminuída do emocional em 
relação à sobrecarga de cuidar de um familiar que se encontra cronicamente enfermo. 
 
Conclusão 

 
   O impacto negativo na qualidade de vida de mães de crianças com APLV é 
considerável, sobretudo nos índices “ambiente”, “tensão geral” e “isolamento”, com 
comprometimento acima do escore médio global, refletindo sobre as dificuldades em 
relação à logística do cuidado, ao bem-estar do próprio cuidador e sua vida social. Essas 
dificuldades podem ser ativamente modificadas com uma devida orientação médico-
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paciente, além de trazer a oportunidade do envolvimento de outros profissionais de 
saúde. 
   Por outro lado, nos índices de “decepção” e “envolvimento emocional”, observou-se 
menor comprometimento em seus resultados, sugerindo menor interferência em 
aspectos psicoemocionais determinando que a qualidade de vida é muito mais alterada 
devido a fatores externos ao psíquico da cuidadora do paciente. 
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Tabela 1: Escore global e dos domínios do Caregiver Burden scale aplicados às 27 
cuidadoras de pacientes com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). 
 

 
Tabela 2: Comparação de médias globais e valores mínimos e máximos entre os grupos 
de cuidadoras de paciente que possuíam outras comunidades e de cuidadoras de 
pacientes apenas com APLV. 
 

 
Tabela 3: Escore global e domínios do Caregiver Burden scale dos 11 cuidadores de 
pacientes portadores de outras comorbidades concomitantes à APLV. 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DO NÍVEL SOCIOECONÔMICO E DA ESCOLARIDADE NO 

TESTE DE DÍGITOS NO RUÍDO (TDR) EM INDIVÍDUOS COM AUDIÇÃO NORMAL 

Resumo 

A deficiência auditiva é uma doença prevalente, ocasionando diversos impactos para a 
vida de um indivíduo. Por isso, quanto mais cedo a detecção da alteração, menores 
serão os impactos. O Teste de Dígitos no Ruído (TDR) é uma ferramenta de triagem 
para smartphone validada para o português, mas para consolidar sua confiabilidade, 
também é necessário analisar se outros fatores irão interferir na performance do 
indivíduo ao teste. Sendo assim, esse estudo objetiva analisar a influência do nível 
socioeconômico e da escolaridade de sujeitos normo-ouvintes na resposta do TDR em 
português Brasileiro. Trata-se de um estudo transversal constituído por 200 sujeitos 
normo-ouvintes que foram submetidos a anamnese, audiometria tonal, questionário 
socioeconômico e ao TDR. Para a análise, os sujeitos foram classificados em S0 (baixo), 
S1 (médio) e S2 (alto) em relação ao nível socioeconômico; e em E0 (baixo), E1 (médio) 
e E2 (alto) em relação à escolaridade. Foram utilizados os testes não-paramétricos 
Kruskal-Wallis e Mann-Whitney na comparação entres os grupos, sendo adotado o nível 
de significância de 5%. Ao se observar a média da relação sinal-ruído do TDR, apenas 
S1 não foi condizente com o status audiológico da pesquisa. Também percebeu-se que 
há diferença significativa entre os grupos baixos e altos e entre os grupos médio e alto 
em ambos parâmetros. Pode-se concluir que há influência do nível socioeconômico e 
da escolaridade nas resposta do TDR para português brasileiro. 
 
Palavras-chave: Triagem auditiva. Software. Nível socioeconômico. Escolaridade. 

TITLE: Influence of socioeconomic level and schooling on Digits-In- Noise (DIN) test in 

normal hearing individuals 

Abstract 

Hearing loss is a prevalent disease, causing several impacts on an individual's life. 
Therefore, the sooner the change is detected, the less the impacts will be. The Digits-In- 
Noise (DIN) is a smartphone screening tool validated for Portuguese, but to consolidate 
its reliability, it is also necessary to analyze whether other factors will interfere in the 
individual's performance during the test. Thus, this study aims to analyze the influence 
of the socioeconomic level and the education of normal hearing individuals on the 
response to DIN in Brazilian Portuguese. This is a cross-sectional study consisting of 
200 normal-hearing subjects who underwent anamnesis, pure tone audiometry, 
socioeconomic questionnaire and DIN. For the analysis, the subjects were classified into 
S0 (low), S1 (medium) and S2 (high) in relation to socioeconomic level; and in E0 (low), 
E1 (medium) and E2 (high) in relation to education. Kruskal-Wallis and Mann-Whitney 
non-parametric tests were used to compare the groups, with a significance level of 5%. 
When observing the mean of the signal-to-noise ratio of the DIN, only S1 was not 
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consistent with the audiological status of the research. It was also noticed that there is a 
significant difference between the low and high groups and between the medium and 
high groups in both parameters. It can be concluded that there is an influence of 
socioeconomic level and education in DIN responses to Brazilian Portuguese. 
 
Keywords: Hearing screening. Software. Socioeconomic level. Schooling. 

Introdução 

A audição é um dos diversos sentidos utilizados pelo ser humano na experiência do 
mundo ao seu redor, desempenhando um papel importante no aprendizado da fala e da 
linguagem, assim como na comunicação interpessoal (MANCHAIAH; STEPHENS, 
2013). Entretanto, a perda desse sentido, a deficiência auditiva, é uma doença 
prevalente, atingindo 6,1% da população mundial, o equivalente a cerca de 466 milhões 
de pessoas no mundo (OMS, 2018). 
Se por uma lado ouvir bem é importante para se ter uma boa qualidade de vida, por 
outro, a deficiência auditiva ocasiona diversos impactos para a vida de um indivíduo, 
levando, de maneira geral, a alterações na comunicação e na aprendizagem, 
ocasionando isolamento social, problemas emocionais, baixo desempenho acadêmico 
e/ou profissional (ASHA, 2015; DALTON et al., 2003; OMS, 2020). Além disso, perdas 
auditivas não tratadas geram no mundo todo um alto custo anual, numa faixa de 750 
bilhões de dólares (OMS, 2017). Por isso, quanto mais cedo a detecção da alteração, 
menores serão os impactos tanto no âmbito funcional e socioemocional quanto no 
econômico. 
A audiometria tonal liminar é o padrão-ouro para avaliar a audição de crianças e adultos, 
ou seja, é o procedimento primário para detectar perdas auditivas (SWANEPOEL et al, 
2010a). Embora os equipamentos para a realização do exame tenham avançado 
substancialmente, essa técnica tradicional não é muito prática para ambientes de 
triagem devido a dependência de equipamentos, cabines e a limitação de profissionais 
(CLARK & SWANEPOEL, 2014; KHOZA-SHANGASE & KASSNER, 2013). Além disso, 
o exame tem custo relativamente caro e pode não estar amplamente acessível, 
principalmente em países em desenvolvimento (KHOZA-SHANGASE & KASSNER, 
2013; SWANEPOEL et al, 2010b). Por isso, começou-se a pensar em métodos e 
instrumentos mais acessíveis, tanto na visão de praticidade quanto econômica, para a 
realização de triagem auditiva. 
Com o aumento da quantidade de pessoas com acesso a internet e a maior inserção de 
tecnologias como os computadores, smartphones e tablets ao redor do mundo, a 
realização de audiometrias automatizadas se tornam cada vez mais viáveis 
(MARGOLIS & MORGAN, 2008; SWANEPOEL, 2010a). Diante disso, estão sendo 
desenvolvidos diversos aplicativos e softwares que realizam testes auditivos 
automatizados de maneira rápida e eficaz, com o objetivo de realizar uma triagem 
auditiva. Tais métodos se tornam úteis para a detecção precoce de alterações auditivas, 
oportunizando o processo de diagnóstico e intervenção e, consequentemente, 
possibilitando melhores resultados na reabilitação e na qualidade de vida dos indivíduos 
(MELO, 2019). Nesse contexto, surgiu o Teste de Dígitos no Ruído (TDR). 
O TDR foi desenvolvido como uma dessas propostas de triagem, pois é um teste que 
demanda pouco tempo, é de fácil aplicação e autoexplicativo, se diferenciando dos 
demais do mercado devido ao estímulo apresentado (dígitos ao invés de tons puros). 
Ele é baseado em um aplicativo produzido na África do Sul e validado em 2016, na 
língua inglesa (POTGIETER et al., 2016). Posteriormente, a versão em português foi 
validada, demonstrando boa sensibilidade e especificidade (MELO, 2019) Hoje, o teste 
é indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2020), sob o nome de hearWHO 
app, e pode ser utilizado por profissionais da saúde no processo de triagem auditiva. 
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Para consolidar a confiabilidade do TDR, também é necessário analisar se outros 
fatores irão interferir na performance do indivíduo ao teste, como renda, profissão, nível 
socioeconômico, idade, sexo. A atual pesquisa separou a amostra de apenas sujeitos 
normo-ouvintes para observar se o fator socioeconômico, escolaridade e idade 
influencia o desempenho no teste. 
Sendo assim, esse estudo tem como objetivo principal analisar a influência do nível 
socioeconômico e da escolaridade de sujeitos normo-ouvintes na resposta do Teste de 
Dígitos no Ruído na versão em português Brasileiro. 
 
Metodologia 

 
Este é um estudo transversal de caráter observacional, realizado entre setembro de 
2018 a fevereiro de 2020. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 
Humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes, (número de registro 3.232.691). 
Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento ou Assentimento Livre e 
Esclarecido. 
2.1 PARTICIPANTES 
A amostra é composta por 200 sujeitos acima de 18 anos, que compareceram ao Centro 
de Saúde auditiva SUVAG, em Natal, Rio Grande do Norte e no Hospital Universitário 
da Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa, na Paraíba para a realização de 
avaliação audiológica básica. Em ambos os locais todos os pesquisadores foram 
calibrados para realização de todos os procedimentos da pesquisa. 
Participaram do estudo aqueles que se encaixavam no critério de inclusão: sujeitos com 
idade maior ou igual a 18 anos, que tenham realizado audiometria básica e que não 
apresentassem alguma deficiência motora ou visual não corrigida e déficit cognitivo ou 
distúrbios neurológicos. Foram considerados os parâmetros da OMS (2014) para a 
classificação da audição, em que, eram classificados como normo-ouvintes aqueles que 
apresentassem limiares auditivos de até 25dBNA em pelo menos uma das orelhas; e 
indivíduos com o limiar acima desse valor eram considerados com perda auditiva e, 
portanto, excluídos da análise. 
2.2 TESTE DE DÍGITOS NO RUÍDO (TDR) 
O TDR é um software de triagem auditiva feita em smartphones, que consiste em uma 
sequência de 23 apresentações, em que, em cada apresentação são reproduzidos três 
dígitos em meio a um ruído. Nesse contexto, o paciente é instruído a digitar os números 
que conseguisse escutar e, então, pressionar a tecla em verde, para dar continuidade à 
próxima série. Caso não entendesse algum número, era solicitado que digitasse um 
dígito qualquer, pois para passar para outra sequência era necessário que fosse teclado 
três dígitos. 
Ao final das 23 apresentações, que teve duração média de três minutos, o smartphone 
é entregue ao pesquisador. Na tela final é mostrado um número, que representa a média 
da relação sinal/ruído calculada entre a quarta e vigésima terceira apresentação. Além 
disso, tem a opção de fazer download de uma tabela, com os resultados detalhados de 
cada apresentação. 
O TDR foi aplicado em um smartphone Motorola Z e o fone de ouvido que o 
acompanhava. Todo o teste foi feito com a presença de um estudante de fonoaudiologia 
(o mesmo não interferia nas respostas do participante da pesquisa) e em uma sala 
silenciosa, mas sem ser à prova de som, de modo que se reproduzisse as condições 
normais do domicílio ou de unidades de atenção básica. 
2.3 QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
Também foi aplicado o questionário da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 
(ABEP, 2018). Os dados levantados por esse questionário fornecem informação sobre 
o status socioeconômico e de escolaridade de um indivíduo. O documento é dividido em 
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dois pontos. No primeiro ponto o sujeito informa sobre os itens que possui em casa e 
qual a quantidade. O segundo ponto pretende saber o grau de instrução do chefe de 
família e o acesso a serviços públicos. 
2.4 PROCEDIMENTO 
A avaliação audiológica básica foi realizada de acordo com a rotina dos dois serviços 
onde a pesquisa foi executada, no qual um fonoaudiólogo do serviço realizava a 
inspeção do meato acústica externo, imitanciometria, audiometria tonal liminar e 
logoaudiometria. Caso o paciente se encaixasse nos critério de elegibilidade da 
pesquisa, era convidado a participar, sob a assinatura do termo de consentimento. Em 
outra sala, era realizada a aplicação de um questionário sobre o estado de saúde 
auditiva e geral do paciente. O responsável por coletar os dados era um estudante de 
graduação ou mestrado em fonoaudiologia, calibrados e cegos quanto ao resultado da 
audiometria tonal liminar. Após estas etapas, o paciente iniciava o TDR. 
Para se realizar o TDR é necessário que o pesquisador insira os dados de identificação 
do sujeito da pesquisa. Em seguida, são dadas instruções sobre o funcionamento do 
software para então o smartphone ser entregue e os fones de ouvido inseridos. No 
programa há a opção de modular o volume, de modo que seja mais confortável para a 
pessoa. Após a finalização do teste, o smartphone é devolvido ao pesquisador é feito o 
download da tabela, para posterior análise. 
Por fim, foi aplicado o questionário ABEP, para o levantamento de dados 
socioeconômicos e de escolaridade do sujeito. 
2.5 ANÁLISE DE DADOS 
O estudo busca fazer uma análise da influência de dois parâmetros diferentes: nível 
socioeconômico e escolaridade 
No nível socioeconômico, os participantes foram separados em três grupos de acordo 
com as pontuações do questionário socioeconômico (ABEP, 2018) aplicado. No grupo 
socioeconômico S0 (baixo) estão incluídos indivíduos com pontuação de 1 a 16 pontos; 
o grupo S1 (médio) é formado por indivíduos com pontuação de 17 a 28 pontos; e o 
grupo S2 (alto), se encaixam os indivíduos que pontuaram de 29 a 100 pontos. 
Em relação à escolaridade, os participantes foram separados em três grupos, de acordo 
com a anamnese. O grupo de escolaridade E0 representa desde os analfabetos à 
aqueles que finalizaram o ensino fundamental II, o grupo E1 representa aqueles que 
finalizaram ou não o ensino médio, e o grupo E2 representa aqueles que finalizaram ou 
não o ensino superior. 
Os dados coletados foram organizados em uma tabela (Excel, versão 2016) e as 
análises estatísticas foram feitas utilizando o software estatístico ‘SPSS 20.0". Foi 
analisado, inicialmente, que os dados não tinham uma distribuição normal aplicando do 
Teste de Shapiro-Wilk. Desta forma, foram utilizados os testes não-paramétricos 
Kruskal-Wallis e Mann-Whitney na comparação entres os grupos, sendo adotado o nível 
de significância de 5%. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dos 200 sujeitos que participaram da pesquisa, 62 eram do sexo masculino e 138 do 
sexo feminino, com idades entre 18 e 80 anos (média igual a 37). 
O grupos de nível socioeconômico foram compostos por 26 pessoas em S0, 66 em S1 
e 108 em S2. Pôde-se perceber que há diferença estatística entre S0 e S2 (p= 0,001) e 
entre S1 e S2 (p= 0,000), contudo, não houve diferença ao comparar S0 com S1 (p = 
0,564) (Tabela 1). 
A distribuição dos grupos em relação à escolaridade foi de E0 com 86 sujeitos, E1 com 
34 e E2 com 80 sujeitos. Nas análises, observou-se que o parâmetro tem significância 
entre E0 e E2 (baixa X alta escolaridade; p = 0,000) e E1 e E2 (média X alta 
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escolaridade; p = 0,003). Não há significância estatística ao comparar E0 com E1 (baixa 
X média escolaridade; p = 0,099) (Tabela 2). 
Após a conclusão da aplicação do TDR, é possível observar um número na tela final, 
que representa a relação sinal-ruído do sujeito. O software identifica que quanto mais 
negativo for esse número, melhor será a audição do indivíduo. Em contrapartida, valores 
mais positivos significam um pior desempenho no teste, podendo caracterizar uma 
perda auditiva. 
Melo (2019) comparou os resultados da audiometria tonal liminar com as respostas no 
TDR e encontrou que o ponto de corte foi a relação sinal-ruído em -6,90dB. Isto significa 
que valores mais positivos que esse evidenciam que a pessoa tem alta probabilidade 
de ter algum grau de perda auditiva e que devem ser encaminhadas para a avaliação 
audiológica completa. 
No nível socioeconômico, é percebido que apenas a média da relação sinal-ruído no S1 
não foi condizente com o status audiológico da pesquisa, tendo um média mais positiva 
que o ponto de corte. 
Ao analisar o parâmetro de escolaridade, pôde-se observar que a média da relação 
sinal-ruído (Tabela 2) foi de acordo com o perfil audiológico dos indivíduos (audição 
normal), ou seja, mais negativos que o ponto de corte. 
Na investigação dos três parâmetros da pesquisa (nível socioeconômico, escolaridade 
e idade), por se tratar de um estudo composto apenas por normo-ouvintes, o esperado 
seria que os participantes tivessem resultado de “passa”, ou seja, obtivessem um valor 
da relação sinal-ruído igual ou mais negativo em relação ao ponto de corte. 
Aplicando-se a análise estatística, pôde-se averiguar que houve diferença estatística 
entre alguns subgrupos dos parâmetros de nível socioeconômico e escolaridade. 
O nível socioeconômico é um parâmetro que leva em consideração escolaridade, 
ocupação e renda (HE et al., 2018). Portanto, a variável socioeconômica e de 
escolaridade abordadas neste estudo são diretamente relacionados. É possível 
observar essa equivalência na análise estatística do estudo, em que há diferença 
significativa entre os grupos baixos e altos (S0 e S2; E0 e E2) e entre os grupos médio 
e alto (S1 e S2; E1 e E2) tanto na escolaridade quanto no nível socioeconômico. 
Atualmente, se sabe que o nível socioeconômico está intrinsecamente ligado à saúde, 
de modo que aqueles com melhor poder aquisitivo normalmente são mais saudáveis do 
que aqueles com o nível socioeconômico mais baixo (ADLER et al., 1994). Isso 
corrobora com um levantamento da OMS (2013), no qual constata-se que dentre a 
população mundial que apresenta deficiência auditiva, 80% representa os países de 
baixa e média renda, mostrando que a prevalência dessa enfermidade varia de acordo 
com a região (STEVENS et al., 2011) e que o componente socioeconômico é um dos 
fatores determinantes para o seu surgimento. 
Os fatores socioeconômicos e de escolaridade podem se relacionar com o status 
audiológico de um indivíduo. Um estudo de Emmett e Francis (2014), realizado com 
3379 pessoas nos Estados Unidos, mostrou que há correlação direta do nível 
socioeconômico e escolaridade com a perda de audição, no qual essa deficiência pode 
ser um fator ou um produto da caracterização socioeconômica do sujeito. Além disso, a 
pesquisa revelou associações entre desemprego, idade, escolaridade, sexo e estado 
auditivo. No caso do TDR, a situação que se encontrou foi que, aqueles indivíduos que 
possui a audição normal (comprovada pela audiometria tonal), de modo geral, não 
tiveram um desempenho adequado para seu status audiológico. 
Portanto, o ideal seria considerar os diferentes fatores estudados no resultado do TDR, 
adotando-se diferentes pontos de cortes de acordo com os níveis socioeconômicos, de 
escolaridade ou de idade que o indivíduo se encontre. 
 
Conclusão 
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Pode-se concluir que o nível socioeconômico em sujeitos ouvintes influencia os 
resultados dos Teste de Dígitos no Ruído baseado em software para o Português 
Brasileiro. Portanto, se faz necessário adotar diferentes pontos de cortes de acordo com 
a renda e escolaridade que o indivíduo se encaixe. Ademais, é necessário que sejam 
desenvolvidos mais estudos que analisem a influência desses indicadores na resposta 
dos sujeitos ao TDR, com utilização de estímulos inphase e outphase e monoaural 
direita e esquerda. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1 - Análise estatística descritiva e inferencial da amostra no teste de dígitos no 
ruído em função do nível socioeconômico. 
 

 
Tabela 2 - Análise estatística descritiva e inferencial da amostra no teste de dígitos no 
ruído em função da escolaridade. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE CUSTO EM ESTUDO SOBRE CUSTO-EFETIVIDADE PARA 

SUGAMADEX E NEOSTIGMINA EM HOSPITAL DE ENSINO 

Resumo 

 
A economia nas últimas décadas desenvolveu um ramo voltado para estudar uma 
melhor administração e gerenciamento dos recursos destinados à saúde, tentando 
entender as relações entre os custos e os benefícios das ações desse direito básico. A 
avaliação econômica da saúde abrange diversas vertentes, em particular a voltada para 
o medicamento é chamada de farmacoeconomia. Dentre as análises 
farmacoeconômicas temos a análise de custo efetividade que busca identificar a opção 
terapêutica que consegue obter o melhor resultado clínico por unidade monetária 
aplicada. Assim, o objetivo foi realizar uma análise de custos associados ao uso de 
Neostigmina e Sugamadex em pacientes que necessitem de reversão do bloqueio 
neuromuscular, efetuando técnicas que envolvem a coleta de informações sobre o uso 
de recursos de cada componente utilizado nos procedimentos afim de estimar e ter uma 
fundamentada conclusão, de qual reversor de bloqueio neuromuscular é mais custo-
efetivo. A análise quantitativa será realizada mediante processo sistematizado em base 
estatística de dados por meio do programa Stata for Windows, versão 12, envolvendo a 
aplicação de estatística descritiva e inferencial. 
 
 
Palavras-chave: custo-efetividade, Sugamadex, Neostigmina, desfecho clínico 

TITLE: EVALUATION OF COSTS IN STUDY ON COST-EFFECTIVENESS FOR 

SUGAMADEX AND NEOSTIGMINE IN TEACHING HOSPITAL 

Abstract 

The economy in recent decades has developed a branch aimed at studying better 
administration and management of resources destined to health, trying to understand 
the relationship between the costs and benefits of the actions of this basic right. The 
economic evaluation of health covers several aspects, in particular the one focused on 
the medicine is called pharmacoeconomics. Among the pharmacoeconomic analyzes 
we have the cost-effectiveness analysis that seeks to identify the therapeutic option that 
manages to obtain the best clinical result per applied monetary unit. Thus, the objective 
was to carry out an analysis of costs associated with the use of Neostigmine and 
Sugamadex in patients who need to reverse neuromuscular block, using techniques that 
involve collecting information about the use of resources of each component used in the 
procedures in order to estimate and have a well-founded conclusion, which 
neuromuscular block reverser is most cost-effective. The quantitative analysis will be 
carried out through a systematized process in a statistical data base using the Stata for 
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Windows program, version 12, involving the application of descriptive and inferential 
statistics. 
 
cost-effectiveness, Sugammadex, Neostigmine, clinical outcome. 
 
Keywords: cost-effectiveness, Sugammadex, Neostigmine, clinical outcome. 

Introdução 

Com o crescente aumento do número de gastos gerados pela saúde, a busca por 
tratamentos mais efetivos com menores custos tem se tornado algo cada vez mais 
desejado pelos profissionais da área. 
Dessa forma, a economia nas últimas décadas desenvolveu um ramo voltado para 
estudar uma melhor administração e gerenciamento dos recursos destinados a esse 
direito básico, tentando entender as relações entre os custos e os benefícios das ações 
em saúde. A avaliação econômica da saúde abrange diversas vertentes; em particular, 
a voltada para o medicamento é chamada de farmacoeconomia (DIAS NETO,2009). 
De acordo com Folland (2009, apud DIAS NETO, 2009) 
Um dos instrumentos empregados na avaliação farmacoeconômica é a medida de 
resultado na análise custo-efetividade. As análises de custo efetividade têm por objetivo 
identificar a opção terapêutica que consegue obter o melhor resultado clínico por 
unidade monetária aplicada (FOLLAND, 2009 apud DIAS NETO, 2009). 
A partir disso, uma análise custo-efetividade se mostra de grande importância para 
estabelecimentos de saúde. No caso em particular desse estudo em nível hospitalar, 
auxilia em uma melhor escolha no momento da padronização dos medicamentos a 
serem adquiridos, refletindo assim na seleção de uma terapia que apresente um melhor 
desfecho clínico para os pacientes. Com essa visão, busca-se comparar dois 
medicamentos padronizados para a reversão do bloqueio neuromuscular: Sugamadex 
e a Neostigmina. 
A reversão do bloqueio neuromuscular ocorre por meio do mecanismo de inibição 
reversível da enzima acelticolinesterase, podendo destacar, como exemplo, a 
neostigmina, que ao final tem como objetivo permitir o retorno à contração muscular. No 
entanto, esses inibidores estão associados com a manifestação de efeitos indesejáveis 
como hipotensão, taquicardia, broncoconstrição, depressão respiratória, podendo levar 
ao óbito, fazendo-se necessário a administração de um agente anticolinérgico, como a 
atropina, para prevenção ou redução desses efeitos. (PAPATHANAS, KILLIAN; 2017). 
O sugamadex, por sua vez, é uma gama ciclodextrina capaz de reverter rapidamente o 
bloqueio neuromuscular. O seu mecanismo de ação se dá pelo encapsulamento do 
rocurônio, não disponibilizando efeito sobre as acetilcolinesterases, possibilitando a 
redução de menos efeitos adversos. (NAGUIB, BRULL; 2009). 
Carron et al (2017) mostra ainda que apesar do uso dos reversores anticolinestéricos, 
a recuperação incompleta do bloqueio neuromuscular ainda tem sido um problema 
comum enfrentado nas unidades que realizaram procedimentos pós anestesia, pois de 
20% a 40% dos pacientes manifestam bloqueio neuromuscular residual, ressaltando 
ainda que os idosos são mais propensos a desenvolver esse quadro devido a idade. 
Locks et al (2015) por meio de um estudo, evidencia que o bloqueador neuromuscular 
mais usado no mundo é o Rocurônio, seguido de outros dois bloqueadores 
neuromusculares esteroidais; e que para a reversão do bloqueio são utilizados o 
Sugamadex ou a Neostigmina como medicamentos reversores. Todavia, embora o 
Sugamadex tenha sido usado como reversor de primeira escolha do Rocurônio, outros 
bloqueadores também podem ser utilizados, tendo em vista que a Neostigmina possui 
capacidade de reversão para quase todos os bloqueadores musculares. 
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Com isso, o objetivo desse trabalho foi realizar uma análise de custos associados ao 
uso de Neostigmina e Sugamadex em pacientes que necessitem de reversão do 
bloqueio neuromuscular. 
 
Metodologia 

 
Desenho do estudo 
Trata-se de um estudo farmacoeconômico descritivo e metodológico de análise de 
custo-efetividade dos medicamentos que são equivalentes terapêuticos na reversão do 
bloqueio neuromuscular. Na padronização de medicamentos da Maternidade Escola 
Januário Cicco (MEJC), utilizam-se Sugamadex e Neostigmina para pacientes 
internadas que necessitem ser submetidas a esse tipo de procedimento. 
Após reunião de trabalho com farmacêuticos clínicos da MEJC sobre aspectos 
relacionados a custo unitário e impacto na terapia clínica diária, os referidos 
medicamentos foram escolhidos para fazerem parte do modelo de custo-efetividade. 
Para os profissionais não está claro sobre o real benefício do Sugamadex frente à 
Neostigmina, considerando a relação custo/frequência de uso/desfecho clínico 
favorável. 
Tendo em vista que a MEJC é classificada como hospital federal de ensino sem fins 
lucrativos, o modelo está sendo desenvolvido na perspectiva do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e avaliando o tratamento de pacientes com necessidade de reversão de 
bloqueio neuromuscular. Como se trata de um evento em que se permite avaliar os 
desfechos relevantes apenas no período do procedimento cirúrgico, considera-se um 
horizonte temporal de 1 (um) dia. 
Coleta de dados 
A coleta de dados está fundamentada a partir de um estudo piloto e, então, realizada 
por uma aluna estudante do curso de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte sob a supervisão de um farmacêutico clínico do serviço, após orientações do 
professor coordenador do estudo. Foram utilizados os bancos de dados e atas de 
registro de preços e compras mantidas na MEJC, a partir dos quais será configurado o 
modelo de estudo de custo efetividade entre o Sugamadex e a Neostigmina. 
Identificação dos protocolos de reversão do bloqueio neuromuscular 
Por meio de revisão de literatura, os protocolos de reversão do bloqueio neuromuscular 
em pacientes que necessitam serem submetidos a esse procedimento serão descritos 
e comparados com o procedimento de uso desenvolvido na MEJC. 
Os critérios de seleção incluirão: ser estudo experimental, randomizado, avaliar 
desfechos e ter resultados com suporte estatístico metodologicamente adequado. 
Identificação e quantificação de custos 
Para estimar os custos do procedimento de reversão do bloqueio neuromuscular, serão 
consideradas categorias de custos diretos. 
Análise dos dados 
A análise quantitativa das informações será realizada mediante processo sistematizado 
em base estatística de dados por meio do programa Stata for Windows, versão 12, 
envolvendo a aplicação de estatística descritiva nessa fase do estudo. 
Serão considerados e analisados quatros (4) cenários: uso exclusivo de Sugamadex; 
uso exclusivo de Neostigmina (associado a Atropina), uso combinado (Sugamadex + 
Neostigmina + Atropina) e uso combinado de Sugamadex + Atropina. 
Variáveis avaliadas 
Foram consideradas variáveis como idade, comorbidades, tipo de parto, uso prévio de 
medicamentos, tipo de procedimento cirúrgico, realização prévia de cirurgia. Além 
dessas, variáveis relacionadas as características dos dois medicamentos que serão 
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analisados, tais como: segurança, interações medicamentosas potenciais, reações 
adversas ao medicamento e custos. 
Após o uso dos medicamentos, será verificado o aparecimento de desfechos clínicos. 
Aspectos éticos 
O estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética de Ensino e Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) pela autorização da Gerência de Ensino, Pesquisa 
e Extensão da MEJC, conforme Resolução N° 466 de 2012, CAAE 
87111718.0.0000.5292. 
 
Resultados e Discussões 

 
Até o presente momento, foi possível a pesquisa de boletins cirúrgicos de 101 pacientes 
que utilizaram os medicamentos estudados. Adicionalmente, informações sobre os 
desfechos clínicos relacionados aos medicamentos estudados serão obtidas mediante 
consulta em informações contidas na literatura científica. 
Uma análise parcial em relação aos medicamentos estudados, mostraram que o 
Sugamadex, apesar de ter um custo mais elevado quando comparado à Neostigmina, 
ainda assim, é o mais utilizado em procedimentos cirúrgicos (Gráfico 1). Sua utilização 
é difundida em detrimento da Neostigmina dada a diminuição de seus efeitos adversos, 
embora já haja evidências do uso associado de Sugamadex em conjunto à Atropina em 
casos de bradicardia acentuada. (OLIVEIRA, 2019). 
Associado a essas informações, está indicada a análise de custos mínimos e máximos 
por paciente (Gráfico 2), relacionados à avaliação da administração (composição dos 
custos dos medicamentos e produtos para saúde necessários). 
O controle de uso desses medicamentos mostra-se importante devido as notificações 
sobre seu consumo muitas vezes serem falhas durante os procedimentos cirúrgicos, 
sendo necessária, do ponto de vista multiprofissional, a atuação do farmacêutico quanto 
à minimização de erros que podem levar a consequências mores pós-cirurgia nas 
pacientes. 
 
Conclusão 

 
O sugamadex é o medicamento mais utilizado, apesar do custo mais elevado, por 
disponibilizar menor ocorrência de reações adversas. Além disso, o sugamadex é mais 
indicado por conseguir reverter sempre e totalmente o rocurônio. Adicionalmente, a 
pesquisa permitiu a aproximação do farmacêutico clínico com a equipe do centro 
cirúrgico, minimizando a ocorrência de potenciais erros no processo de uso de 
medicamentos. 
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Custos totais por grupo de pacientes de Reversores de Bloqueadores Neuromuscular 
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Custos mínimos e máximos para administração dos Reversores de Bloqueadores 
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TÍTULO: O uso do LED de alta potência na Odontologia causa algum efeito crônico nas 

estruturas retinianas? 

Resumo 

 
O presente estudo teve como objetivo avaliar as possíveis alterações que a exposição 
crônica ao diodo emissor de luz (LED) de alta potência usado na odontologia pode trazer 
às estruturas retinianas. Seis ratos Wistar compuseram a amostra do experimento, 
sendo cada animal controle e teste simultaneamente. Os olhos direitos de cada animal 
representavam o grupo controle, e os olhos esquerdos o grupo teste. Os olhos do grupo 
teste foram expostos à luz do LED na potência de 3200 mW/cm² (Valo Ortho - Ultradent) 
à uma distância de 30cm, em sessões de 144 segundos, repetidas três vezes ao dia, 
por sete dias. Os olhos do grupo controle foram isolados da exposição luminosa por um 
tampão de PVC opaco. Quando avaliados, tanto o volume total quanto o volume 
individual das camadas retinianas não demonstraram diferenças estatísticas relevantes 
quando comparados os grupos controle e teste. As análises histomorfométricas 
bidimensionais revelaram mudanças estatisticamente significativas no que se refere à 
área das células, com redução de 16,76% na camada ganglionar, 17,59% na camada 
nuclear externa e 25,32% na camada nuclear interna. Quanto à densidade numérica, 
mesmo que as camadas nuclear externa e interna tenham apresentado redução e a 
camada ganglionar tenha aumentado, as diferenças não foram significativas. Constatou-
se que a exposição crônica ao LED de alta potência (3.200mW/cm2) foi capaz de induzir 
atrofia celular nas camadas nuclear interna, nuclear externa e ganglionar. 
 
 
Palavras-chave: Luzes de cura dentária. Altas potências. Retina. Ratos. 

TITLE: Does the use of high-power LEDs in dentistry have a chronic effect on retinal 

structures? 

Abstract 

 
The present study aimed to assess the possible changes that chronic exposure to high-
power light-emitting diode (LED) used in dentistry can cause to retinal structures. Six 
Wistar rats composed the experiment sample, where each animal was control and test 
sample, simultaneously. The right eye of each animal represented the control group, and 
the left eye the test group. The eyes of the test group were exposed to the LED at a 
power of 3200 mW / cm² (Valo Ortho - Ultradent) and distance of 30 cm, in 144-second 
sessions, repeated three times a day, for seven days. The eyes of the control group were 
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isolated from light exposure by an opaque PVC structure. When evaluated, both the total 
volume and the individual volume of the retinal layers did not show relevant statistical 
differences when comparing the control and test groups. Bi-dimensional 
histomorphometric analyzes revealed statistically significant changes in terms of cell 
area, with a reduction of 16.76% in the ganglionic layer, 17.59% in the outer nuclear 
layer and a 25.32% reduction in the inner nuclear layer. As for the numerical density, 
even though the outer and inner nuclear layers have decreased and the ganglion layer 
has increased, the values were not statistically significant. It was found that chronic 
exposure to high-power LED (3200mW / cm2) was able to induce cell atrophy in the 
inner, outer and ganglionic nuclear layers. 
 
 
Keywords: Curing lights, dental. High potencies. Retina. Rats. 

Introdução 

 
 
 
Criado em meados da década de 90, o diodo emissor de luz (LED) aplicado à 
odontologia é considerado hoje a fonte de luz mais utilizada nos consultórios 
odontológicos para a fotopolimerização de resinas. Este aparelho atua na conversão 
dos monômeros resinosos em cadeias poliméricas, e desta forma, são objeto de estudos 
que visam otimizar sua aplicabilidade, bem como conhecer os possíveis efeitos 
adversos do seu uso (GUPTA; SHESTHA, 2018). 
 
Ao comparar com as fontes de luz que eram anteriormente utilizadas na Odontologia, o 
LED apresenta uma performance satisfatória em relação à força de adesão do 
compósito resinoso ao substrato dentário, maior profundidade de polimerização quanto 
ao grau de conversão de monômeros, estabilidade na emissão de luz e diminuição na 
geração de calor. (JANDT et al., 2000) 
 
Constatou-se, nos últimos anos, um aumento na potência dos aparelhos de LED para 
valores que superam os 3000 mW/cm². Trata-se de uma proposta dos fabricantes de 
reduzir o tempo clínico e otimizar o grau de conversão dos monômeros para fins 
restauradores, protéticos ou ortodônticos. (FARIA-E-SILVA, et al., 2017; SPAJIC, et al., 
2018; GUPTA; SHESTHA, 2018). Para a finalidade ortodôntica, a adoção do LED como 
fonte luminosa foi de grande contribuição, pois reduziu o tempo de execução do 
protocolo ortodôntico de colagem de bráquetes em aproximadamente 85%, uma vez 
que o tempo de ativação necessário com LED de alta potência (3200mW/cm2) é de 6 
segundos por dente (ALMEIDA, 2018), enquanto na utilização da luz halógena eram 
requeridos 40 segundos de ativação para cada elemento dentário (ÜSÜMEZ, 2004). 
 
Entretanto, apesar das diversas vantagens já comprovadas do LED de alta potência, é 
necessário considerar o risco de aumento da temperatura pulpar em cavidades 
profundas, devido à alta intensidade luminosa (VINAGRE et al., 2019). A literatura atual 
revela também que se deve atentar para o risco de desenvolvimento de lesões oculares 
(ALASIRI et al., 2019), apesar da alta capacidade adaptativa do sistema visual (COLLIN 
et al., 2008). Há uma crença de que o principal fator de influência no dano ocular é a 
dose total do comprimento de onda recebido pelo olho (STAMATACOS; HARRISON, 
2012). Sendo assim, é imprescindível atentar-se para os LEDs mais modernos, visto 
que os mesmos são capazes de emitir mais de uma faixa de comprimento de onda (PAR 
et al., 2019). A exposição direta à luz do LED de alta potência pode provocar a formação 
de um ponto cego no centro do campo visual, semelhante à causada pela retinite solar, 
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que pode ser de caráter temporário ou definitivo, a depender da intensidade da 
exposição (NAKAMURA et al., 2018). Estudos sugerem ainda que a exposição à luz 
azul de forma crônica aumenta os processos degenerativos e envelhecimento ocular 
(ROLL et al., 2004). 

Por trabalhar com a visão direta em um campo escuro, que é a cavidade oral, o 
Cirurgião-dentista por muitas vezes tem que lançar mão de recursos auxiliares para 
melhorar a visibilidade e garantir a precisão nos procedimentos, como refletores, luzes 
associadas às lentes de magnificação, instrumentos e acessórios metálicos que 
refletem a luz, o que torna esta classe profissional mais exposta à luminosidade 
excessiva, em comparação ao restante da população (PRICE et al., 2020). 
 
Embora já esteja comprovado que o uso de óculos de proteção de cor laranja contra a 
luz ultravioleta (UV) promove uma redução de 97% na passagem da luz azul para os 
olhos (SOARES et al., 2017), e haver uma expressa recomendação por parte dos 
fabricantes de aparelhos fotopolimerizadores, é considerável o número de dentistas que 
negligencia o uso destes óculos de proteção (ERNST et al., 2018), ou de qualquer outro 
tipo de proteção ocular (ALSABAANI, 2017; FERREIRA et al., 2010). 
 
Isto posto, este estudo teve como objetivo expor os ratos a uma simulação da rotina 
clínica de colagem de bráquetes ortodônticos sem a utilização de protetores UV, para 
então avaliar as possíveis 
 
Metodologia 

 
O projeto descrito foi aprovado no CEUA – UFRN, sob o protocolo nº 007012/2017 e 
realizado seguindo as diretrizes do Animal Research: Reporting In Vivo Experiments – 
ARRIVE. 
Foram utilizados seis ratos Wistar (Rattus norvegicus albinus) machos, provindos do 
biotério de experimentação do Departamento de Morfologia da UFRN, com 60 dias de 
idade e peso aproximado de 300 gramas, com bom estado geral de saúde atestado 
pelos veterinários responsáveis. Durante o experimento, os animais foram mantidos em 
gaiolas com forração em maravalha, com fornecimento de ração padrão extrusada e 
água mineral natural (ad libitum), com ciclo de luz invertido de 12/12h, com luminosidade 
de 60 lux e temperatura ambiente média de 22 ºC ± 2 °C (Figura 1), conforme a 
Resolução RDC n° 274, de 22 de setembro de 2005 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. 
Os animais foram aleatoriamente numerados em sequência ordinal crescente de 01 a 
06 para exposição à fotoestimulação. Para a realização do experimento, cada animal foi 
anestesiado por via inalatória com isoflurano (1,5 a 3%) associado ao oxigênio 100% no 
fluxo de 1l/min. O grupo controle, composto pelos olhos direitos dos animais, foi 
protegido da luz no momento da exposição com um tampão PVC opaco e bordas com 
espuma de cor preta à fim de facilitar a adaptação e a vedação do tampão à face do 
animal. Os olhos esquerdos dos animais foram expostos à luz LED na potência “Xtra” 
(3200mW/cm²), indicada para o uso em ortodontia (Figura 2), a uma distância de 30 
centímetros até a ponteira luminosa do aparelho, com auxílio de um suporte em acrílico 
para o fotopolimerizador fixo à mesa experimental (Figura 3). O fotopolimerizador 
utilizado foi o LED de alta potência (3200mW/cm3) da marca Valo® OrthoUltradent. 
Diariamente foram realizadas 3 ativações de 144 segundos cada, com intervalos de 04 
horas entre elas, por um período de 07 (sete) dias para verificar as possíveis alterações 
geradas na retina frente à exposição crônica ao LED. O tempo de exposição por sessão 
(144 segundos) foi definido para simular o tempo de polimerização da montagem de um 
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aparelho ortodôntico de primeiro molar a primeiro molar, nos arcos dentários superior e 
inferior, considerando a fotoativação de 6 segundos por bráquete. 
A eutanásia e perfusão foram realizadas no dia seguinte da última exposição à luz com 
uma dose de Ketamina (100 mg/kg) e Xilasina (10 mg/Kg) por via intraperitoneal, 
seguido de anestesia profunda com ketamina e xilasina nas doses de 200 mg/kg e 20 
mg/kg, respectivamente. Em capela apropriada para perfusão, a bomba peristaltica foi 
conectada aos animais pela introdução de uma agulha no ventrículo esquerdo, e 
realizado um picote no átrio direito para o escoamento total do líquido vascular. A 
solução fixadora utilizada foi paraformaldeído a 4%, sendo metade da solução fixadora 
infundida em fluxo rápido (35 ml/min), e a outra metade em fluxo lento (17,5 ml/min), 
totalizando 30 min de perfusão. 
Os olhos de todos os animais foram dissecados cuidadosamente por um pesquisador 
treinado, armazenados em frascos individuais, identificados de acordo com o animal e 
com o olho correspondente, e encaminhados para o processamento e montagem das 
lâminas. 
A montagem dos espécimes em lâminas foi realizada no Centro de Ciências Biológicas 
por profissionais capacitados e acompanhados pelo pesquisador. Realizou-se a 
desidratação com trocas de hora em hora com álcool 80%, álcool 90%, álcool absoluto 
I, álcool absoluto II, álcool absoluto III, respectivamente. Na etapa de clarificação foram 
realizadas trocas de xilol absoluto I e xilol absoluto II. A etapa de impregnação foi 
realizada por trocas de parafina I, parafina II e parafina III. No processo de inclusão dos 
olhos nos blocos de parafina, o posicionamento dos olhos foi padronizado de acordo 
com a posição natural da cabeça do animal. Seguiu-se com o congelamento dos blocos, 
microtomia com 3µm de espessura, sendo coletadas 5 secções por lâmina, com 
intervalos de 25 secções entre cada lâmina. Das lâminas obtidas, 10 secções 
representativas de cada retina inteira foram utilizadas para a amostragem, obtenção dos 
dados e análises. A coloração utilizada foi hematoxilina e eosina. 
 
Resultados e Discussões 

 
Após a fase de exposição à luz do LED, os seis animais mantiveram a saúde integra, 
sem sinais de dor. Entretanto, o animal 01 teve que ser removido da análise dos 
resultados, devido a um comprometimento da qualidade das lâminas histológicas, 
provocado por uma perfusão insatisfatória neste animal. Sendo assim, a amostra final 
foi de cinco animais. 
A análise dos resultados foi baseada na retina total e em cada uma das camadas que a 
compõem: camada de células ganglionares (CCG), camada plexiforme interna (CPI), 
camada nuclear interna (CNI), camada plexiforme externa (CPE), camada nuclear 
externa (CNE) e os prolongamentos de cones e bastonetes (PCB) (Figura 4). 
A estereologia foi realizada estimando o volume total e o volume de cada camada da 
retina por cálculos seguindo o Princípio de Cavalieri e Delesse (HOWARD e REED, 
2010). (Figura 5) 
Estima-se que a retina tenha aproximadamente 200µm de espessura (MASLAND, 
RAVIOLA, 2000) e, 0,664 mm³ de volume para ratos Wistar com média de 300g de peso 
e 8 semanas de vida. A camada individual mais volumosa da retina é a plexiforme 
interna, que representa um total de 29% do volume total da retina e é composta por 
prolongamentos e conexões sinápticas das células amácrinas, bipolares e ganglionares. 
A camada nuclear externa, por sua vez, ocupa o segundo lugar quando se trata de 
volume. Composta pelos corpos celulares dos cones e bastonetes, a CNE compõe 23% 
do volume total da retina. Em seguida tem-se a CG, ocupando 16% do volume retiniano. 
As camadas CNI e PCB representam 14%, e a camada menos volumosa é a CPI que 
representa apenas 4% do volume total da retina. 
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Após análise, verificou-se que o grupo experimental apresentou aumento de 5% no 
volume total da retina, não representando diferença estatisticamente significativa. 
Quanto aos resultados individuais, vale ressaltar que os animais 2, 3 e 4 do grupo 
experimental apresentaram aumento no volume total da retina de 19,73%, 31,32% e 
17,92% respectivamente, enquanto os animais 5 e 6 apresentaram uma redução 
respectiva de 16,57% e 23,64% no volume total da retina. 
Ao avaliar o aumento de volume de cada camada da retina especificamente, o grupo 
experimental apresentou aumento nas camadas CPI (11,28%), CPE (24,13%%) e CNE 
(17,10%) e redução nas CG (9,34%), CNI (3,33%) e PCB (3,29%), sem relevância 
estatística em nenhuma das camadas. Portanto, foi possível inferir que nem o volume 
total e nem o volume individual das camadas retinianas sofreram influência 
estatisticamente relevante ao serem expostas de forma crônica à luz do LED de alta 
potência (3.200mW/cm2). 
Para as análises histomorfométricas, as camadas nucleadas (CNE, CNI e CG) tiveram 
as áreas dos núcleos medidos em milímetros quadrados (mm²) através do software 
Canvas 12 (ACD Systems, Victoria, Canadá) e em seguida convertidas para 
micrometros quadrados (µm²) (Figura 6). As avaliações demonstraram que, quanto à 
área dos núcleos, houve uma diminuição significativa nos valores de 38,24% na CNE, 
25,31% na CNI e 16,76% na CG. 
Nas camadas CNE e CNI houve redução na densidade numérica de neurônios de 
15,87% e 30,27% respectivamente. Sendo assim, é possível afirmar que o número de 
núcleos presentes em uma área de 500 µm2 diminuiu. Em contrapartida, foi observado 
um aumento de 46,15% na densidade numérica de neurônios na CG. Quando 
comparados os grupos controle e experimental, não foi constatada diferença 
estatisticamente importante nos valores referentes à densidade numérica de neurônios. 
A anatomia e fisiologia retinianas começaram a ser estudadas em meados dos anos 60 
(MAEDA, 1959.). Desde então, estudos descreveram a estrutura retiniana do ser 
humano em condições de normalidade (KUWABARA e COGAN,1960; 1963; 1965), 
como também a estrutura das retinas de animais, como o rato (KISSEN e 
BLOODWORTH, 1961) e o macaco (ISHIKAWA, 1963). A literatura, com base nas 
análises histológicas, comprovou a existência de similaridade entre a retina dos 
humanos com a retina de ratos e camundongos, possibilitando que estes animais sejam 
utilizados para fins experimentais (SCHELLINI, 1992; IOSHIMOTO, 2010; FREITAS, 
2011). Neste contexto, foram desenvolvidos diversos estudos in vivo com a finalidade 
de avaliar as alterações histológicas e funcionais da retina relacionadas a diversos 
fatores como tempo de exposição, intensidade luminosa, comprimento de onda e efeitos 
agudos e crônicos. 
Classificada como uma onda eletromagnética, a luz se relaciona com os tecidos ópticos 
de forma específica, a depender do seu comprimento de onda. O pico de absorção pelos 
cones da retina tem seu espectro variado, a depender da cor da luz que está sendo 
emitida, desde que a mesma esteja dentro do espectro de luz visível (395-700nm). Este 
valor corresponde à faixa de 564 a 580nm para luz vermelha, 534 a 545nm para a luz 
verde e 420 a 440nm para a luz azul (ROBERTS, 2002). A luz azul desempenha um 
papel essencial na fisiologia da retina, pois atua no controle do ritmo circadiano. 
Entretanto, a exposição excessiva da retina a ela pode ter consequências negativas, 
visto que tal exposição é capaz de produzir espécies reativas de oxigênio (radicais 
livres), que aumenta à medida que o comprimento de onda da luz diminui (NAKAMURA 
et al., 2017). 
O olho humano é dotado, naturalmente, de dois mecanismos de proteção frente à 
estímulos luminosos. O ajuste do tamanho da pupila é o primeiro deles, que varia de 1 
a 8mm, com o objetivo de regular a quantidade de estímulo luminoso que penetra no 
olho (HUNTER et al., 2012). Em diversos estudos experimentais, a condição de midríase 
é estimulada através da utilização de colírios de dilatação pupilar, o que permite a 
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entrada contínua da luz, por longos períodos de exposição (NARIMATSU et al., 2014; 
NAKAMURA et al., 2017). Neste experimento, a utilização de Isoflurano como 
anestésico inalatório, apesar de inibir o ajuste natural do tamanho da pupila, provocou 
nos animais o estado de miose ou constrição pupilar, que corresponde à reação natural 
da pupila frente à estímulos luminosos. Ademais, o estudo não superestimou o tempo 
de exposição, procurando ser fidedigno às atividades diárias de um ortodontista. A 
absorção de uma porção luminosa por parte do cristalino, reduzindo a intensidade de 
luz que atinge a retina representa o segundo mecanismo natural de proteção ocular. O 
olho jovem possui uma alta transmitância ocular (90%), significando, portanto, que 10% 
da luz visível, especialmente as de menor comprimento de onda, é retida pelo cristalino. 
Entretanto, observa-se no olho senil um amarelamento e opacificação do cristalino, 
resultando em diminuição da transmitância ocular (ALASIRI et al., 2019). A escolha da 
idade dos animais utilizados no experimento (ratos Wistar, com 8 semanas de vida) 
(NARIMATSU et al., 2014; NAKAMURA et al., 2017) considerou o fato de que o 
envelhecimento por si só tende a gerar alterações oculares (ALGEVERI et al., 2006), 
além dos mecanismos citados anteriormente, visando diminuir os fatores de 
confundimento. 
Há ainda uma proteção à retina de natureza química, que se dá mediante a absorção 
da luz azul pelos pigmentos retinianos (ROSS; PAWLINA, 2012). A camada de PCB é 
composta pelos prolongamentos dos cones e bastonetes, enquanto seus núcleos 
compõem a CNE. A camada ganglionar, por sua vez, é composta pelas células 
ganglionares que fazem sinapse com outros neurônios presentes na CNI. Tais células 
são dotadas de fotossensibilidade e são estimuladas sempre que expostas à 
luminosidade. Sendo assim, com o estímulo emitido pela luz LED de alta potência, todas 
as organelas trabalham para resistir à atividade das células fotorreceptoras. Neste 
contexto, se faz necessário que haja um maior desenvolvimento e produção de energia 
(GUYTON, 2011), o que explica o aumento da área nuclear dos neurônios (CNI, CNE e 
CG) nos olhos experimentais, quando comparados aos olhos controle. 
A luz emitida pelo fotopolimerizador VALO® da Ultradent Products, utilizado neste 
estudo, de cor azul-violeta e comprimento de onda entre 415 e 455nm, é potencialmente 
nociva ao olho humano e , apesar dos fabricantes recomendarem o uso de proteção 
ocular UV (VALO CORDELESS, 2018), os estudos que avaliam os riscos ocupacionais 
oculares não os consideram como equipamento de proteção individual (SOARES et al., 
2017; ERNST et al., 2018; ALSABAANI et al., 2019). Esta situação demonstra que os 
cirurgiões-dentistas buscam se prevenir apenas dos riscos de possíveis acidentes 
físicos por respingos e contaminação. Logo, as medidas de proteção contra os possíveis 
riscos de dano ocular provenientes da exposição contínua ao LED de alta potência são 
notadamente negligenciadas. A falta de estudos científicos que evidenciem os danos 
que de fato ocorrem na retina durante a exposição em uma situação clínica real, 
seguramente, contribui para baixa adesão à proteção ocular ideal por parte dos 
profissionais. 
Os danos à retina podem ser causados pela luz por meio de mecanismos fotoquímicos, 
fotomecânicos ou fototérmicos (DONG et al., 2006). As alterações morfológicas 
evidenciadas pelo nosso estudo provavelmente decorrem do mecanismo fotoquímico, 
tendo em vista a energia luminosa utilizada pelo LED de alta potência. A exposição 
prolongada a esse tipo de luz, de alta energia e pequeno comprimento de onda, induz 
a liberação de radicais livre na retina, provocando o dano fotoquímico (DONG et al., 
2006). 
Estudos aplicando o protocolo de exposição aguda ao LED revelaram que as primeiras 
alterações retinianas se dão nos segmentos externos de cones e bastonetes (WU et al., 
2006). Na CNI notou-se picnose, inchaço das mitocôndrias e presença de figuras de 
mitose (NOELL et al, 1966, Wu et al., 2006), como também edema no epitélio pigmentar 
gerado por espectro luminoso de baixa frequência e altas irradiações (10 mW/cm²). 
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Verificou-se citoplasma hipercorado e núcleos largos, acúmulo de fluido entre a camada 
de fotorreceptores e epitélio pigmentar (NOELL et al, 1966; LAWWILL et al., 1977). 
Uma metodologia semelhante à aplicada neste trabalho encontrou as seguintes 
alterações após a exposição ao LED de alta potência: aumento volumétrico da retina e 
das camadas ganglionares, plexiforme interna, nuclear externa e prolongamento de 
cones e bastonetes (ARAÚJO, 2018), ocorrida não por conta da variação do número de 
células, mas sim em razão do aumento do seu conteúdo citoplasmático (GUYTON, 
2011). 
Ao aplicar o protocolo de exposição à luz LED com o uso crônico, o presente estudo 
encontrou alterações retinianas variáveis (Tabela 1, Figura 7). Mesmo que não tenha 
sido registrada importância significativa no volume total e individual das camadas, os 
achados histológicos dos animais analisados de forma individual foram importantes. O 
animal 3 apresentou achados idênticos à metodologia de exposição aguda à luz de LED 
de alta potência. Os animais 1, 2 apresentaram algumas semelhanças como o aumento 
do volume das camadas PI, PCB, CNE. Em contrapartida, os animais 5 e 6 obtiveram 
resultados mais semelhantes à exposição crônica à luz (Quadros 1.1, 1.2 e 1.3), isto é, 
redução volumétrica da retina e da camada nuclear externa, descontinuidade do epitélio 
pigmentar, desaparecimento por completo da camada de prolongamento de cones e 
bastonetes, desorganização das camadas NI, PE, NE (HAFESI et al., 1997; LOGNOV 
et al., 2003; WU et al., 2006). Portanto, danos oxidativos às células também podem ser 
causados pela exposição à luz azul, uma vez que a mesma atua na formação de 
superóxidos a partir destas mitocôndrias, que podem facilmente ser transformados em 
componentes tóxicos, em um estágio de exposição mais avançado (SHANG, 2017). 
Acreditamos que o protocolo experimental aplicado está na transição entre uma 
exposição aguda para crônica, uma vez que alguns dos animais apresentaram 
alterações típicas de uma exposição aguda (aumento do volume da retina) e outros de 
uma crônica (diminuição do volume da retina). Este fato pode explicar a variabilidade 
dos resultados. A metodologia do estudo em questão consistiu na exposição à luz por 
sete dias, sendo a eutanásia realizada no oitavo dia. 
Apesar de ter havido redução em todas as camadas, no que se refere à densidade 
numérica de neurônios, os resultados não foram estatisticamente significativos (Tabela 
2, Figura 8). Desta forma, os achados desse estudo indicam que não houveram 
alterações no número das células, apesar de ter ocorrido o aumento no volume das 
camadas de alguns animais (1, 2, 3) e redução em outros (4 e 5). 
Quanto à análise da área nuclear das células, os dados encontrados revelaram uma 
redução significativa desta área em todas as camadas estudadas: CNI, CNE, CCG 
(Figura 9). Associando estes achados à análise visual, infere-se que algumas células 
apresentam núcleos hipercromados quando comparadas ao padrão mais homogêneo 
do grupo controle. Tal aspecto picnótico representa uma condensação da cromatina, 
sugestiva de diminuição da área nuclear. (JONES, 2005; MARC, 2008; SHANG, 2017). 
Além disso, a alteração de forma desses núcleos pode estar contribuindo com essas 
alterações das áreas neuronais (Figura 10). 
A neoangiogênese está presente em vários processos fisiológicos como 
desenvolvimento placentário, ovulação e reconstituição óssea, porém também pode 
estar presente em situações patológicas (BATTEGAY, 1995). Na retina, toda 
neovascularização é considerada patológica se ocorrer no período pós-natal, tendo em 
vista que não cumprem a função de barreira hematorretiniana devido alterações 
celulares estruturais que permitem o extravasamento de componentes séricos. Os 
novos vasos possuem um endotélio bastante delgado, tornando-os susceptíveis à 
romper, gerando hemorragia dentro da cavidade vítrea (BATTEGAY, 1995). Nos 
animais 5 e 6 estruturas visualmente semelhantes a vasos sanguíneos foram 
observadas (Figura 10). Portanto, sugere-se que em estudos futuros, sejam aplicadas 
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metodologias que avaliem a neovascularização, uma vez que este fato pode ter relação 
com a cegueira (SOHN et al., 2016). 
Na literatura, existem diversas metodologias de exposição à luz, sendo comum a 
exposição contínua, por mais tempo em segundos e minutos, porém com menos dias 
de duração, impossibilitando a recuperação fisiológica natural entre as exposições 
(HAFESI et al., 1997; VAN BEST et al., 1997), ainda que muitos esperem um período 
de tempo maior entre o fim da exposição e a eutanásia (HAM et al., 1978). Este estudo 
aplicou um protocolo que visava reproduzir o dia-a-dia de um Ortodontista, em que a 
exposição à luz azul é diária e por longos períodos. Sendo assim, podemos considerar 
a metodologia de exposição empregada como crônica, visto que cada dia de vida de um 
rato equivale aproximadamente a 30 dias de vida de um humano (ANDREOLLO et al., 
2012 e DUTTA e SENGUPTA, 2016). 
Neste contexto, infere-se que para uma prática clínica mais segura, os profissionais que 
trabalham com aparelhos diodos emissores de luz azul diariamente, por um longo 
período de suas vidas, levando em conta os efeitos cumulativos desta exposição 
(LAWWILL, 1977), devem considerar os achados deste estudo, e adotar para sua rotina 
clínica o uso de filtros de proteção oculares de cor laranja, como forma de minimizar os 
reais riscos de dano ocular gerados pela exposição crônica à luz do LED de alta 
potência. 
 
Conclusão 

 
  
A exposição crônica ao LED à 3.200mV/cm2: 
-Não foi capaz de induzir alterações volumétricas na retina de ratos Wistar; 
-Induziu atrofia celular nas camadas CNI, CNE e CG; 
-Não alterou significativamente a densidade numérica celular da retina; 
-Gerou alterações qualitativas como desorganização das camadas retinianas, aumento 
do espaço citoplasmático, núcleos hipercromados e com alterações de forma, e 
possibilidade de neovascularização na coróide. 
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FIGURA 9 
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TÍTULO: Produção de lipases em cultivo em estado sólido por Aspergillus niger: 

Avaliação de subprodutos agroindustriais como meio de cultivo, purificação e 

caracterização enzimática 

Resumo 

O potencial uso industrial das lipases em detergentes, biotransformações e reações de 
interesterificação e transesterificação têm despertado interesse por essa enzima. O 
presente estudo teve como objetivo avaliar a produção de lipases por fermentação em 
estado sólido com Aspergillus niger IOC 4003 utilizando substratos de baixo custo. O 
pontencial dos subprodutos torta de algodão e farelo de trigo para produção de lipases 
foi investigado. A atividade lipolítica dos extratos foi avaliada por espectrofotometria 
utilizando o substrato p-nitrofenil-palmitato. As lipases produzidas foram submetidas a 
um processo de concentração e purificação parcial com o uso de solventes orgânicos 
sendo eles etanol e acetona, os melhores resultados foram obtidos com acetona sendo 
que os maiores fatores de purificação foram verificados nas frações acetona 20% (16,0 
± 7,78), acetona 40% (4,50 ± 0,71) e etanol 20% (4,91 ± 0,17). A massa molar da enzima 
foi estimada por eletroforese e, na fração de acetona 40% foram verificadas lipases com 
115kDa. A estabilidade avaliada em diferentes temperaturas de 30 ºC a 60 ºC e pHs de 
3 a 10. A menor estabilidade ocorreu no pH 3 mantendo atividade residual de 74,62%. 
Quanto à temperatura, a maior perda de atividade foi de 15,10%, que ocorreu apenas 
com 60 °C. De acordo com os testes as enzimas mostraram boa estabilidade em 
condições adversas sendo assim de grande interesse para inúmeros processos 
industriais. 
 
Palavras-chave: Atividade enzimática, purificação e precipitação. 

TITLE: SCIENTIFIC INITIATION REPORTPRODUCTION, CONCENTRATION AND 

PARTIAL CHARACTERIZATION OF LIPOLYTIC ENZYMES OF Aspergillus niger IOC 

4003 IN FERMENTATION IN SOLID STATE 

Abstract 

The potential industrial use of lipases in detergents, biotransformations and reactions of 
interesterification and transesterification have aroused interest in this enzyme. The 
present study aimed to evaluate the production of lipases by solid state fermentation with 
Aspergillus niger IOC 4003 using low cost substrates. The potential of cotton pie and 
wheat bran by-products for lipase production was also investigated. The lipolytic activity 
of the extracts was evaluated by spectrophotometry using the substrate p-nitrophenyl-
palmitate. The lipases produced were subjected to a process of concentration and partial 
purification with the use of organic solvents, ethanol and acetone. The best results were 
obtained with acetone and the greatest purification factors were verified in the acetone 
fractions of 20% (16,0 ± 7,78) and 40% (4,50 ± 0,71), and 20% ethanol (4,91 ± 0,17). 
The molar mass of the enzyme was estimated by electrophoresis and, in the acetone 
fraction of 40%, lipases with 115kDa were verified. The stability was evaluated at 
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different temperatures from 30 ºC to 60 ºC and pHs from 3 to 10. The lowest stability 
occurred at pH 3, maintaining a residual activity of 74.62%. As for temperature, the 
greatest loss of activity was 15.10%, which occurred at 60 ° C. According to the results, 
the enzymes presented adequate stability in adverse conditions, thus being of 
recommended use for numerous industrial processes. 
 
Keywords: Enzymatic activity, purification and precipitation. 

Introdução 

A lipase é uma enzima cuja principal função é catalisar a hidrólise de triacilglicerol em 
glicerol e ácidos graxos livres. Tal enzima possui ampla aplicação e sua capacidade de 
utilização em uma ampla gama de substratos, sua estabilidade frente à temperatura, pH 
e solventes orgânicos (Hasan et al., 2006). Além disso, apresenta quimio-regio e 
enantiosseletividade (Krieger et al., 2004). 
No entanto, em muitos casos, a produção de lipases envolve um elevado custo devido 
às etapas de produção e recuperação do biocatalisador do meio de fermentação. Assim, 
a fermentação em estado sólido (FES) aparece como uma alternativa promissora para 
a produção dessas enzimas, pois requer substratos de baixo custo, podendo se 
enquadrar até mesmo subprodutos agroindustriais, o biocatalisador pode ser produzido 
em sua forma mais concentrada, o que pode facilitar a sua recuperação do meio de 
fermentação, quando for o caso. Além de requerer volumes menores de água (Castilho 
et al., 2000a). 
Os subprodutos devem fornecer condições adequadas para o crescimento do fungo sem 
nenhum ou quase nenhum tratamento extra, fazendo desta uma produção de baixo 
custo já que os subprodutos são economicamente atrativos. Os subprodutos 
agroindustriais são constituídos principalmente de carboidratos, minerais e proteínas 
(SALIHU et al., 2012; SANTOS, 2012). A torta de algodão é o material que permanece 
após a extração de óleo de sementes de algodão. É constituída de 24,0 g/100g de 
proteína bruta, 63,6 g/100g de carboidratos totais. 7,6 g/100g de extrato etéreo e 4,9 
g/100g de cinzas (PEREIRA et al., 2016). 
Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi avaliar o pontencial dos subprodutos torta 
de algodão e farelo de trigo para produção de lipases. 
 
Metodologia 

 
2.1 Determinação da atividade enzimática da lipase utilizando os subprodutos torta de 
algodão e farelo de trigo 
2.1.1 Método espectrofotométrico 
Foram feitas soluções de 3,0 mg/mL de pNPP (Sigma-Aldrich) em isopropanol e solução 
de 55,5 mg de goma arábica e 222,2 mg de triton X-100 em 50 mL de tampão Tris-HCl 
(0,05 M, pH 8). Ambas foram mantidas em banho-maria (Tecnal, TE 056) a 37 ºC por 
cerca de 10 min. Posteriormente foi necessário gotejar a solução de pNPP 
vagarosamente na solução de goma arábica e triton X-100 em agitador magnético na 
proporção 1:9 (v/v). Após incubação em estufa (Tecnal, TE 393/2) a 37 ºC, 10,0 micro L 
de cada amostra e 90,0 micro L da emulsão foram pipetadas em microplaca e lidas em 
espectrofotômetro a 410 nm para mensuração da absorbância inicial. A microplaca foi 
incubada por 30 min a 37 ºC e realizada nova leitura a 410 nm (absorbância final) 
(GUIMARÃES et al., 2014). 
O cálculo foi realizado através da equação de reta previamente obtida com a curva 
padrão de p-nitrofenol (Sigma-Aldrich) nas concentrações de 0 a 16,0 nmol de p-
nitrofenol/poço e as Equações abaixo 1 e 2. 
Atividade lipolítica (U/mL) = ((Abs final - Abs inicial)*25,569*10*10) / (1000*30) (1) 
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Atividade lipolítica (U/g resíduo) = ((Atividade lipolítica U/mL)*50) / 5 (2) 
Foi definida como quantidade de enzima libera 1,0 micro mol de p-nitrofenol por minuto 
sob as condições padrão do ensaio uma unidade (U) de atividade de lipase 
(GUIMARAES et al., 2014). Cada extrato enzimático foi analisado 8 vezes e os dados 
de atividade apresentados como média. 
2.1.2 Método titulométrico 
Foi avaliada a eficácia da atividade lipolítica sobre emulsão de azeite, água e goma 
arábica, que liberam glicerol e ácidos graxos. Em seguida foi realizada uma titulação 
com NaOH e o volume gasto desse reagente foi usado para o cálculo da atividade 
(SANTOS, 2012). 
No momento do uso foi preparada sob agitação uma emulsão contendo 12,0 mL de 
azeite extra virgem, 12,0 mL de água destilada e 1,75 g de goma arábica. Adicionou-se 
5,0 mL da emulsão, 1,0 mL de extrato enzimático e 4,0 mL de tampão citrato de sódio 
(50,0 mM, pH 4,0) em um Erlenmeyer e esse foi mantido em incubador rotativo a 35°C 
durante 15 minutos. A reação foi interrompida com 10,0 mL de solução de acetona, 
etanol e água (1:1:1). À mistura foi adicionada uma gota de fenolftaleína 1,0% e foi 
realizada titulação com NaOH (0,1 N) até aparecimento da cor rosa. O branco da reação 
foi realizado com as mesmas etapas, porém o extrato enzimático foi adicionado apenas 
no momento da titulação. A atividade lipolítica é definida como a quantidade de enzima 
que produz 1,0 µmol de ácidos graxos por minuto nas condições experimentais definidas 
(SANTOS, 2012). O resultado foi expresso em U/mL e calculado conforme Equação 3: 
Atividade lipolítica (U/mL) = ((mL NaOH amostra - mL NaOH branco)*N*1000) / mL de 
amostra*minutos de reação (3) 
2.2 Precipitação com solventes orgânicos 
O extrato bruto com maior atividade lipolítica foi selecionado e pesado e colocado no 
agitador magnético sob refrigeração a 4 ºC. Posteriormente acetona e etanol gelados 
na proporção de 20% (m/m) do extrato foram adicionados lentamente. Após adição do 
solvente, o extrato foi agitado sob refrigeração por 20 minutos e centrifugado a 4000 
rpm e 4 °C por 20 minutos. O precipitado foi ressuspendido com a menor quantidade de 
tampão Tris-HCl (0,05 M, pH 8,0) e anotado o volume final. À fase flutuante adicionou-
se etanol e acetona em diferentes proporções iniciando com 40%, logo após 60% (m/m) 
e 80% (m/m), atingindo quatro frações de cada solvente. 
Foi determinada a atividade lipolítica de acordo com a seção 2.1.1 das frações e do 
extrato bruto. Foi utilizado o método de Lowry et al. (1951) adaptado para microplacas 
com leitura a 660 nm de absorbância. As concentrações proteicas das amostras foram 
obtidas pela interpolação em curva de calibração de albumina bovina sérica (Inlab) nas 
concentrações de 0,05 a 5,0 mg/mL. Todas as quantificações foram efetuadas em 
triplicata e os dados apresentados como média ± desvio-padrão. 
As equações abaixo foram utilizadas a fim de avaliar o desempenho das precipitações 
com acetona e etanol tendo como parâmetros a atividade específica, rendimento e fator 
de purificação. 
Atividade específica (U/mg) = atividade enzimática (U/mL) / proteínas totais (mg/mL) (4) 
Rendimento (%) = (atividade enzimática da fração / atividade enzimática do extrato 
bruto)*100 (5) 
Fator de purificação = atividade específica da fração / atividade específica do extrato 
bruto (6) 
2.2.1 Eletroforese em gel de poliacrilamida 
De acordo com a metodologia de Laemmli (1970) foi plausível a identificação da 
presença de lipases e o grau de purificação alcançado pelas precipitações. 
Foi aprontado um gel de poliacrilamida a 12,0% e a separação eletroforética foi realizada 
em uma cuba vertical MiniVE (GE Healthcare, Suécia) contendo 1,0 litro de tampão de 
corrida (Tris-HCl (25,0 mM), Glicina (192,0 mM) e SDS (0,1 %), pH 8,3) e voltagem de 
150 V. As frações e o extrato enzimático bruto foram liofilizados e ressuspendidos em 
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baixo volume de tampão Tris-HCl (0,05 M, pH 8,0). Imediatamente antes de aplicadas 
no gel, as alíquotas foram ressuspendidas em tampão de amostra (Tris-HCl (0,06 mM), 
glicerol (10,0%), SDS (2,0%), 2-mercaptoetanol (5,0%) e azul de bromofenol (0,4%), pH 
6,8) na proporção 1/1 e as proteínas desnaturadas por aquecimento em banho maria a 
90°C durante 5 minutos. Nos géis, também foram aplicados um padrão de lipase de 
Aspergillus niger (Sigma-Aldrich) e um marcador de baixa massa molecular (GE 
Healthcare, Suécia) contendo uma mistura de seis proteínas: alfa-lactalbumina (14,4 
kDa), inibidor de tripsina (20,1 kDa), anidrase carbônica (30 kDa), ovalbumina (45 kDa), 
albumina (66 kDa) e fosforilase b (97 kDa). 
2.3 Estabilidade ao pH e a temperatura 
De acordo com a metodologia de Tacin et al. (2019) as lipases pré purificadas foram 
submetidas a diferentes pHs (de 3,0 a 10,0) e temperaturas (de 30 a 60ºC) durante 6 
horas. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1 Determinação da atividade lipolítica por método espectrofotométrico 
As variáveis dependentes proporção torta de algodão/ farelo de trigo, umidade e tempo 
de cultivo apresentaram influência significativa sobre a atividade lipolítica, medida por 
espectrofotometria. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 1 (em anexo), 
nela pode-se verificar a influência dos fatores sobre a atividade lipolítica. A breve análise 
dos formatos tridimensionais indica que o modelo quadrático consegue explicar de 
forma mais adequada as relações entre os fatores e a atividade lipolítica do que um 
modelo linear. 
Na superfície A: Superfície de resposta da umidade e da composição torta de 
algodão/farelo de trigo. B: Superfície de resposta do tempo de cultivo e da composição 
torta de algodão/farelo de trigo. C: Superfície de resposta da umidade e do tempo de 
cultivo. 
Na Figura 1A tem-se uma menor quantidade de torta de algodão e maior de farelo de 
trigo e obteve uma maior contribuição para a atividade lipolítica de A. niger IOC 4003 
em FES. Na Figura 1B observa-se que o tempo de cultivo não teve influência sobre o 
aumento da atividade lipolítica e que a proporção torta de algodão/farelo de trigo em 
níveis inferiores teve maior contribuição, em concordância com a superfície resposta 
anterior. Já a Figura 1C mostra que as respostas máximas foram obtidas com o menor 
tempo e maior umidade bem como com menor umidade e maior tempo de cultivo. 
No presente estudo, o melhor resultado apresentando atividade lipolítica de 0,091 U/g 
foi obtido com a combinação de 30,0% de torta de algodão e 70,0% de farelo de trigo, 
240 horas de cultivo (10 dias) (nível +1) e 50,0% de umidade (nível -1). Fleuri et al. 
(2014) realizaram planejamento experimental para avaliar a incorporação de farelo de 
soja e de bagaço de cana ao farelo de trigo para produção de lipases por Aspergillus 
sp. Os melhores resultados foram obtidos com 25% de bagaço de cana e 75% de farelo 
de trigo (11,35 U/mL) e com 25% de farelo de soja e 75% de farelo de trigo (10,82 U/mL). 
Não foi alcançada a otimização das condições de produção de lipases usando DCCR. 
Mas as condições de produção se basearam em substratos de baixo custo, por isso, 
deu-se procedência ao estudo e foi selecionada a condição com maior atividade lipolítica 
0,091 U/g. 
3.2 Determinação da atividade lipolítica por método titulométrico 
Os resultados obtidos por espectrofotometria foram inferiores a vários estudos que 
utilizaram o mesmo método de determinação. Uma das maiores atividades observadas 
para A. niger, por exemplo, foi de 630,0 U/g em FES com substratos farelo de trigo e 
azeite (MAHADIK et al., 2002). 
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Desse modo, foi feita titulação com emulsão de azeite com goma arábica como 
substrato. Assim, as amostras do DCCR também foram submetidas ao método 
titulométrico e foi verificada atividade de 46,7 U/g (4,67 U/mL). Esse resultado foi 
condizente com pesquisas que usaram titulometria e tiveram atividades semelhantes: 
42,82 U/g (COLLA et al, 2015) e 49,37 U/g (SALIHU; BALA; ALAM, 2016), por exemplo. 
No presente método os resultados foram mais que satisfatórios, visto que, apresentaram 
valores maiores quando comparados a pesquisas semelhantes de produção de lipases 
como: 6,1 U/g (SALIHU; BALA; BALA, 2013), 13,367 U/g (COSTA et al., 2017) e 28,19 
U/g (NEMA et al., 2019). 
3.3 Precipitação com solventes orgânicos 
Com o objetivo de remover contaminantes e concentrar as lipases, o extrato com maior 
atividade enzimática foi submetido à precipitação com os solventes acetona e etanol. 
Em seguida, as frações foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida para 
estimativa da massa molecular. 
O processo tem início com a precipitação (MHETRAS; BASTAWDE; GOKHALE, 2009; 
SETHI; NANDA; SAHOO, 2016; SOUZA et al., 2015). Na precipitação pela adição de 
solventes orgânicos, o acréscimo de solvente diminui a constante dielétrica da solução, 
reduzindo o poder de solvatação da água sobre as proteínas hidrofílicas carregadas e, 
portanto, ocorre a diminuição da solubilidade da proteína e, consequente, a precipitação 
(TACIN et al., 2019). 
Os resultados de atividade enzimática, proteínas totais, atividade específica, rendimento 
e fator de purificação das etapas de precipitação com acetona são apresentados na 
Tabela 1 (em anexo). 
Pode-se observar que o melhor resultado foi obtido com acetona na fração de 20% e foi 
decaindo sucessivamente, com exceção da fração de 40% que apresentou aumento de 
4,5 vezes. 
Os resultados da precipitação com etanol são apresentados na Tabela 2 (em anexo). 
O melhor resultado foi obtido com etanol na fração de 20%, com maior rendimento 
(40,33 ± 3,03%) e o maior fator de purificação (4,91 ± 0,17). 
Em sequência, foi realizada eletroforese em gel de poliacrilamida com acetona, obteve-
se predominância de bandas com massa molecular igual ou superior a 30 kDa, tendo 
as frações 60,0% e 80,0% perfis semelhantes ao extrato bruto. Figura 2 (em anexo). 
A coluna 1 representa o marcador de massas moleculares de 14,4 a 97 kDa, as colunas 
de 2 a 5 representam as amostras precipitadas em acetona de 20% a 80% sendo 20% 
coluna 2, 40% coluna 3, 60% coluna 4 e, finalmente 80% coluna 5. A coluna 7 mostra 
as massas moleculares das lipases usadas comercialmente. 
Na Figura 2 a seta mostra a massa molecular de 115 kDa na amostra precipitada com 
acetona concentrada em 40%, forneceu o segundo fator de purificação (4,50 ± 0,71). 
Apesar de Singh e Mukhopadhyay (2012) relataram que a maioria das lipases apresenta 
massa molecular entre 20 e 80 kDa, porém já foram reportadas lipases com até 270 kDa 
sugestivo de serem tetraméricas. Bacha et al. (2005). 
3.4 Estabilidade ao pH e a temperatura 
As enzimas possuem um pH e temperatura ótimos de atuação, mas quando as 
condições experimentais fogem de tais parâmetros a enzima funciona com déficit, 
podendo ocorrer até mesmo desnaturação da enzima com o aumento drástico da 
temperatura. 
A medida da atividade lipolítica da enzima em relação ao pH foi esquematizada num 
gráfico (Figura 3, em anexo), após a precipitação da lipase empregando acetona 40,0%, 
a estabilidade da enzima foi avaliada após 6 horas de exposição em temperatura fixa 
de 25 °C a pHs na faixa de 3 a 10. 
Pode-se observar que na fração precipitada com acetona 40% a atividade enzimática 
cresceu juntamente com o pH, ou seja, pH 10 apresentou uma ótima atuação da enzima 
com resultado de 108,35%. 
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Em seguida, avaliou-se o comportamento da enzima conforme a alteração de 
temperatura. O experimento foi realizado durante 6 horas nas temperaturas de 30ºC, 
40ºC, 50ºC e 60ºC com pH 8. O resultado de tais procedimentos pode ser observado na 
Figura 4 (em anexo). 
De acordo com a figura acima pode-se concluir que o aumento de temperatura causa 
queda da atividade enzimática. Enzimas termoestáveis são bem empregadas já que o 
favorecem o uso de altas temperaturas que promovem menor risco de contaminação 
microbiológica. A indústria de biodiesel é um exemplo de indústria que faz uso de 
enzimas lipases com boa estabilidade térmica importantes (BAJAJ et al., 2010; 
NOUREDDINI; GAO; PHILKANA, 2005). 
 
Conclusão 

 
No presente estudo foi possível produzir lipases utilizando Aspergillus niger IOC 4003 
em FES com substratos de baixo custo torta de algodão e farelo de trigo. 
As lipases foram submetidas a um processo de purificação e concentração através da 
precipitação de acetona e etanol, aumentando sua atividade específica em 16 e 4,91 
vezes, respectivamente. 
A lipase produzida mostrou boa estabilidade em diferentes temperaturas e pHs, com 
atividade residual mínima de 74,62% em pH 3 e 84,90% em 60 °C. 
Além das enzimas produzidas serem economicamente viáveis apresentam boa 
estabilidade térmica e pH, portanto, exibem grande potencial para aplicações industriais. 
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Figura 1 - Superfície de resposta para a atividade lipolítica em função das variáveis 
proporção torta de algodão/farelo de trigo, umidade e tempo de cultivo. Dados: Fonte da 
pesquisa. 
 

 
Tabela 1 - Resultados das etapas de precipitação de lipases com acetona. Fonte: Dados 
da pesquisa. 
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Tabela 2 - Resultado das etapas de precipitação de lipases com etanol. Fonte: Dados 
da pesquisa. 
 

 
Figura 2 - Eletroforese em gel de poliacrilamida das frações obtidas na precipitação de 
lipases com acetona. 
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Figura 3 - Efeito do pH na estabilidade de lipases pré-purificadas. Fonte: Dados da 
pesquisa. 
 

 
Figura 4 - Efeito da temperatura na estabilidade de lipases pré purificadas. Fonte: Dados 
da pesquisa. 
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TÍTULO: Nuances sobre a aquisição silábica e segmental 

Resumo 

Introdução: Os fonemas do Português Brasileiro são estabilizados até determinada faixa 
etária, seguindo a sequência comum, de forma não-linear e gradual. Geralmente, 
estudos que abordam a aquisição fonológica são predominantes na região Sul e 
Sudeste. Portanto, o objetivo desse estudo foi descrever o processo de aquisição 
fonológica típica de crianças moradoras da cidade de Natal/RN e comparar os 
resultados obtidos com os de outros estudos. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa 
quantitativa/qualitativa, com levantamento de dados, participaram 8 crianças, de ambos 
os sexos, com idade entre 2 e 5 anos, todos alunos do Núcleo de Educação da Infância 
(NEI-Cap/UFRN). A coleta foi obtida através de conversas espontâneas gravadas, 
transcritas e analisadas por meio de estatística descritiva e pelo modelo de Padrão de 
Aquisição de Contrastes e Estruturas (GIACCHINI, 2015). Resultados: As plosivas 
estavam adquiridas até a idade esperada, porém ocorreram algumas regressões de uso 
em alguns sujeitos comprovando o aspecto não linear da aquisição fonológica. As 
fricativas /z/ /ʒ/ /v/ se apresentaram nas idades esperadas, porém tiveram a 
estabilização completa em idade mais tardia. Assim como a aquisição das líquidas /X/ 
e /ɾ/. Conclusão: A variante linguística, a depender da região, pode causar uma diferença 
no tempo da estabilização dos fonemas, em especial das líquidas, por isso a importância 
de pesquisas voltadas para esse campo de estudo na região potiguar. 
 
  
 
Palavras-chave: Aquisição Fonológica, Desenvolvimento da Linguagem, Linguagem 

Infantil 

TITLE: Nuances on syllabic and segmental acquisition 

Abstract 

Introduction: The phonemes of Brazilian Portuguese are stabilized until a certain age, 
following the common sequence, in a non-linear and gradual way. Generally, studies that 
address phonological acquisition are predominant in the South and Southeast regions. 
Therefore, the objective of this study was to describe the process of phonological 
acquisition typical of children living in the city of Natal/RN and compare the results 
obtained with those of other studies. Methodology: This is a quantitative/qualitative 
survey, with data collection, 8 children of both sexes, aged between 2 and 5 years, all 
students of the Nucleus of Childhood Education (NEI-Cap/UFRN), participated. The 
collection was obtained through spontaneous conversations recorded, transcribed, and 
analyzed by means of descriptive statistics and by the Structure and Contrast Acquisition 
Standard model (GIACCHINI, 2015). Results: The plosives were acquired up to the 
expected age, but some use regressions that occurred in some subjects proving the non-
linear aspect of phonological acquisition. The fricatives /z/ /ʒ/ /v/ presented themselves 
at expected ages, but had complete stabilization at a later age. As well as the acquisition 
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of the liquids /X/ and /ɾ/. Conclusion: The linguistic variation, depending on the region, 
can cause a difference in the time of the phonemes stabilization, especially the liquids, 
therefore the importance of researches directed to this field of study in the Potiguar 
region. 
 
Keywords: Phonological Acquisition, Language Development, Child Language 

Introdução 

Os estudos que abordam a aquisição fonológica do Português Brasileiro (PB), afirmam 
que a estabilização dos fonemas, com o domínio do sistema fonológico, ocorre de forma 
espontânea e em uma sequência comum na maioria das crianças, dentro de uma faixa 
etária esperada, do nascimento até a idade aproximadamente os 6:0 anos. Os estudos 
mostram que a aquisição fonológica típica, ocorre de forma gradual, não-linear, 
respeitando a individualidade de cada criança. (LAMPRECHT, 2004; MATZENAUER, 
2015; CERON, GUABIANI, OLIVEIRA, KESKE-SOARES, 2017). 
Quando não há alterações nas questões biológicas, maturação neural, ambiente, 
audição, atenção, memória e funções executivas, o desenvolvimento da linguagem, é 
esperada que ocorra de maneira adequada. (BRITTO; BRITTO, 2017). Esse 
desenvolvimento acontece em níveis linguísticos diferentes, dentre eles no nível 
fonológico. Para o adequado desenvolvimento da linguagem e para a fala estar 
completa, é necessário que a criança adquira o nível fonológico de forma que saiba 
dominar o sistema sonoro de sua língua, aprenda novos itens lexicais e realize a 
produção correta das palavras. (CERON; KESKE-SOARES, 2017). 
No PB, a aquisição fonológica segue um padrão de definido de aquisição, inicialmente 
plosivas adquiridas juntamente com as nasais, depois as fricativas e por fim as líquidas. 
Esse domínio do sistema fonológico é atingido de maneira comum na maioria das 
crianças, dentro de uma determinada faixa etária, porém considerando a individualidade 
de cada criança. (LAMPRECHT, 2004).Algumas pesquisas foram realizadas pensando 
na análise da aquisição dos contrastes durante o percurso da aquisição, um exemplo 
disso é o modelo padrão de aquisição de contrastes e estruturas (PAC-E) (GIACCHINI, 
2015) que é uma ampliação do modelo padrão de aquisição de contrastes (PAC) 
(LAZZAROTTO–VOLCÃO, 2009). Essas pesquisas tem por objetivo delinear as etapas 
de aquisição fonológica típica, de modo que exemplifique a aquisição dos contrastes na 
língua, como também descrever a aquisição das estruturas da coda e do onset 
complexo na averiguação de contrastes e traços adquiridos. 
Durante o processo de aquisição fonológica, os infantes apresentam algumas 
estratégias de reparo, para amenizar as dificuldades que ainda não são capazes de 
produzir articulatoriamente. Além disso, as crianças quando não tem um fonema 
estabilizado, é normal verificar regressões de uso, esse fonema pode desaparecer e 
reaparecer novamente até a estabilização total da aquisição. 
As pesquisas relacionadas a aquisição fonológica, são mais comuns com os falantes da 
região Sul e Sudeste se comparadas com as outras regiões. Contudo, existe uma 
quantidade de crianças que apresentam características linguísticas diferentes e que 
precisam de atendimento fonoaudiológico. Assim sendo, os dados normativos, 
instrumentos de avaliação, são os mesmos para todas as crianças, mesmo com falares 
diferentes e regiões diferentes (SILVA et al., 2012). 
Os estudos que ocorrem em predominância nas regiões Sul e Sudeste, são a base 
teórica para o entendimento do processo de aquisição nas crianças. Porém, por termos 
uma variabilidade dialetal em diversas regiões do país, é preciso uma descrição e 
aprofundamento sobre como ocorre o desenvolvimento fonológico nos falantes de 
Natal/RN e assim proporcionar uma melhor intervenção terapêutica mais direcionada às 
características acústicas e fonológicas de fala da população local. 
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Metodologia 

 
O projeto de pesquisa foi registrado na Plataforma Brasil e encaminhado para o Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), para ser aprovado. Adquiriu aprovação sob número de 
parecer 3.366.535. 
Está obedecendo às recomendações da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde. A coleta de dados foi iniciada mediante a assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), por meio dos responsáveis das crianças. E o Núcleo de 
Educação da Infância (NEI/Cap-UFRN), autorizou a realização da pesquisa através da 
assinatura e do Termo de Consentimento Institucional. 
Todas as informações contidas no TCLE, em relação ao procedimento da pesquisa, os 
riscos, custos e benefícios, foram esclarecidas aos responsáveis das crianças de forma 
clara e sucinta. Foi informado também sobre a possibilidade de interrupção da 
participação da pesquisa a qualquer momento sem qualquer prejuízo para os 
participantes. Ademais, todas as crianças precisaram aceitar participar da pesquisa, 
através do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). 
É uma pesquisa quantitativo e qualitativo, com levantamento de dados e análise 
descritivo. Tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento fonológico típico, 
descrevendo o processo da aquisição dos contrastes e dos fonemas em crianças 
típicas, de 1 ano a 5 anos moradoras da cidade de Natal. 
Como critérios de inclusão para a participação da pesquisa, foram selecionadas 
crianças que possuíam aquisição de fala dentro do esperado para a faixa etária, não 
realizado nenhum tratamento fonoaudiológico relacionado a fala, anteriormente, terem 
idades entre com idade de 1:0 e 5:12;29, e aceitassem a participação por meio da 
assinatura e consentimento do TCLE e TALE. 
A amostra foi composta por 8 sujeitos, sendo 4 do sexo feminino e 4 do sexo masculino. 
A amostra não foi pareada quanto ao sexo, pois estudos sobre a aquisição fonológica 
demonstram que não há diferença entre os sexos quanto ao tempo de aquisição dos 
fonemas. A disposição dos sujeitos participantes na pesquisa pode ser observada na 
Tabela 1. 
As crianças da amostra não apresentavam atraso de aquisição da linguagem, nem 
fatores psicológicos e miofuncionais alterados. Todos os sujeitos que compuseram a 
amostra são falantes monolíngue do Português Brasileiro. E antes dos encontros, 
realizaram a avaliação completa da audição no setor de audiologia da Clínica Escola de 
Fonoaudiologia da UFRN. Os procedimentos realizados foram: meatoscopia, 
audiometria, imitanciometria – timpanometria e pesquisa do reflexo acústico, 
confirmando audição dentro dos padrões esperados para a idade. 
Foram excluídas as crianças que não atendiam aos critérios de inclusão mencionados 
acima, não colaboraram com as atividades propostas, ou faltaram nos dias da coleta. 
A coleta foi realizada em uma sala silenciosa do NEI/CAp - UFRN, através de uma 
conversa espontânea com cada criança, com o emprego de brinquedos que 
reproduzissem a lista de alvos do instrumento Avaliação Fonológica da Criança (AFC) 
(YAVAS, HERNANDORENA e LAMPRECHT, 2002), deixando-as livres para dialogar 
durante o momento da interação. 
Além dos brinquedos representativos da lista de palavras do AFC (YAVAS, 
HERNANDORENA e LAMPRECHT, 2002), foram oferecidos outros brinquedos, com o 
intuito que a criança pudesse conversar mais e ser estimulada a falar. Para que 
houvesse uma maior variedade de produções, foram considerados todos os types 
produzidos pela criança durante o encontro, fornecendo uma amostra representativa da 
fala espontânea, além dos itens lexicais proveniente dos brinquedos escolhidos a partir 
da lista prévia. 
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Foram realizadas perguntas interativas que promovessem maiores períodos de 
conversação. Todas as conversas foram gravadas em formato de áudio e transcritas, 
através de transcrição fonética restrita, para posterior análise. 
Para cada áudio coletado, houve a transcrição fonética da fala, realizada a conferência 
de dados por outro pesquisador, onde eram levados em conta o percentual de fonemas 
adquiridos. Foi considerado como fonema adquirido quando apresentado uma 
porcentagem igual ou superior a 80% (BERNHARDT, 1992). 
Para analisar a aquisição dos contrastes, foi empregado o modelo de Padrão de 
Aquisição de Contrastes e Estruturas (PAC-E) (GIACCHINI, 2015). Esse modelo tem o 
objetivo de explicar as etapas de desenvolvimento fonológico, em cada etapa, através 
da aquisição de contrastes, por conta da variabilidade individual de cada criança. 
O modelo divide a aquisição em 4 etapas. Conforme o PAC-E na primeira etapa, 
ocorreria a aquisição dos fonemas: /p, b, t, k, g, m, n, ŋ / com a aquisição da classe das 
nasais e das plosivas. Na segunda etapa os fonemas /f, v, s, z/, da classe fricativas 
seriam adquiridos. Na terceira etapa, surge a aquisição dos segmentos /l, ʃ, ʒ/. E na 
quarta etapa, tem-se a aquisição dos traços: /ʎ, R, ɾ/. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para uma melhor análise da aquisição dos fonemas, foram organizados os dados por 
gravação, nas diferentes idades dos sujeitos, conforme a tabela 2. 
Em algumas faixas etárias, foi observado o regresso na produção do fonema, como por 
exemplo no sujeito S2. Nas primeiras coletas realizadas (S2a e S2b) o fonema /p/ está 
presente. Entretanto, na coleta S2c, o fonema /p/ está ausente, retornando para 
produção correta na coleta seguinte (S2d). Esse dado demonstra claramente o processo 
conhecido como "Curva em U" em que a criança inicialmente apresenta o domínio do 
segmento e de repente começa a produzir de maneira incorreta. Os dados do sujeito S2 
reforçam o que Lamprecht et al. (2004) deixam claro nos seus trabalhos, que a aquisição 
fonológica, é um processo gradual e não linear. A criança irá apresentar regressões de 
uso, tanto dos fonemas quanto das estruturas silábicas ao longo do processo de 
aquisição. 
Com relação aos fonemas plosivos /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /g/, que são junto com as nasais os 
primeiros fonemas a serem adquiridos, tanto pelas questões perceptivas, quanto pela 
facilidade articulatória de ambas classes, foi observado que na maioria das faixas 
etárias, já havia a sua aquisição. Porém, houveram dois sujeitos, que nas coletas S1b 
e S2c, os fonemas /b/ /p/ /t/ apresentaram regressões no seu uso. Os estudos que 
analisam os contrastes da língua (LAZZAROTTO-VOLCÃO, 2009; GIACCHINI, 2015) 
reforçam que os fonemas plosivos possuem os primeiros contrastes a serem adquiridos 
na língua. O ponto de articulação entre eles - coronal, dorsal, labial - são contrastes 
adquiridos durante a primeira etapa de aquisição previsto pelo Modelo Padrão de 
Aquisição de Contrastes e Estruturas (LAZZAROTTO-VOLCÃO, 2009; GIACCHINI, 
2015). O contraste de sonoridade dentro da classe também é adquirido nessa primeira 
etapa. 
Contudo, se analisarmos a coleta anterior de S1 (S1a), os fonemas que se apresentam 
ausentes nessa coleta, estavam presentes, exceto /ɾ/ e /X/, os quais ainda são 
esperados que haja dificuldade na produção. Até mesmo /ʃ/ que estava ausente na 
primeira coleta, encontra-se presente nessa segunda. Com relação ao S2, 
especificamente o S2c, os fonemas /p/ e /t/ que aparecem como ausentes, aparecem 
adquiridos, em seguida, na quarta gravação. 
Isso reforça o que a literatura apresenta (LAMPRECHT et al. 2004) que a aquisição 
fonológica é um processo gradual e não linear. A criança irá apresentar regressões de 
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uso, isso quer dizer que alguns fonemas que eram produzidos corretamente, podem 
voltar a ser produzidos com erros, enquanto o sistema não cria estabilidade. 
Nos outros sujeitos, a porcentagem do acerto das plosivas /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /g/, foi na 
média do esperado, de acordo com a literatura (LAMPRECHT et al., 2004), estes são 
seguimentos adquiridos muito cedo. Espera-se que, até 1:8 anos, a aquisição esteja 
completa. Dentro dessa classe, há uma tendência dos fonemas labiais /p/ e /b/ serem 
adquiridas primeiro, depois as coronais /t/ e /d/ e por último as dorsais /k/ e /g/. Essas 
diferenças são mais perceptíveis entre 1:0 e 2:0 anos. Idade inferior à dos sujeitos que 
fazem parte desta pesquisa, não sendo possível fazer análise detalhada dessas 
diferenças. 
Espera-se que os fonemas nasais estejam adquiridos até os 2:0 anos e que os fonemas 
anteriores sejam adquiridos antes daquele com articulação posterior. Assim, a criança 
adquire mais rápido o /m/ e /n/, enquanto a produção da nasal palatal /ɲ/ é um pouco 
mais tardia. 
Quanto as nasais /n/ e /ɲ/, o sujeito S2 nas coletas a, b e d, apresentava valores de 
produção correta que ainda não estavam dentro da porcentagem esperados. Os valores 
variavam entre 40% e 79% de acertos no total, de acordo com as coletas realizadas. 
Dentro da classe das nasais esses são os fonemas de aquisição mais tardia e estão 
oscilando na produção, com momentos de produção correta e outros em processo de 
aquisição. Fato comumente previsto no percurso da aquisição típica. 
A distinção entre soantes e não soantes (obstruinte) é altamente favorecida na língua. 
O traço que promove a distinção entre esses segmentos é considerado um traço 
robusto, isso quer dizer que promove uma distinção considerável na língua. E os 
sistemas fonológicos tendem a estabelecer contrastes mais evidentes, do ponto de vista 
acústico-articulatório (LAZZAROTTO-VOLCÃO, 2012). 
Nas coletas S1b, S2b, S3c e S3d a fricativa /v/ apresentava valores de produção correta 
inferior a 80%. Alguns estudos (OLIVEIRA, 2002; SAVIO, 2001) sugerem que, as labiais 
/f/ e /v/ são os primeiros sons na classe das fricativas a se estabilizarem, aos 1:9 anos. 
Primeiro o /v/ e em seguida o /f/, e durante esse processo sofrem regressões no uso. 
Tendo o fonema /v/ maior dificuldade de estabilização. 
A estabilização do traço [+contínuo] no sistema da criança permite a diferenciação entre 
plosiva e fricativas. E quando a coocorrência [+continuo, labial] se estabelece no 
sistema há a distinção entre fricativas labiais e coronais, e em seguida o 
estabelecimento do traço [+voz] diferindo cada uma delas. Sabe-se que as fricativas têm 
um comportamento contrário do esperado, pois os fonemas com o traço mais marcado 
tendem a se estabilizar antes daqueles que possuem o traço menos marcado 
(LAZZAROTTO-VOLCÃO, 2009, 2012; GIACCHINI, 2015). 
A fricativa /z/ nas coletas S2c, S3c e S6a estava abaixo da porcentagem de acertos 
esperada. A fricativa /ʒ/ nas coletas S2c, S2d, S3c, S3d, S4d e S6a ainda apresentava 
uma inconsistência na produção, com erros e acertos. Apesar da literatura (OLIVEIRA, 
2002) apontar que as fricativas surdas são adquiridas mais tardiamente, nos dados 
coletados foi observado o contrário. 
Pelas coletas, as crianças adotam o princípio de "Evitação de traços marcados" descrito 
por Clements (2009) em que a produção de traços marcados na língua é realizada 
posteriormente a aquisição daqueles não marcados. Isso é evidenciado quanto a 
ocorrência das fricativas /z/ /ʒ/ /v/, que estão em processo de estabilização dentro do 
sistema, pois ainda há uma dificuldade de empregá-los da maneira correta em todos os 
contextos. 
Com relação a produção das líquidas, a literatura (LAMPRECHT et al., 2004; ONZI, 
2014; AVILA, 2000) aponta que a líquida não lateral dorsal, /X/, esteja com a aquisição 
completa por volta dos 3:4 anos. Contudo, os dados da amostra mostram que esse 
fonema permanece ausente nas coletas feitas com os sujeitos S4, S5, S6, S7 e S8. 
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Apesar de possuírem idade superior à esperada para a aquisição do fonema, ainda não 
possuíam o /X/ adquirido. 
A líquida não lateral coronal, /ɾ/ nas coletas S7a, S7b, S8a, S8b, S8c e S8d, ainda estava 
ausente. Porém, de acordo com o que a literatura (LAMPRECHT et al, 2004; RANGEL, 
1998) aponta, esse fonema deveria estar estabilizado aos 4:2 anos. Pelas coletas, o 
fonema /ɾ/ estava presente nas primeiras faixas etárias esperadas para a sua produção, 
especificamente em S6 e logo após ocorreu regressão de uso nas coletas seguintes. 
As líquidas representam a classe de domínio mais tardio e possuem muitos processos 
fonológicos envolvidos durante sua aquisição. É uma classe bastante complexa quanto 
ao ponto de vista fonológico e também em relação ao ponto de vista articulatório 
(HERNANDORENA e LAMPRECHT, 1997). 
É importante entender a diferença do tempo de aquisição das líquidas /X/ e /ɾ/, de uma 
região para outra. De acordo com Miranda (1996), o /X/ apresenta características que 
indicam um grau de soância menor que o /ɾ/. Em consonância com esse estudo, Bonet 
e Mascaró (1996) afirma que A líquida não lateral dorsal /X/ acaba sendo adquirida 
primeiro em relação a líquida não lateral coronal /ɾ/, isso pode ser explicado pelo fato de 
estar mais próxima das fricativas na escala de sonoridade. Porém, nas coletas 
realizadas, as duas estão em processo de estabilização, sendo /ɾ/ presente nas 
primeiras coletas e depois ocorrendo regressão de uso, e /X/ com aquisição mais tardia. 
É importante reforçar que os fonemas ausentes em algumas coletas, não significam 
uma alteração no processo de aquisição. Os resultados reforçam o fato de que o 
desenvolvimento fonológico não é uma progressão constante. Esse processo apresenta 
inconstâncias e variações, além de haver a variabilidade individual de cada criança. 
O desenvolvimento fonológico é marcado pelo declínio na produção de alguns fonemas, 
seguido de uma alavancada no crescimento, até chegar na estabilização. Esse processo 
é apresentado na literatura como “Curva em U” (STRAUSS, 1982), justificando o 
comportamento das crianças ao longo das coletas realizadas. 
Apesar dos dados apresentados estarem com algumas diferenças quanto a idade de 
aquisição quando comparado com os apresentados na literatura (LAMPRECHT et al. 
2004) todos estão seguindo a ordem prevista de aquisição, com estabilização 
inicialmente das plosivas e nasais, seguido pelas fricativas e por último as líquidas. Além 
de que, ao analisar os contrastes, a estabilização está seguindo ao previsto no PAC 
(LAZZAROTTO-VOLCÃO, 2009). 
Os dados coletados nos permitem pensar que a aquisição das líquidas não laterais, /X/ 
e /ɾ/, ocorre de maneira mais tardia nas crianças moradoras da cidade de Natal, quando 
comparadas as crianças da região Sul e Sudeste, de onde são os principais estudos 
utilizados para a comparação dos resultados. 
 
Conclusão 

 
O objetivo principal desta pesquisa foi descrever o processo de aquisição fonológica 
típica de crianças moradoras da cidade de Natal-RN. Além disso, buscamos comparar 
os resultados obtidos com os dados apresentados em outros estudos e apreciar o 
processo da aquisição fonológica por meio do Modelo Padrão de Aquisição de 
Contrastes e Estrutura (GIACCHINI, 2015). 
Os dados coletados demonstraram uma diferença nas idades de estabilização dos 
fonemas líquidos, especificamente a /X/ e /ɾ/. As crianças residentes de Natal/RN 
apresentaram os fonemas /X/ e /ɾ/ em idade mais tardia, em comparação a outros 
estudos (LAMPRECHT et al. 2004; HERNANDORENA e LAMPRECHT, 1997). Essas 
líquidas ainda não estavam adquiridas nas faixas etárias esperada, de acordo com os 
resultados de pesquisas realizadas nas regiões Sul e Sudeste. 
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Seguindo o padrão de aquisição das fricativas, apresentado pela literatura 
(LAMPRECHT et al. 2004; OLIVEIRA, 2002), as fricativas /z/ /ʒ/ /v/ se apresentaram nas 
idades esperadas, com estabilização no sistema das crianças em idade mais tardia. 
Além disso, foi observado que as crianças em processo de aquisição fonológica 
apresentam um desenvolvimento não linear, ou seja, em alguns momentos apresentam 
a completa aquisição do fonema, logo após sua produção decai. Instabilidade esperada 
no período de desenvolvimento fonológico. (LAMPRECHT et al. 2004). 
Essas evidências são importantes a serem consideradas, pois de fato, durante o 
processo de estabilização na produção dos fonemas, existem períodos de oscilações. 
Mesmo assim, o processo de aquisição é considerado típico e adequado. 
Portanto, é de suma importância que hajam trabalhos para análise da aquisição 
fonológica, que sejam voltados para falantes da cidade de Natal/RN. Pois, a variante 
linguística, a depender da região, pode causar uma diferença no tempo da estabilização 
dos fonemas, em especial das líquidas, o que não quer dizer que haja um transtorno 
fonológico, mas sim uma idade diferente para a completa aquisição de cada fonema. 
Os achados nessa pesquisa, reforçam a importância de se obter mais estudos voltados 
para essa população. O adequado conhecimento das idades de estabilização dos 
fonemas é fundamental para a realização de um adequado diagnóstico, auxiliando na 
realização de diagnósticos precoces de alteração dos sons da fala. 
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TABELA 2 PARTE A 
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TABELA 2 PARTE B 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DAS 

DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES PARA USO EM LEVANTAMENTOS 

EPIDEMIOLÓGICOS 

Resumo 

 
Introdução: As disfunções temporomandibulares (DTM) é um conjunto de desordens 
que acometem os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular (ATM) e/ou 
estruturas associadas. No entanto, dados epidemiológicos dessa condição ainda se 
apresentam escassos. Objetivo: o estudo teve como objetivo desenvolver e validar um 
instrumento de avaliação e diagnóstico de DTM de fácil aplicabilidade para estudos 
epidemiológicos nacionais. Metodologia: para o planejamento e desenvolvimento do 
instrumento foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados MEDLINE, 
EMBASE, LILACS, SciELO e Cochrane para seleção dos itens mais relevantes 
relacionados aos sinais e sintomas mais frequentes da DTM e os elementos chaves que 
devem ser utilizados no seu diagnóstico. A primeira versão do instrumento, então, foi 
enviada por correspondência eletrônica a 30 experts, de DTM e de epidemiologia, para 
julgarem a adequação das questões em diagnosticar a presença de DTM. A validade 
inicial foi conferida através do Índice de Validade de Conteúdo por Item (IVC-I) e análise 
qualitativa das justificativas. Resultados esperados: após a análise das avaliações, 
espera-se um instrumento de diagnóstico de DTM que seja capaz de apontar se o 
paciente é ou não portador dessa condição, bem como a origem e a severidade da 
disfunção. Além disso, pretende-se que este tenha uma aplicabilidade no diagnóstico 
epidemiológico, a fim de promover ações de controle e tratamento dessas disfunções 
no SUS. 
 
 
Palavras-chave: Transtornos da articulação 

temporomandibular,Diagnóstico,Epidemiologia 

TITLE: DEVELOPMENT OF A TOOL FOR THE EVALUATION OF 

TEMPOROMANDIBULAR DYSFUNCTIONS FOR USE IN EPIDEMIOLOGICAL 

SURVEYS 

Abstract 

 
Introduction: Temporomandibular dysfunction (TMD) is a set of disorders that affect the 
masticatory muscles, the temporomandibular joint (TMJ), and/or associated structures. 
However, epidemiological data on this condition are still scarce. Objective: The study 
aimed to develop and validate a tool for TMD evaluation and diagnosis that is easy to 
apply for national epidemiological studies. Methodology: For the planning and 
development of the instrument a literature review was conducted in the MEDLINE, 
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EMBASE, LILACS, SciELO, and Cochrane databases to select the most relevant items 
related to the most frequent signs and symptoms of TMD and the key elements that 
should be used in its diagnosis. The first version of the instrument was then sent by 
electronic mail to 30 TMD and epidemiology experts to judge the appropriateness of 
issues in diagnosing the presence of TMD. The initial validity was checked utilizing the 
Content Validity Index per Item (IVC-I) and qualitative analysis of the justifications. 
Expected results: after the analysis of the evaluations, a TMD diagnostic tool is expected 
to be able to point out whether or not the patient has this condition, as well as the origin 
and severity of the dysfunction. Also, it is intended that it has applicability in the 
epidemiological diagnosis, to promote actions of control and treatment of these 
dysfunctions in SUS. 
 
 
Keywords: Temporomandibular Joint Disorders, Diagnosis, Epidemiology. 

Introdução 

As disfunções temporomandibulares (DTM) é um termo aplicado ao contexto de dor 
orofacial e, constitui-se como um grupo de patologias que acometem os músculos 
mastigatórios, a articulação temporomandibular (ATM) e/ou estruturas associadas 
(DANTAS et al.,2015). Os sinais e sintomas relacionados a essa desordem podem 
incluir dor de cabeça, mialgias, disfunção articular, zumbidos, tonturas, ruídos 
articulares, estalidos, crepitação durante oclusão, dentre outros. A etiologia dessa 
condição caracteriza-se como multifatorial e pode estar associada a fatores 
psicossociais e de comportamento, como tensão emocional e estresse, a problemas 
oclusais, como, por exemplo, interferências, perda de elemento dentário e hábitos 
parafuncionais, bem como a deformações extrínsecas e/ou intrínsecas da ATM 
(FERREIRA et al., 2012). 
A incidência desta disfunção, segundo o guia da Academia Americana de Dor Orofacial, 
tem-se apresentado um aumento considerável. Estima-se que 40% a 75% da população 
apresentam algum sinal de DTM e 33% tem sintomas associados, sendo a dor na região 
dos músculos mastigatórios e da ATM, o mais frequente (FERREIRA et al., 2012). No 
entanto, dados epidemiológicos dessa condição ainda se apresentam variáveis ou 
escassos, tornando-se necessário mais estudos nessa perspectiva. Sabe-se que, o 
estudo da epidemiologia faz parte da base científica que tem como objetivo investigar 
fatores etiológicos, a fim de permitir a prevenção e controle de doenças, mediante o uso 
de dados e informações de uma população quanto a uma determinada doença 
(DANTAS et al.,2015). 
No contexto da odontologia, o Projeto SBBrasil 2010, último levantamento realizado, 
teve como objetivo construir uma série histórica dos principais agravos em saúde bucal 
no Brasil. Diante disso, para cada agravo, utilizou-se um instrumento de avaliação 
específico no diagnóstico, sendo eles respectivamente: Cárie dentária (CPO e 
necessidade de tratamento), Doença Periodontal (CPI, PIP), Má-oclusão- anomalias 
dento-faciais (DAÍ e índice de má-oclusão, OMS-1987), Fluorose (Dean modificado, 
OMS), Edentulismo (Uso e necessidade de prótese) e Traumatismo. Os resultados 
dessa pesquisa de base nacional orientaram a avaliação e o planejamento da política 
nacional e serviços de saúde bucal na última década, além de orientar os trabalhadores 
do Sistema Único de Saúde (SUS) na continuação do avanço da equidade do acesso à 
saúde bucal para toda a população brasileira (BRASIL, 2012). 
No entanto, o diagnóstico e a prevalência da DTM não foram contemplados nos 
levantamentos do SBBrasil, o que justifica a necessidade de dados epidemiológicos 
destas patologias no país (SEABRA et al., 2012; PAIVA, 2013). E, consequentemente, 
a deficiência de ações que promovam a prevenção e controle dessa doença, e a 
existência de poucas informações sobre a avaliação das necessidades e a demanda 
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para o tratamento nos serviços especializados em saúde bucal (DANTAS et al.,2015). 
Além disso, o diagnóstico das DTM, torna-se complexo e pouco acessível devido aos 
mais variados tipos de instrumentos existentes na literatura (SEABRA et al., 2012; 
PAIVA, 2013; Chaves et al., 2008), como o índice de Helkimo, os Critérios de 
Diagnóstico e Pesquisa de DTM (RDC/TMD), o Questionário em Disfunção 
Temporomandibular da Academia Americana de Dor Orofacial (AAOP) e o Índice 
Anamnésico de Fonseca (1994) (PAIVA, 2013; CHAVES et al., 2008). 
Portanto, a dificuldade de se encontrar um instrumento de diagnóstico fidedigno, de fácil 
aplicação e com validação no Brasil continua sendo o grande desafio para os estudos 
epidemiológicos, e com isso o planejamento de ações, no intuito de diagnóstico, 
tratamento e controle dessa condição nos serviços de saúde bucal, tanto na Atenção 
Básica quanto nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Dessa forma, o 
estudo teve como objetivo desenvolver e validar um instrumento de avaliação e 
diagnóstico de DTM de fácil aplicabilidade para estudos epidemiológicos nacionais. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de criação e validação de instrumento. Para o planejamento e 
desenvolvimento da primeira versão do instrumento foi utilizado como base teórica uma 
extensa revisão de literatura nas bases de dados MEDLINE, EMBASE, LILACS, SciELO 
e Cochrane, visando verificar os principais fatores de risco e os sinais e sintomas da 
DTM, investigados em estudos sobre questionários para fins de diagnóstico de DTM. 
Além disso, foi levada em consideração a observação de alguns instrumentos já 
existentes na literatura, como: Índice de Helkimo, o Questionário em Disfunção 
Temporomandibular da Academia Americana de Dor Orofacial (AAOP), o Índice 
Anamnésico de Fonseca, Critério de Diagnóstico para Pesquisa em Disfunção 
Temporomandibular (RDC/TMD) e, principalmente, dos Critérios de Diagnóstico para 
Disfunção Temporomandibular (DC/TMD), que é o padrão-ouro em diagnóstico das 
DTM, atualmente. 
O critério de seleção dessas perguntas foi dado pelo grau de relevância e importância 
no diagnóstico diferencial com outras manifestações orofaciais, baseando-se nos 
parâmetros utilizados nas reuniões anuais da INFORM (International network for 
orofacial pain and related disorders methodology) e na IADR (International Association 
for Dental Research). Somado a isso, em um segundo momento, a base empírica para 
formulação das questões foi fundamentada com base na experiência clínica e científica 
de quatro pesquisadores em DTM e Epidemiologia e com expertises sobre o tema. 
Nesse sentido, esse grupo decidiu sobre os itens mais relevantes relacionados aos 
sinais e sintomas mais frequentes da DTM na população e os elementos chaves que 
devem ser utilizados no seu diagnóstico, o que resultou em uma versão inicial do 
instrumento. 
A primeira versão do instrumento denominado Instrumento de Diagnóstico 
Epidemiológico de DTM (IDE/DTM), então, foi construída por meio de um questionário 
composto por 21 itens divididos em duas partes. A primeira composta por 9 perguntas 
relacionadas aos sinais e sintomas mais frequentes da DTM, como dor na região dos 
músculos mastigatórios, dor de ouvido, presença de estalidos/ruídos nas articulações, 
bem como a presença de hábitos parafuncionais. Já a segunda parte, por um protocolo 
clínico (12 itens) distribuídos em três etapas de verificação, sendo a parte inicial 
relacionada à presença de dor a palpação dos músculos temporal, masseter e ATM. A 
segunda ao padrão de movimento da boca, como desvio e deflexão, além da abertura 
máxima medida em milímetros. E a terceira, à verificação da existência de ruídos, seja 
crepitação ou estalido, durante os movimentos de abertura, lateralidade e protrusão. 
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Além disso, para cada etapa do protocolo, estavam descritas as instruções referentes 
ao examinador e ao paciente. 
Dessa forma, por meio de correspondência eletrônica, foram enviados os TCLE e a 
primeira versão do instrumento, para um comitê multidisciplinar formado por 30 experts. 
Os experts foram selecionados pelo reconhecimento na área de DTM/ Dores Orofaciais 
e Epidemiologia, sendo 15 para cada especialidade, distribuídos nas 5 regiões 
brasileiras. Os mesmos foram orientados a julgar cada questão elaborada como 
adequada ou inadequada em relação à redação, conceitos e relevância dos itens. Para 
isso, eles atribuíam uma nota entre 0 a 10 (em que 10 corresponde a aceitação máxima 
do item e 0 a sua exclusão) referente a sua adequação em diagnosticar a presença de 
DTM. Caso julgassem como inadequada, deveriam justificar e sugerir mudanças, assim 
como também inserir comentários ou acrescentar itens que considerem relevantes e 
que não estejam contemplados no instrumento. A orientação dada, por escrito a cada 
juiz, era que sua avaliação considerasse a clareza da pergunta elaborada, a pertinência 
ao que se propunha captar e sua adequação à compreensão do público-alvo, além da 
solicitação de sugestões sobre questões não contempladas para um instrumento de 
perspectiva epidemiológica. 
A validade inicial será conferida através do Índice de Validade de Conteúdo por Item 
(IVC-I), adotando um valor adequado mínimo de 0,78 de validade (POLIT; BECK, 2006) 
e da análise qualitativa das justicativas. Após análise, em caso de discordâncias 
estatisticamente significativas, o instrumento será modificado e reenviado para uma 
nova análise por, no máximo, três rodadas. Os índices com valores inferiores serão 
excluídos ou modificados, bem como todas as sugestões serão analisadas pelos 
autores do instrumento e, após consenso, serão realizadas modificações e definida a 
segunda versão do instrumento. 
 
Resultados e Discussões 

 
Esta pesquisa está em andamento na etapa de envio da primeira versão do IDE/DTM 
aos experts avaliadores, os retornos estão sendo registrados em um banco de dados 
no Excel para serem submetidos as análises após o recebimento das 30 respostas, por 
isso ainda não há resultados da versão final do Instrumento de Diagnóstico 
Epidemiológico de DTM (IDE/DTM). Dessa forma, como resultados esperados, tem-se 
que após a avaliação dos experts em DTM e Epidemiologia e análise da Validade de 
Conteúdo por Item (IVC-I >0,78), seja possível a obtenção da versão final do 
instrumento. 
Assim, será possível a realização da segunda etapa da pesquisa para obtenção de 
evidências de validade baseadas nos processos de resposta, onde o estudo será 
aplicado com 40 usuários que procuram ou são atendidos no serviço do Centro 
Integrado de Atendimento a Portadores de DTM (CIADE) e população em geral, que 
possuam idade acima de 18 anos, em amostragem por conveniência. 
Nessa fase, para a obtenção das evidências baseadas nos processos de resposta, os 
pacientes serão entrevistados, segundo a proposta de condução descrita na literatura. 
Após cada pergunta respondida, o paciente deverá ser questionado quanto à clareza do 
item, seguida da solicitação de repetição de como entendeu. O entrevistador deverá 
transcrever cada pergunta que fique diferente da sentença original ao parafrasearem 
durante a repetição, para que sejam identificados os elementos-problema da construção 
das questões, tanto em relação ao seu significado, quanto da sua interpretação, em 
relação ao conteúdo abordado de cada item do instrumento. Após análise qualitativa 
dos termos-problemas, o instrumento poderá ainda ser ajustado. 
Com isso, este estudo tem como intenção desenvolver e validar inicialmente um 
instrumento para que possa ser administrado por qualquer profissional de saúde bucal 
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(generalistas e especialistas) em um público adulto, para captar se o paciente apresenta 
diagnóstico positivo para DTM que necessite tratamento especializado, considerando 
que nos levantamentos nacionais anteriores as informações relacionadas a presença 
de DTM não foram colhidas, limitando a inclusão da especialidade dentro das 
prioridades das políticas públicas de saúde bucal. 
 
Conclusão 

 
Por fim, após as etapas de validação do instrumento e aplicação clínica, espera-se como 
produto da pesquisa, um instrumento de diagnóstico de DTM que seja capaz de apontar 
se o paciente é ou não portador dessa condição, a origem da disfunção, se é articular, 
muscular ou associada, bem como a sua severidade (leve, moderada e severa). Além 
disso, pretende-se que o instrumento tenha uma aplicabilidade no que diz respeito ao 
diagnóstico epidemiológico de uma determinada população, na intenção de permitir o 
controle e o tratamento dessa disfunção nos serviços de saúde bucal oferecidos pelo 
SUS, a partir de dados coletados pelo IDE/DTM. 
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TÍTULO: ANÁLISE CLÍNICA E MORFOLÓGICA DAS ALTERAÇÕES OBSERVADAS 

EM LÁBIO DE PACIENTES COM QUEILITE ACTÍNICA 

Resumo 

 
INTRODUÇÃO: A exposição crônica ao sol e à radiação ultravioleta (UV) desencadeia 
alterações celulares importantes com consequente desenvolvimento de processos 
patológicos tanto na pele como no tecido de revestimento labial. Nós lábios leva ao 
desenvolvimento da Queilite Actínica (QA), uma condição inflamatória importante, 
classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma desordem 
potencialmente maligna. OBJETIVO: Avaliar o perfil clínico dos pacientes e os aspectos 
morfológicos da Queilite actínica, como sexo, idade, características da lesão, tempo de 
exposição solar e uso de fatores de proteção. METODOLOGIA: Estudo retrospectivo, 
transversal e observacional. A amostra intencional e não probabilística, a qual foi 
constituída de 30 casos de QA diagnosticados no Serviço de Estomatologia da UFRN, 
cujo material histopatológico e ficha clínica encontra-se arquivado no Serviço de 
Anatomia Patológica do Departamento de Odontologia da UFRN. RESULTADOS: A 
amostra foi constituída predominantemente por indivíduos do sexo masculino (85,3%), 
com idade igual ou superior a 40 anos (94,1%), da raça branca (76,5%) e com exposição 
ocupacional ao sol (85,3%). As características clínicas mais frequentemente 
encontradas foram mancha branca, perda da demarcação entre o lábio e a pele, 
ressecamento e descamação. CONCLUSÃO: O perfil clínico mais prevalente dos 
pacientes com QA são homens, acima dos 40 anos, da etnia branca e que foram 
submetidos a uma exposição solar crônica. 
 
 
Palavras-chave: Queilite Actínica; Raios Ultravioleta; Lábio. 

TITLE: CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE CHANGES 

OBSERVED IN THE LIP OF PATIENTS WITH ACTINIC CHEILITIS 

Abstract 

 
INTRODUCTION: Chronic exposure to the sun and ultraviolet (UV) radiation triggers 
important cellular changes with the development of pathological processes in both skin 
and lip-lining tissue. Us lips leads to the development of Actinic Cheilitis (QA), an 
important inflammatory condition, applied by the World Health Organization (WHO) as a 
potentially malignant disorder. OBJECTIVE: To evaluate the clinical profile of patients 
and the morphological aspects of actinic cheilitis, such as sex, age, lesion 
characteristics, time of sun exposure and use of protective factors. METHODOLOGY: 
Retrospective, cross-sectional and observational study. The intentional and non-
probabilistic sample, which consisted of 30 cases of QA diagnosed at the UFRN 
Stomatology Service, whose histopathological material and clinical record is filed at the 
Pathological Anatomy Service of the UFRN Dentistry Department. RESULTS: The 
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sample was predominantly male (85.3%), aged 40 years or older (94.1%), white (76.5%) 
and occupational sun exposure (85, 3%). The most frequently found clinical features 
were white spot, loss of lip-skin demarcation, dryness and peeling. CONCLUSION: The 
most prevalent clinical profile of the patients was men, over 40 years old, of white 
ethnicity and who underwent chronic sun exposure, being extremely important to warn 
of the need to use methods of protection against solar radiation. 
 
 
Keywords: Actinic Cheilitis; Ultraviolet Rays; Lip. 

Introdução 

A exposição crônica ao sol e à radiação ultravioleta (UV) pode desencadear alterações 
celulares no epitélio de revestimento da pele e dos lábios, resultando em processos 
patológicos nesses tecidos. Nos lábios, esta radiação pode provocar o desenvolvimento 
de lesões importantes como a Queilite Actínica (QA) e o Carcinoma de Células 
Escamosas (CCE).  
  
A QA é uma condição inflamatória dos lábios, classificada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como uma Desordem Potencialmente Maligna Oral (DPMO), que 
apresenta risco aumentado de crescimento celular desordenado e transformação em 
CCE de lábio inferior (CCEL) (WARNAKULASURIYA et al., 2011; VIEIRA et al., 2012; 
SARMENTO et al., 2014; CÂMARA et al., 2016). Segundo Markopoulos, Albanidou-
Farmaki e Kayavis (2004), o índice de malignização da QA pode chegar a 17%. Além 
disso, Martins Filho, da Silva e Piva (2011) afirmam que 95% dos carcinomas de lábio 
originam-se a partir de uma QA pré-existente. 

O Brasil apresenta elevada incidência de radiação UV e consequentemente, elevada 
exposição populacional a esse tipo de radiação, sendo o Nordeste uma das regiões que 
apresenta os maiores níveis de radiação UV do mundo, o que torna mais relevante à 
realização de estudos relacionados à Queilite Actínica (SENA et al., 2010; LUCENA et 
al., 2012; ARNAUD et al., 2014; FEREIRA et al., 2016). Quanto maior a exposição aos 
raios UV, maior a severidade das QAs. Desse modo, o diagnóstico precoce e a 
proservação do paciente é fundamental para prevenir a transformação maligna dessa 
doença (ARNAUD et al., 2014). 

O diagnóstico da QA é estabelecido com base nos aspectos clínicos observados, 
associado a um histórico de exposição crônica e prolongada a radiação UV. Diversos 
aspectos clínicos como atrofia labial, descamação, perda de elasticidade labial, perda 
de nitidez da linha mucocutânea e ulcerações, são relatados na literatura como 
característicos da QA (CAVALCANTE; ANBINDER; CARVALHO, 2008; SARMENTO et 
al., 2014). Clinicamente as DPMOs de alto risco apresentam coloração branca, 
vermelha e ou branco-avermelhada, as quais normalmente requerem a realização de 
biópsia para análise histopatológica (EL-NAGGAR et al., 2017). 
No que se refere ao aspecto histológico, a QA exibe um epitélio de revestimento 
hiperceratótico, atrófico ou acantótico, podendo apresentar graus variados de displasia 
epitelial oral (DEO). A lâmina própria mostra degeneração basofílica do colágeno 
induzida pela radiação UV e, comumente, observa-se um infiltrado inflamatório crônico 
adjacente ao epitélio displásico (SCOTTI, 2017; NEVILLE et al., 2016). 

Vários trabalhos procuraram classificar DEO conforme o grau de severidade, a fim de 
verificar aspectos histológicos que apontem uma maior possibilidade de transformação 
maligna. Segundo a classificação da OMS em 2005 as DEO são classificadas em leve, 
moderada e severa. A displasia epitelial leve apresenta atipia celular no terço basal do 
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epitélio, enquanto na moderada as atipias se encontram até o terço médio do epitélio e 
na severa as atipias ultrapassam o terço médio do epitélio (BARNES et al., 2005). 

A prevalência da QA varia de 0,45 a 2,4% na população. No entanto, alguns estudos 
mostram que nos grupos de indivíduos que desenvolvem atividades ao ar livre, essa 
taxa pode variar de 4,2 a 43% (LUCENA et al., 2012; SARMENTO et al., 2014; 
FERREIRA et al., 2016). No estudo desenvolvido por Ferreira et al. (2016), foi analisada 
a prevalência e fatores associados com DPMOs em trabalhadores rurais no Brasil. Um 
total de 1385 trabalhadores foram examinados e verificou-se que a DPMO mais comum 
foi a QA, com uma prevalência de 28,4%. 
 
Essa pesquisa teve como objetivo analisar as características clínicas e morfológicas da 
QA, relacionando-as com os aspectos morfológicos da lesão, idade, sexo, ocupação, 
hábitos e tempo de exposição à radiação solar. 
  
 
Metodologia 

 
Este projeto de pesquisa foi cadastrado na Plataforma Brasil e submetido à análise de 
seu conteúdo pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), de acordo com a resolução no 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), sendo aprovado sob parecer nº 3.390.698. Foi solicitado aos 
participantes do estudo a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Esta pesquisa consiste em um estudo retrospectivo, transversal e 
observacional. 
A população deste estudo foi composta pelos casos diagnosticados com QA no Serviço 
de Estomatologia da UFRN que tenham sido biopsiados. A amostra foi do tipo 
intencional e não probabilística, a qual foi constituída por 40 casos de QA, com o grau 
de displasia epitelial, de acordo com a gradação da OMS (ELL-NAGAR et al., 2017). 
Os critérios de inclusão deste estudo foram: casos de QAs diagnosticados 
histopatologicamente com hiperceratose e/ou DEO associadas a elastose solar. Já os 
critérios de exclusão foram: casos de QA cujos os pacientes que não concordarem em 
assinar o TCLE. 
O estudo clínico-demográfico foi realizado por meio da coleta de dados nos arquivos do 
Serviço de Anatomia Patológica do Departamento de Odontologia-UFRN, utilizando-se 
para isto, ficha previamente elaborada para esta finalidade, na qual foram anotados os 
dados coletados como idade, sexo, cor da pele, localização anatômica, tempo de 
exposição à radiação, uso de tabaco e profissão, assim como aspectos clínicos 
relacionados a presença de leucoplasia, eritroplasia, eritroleucoplasia e ulceração do 
lábio. 
Os resultados obtidos através do estudo clínico-demográfico foram organizados em um 
banco de dados informatizado com o auxílio do programa estatístico SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) na versão 20.0 a fim de facilitar a análise dos dados. 
 
Resultados e Discussões 

 
No presente estudo a amostra final foi constituída por 34 casos de QA, desse total, o 
sexo masculino foi o mais acometido (n=29; 85,3%), sendo que os indivíduos com idade 
igual ou superior a 40 anos foram os mais prevalente (n=32) correspondendo a 94,1% 
dos casos. A média de idade dos indivíduos da amostra no momento do diagnóstico foi 
de 53,6 anos. A idade mínima e a máxima foram de 34 e 76 anos, respectivamente. 
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Dos 34 casos de QA em que constava informação nas fichas clínicas acerca da variável 
cor da pele, verificou-se que 76,5% (n=26) dos pacientes tinham a pele branca, 7 (20,6% 
do total da amostra) tinham a cor da pele parda e apenas 2,9% (n=1) na cor negra. 
Esses dados corroboram os da literatura, que apontam a predominância dessas 
características em portadores de QA (MARTINS et al., 2007; SARMENTO et al., 2014; 
LOPES et al., 2015). Souza Lucena et al. realizaram um estudo em 2012 para avaliar a 
prevalência e fatores associados à QA em 362 trabalhadores de praia. Como resultados, 
os autores observaram que 15,5% desse grupo populacional apresentava QA, 
ocorrendo uma maior prevalência em indivíduos do sexo masculino (86%), com idade a 
partir dos 37 anos ou mais (61,4%), pele clara (52,6%) e com exposição crônica ao sol 
(84,2%). 
No que se refere à atividade ocupacional, houve predominância de atividades 
relacionadas à exposição solar em 85,3% (n=29) dos casos de QA, sendo que destes, 
apenas 25 casos tinham informações à respeito do tempo de exposição ao sol em anos, 
com média de 32,04 anos de exposição. No entanto, em 14,7% (n=5) da amostra de QA 
não relatava atividades de trabalho relacionada à exposição solar. 
Em 2011, Martins Filho, Silva e Piva realizaram uma pesquisa com a finalidade de 
investigar a prevalência da QA em 240 agricultores do semiárido nordestino brasileiro. 
De acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, foi visto que, a prevalência da QA 
foi de 16,7%. Aproximadamente, 95% das QAs ocorreram em lábio inferior, tendo em 
vista que este sítio anatômico está mais exposto à radiação UV (CALCAIANU et al., 
2015; MAIA et al., 2016). De fato, atividades profissionais que exigem exposição solar 
têm sido descritas como o principal fator de risco para as QAs (SOUZA LUCENA et al., 
2012; SARMENTO et al., 2014; FERREIRA et al., 2016). A prevalência da QA em 
estudos sem distinção de atividades ocupacionais é de 0,2% a 0,45% (CORSO et al., 
2006), enquanto nos estudos que envolvem apenas indivíduos com atividades 
relacionadas com exposição solar crônica, essas taxas variam de 15,5% a 39,6% 
(SOUZA LUCENA et al., 2012). 
Dos indivíduos que participaram do estudo, a maioria (n = 16) relatou utilizar algum tipo 
de proteção contra radiação solar, principalmente o uso de boné/chapéu (n=10), seguido 
do protetor solar labial (n=2) e uso do boné/chapéu concomitantemente (n=2). Dois 
pacientes relataram hábito de tabagismo e quatorze declararam ser ex-tabagista, no 
entanto, em 10 prontuários não haviam tais informações. Em todos os casos a lesão foi 
diagnosticada em lábio inferior. Desse modo, os resultados mostram uma prevalência 
de indivíduos do sexo masculino, com idade igual ou superior a 40 anos, da raça branca, 
com histórico de tabagismo e exposição ocupacional ao sol, observamos ainda, 
pacientes que fazem uso de algum tipo de fotoproteção, como boné/chapéu. 
Do ponto de vista clínico, a QA apresenta-se comumente como uma mancha ou placa 
leucoplásica e/ou eritroplásica, geralmente assintomática, com áreas ressecadas e 
descamadas, afetando principalmente o vermelhão de lábio inferior (VIEIRA et al.,2012). 
Martins Filho, Silva e Piva (2011) enfatizaram que alterações na cor dos lábios é um 
sinal marcante da QA em trabalhadores expostos cronicamente ao sol. Alguns estudos 
demonstram uma predominância das formas eritroplásicas e/ou eritroleucoplásicas em 
QAs 34 (MARKOPOULOS; ALBANIDOU-FARMAKI; KAYAVIS, 2004; CAVALCANTE; 
ANBINDER; CARVALHO, 2008). 
Assim como observado na literatura, as características clínicas da QA mais 
evidenciadas no presente estudo foram mancha branca (n=25), perda da demarcação 
entre o lábio e a pele (n=22), ressecamento (n=20) e descamação (n=20). Contudo, 
características clínicas com maior grau de severidade, como úlceras (n=3) e crostas 
(n=2) foram menos frequentes, outras como endurecimento e sangramento não foram 
observadas neste estudo. Apesar dos estudos mostrarem que não há relação entre os 
achados clínicos e histopatológicos da QA (LOPES, 2014), acreditamos que uma menor 
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ocorrência de ulcerações e presença de áreas endurecidas na nossa amostra esteja 
relacionado ao fato de só termos um caso com DEO severa. 
Markopoulos, Albanidou-Farmaki e Kayavis (2004), realizaram um estudo retrospectivo 
em 65 pacientes diagnosticados com QA objetivando analisar os aspectos clínicos e 
histopatológicos dessas lesões. Os autores constataram que 29,2% dos pacientes 
apresentavam lesões brancas não ulceradas; 47,7% apresentavam-se com erosões ou 
úlceras; 23,1% exibiam erosões e úlceras simultaneamente com lesões brancas ou 
regiões atróficas em lábio inferior. Além disso, os autores também observaram que 
27,7% dos pacientes apresentavam histopatologicamente displasia epitelial leve, 
enquanto que os outros 72,3% apresentavam displasia epitelial moderada à carcinoma 
invasivo, ou seja, em 11 casos (16,9%) foi observada a presença de CCE de lábio. 
Sabendo-se que a QA representa uma lesão com potencial de transformação maligna, 
procurou-se neste estudo classificar os casos da amostra de acordo com a classificação 
para DEOs da OMS (EL-NAGGAR et al., 2017). Os resultados da presente pesquisa 
demonstraram que a maioria dos casos apresentava algum grau de displasia (97,05%), 
sendo encontrados 17 casos (50%) com displasia epitelial leve, seguido de 15 casos 
(44,11%) de displasia epitelial moderada, e apenas 1 caso (2,94%) de displasia epitelial 
severa. 
 
Conclusão 

 
É possível concluir que o perfil onde há uma maior prevalência da queilite actínica é em 
homens, acima dos 40 anos, de etnia branca, que foram submetidos a uma exposição 
solar por vários anos. É importante alertar a população sobre os danos da radiação solar 
e conscientizar para o uso de métodos de proteção. 
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TÍTULO: Construção de software para o follow up na puericultura. 

Resumo 

Introdução: A busca para reduzir a mortalidade infantil não é algo recente, desde a 
década de 80 que o Ministério da Saúde (MS) em parceria com outros órgãos buscam 
minimizar tal problemática através de leis e protocolos. Objetivo: o objetivo da pesquisa 
é construir um software em saúde da criança com base na proposta de follow up em 
Puericultura na Atenção Primária à Saúde (APS) como ferramenta inovadora no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS) para orientação de uma prática clínica correta e 
direcionada que contribua na redução de indicadores de morbidade e mortalidade. 
Metodologia: estudo epidemiológico, prospectivo e de coorte realizado na cidade de 
Natal/RN.Foram realizadas consultas de enfermagem voltadas para a puericultura no 
período de agosto de 2019 a dezembro de 2019, tendo como público alvo as crianças 
que integram as quatro equipes e cadastradas no banco de dados de cada micro-área 
da UBS. Resultados: Após coleta e tabulação dos dados percebeu-se que os meses de 
Outubro e Novembro corresponderam respectivamente ao maior número de consultas 
realizadas, sendo as consultas de Crescimento e Desenvolvimento (CeD) e retornos as 
principais dentre as demais. Patologias do aparelho respiratório são as principais causas 
de morbidade entre as crianças consultadas. Conclusão: Diante dos resultados 
expostos, faz-se necessário a construção e implementação do software para o follow up 
na puericultura como ferramenta a auxiliar na redução da morbimortalidade infantil. 
 
Palavras-chave: Morbimortalidade infantil, follow up na puericultura, software. 

TITLE: Construction of software for childcare follow up. 

Abstract 

Introduction: The search to reduce infant mortality is not recent, since the 1980s that the 
Ministry of Health (MS) in partnership with other agencies has sought to minimize this 
problem through laws and protocols. Objective: the objective of the research is to build 
software for children's health based on the proposal for follow-up in Childcare in Primary 
Health Care (PHC) as an innovative tool within the scope of the Unified Health System 
(SUS) to guide a clinical practice correct and targeted approach that contributes to the 
reduction of morbidity and mortality indicators. Methodology: epidemiological, 
prospective and cohort study carried out in the city of Natal / RN. Nursing consultations 
were carried out focused on childcare in the period from August 2019 to December 2019, 
with the target audience of children who are part of the four teams and registered in the 
database of each UBS micro-area. Results: After data collection and tabulation, it was 
noticed that the months of October and November corresponded respectively to the 
largest number of consultations, with Growth and Development (CeD) consultations and 
returns being the main among the others. Respiratory system pathologies are the main 
causes of morbidity among the children consulted. Conclusion: In view of the exposed 
results, it is necessary to build and implement software for follow-up in childcare as a 
tool to help reduce child morbidity and mortality. 
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Introdução 

A busca por redução da mortalidade infantil não é algo recente, desde a década de 80 
que o MS e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPS) em companhia do Fundo 
das Nações Unidas para Infância (UNICEF), buscam minimizar tal problemática através 
de leis e protocolos.1 
No ano de 2015 a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu em sua agenda, 
dezessete objetivos para o desenvolvimento sustentável (ODS) até o ano de 2030 
incorporando áreas de suma importância para a sociedade e o planeta.2 Dentre estes, 
o 3º ODS trata-se de “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas 
e todos, em todas as idades”, apresentando propostas para reduzir indicadores como a 
taxa de mortalidade infantil, mortes evitáveis de recém nascidos e crianças menores de 
5 anos, entre outras.3 
O desenvolvimento adequado de uma primeira infância é fundamental para a formação 
de adultos saudáveis, porém, este desenvolvimento sofre a influência de determinantes 
sociais e biológicos capazes de interferir e impedir que crianças em sua maioria de baixa 
classe social sejam capacitadas de desenvolver todo o seu potencial; podendo ainda 
afetar em sua vida adulta ante questões como envolvimento com atos ilícitos e 
problemas de saúde.4 Associado a isto, questões como a falta de capacitação dos 
profissionais, a disposição das unidades de Atenção Primária a Saúde (APS) e a 
escassez de materiais técnicos para realização do ofício apresentam-se como 
dificuldade para a realização de uma consulta de qualidade.5 
Diante disto, Venancio (2020) reafirma que, investir na primeira infância e em políticas 
de saúde de qualidade além de determinar um grande retorno a sociedade, continua 
sendo uma das melhores formas de reduzir as desigualdade sociais, a pobreza e gerar 
condições sustentáveis para o ambiente e a sociedade.6 
À vista disto, o objetivo da pesquisa é construir um software em saúde da criança com 
base na proposta de follow up em Puericultura na Atenção Primária à Saúde (APS) 
como ferramenta inovadora no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para 
orientação de uma prática clínica correta e direcionada que contribua na redução de 
indicadores de morbidade e mortalidade na cidade de Natal/RN. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo epidemiológico, prospectivo e de coorte realizado na cidade de 
Natal/RN, especificamente na Unidade Básica de Saúde de Cidade Nova (UBS Cidade 
Nova). Define-se como coorte, também chamados de seguimento e follow up,os estudos 
capazes de abordar hipóteses epidemiológicas, e com isso produzir medidas de 
incidência e medidas de risco.7 
A primeira fase dessa pesquisa denominada por "análise dos dados no follow up na 
puericultura: abordagem para o grupo 1 e 2", corresponde a verificação dos dados do 
grupo 1 e 2 em seu processo de atendimento nas consultas de Enfermagem e a relação 
entre seus achados clínicos em saúde da criança junto aos indicadores sugeridos pelo 
Ministério da Saúde (MS). 
Nessa perspectiva, foram realizadas consultas de enfermagem voltadas para a 
puericultura no período de agosto de 2019 a dezembro de 2019, respeitando todos os 
protocolos determinados. O público alvo do estudo foram as crianças que integram as 
quatro equipes de Cidade Nova, sendo estas cadastradas no banco de dados de cada 
micro-área da UBS. As crianças foram acompanhadas mensalmente na consulta de 
Enfermagem pela equipe de discentes de graduação e pós-graduação, ambos sob 
supervisão docente. 
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A partir das consultas, foi montado um banco de dados para a inserção dos dados 
individuais de cada criança. As variáveis independentes utilizadas foram as informações 
pessoais do paciente – nome, Cadastro de Pessoa Física (CPF), data de nascimento, 
sexo, genitora ou responsável, endereço e número de prontuário – data da consulta e o 
tipo de consulta – subsequente, retorno ou urgência –, e as dependentes foram a 
avaliação da criança, prescrição de medicamentos, diagnóstico e conduta do 
profissional enfermeiro. 
Salienta-se que foram respeitados os agendamentos para visita domiciliar na primeira 
semana de vida; primeira consulta de enfermagem; consultas subsequentes de 
enfermagem; urgências pediátricas das doenças prevalentes na infância pela equipe de 
enfermagem, além disso, foram realizadas as avaliações de crescimento e 
desenvolvimento neuropsicomotor de cada criança e explicado, em cada consulta, os 
procedimentos e orientações para o acompanhante. 
Na etapa para coleta de dados foi acordado que cada criança ocuparia grupos diferentes 
de exposição: Grupo 1:12 consultas por ano e Grupo 2: 07 consultas por ano. Os 
agendamentos foram realizados pela equipe, na pessoa da coordenação do projeto e 
dos Agentes Comunitários de Saúde de cada equipe da UBS Cidade Nova. Salienta-se 
que, nos casos de desistência, o participante da pesquisa foi retirado do banco de 
dados. 
Para o período de 2020 houve uma pausa nos atendimentos presenciais devido à 
epidemia do COVID-19, sendo, portanto, necessário dar continuidade às atividades de 
forma remota. A partir desse momento todas as ações foram suspensas e ficamos na 
construção de outras atividades como catalogação das crianças atendidas, construção 
de artigos nacionais e internacionais, e resumos para participação em congressos. 
 
Resultados e Discussões 

 
O primeiro quadro apresenta o número de participantes da pesquisa até o momento, 
assim como, algumas das condutas realizadas pela(o) enfermeira(o) do setor, 
destacando-se entre os meses com maior parcela de atendimentos os meses de Maio 
e Abril no primeiro semestre e os meses de Outubro e Novembro no segundo, 
justificando-se por ser o período em que há uma maior concentração de estudantes da 
graduação em Enfermagem atuando na assistência das consultas, sendo as consultas 
subsequentes de crescimento e desenvolvimento (CeD) e as de retorno com maior 
prevalência. 
São diversas as condutas em caráter de prevenção e promoção à saúde executadas 
pela enfermagem durante uma consulta de crescimento e desenvolvimento visando 
reduzir possíveis morbidades e hospitalização por causas evitáveis, assim como, 
realizar um cuidado integral, oferecendo à criança a possibilidade de fortalecer todas as 
suas potencialidades.8 
A tabela 1 apresenta as patologias identificadas durante as consultas de Enfermagem 
a criança na Atenção Primária à Saúde, destacando-se de forma acentuada as 
patologias referente ao trato respiratório, o que corrobora com a descrição de Ribeiro 
(2019), que aponta as crianças menores de um ano como as principais afetadas por 
estas patologias, sendo o baixo número de consultas e a difícil acessibilidade aos 
serviços de saúde alguns dos principais fatores contribuintes para este resultado.9 
Uma acessibilidade facilitada tem o poder de gerar vínculos duradouros entre os 
profissionais da unidade de saúde e seus usuários, tornando possível uma melhor 
sondagem e reconhecimento de seus problemas e necessidades, gerando ações de 
prevenção e promoção à saúde mais eficazes e consequentemente menos 
hospitalizações e maior aprazimento de seus usuários, reduzindo ainda a morbidade 
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infantil, os gastos públicos com internações e os danos causados ao indivíduo e a 
comunidade.9-10 
A construção do software para follow up na puericultura teve seu inicio no ano de 2019, 
através do mapeamento, coleta e inserção dos dados de cada participante em sistema, 
atendendo inicialmente ao seu cronograma, porém no primeiro semestre do ano de 
2020, tivemos um retardo com relação à execução de algumas ações, sendo a 
suspensão das atividades práticas com os estudantes da graduação em Enfermagem 
pelo atual cenário pandêmico em que vivemos o motivo deste atraso. Os dados obtidos 
através das consultas foram tabulados em sistema de software para produção de futuros 
trabalhos científicos na área da saúde da criança. 
Durante o período pandêmico em que não pudemos ir a campo prático dar seguimento 
a pesquisa, realizamos a produção de artigos científicos e os submetemos a revistas 
científicas e congressos, como demonstrado no quadro 2. 
 
Conclusão 

 
O desenvolvimento desta pesquisa permitiu aos alunos da graduação em Enfermagem 
a execução e acompanhamento das consultas de Enfermagem na Atenção Primária à 
Saúde (APS), bem como o agendamento semanal e mensal das consultas e a 
realização das visitas domiciliares, tornando possível a identificando das patologias 
mais incidentes e prevalentes nas crianças residentes da comunidade e atendidas na 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) a qual estávamos inseridos. 
Portanto, à vista dos resultados apresentados até o momento, concluímos que é de 
extrema importância a construção deste software como uma ferramenta inovadora no 
contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) para a orientação e realização da prática 
clínica correta e direcionada, que auxilie na redução dos índices de morbidade e 
mortalidade infantil, na cidade de Natal/RN. 
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Tabela 1 
 

 
Quadro 2 
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TÍTULO: Avaliação Longitudinal da Cirurgia de Recobrimento Radicular utilizando 

enxerto de tecido conjuntivo e matriz de colágeno 

Resumo 

 
O objetivo desse estudo foi comparar o enxerto de tecido conjuntivo (TC) subepitelial e 
uma matriz de colágeno (MC) no recobrimento radicular (RR) de recessões gengivais 
(RG) unitárias em fenótipo gengival (FG) fino, em 12 meses de acompanhamento. Foi 
realizado um ensaio clínico controlado randomizado, duplo cego, de boca dividida em 
28 pacientes com RG bilaterais submetidos à cirurgia para RR, através do retalho 
estendido associado ao ETCSE ou MC. Foram avaliados profundidade de sondagem, 
recessão gengival (RG), nível clínico de inserção (NCI), mucosa ceratinizada e 
sangramento à sondagem, espessura gengival (EG) e alteração do FG, dor pós-
operatória (DPO) e qualidade de vida (QV) no baseline, seis e doze meses após a 
cirurgia. Os dados foram analisados através dos testes de Friedman, Wilcoxon, Mann-
Whitney, Qui-quadrado, McNemar, ANOVA e teste t, com nível de significância de 5%. 
28 indivíduos foram incluídos e observadas reduções estatisticamente significativas 
para a RG e NCI nos dentes que receberam os enxertos (p<0,001), na análise 
intragrupo, em ambos os grupos de tratamento, nos períodos avaliados. Além disso, 
houve aumento significativo da mucosa ceratinizada (p<0,001) e EG (p<0,001) para os 
grupos MC e TC, respectivamente, com diferença significativa entre estes. Os 
tratamentos resultaram em melhoria dos parâmetros clínicos avaliados em 12 meses de 
acompanhamento. A MC representa uma excelente alternativa ao TC no tratamento de 
RG unitárias em FG fino. 
 
 
Palavras-chave: Recessão Gengival. Matriz de Colágeno. Recobrimento Radicular. 

TITLE: Longitudinal evaluation of Root Coverage Surgery using connective tissue graft 

and collagen matrix 

Abstract 

 
The aim of this study was to compare the subepithelial connective tissue graft (CTG) and 
a collagen matrix (CMX) in the root coverage (RC) of single gingival recessions (GR) in 
thin gingival phenotype (GF), over 12 months of follow-up. A randomized, double-blind, 
controlled clinical trial with a split-mouth was performed on 28 bilateral GR patients 
undergoing RC surgery, using the coronally advanced flap with CTG or CMX. Probing 
depth, gingival recession (GR), clinical level of insertion (NCI), keratinized tissue and 
bleeding on probing, gingival thickness (GT) and FG alteration, postoperative pain (DPO) 
and quality of life (QOL) were evaluated at baseline, six and twelve months after surgery. 
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Data were analyzed using the Friedman, Wilcoxon, Mann-Whitney, Chi-square, 
McNemar, ANOVA and t tests, with a 5% significance level. 28 individuals were included 
and observed statistically significant reductions for GR and NCI in the teeth that received 
the grafts (p <0.001), in the intragroup analysis, in both treatment groups, in the 
evaluated periods. In addition, there was a significant increase in keratinized mucosa (p 
<0.001) and GT (p <0.001) for the CMX and CTG groups, respectively, with a significant 
difference between them. The treatments resulted in improvement of the clinical 
parameters evaluated in 12 months of follow-up. CMX represents an excellent alternative 
to CTG in the treatment of single GR in fine GF. 
 
 
Keywords: Gingival Recession. Collagen Matrix. Root Coverage. 

Introdução 

A recessão gengival consiste no deslocamento apical da margem gengival com 
exposição da superfície radicular (ZUCCHELLI; MOUNSSIF, 2015) e está 
frequentemente associadas às queixas estéticas, hipersensibilidade radicular, 
dificuldade para obter o controle ideal de biofilme e maior susceptibilidade à cárie 
radicular (SUSIN et al., 2004; DAPRILE; GATTO; CHECCI, 2007; AZZI, ETIENNE; 
TAKEY, 2002) e isso pode ter impacto na estética, função e conforto do paciente 
(MERIJOHN, 2016). 
O enxerto de TC associado ao retalho posicionado coronalmente é considerado o 
padrão ouro para o tratamento das RG unitárias (CAIRO; NIERI; PAGLIARO, 2014). 
Esta técnica associada aos enxertos pode oferecer maior previsibilidade em longo 
prazo, em termos de porcentagem de cobertura radicular (CHAMBRONE; TATAKIS, 
2015). 
Embora o enxerto de TC autógeno seja considerado padrão ouro para o tratamento das 
RG (ZUHR; BÄUMER; HÜRZELER, 2014), essa opção de tratamento pode não ser 
aceita por muitos pacientes (SANZ et al., 2009). Isto se deve às desvantagens do 
enxerto autógeno, como a necessidade de um segundo sítio cirúrgico, a quantidade de 
tecido disponível ser limitada (CAIRO, 2017; VINCENTBUGNAS; BORIE; CHARBIT, 
2018), aumento da morbidade, tempo cirúrgico prolongado e possibilidade de 
complicações pós-operatórias na área doadora (REISER et al., 1996; BUFF et al., 2009). 
Neste sentido, materiais alternativos de enxerto de tecido mole foram introduzidos e 
mostram resultados favoráveis (CHAMBRONE; TATAKIS, 2015). 
Um dos mais novos tipos desses biomateriais é uma MC, que possui uma membrana 
tridimensional composta de duas estruturas funcionais, uma camada densa de fibras 
colágenas compactadas e uma estrutura porosa espessa, que fornece espaço para a 
formação de coágulos e o crescimento de tecido adjacente (VIGNOLETTI et al., 2011). 
A eficácia dessa MC foi avaliada em estudos que objetivaram criar uma largura 
clinicamente suficiente da gengiva e recobrir a RG (SANZ et al. 2009; MCGUIRE; 
SCHEYER, 2010). 
Estudos clínicos controlados randomizados utilizaram a técnica do retalho posicionado 
coronalmente, com e sem o uso da MC (MOREIRA et al., 2016; JEPSEN et al., 2013; 
JEPSEN et al., 2017). No entanto, apenas um estudo clínico revela os resultados do 
tratamento de recessões unitárias através do retalho posicionado coronalmente, 
comparando o enxerto de TC com a MC, com 6 meses (MCGUIRE; SCHEYER, 2010) 
e 5 anos de acompanhamento (MCGUIRE; SCHEYER, 2016). Os resultados mostraram 
que a utilização da MC foi responsável por melhorar os parâmetros clínicos avaliados. 
Na técnica do retalho posicionado coronalmente (LANGER; LANGER, 1985), as 
incisões verticais se posicionam próximas aos enxerto, podendo diminuir a 
vascularização e comprometer os resultados da cobertura radicular, quando a MC é 
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utilizada, já que não apresenta vasos sanguíneos e não pode ser exposta nos 
procedimentos que tratam a RG. 
A técnica do retalho estendido (BARROS et al., 2004) possui incisões relaxantes estão 
localizadas em pontos mais mesiais e distais em relação ao dente com recessão, e já 
mostrou resultados superiores em termos de cobertura radicular com o uso da matriz 
dérmica acelular (BARROS et al., 2004) e matriz de colágeno (REINO et al., 2015). Além 
disso, dos parâmetros clínicos que avaliam o desfecho do tratamento das RG, 
pesquisadores começaram a considerar medidas qualitativas reportadas pelo sujeito e 
essa análise pode refletir melhor o valor inerente das técnicas alternativas no tratamento 
das recessões gengivais (MCGUIRE; SCHEYER, 2010). 
Nesse sentido, é relevante elucidar a questão da possibilidade do uso da MC, para o 
tratamento das RG, através do uso de uma técnica que compense as limitações da 
matriz. Assim, este trabalho se propôs comparar o uso do enxerto de TC e MC xenógena 
no RR de recessões gengivais unitárias em fenótipo gengival fino, através da técnica do 
retalho estendido, com 12 meses de acompanhamento. 
 
Metodologia 

 
Foi realizado um ensaio clínico, controlado, randomizado, de boca dividida, duplo cego, 
prospectivo, com acompanhamento longitudinal por 12 meses, aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da UFRN (Nº 1663972). A população foi constituída por indivíduos 
periodontalmente saudáveis que procuram atendimento na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte para tratamento de recessões gengivais. 
Para determinação da amostra, um cálculo amostral foi realizado utilizando a média de 
2,92 mm da quantidade de mucosa ceratinizada conseguida após seis meses no estudo 
mais recente (McGUIRE; SCHEYER, 2014) que utilizou a mesma matriz de colágeno 
de origem suína proposta no atual estudo (Mucograft® - Gleistlish), com desvio padrão 
de ± 0,88 mm, elegendo-se uma diferença de 0,4 milímetros como estatisticamente 
significante. Adicionalmente, foi utilizado intervalo de confiança bilateral de 95% e poder 
de 80%. Foi obtida uma amostra de 38 indivíduos por grupo. 
Os indivíduos incluídos neste estudo deveriam ter idade entre 18 e 45 anos, apresentar 
recessões gengivais tipo I (RT1), aquelas em que não há perda de inserção 
interproximal e a junção cemento-esmalte (JCE) interproximal não detectável 
clinicamente nas mesiais e distais desse dente. As recessões deveriam estar presentes 
nos pré-molares e/ou caninos contralaterais, superiores, apresentar periodonto 
saudável caracterizado pela ausência do sangramento à sondagem, profundidade de 
sondagem inferior à 3 mm e perda de inserção clínica. Foram excluídos do estudo 
indivíduos usuários de aparelhos ortodônticos, próteses fixas e/ou removíveis 
envolvendo os dentes com recessão gengival escolhidos para o estudo, fumantes e 
portadores de doenças sistêmicas que pudessem interferir na cicatrização ou saúde 
periodontal. 
Os parâmetros clínicos foram coletados por um pesquisador calibrado e envolveram: 
Índice de Placa Visível (IPV), segundo Silness e Löe (1964), e Índice de Sangramento 
Gengival (ISG), segundo Ainamo e Bay (1975), Profundidade de sondagem (PS), 
Sangramento à sondagem (SS), Nível clínico de inserção (NCI), Recessão gengival 
(RG), faixa e espessura da mucosa ceratinizada e fenótipo gengival. 
Em ambos os grupos, foi utilizada a técnica cirúrgica para recobrimento radicular 
proposta por Langer (1985), com adaptação da técnica, caracterizada pela extensão 
para um dente adjacente de cada lado do dente específico. Dez dias após a cirurgia, 
todos os indivíduos foram convidados a realizar o controle pós-operatório onde são 
fotografados e avaliados o desconforto (com 24h também são questionados) e a 
estética, além da qualidade de vida. 
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Com relação a estética, foi determinada pelo grau de satisfação do paciente e a dor pelo 
desconforto. Estes foram mensurados através da Escala Visual Analógica (EVA), sendo 
uma para cada variável, que se refere a uma escala com 10 centímetros de comprimento 
estando escrito em seu extremo esquerdo e direito, respectivamente, “MUITA DOR” e 
“NENHUMA DOR” (para análise do desconforto) ou “MUITO INSATISFEITO” e “MUITO 
SATISFEITO” (para análise do grau de satisfação). No centro de ambas as escalas 
estará escrita a palavra “REGULAR”. Desta forma, a distância, em milímetros, entre a 
marca feita pelo paciente e o extremo esquerdo da escala determina o grau de 
satisfação e desconforto de cada indivíduo analisado. Essas análises são feitas no 
baseline, um, três e seis meses, um e dois anos, para o grau de satisfação (estética); e 
10 dias, um, três e seis meses para o desconforto (dor). 
Vale salientar que todas essas avaliações foram feitas comparando os lados, esquerdo 
e direito, permitindo uma comparação entre os grupos teste e controle. Finalmente, a 
qualidade de vida foi avaliada e quantificada através do Oral Health-related quality of life 
(OHRQoL). O mesmo foi aplicado antes do tratamento, após 03, 06 e 12 meses. 
Para análise dos dados, as informações coletadas foram inseridas em um banco de 
dados do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) na versão 23.0. Os 
dados foram analisados por estatística descritiva e inferencial. A maioria das variáveis 
dependentes quantitativas e as variáveis relacionadas à qualidade de vida 
apresentaram distribuição não-normal após análise da assimetria, curtose e desvio 
padrão bilateral. Assim, foram utilizados o teste t, teste de Friedman, Wilcoxon, Mann-
Whitney, Qui-quadrado, McNemar e Análise de Variância (ANOVA). 
O dente foi considerado a unidade de análise e um nível de confiança de 95% (p< 0,05) 
como estatisticamente significativo, avaliando os grupos como independentes. Os 
resultados obtidos estão dispostos na forma de frequência absoluta e percentual, além 
da média, mediana, desvio-padrão, valores mínimos e máximos e quartis. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 
Vinte e oito pacientes foram avaliados neste estudo, sendo 14 mulheres e 14 homens. 
Neste estudo, a maior prevalência de RG foi encontrada nos primeiros pré-molares (28; 
50%), seguidos dos caninos (23; 41,1%) e segundos pré-molares (5; 8,9%). Então, 28 
dentes compuseram o grupo teste e receberam a MC (Mucograft® – Geistlich), 
enquanto 28 dentes fizeram parte do grupo controle e receberam o enxerto de TC 
autógeno, para o tratamento da recessão gengival. A média de idade em anos foi de 
30,3 anos (± 6,2). Houve perda amostral após o início do estudo. 
O tempo de cirurgia para o grupo controle foi maior que o tempo cirúrgico para o grupo 
teste (p< 0,001). No início do estudo, a largura MD da RG dos dentes que receberam 
os enxertos, assim como o comprimento e altura dos enxertos, foram semelhantes para 
ambos os grupos. No entanto, a espessura da MC foi maior que o enxerto de TCSE. 
Não houve diferença estatística intragrupo em nenhum tempo de acompanhamento 
para as variáveis PS, SS e faixa de mucosa ceratinizada tanto dos dentes que 
receberam os enxertos como os dentes distais e mesiais àqueles que receberam os 
enxertos. No entanto, houve diferença estatística para o recobrimento radicular. A RG 
apresentou redução estatisticamente significativa tanto dos dentes que receberam os 
enxertos (p< 0,001), como dos dentes distais (p< 0,001) e mesiais (p = 0,006 e p< 
0,001), nos grupos teste e controle, respectivamente, comparando do baseline para os 
6 meses e baseline para os 12 meses. 
O NCI do dente que recebeu o enxerto também mostrou redução estatisticamente 
significativa, em ambos os grupos de tratamento, comparando os dados do início do 
estudo com aqueles encontrados aos 6 e aos 12 meses. No entanto, apenas o NCI dos 
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dentes distais, no grupo teste, mostrou redução significativa (p< 0,001). No grupo 
controle, apenas o nível de inserção clínica dos dentes mesiais apresentaram redução 
significativa durante o período de acompanhamento (p = 0,004). 
A faixa de mucosa ceratinizada (MC) do dente que recebeu o enxerto apresentou ganho 
estatisticamente significativo para o grupo teste (p = 0,02) e controle (p< 0,001). 
Observa-se que no grupo controle, onde o enxerto de TC foi utilizado, é possível 
identificar que esse ganho significativo aconteceu do baseline para os 3 meses e para 
os 6 meses. No entanto, devido à penalização inerente do teste de Wilcoxon, em que o 
valor de p deve ser multiplicado pelo número de combinações dos períodos de 
avaliação, não foi possível identificar em qual tempo de acompanhamento houve esse 
aumento da mucosa ceratinizada no grupo teste, onde a MC foi utilizada. 
Através do teste SPANOVA, foram observadas reduções estatisticamente significantes 
para dor pós-operatória dentro de cada sítio cirúrgico, seja ele o doador ou os 
receptores, no decorrer dos períodos avaliados. Não houve interação entre os grupos 
de tratamento e sítios cirúrgicos operados com o passar do tempo (p = 435). Os pós-
testes mostraram que houve diferença estatística de 8 horas até 30 dias após a cirurgia, 
nos três sítios operados, revelando redução estatisticamente significativa da dor pós-
operatória. 
Para calcular o percentual de RR conseguido no final do estudo, em ambos os grupos 
de tratamento, utilizou-se a diferença das médias da RG nos dentes que receberam os 
enxertos no baseline e 6 meses. Com médias de 2,4 e 2,6 milímetros de recessão 
gengival no baseline, observa-se que o percentual de recobrimento radicular aos 12 
meses foi de 64,2% e 67,9%, para os grupos teste e controle, respectivamente. 
Apesar dessa diferença percentual, entre os grupos de tratamento, no RR aos 12 
meses, a análise intergrupo dos parâmetros clínicos quantitativos dependentes, 
incluindo RG, mostra que não houve diferença estatisticamente significativa para 
nenhum parâmetro. 
Embora os dados da mediana no baseline revelem que a maioria dos dentes que 
receberam os enxertos possuíam uma faixa de mucosa ceratinizada de 3 milímetros, ao 
observar essa variável aos 6 e 12 meses, percebe-se que o ganho foi maior no grupo 
controle. 
Com relação ao RR, parcial ou total, embora não tenha mostrado significância estatística 
para os grupos de tratamento, observa-se que as taxas de recobrimento, tanto para o 
enxerto de TC quanto para a MC, foram exatamente iguais. Considerando todos os 56 
dentes que receberam algum tipo de enxerto, houve um maior percentual de 
recobrimento total (67,9%) do que parcial (32,1%), em ambos os grupos de tratamento. 
Avaliando a distribuição do RR total e parcial, observa-se que, nos casos onde o 
indivíduo não tinha utilizado aparelho ortodôntico, houve maior percentual de 
recobrimento total (91,7%) e que essa associação foi significativa (p = 0,001). 
Quando a variável FG do dente do que recebeu o enxerto, aos 6 meses e se manteve 
após 12 meses, foi correlacionada com as variáveis independentes deste estudo, 
observa-se que apenas para o grupo de tratamento houve significância estatística (p 
<0,001). Isso significa que, em 82,1% dos casos aos 6 meses e 78,5% aos 12 meses, 
houve alteração do FG no grupo controle, e esse percentual foi diferente daquele 
encontrado no grupo teste (50,0%). 
Para identificar a alteração modificação da variável categórica, fenótipo gengival, 
durante o tempo de acompanhamento do estudo, o teste McNemar foi executado. No 
grupo teste, onde a matriz de colágeno foi utilizada para o tratamento da recessão 
gengival, a alteração do fenótipo gengival, de fino para espesso, ocorreu de forma 
estatisticamente significativa (p< 0,001), comparando a frequência dos fenótipos 
espessos dos dentes que receberam as matrizes como opção de enxerto, bem como os 
dentes distais às matrizes, do baseline para os 06 e 12 meses de acompanhamento. 
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No grupo controle, onde o enxerto de TC foi utilizado, a alteração do FG ocorreu de 
forma estatisticamente significativa nos dentes que receberam o enxerto e distais a este, 
do baseline para 6 meses e baseline para 12 meses (p<0,001). Os dados da alteração 
do fenótipo gengival de 6 para 12 meses não apresentaram significância estatística para 
nenhum dos dentes envolvidos no procedimento cirúrgico, em nenhum dos grupos de 
tratamento (p<0,05). 
Na avaliação subjetiva da qualidade de vida, através do OHRQoL, observa-se que 
houve melhoria da qualidade de vida de forma estatisticamente significativa, uma vez 
que o aumento no somatório das médias e medianas dos domínios físico, social e 
psicológico se referem à melhoria na qualidade de vida. Houve mudança da qualidade 
de vida do baseline para os 3 e 6 meses (p <0,001), sem diferenças entre 3 e 6 meses 
e entre 6 e 12 meses (Tabela 08). 
DISCUSSÃO 
Estudos anteriores têm demonstrado que o uso da matriz de colágeno (Mucograft®) 
pode ser considerada uma alternativa ao enxerto de TC no tratamento das recessões 
gengivais, porém, com taxas de RR estatisticamente inferiores (AROCA et al., 2013; 
MCGRUIRE, SHEYER, 2016; TONETTI et al., 2018; PIETRUSSKA et al., 2019). Até o 
momento, este é o primeiro ensaio clínico controlado, duplo cego, de boca dividida, que 
objetivou comparar o uso de uma matriz de colágeno e do enxerto de TC, associados 
ao retalho estendido, no tratamento de RG unitárias RT1, em indivíduos que apresentam 
o FG fino. Os resultados mostraram que ambos os protocolos de tratamento foram 
significativos em reduzir a RG, em 12 meses de acompanhamento, sem diferenças 
estatísticas entre os grupos teste e controle. 
Os primeiros estudos que objetivaram avaliar a eficácia da MC no tratamento de RG 
utilizaram a técnica do retalho posicionado coronalmente associado a esse biomaterial 
comparando com o grupo controle (TC) (MCGUIRE, SCHEYER, 2010; CARDAROPOLI 
et al., 2012). Os resultados mostraram que essa técnica é viável para o tratamento de 
recessões unitárias, apesar de ser inferior quando os dados foram comparados com o 
grupo controle. As taxas de RR ao final dos estudos foram de 88,5% e 99,3% 
(MCGUIRE, SCHEYER, 2010), e 94,3% e 96,9% (CARDAROPOLI et al., 2012), nos 
grupos teste e controle, respectivamente, após 12 meses, em ambos os estudos. 
Com a possibilidade da MC ser uma alternativa ao enxerto de tecido conjuntivo, outros 
estudos buscaram avaliar sua eficácia no tratamento de RG múltiplas, através da técnica 
do retalho posicionado coronalmente modificado pelo túnel, comparando com um grupo 
controle, onde o enxerto de tecido conjuntivo foi utilizado (AROCA et al., 2013; CIESLIK-
WEGEMUND et al., 2016; PIETRUSKA et al., 2019). Esses estudos revelaram que o 
uso da matriz permite uma redução estatisticamente significativa das recessões 
gengivais, do tempo cirúrgico e morbidade, aumento da faixa de mucosa ceratinizada, 
e melhora dos parâmetros estéticos avaliados pelo Root Coverage Esthetic Score, 
porém, com taxas superiores para o RR quando o enxerto de TC foi utilizado. O 
percentual de recobrimento radicular desses estudos foi de 71% e 90% (AROCA et al., 
2013), 91% e 95% (CIESLIK-WEGEMUND et al., 2016) e 53,2% e 83,1% (PIETRUSKA 
et al., 2019), para os grupos teste e controle, respectivamente, com diferença 
estatisticamente significativa. Uma possível justificativa para os resultados inferiores 
para a MC recai na hidrofilia da camada esponjosa da própria matriz, que dificulta, ou 
mesmo impossibilita a inserção da matriz dentro do túnel. 
Reino et al. (2015) realizaram o primeiro ensaio clínico controlado, randomizado, que 
avaliou o recobrimento radicular no tratamento de recessões gengivais através da 
técnica do retalho estendido posicionado coronalmente, proposta por Barros et al. 
(2004), associado à matriz de colágeno (grupo teste) e comparando com o uso da 
mesma matriz associada ao retalho posicionado coronalmente convencional (grupo 
controle). Apesar de não apresentar um grupo controle utilizando o enxerto de TC, uma 
vez que o objetivo foi comparar as técnicas cirúrgicas, demonstraram que a cobertura 
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radicular completa após 3 meses foi superior no grupo teste (82,3%) em relação ao 
grupo controle (60,8%), com diferença estatística (p<0,001). Esses resultados foram 
mantidos após 6 meses com 82% e 62,8% de recobrimento radicular, para os grupos 
teste e controle, respectivamente. 
Os resultados do presente ensaio clínico estão de acordo com Reino et al. (2015) no 
tocante à apresentação de resultados favoráveis para o recobrimento radicular através 
do retalho estendido associado à matriz de colágeno. Neste estudo, o número de casos 
que resultaram no recobrimento radicular total foram 19 dentes para o grupo controle e 
18 dentes para o grupo teste, enquanto o percentual de recobrimento radicular entre os 
grupos, aos 12 meses de acompanhamento, foi de 64,2% e 67,9%, para os grupos teste 
e controle, respectivamente. 
Essas diferenças nas técnicas cirúrgicas podem ser responsáveis pelos resultados 
inferiores no percentual de cobertura radicular quando a tradicional técnica do retalho 
posicionado coronalmente foi utilizada para o tratamento das recessões gengivais, pois 
a técnica padrão foi idealizada para o uso do enxerto autógeno e pode não fornecer os 
mesmos resultados quando um biomaterial é utilizado (REINO et al., 2015). Por essa 
razão, as incisões relaxantes devem estar distantes da área com recessão gengival para 
impedir a exposição do biomaterial e, mais importante, possibilitar melhor 
vascularização (BARROS et al., 2004). 
Além disso, os resultados deste ensaio clínico corroboram aqueles encontrados por 
McGuire & Scheyer (2010) e Cardaropoli et al. (2012), cujos estudos também 
objetivaram tratar recessões gengivais unitárias, e encontraram uma diferença de 0,35 
mm (p = 0,031) e 0,14 mm (p = 0,380) de recessão residual entre os grupos teste e 
controle, respectivamente. Embora esses autores afirmem que o desfecho clínico pode 
ser melhor para o uso do enxerto de tecido conjuntivo, é importante notar que diferenças 
inferiores a 0,5 mm, para a recessão gengival, dificilmente são diagnosticadas. 
Uma revisão recente menciona que a localização do elemento dentário pode ser um 
fator que afeta o sucesso do procedimento cirúrgico (DE SANCTIS, CLEMENTINI, 
2014). Avaliando 83 artigos, com 399 recessões gengivais tratadas com o retalho 
posicionado coronalmente, Zucchelli et al. (2018) confirmaram que a localização 
dentária é um parâmetro importante que pode afetar o sucesso da técnica cirúrgica, em 
particular quando os dentes anteriores e posteriores foram comparados, através de uma 
análise de regressão. Aroca et al. (2013) corroboram esses resultados ao revelar que 
dentes posteriores estão mais relacionados a menores taxas de recobrimento radicular. 
No presente estudo, não houve relação entre a localização dentária e o recobrimento 
parcial encontrado em 18 dentes (10 posteriores e 8 anteriores) desta amostra, uma vez 
que sua distribuição se deu de maneira semelhante. Portanto, deve-se considerar que 
não é a localização do dente em si, mas vários outros fatores combinados, como a 
quantidade de mucosa ceratinizada ou a espessura gengival, que pode variar em 
diferentes regiões de um mesmo indivíduo, afetando os resultados da cobertura 
radicular. (ZUCCHELLI et al., 2018). 
Independente do grupo de tratamento, outros estudos demonstraram aumento na faixa 
de mucosa ceratinizada com relação ao tempo, embora sem diferença estatística 
(CARDAROPOLI et al., 2012; MCGUIRE, SCHEYER, 2010). Esses resultados diferem 
daqueles encontrados neste estudo, onde essa diferença foi significativa. Ademais, na 
comparação intergrupo, o enxerto de TC foi capaz de aumentar a faixa de mucosa 
ceratinizada de maneira mais expressiva quando comparada à matriz, aos 6 e 12 
meses. Para o aumento da mucosa ceratinizada observado no grupo teste, ao longo do 
tempo, após a penalização do teste de Wilcoxon, não foi possível identificar o tempo em 
que houve mudança nesse parâmetro. No entanto, ao observar a média de 3,9 mm 
(mediana de 4 mm), sugere-se que houve mudança do baseline para os 6 e 12 meses 
de acompanhamento. Entretanto, a diferença de 0,6 mm de recessão residual entre os 
grupos pode não apresentar relevância clínica. 
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Baseado em um ensaio clínico recente, multicêntrico e com a amostra de 187 pacientes 
com 485 recessões múltiplas, Tonetti et al. (2018) testaram a hipótese da MC não ser 
considerada inferior ao enxerto de TC no RR, através da técnica do retalho posicionado 
coronalmente associado à matriz, no grupo teste, e ao conjuntivo, no grupo controle. Os 
resultados desse estudo revelam que houve um completo recobrimento radicular em 
48% (117 dentes) no grupo teste e 70% (170 dentes) no grupo controle. Sendo assim, 
os autores não apoiam a hipótese de não-inferioridade para a MC. 
No entanto, é importante entender as limitações do uso de biomateriais, assim como 
seguir suas corretas indicações. O enxerto de TC autógeno possui células vivas, vasos 
sanguíneos e outros constituintes, como o colágeno. A MC xenógena é formada 
exclusivamente por colágeno e, portanto, os processos de reparo e incorporação de 
novas células são diferentes do enxerto de conjuntivo. (BARROS et al., 2004). Inclusive, 
essa diferença na composição dos dois tipos de enxertos utilizados neste ensaio clínico 
pode ter sido responsável pelo aumento significativo intragrupo (p< 0,001) da espessura 
gengival, do baseline para os 6 e 12 meses, em ambos os grupos; e pela diferença 
significativa encontrada na análise intergrupo para 6 meses (p<0,001) e 12 meses de 
acompanhamento (p = 0,003), evidenciando que a espessura gengival foi maior no 
grupo controle. Outro ensaio clínico que avaliou a espessura gengival (PIETRIUSKA et 
al., 2019) através da comparação entre a matriz de colágeno e o enxerto de tecido 
conjuntivo, no tratamento de recessões gengivais mandibulares, mostrou que nos casos 
onde o conjuntivo foi utilizado, houve um aumento de 1,1 mm de espessura contra 0,27 
mm para a matriz. Neste ensaio clínico, o ganho na espessura foi de 0,23 mm e 0,47 
mm, nos grupos teste e controle, respectivamente, com diferença significativa na análise 
intergrupo (p<0,001), aos 6 meses e p = 0,003, aos 12 meses). Esse aumento da 
espessura levou à alteração da qualidade do fenótipo, passando de fino para espesso 
em 19 dentes de cada grupo (67,9%). 
O conceito de fenótipo gengival é dado através da observação clínica das características 
de largura e espessura da mucosa ceratinizada (SULLIVAN, ATKINS, 1968) e nesta 
pesquisa, para seu diagnóstico, utilizou-se o método de transparência à sondagem (DE 
ROUCK et al., 2009), conhecido por sua confiabilidade e reprodutibilidade (KAN et al., 
2003; KAN et al., 2010; FROST et al., 2015). 
Acredita-se que alguns fatores podem afetar negativamente a nutrição contínua dos 
enxertos (GUMUS, BUDUNELI, 2014). Embora a espessura gengival tenha mostrado 
um aumento significativo ao longo dos períodos de observação, 9 dentes em cada grupo 
de tratamento apresentaram recobrimento radicular parcial para este ensaio. Esse fato 
pode ser associado aos indivíduos participantes desta pesquisa possuírem fenótipo fino 
na região receptora, o que pode ter levado a uma maior taxa de encolhimento e 
consequente retração do enxerto (GÜNCÜ et al., 2012; HATIPOGLU et al., 2007; 
MORMANN, SCHAER, FIRESTONE, 1981; SULLIVAN, ATKINS, 1968). 
Esses resultados mostram que tratar RG em fenótipo fino pode ser um desafio. Essa 
característica anatômica não conduzirá inevitavelmente à recessão gengival ou à 
persistência da inflamação, mas a probabilidade dessas condições acontecerem 
aumenta, especialmente se o trauma mecânico, a lesão causada por um procedimento 
cirúrgico ou fatores irritantes estiverem presentes (EGER, MULLER, HEINECKE, 1996). 
Diferentemente de alguns estudos, em que a cicatrização pós-operatória transcorreu 
sem intercorrências em todos os pacientes (AROCA et al., 2013; PIETRUSKA et al., 
2019), neste estudo houve complicações pós-operatórias relacionadas à hemorragia na 
região doadora em dois indivíduos, confirmando a possibilidade dessas intercorrências 
quando o enxerto de tecido conjuntivo é utilizado. No entanto, não foram encontradas 
diferenças significativas entre as três regiões operadas e houve redução significativa da 
dor pós-operatória no decorrer do tempo avaliado para todas as regiões. A ausência de 
significância para essa variável pode ser explicada pelo uso do protocolo 
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medicamentoso estabelecido por Burkhardt, Hammerle, Lang (2015), o que representa 
uma limitação para estudos clínicos de boca dividida. 
Devido ao fato de não haver diferenças nos principais parâmetros clínicos relacionados 
ao desfecho deste ensaio clínico e o tempo de cirurgia ter sido significativamente menor 
para o uso da matriz de colágeno (p < 0,001; Tabela 03), além da avaliação subjetiva 
através do OHRQoL mostrar melhora significativa da qualidade de vida dos indivíduos 
após o tratamento utilizando esse biomaterial associado ao retalho estendido, essa pode 
ser uma opção de escolha de tratamento para tratar recessões gengivais unitárias em 
fenótipo gengival fino. Além disso, o fenótipo periodontal está relacionado à espessura 
de outras partes da mucosa oral. Indivíduos com fenótipo gengival fino apresentam 
também uma fina espessura da mucosa palatina, e nesses casos, a colheita do enxerto 
de tecido conjuntivo de espessura adequada para cirurgias de recobrimento radicular 
pode não ser adequada (MÜLLER; EGER, 2002). 
Dentro das limitações e pontos positivos deste estudo, observa-se que a amostra não 
foi completada, o que impossibilita análises estatísticas mais robustas. Porém, as 
características dos enxertos e dos defeitos de recessão gengival foram equivalentes no 
baseline. 
 
Conclusão 

 
A utilização da matriz de colágeno xenógena associada ao retalho estendido 
posicionado coronalmente no tratamento das recessões gengivais unitárias, em fenótipo 
gengival fino, representa uma alternativa viável por melhorar os parâmetros clínicos 
reduzindo a recessão gengival, aumentado o nível clínico de inserção, em 12 meses de 
acompanhamento e com resultados equivalentes ao enxerto de tecido conjuntivo, além 
de apresentar menor tempo cirúrgico e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 
 
Referências 

 
AROCA, S.; MOLNÁR, B.; WINDISCH, P.; GERA, I.; SALVI, G. E.; NIKOLIDAKIS, D.; 
SCULEAN, A. Treatment of multiple adjacent Miller class I and II gingival recessions with 
a Modified Coronally Advanced Tunnel (MCAT) technique and a collagen matrix or 
palatal connective tissue graft: a randomized, controlled clinical trial. Journal of Clinical 
Periodontology, Oxford, v. 40, n. 7, p. 713–720, Jul. 2013. 
BARROS, R. R. M.; NOVAES JÚNIOR, A. B.; GRISI, M. F. M.; SOUZA, S. L. S.; TABA 
JÚNIOR, M.; PALIOTO, D. B. A 6-month comparative clinical study of a conventional 
and a new surgical approach for root coverage with acellular dermal matrix. Journal of 
Periodontology, Chicago, v. 75, n. 10, p. 1350-1356, Oct. 2004. 
BERNIMOULIN, J. P.; LÜSCHER, B.; MUHLEMANN, H. R. Coronally repositioned 
periodontal flap. Clinical evaluation after one year. Journal of Clinical Periodontology, 
Copenhagen, v. 2, n. 1, p. 1-13, Feb. 1975. 
BONACCI, F. J. Hard and soft tissue augmentation in a postorthodontic patient: A case 
report. International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, Chicago, v. 31, n. 
1, p. 19-27, Feb. 2011. 
CAIRO, F. Periodontal plastic surgery of gingival recessions at single and multiple teeth. 
Periodontology 2000, Copenhagen, v. 75, n. 1, p. 296-316, Oct. 2017. DOI 
10.1111/prd.12186. 
CAIRO, F.; NIERI, M.; CINCINELLI, S.; MERVELT, J.; PAGLIARO, U. The interproximal 
clinical attachment level to classify gingival recessions and predict root coverage 
outcomes: an explorative and reliability study. Journal of Clinical Periodontology, 
Copenhagen, v. 38, n. 7, p.661-666, Jul. 2011. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1517 

 

CAIRO, F.; NIERI, M.; PAGLIARO, U. Efficacy of periodontal plastic surgery procedures 
in the treatment of localized gingival recessions. A systematic review. Journal of Clinical 
Periodontology, Copenhagen, v. 41, p. S44-S62, Apr. 2014. Supplement 15. 
CARDAROPOLI, D.; TAMAGNONE, L.; ROFFREDO, A.; GAVEGLIO, L. Treatment of 
gingival recession defects using coronally advanced flap with porcine collagen matrix 
compared to coronally advanced flap with connective tissue graft: a randomized 
controlled clinical trial. Journal of Periodontology, Chicago, v. 83, n. 3, p. 321-328, Mar. 
2012. 
CATON, J. G.; ARMITAGE, G.; BERGLUNDH, T.; CHAPPLE, I. L. C.; JEPSEN, S.; 
KORNMAN. K. S.; MEALEY, B. L.; PAPAPANOU, P. N.; SANZ, M.; TONETTI, M. S. A 
new classification scheme for periodontal and peri-implant diseases and conditions – 
Introduction and key changes from the 1999 classification. Journal of Periodontology, 
Copenhagen, v. 45, p. S1–S8, Jun. 2018. Supplement 20. 
CHAMBRONE, L. et al. Can subepithelial connective tissue grafts be considered the gold 
standard procedure in the treatment of Miller Class I and II recession-type defects? J 
Dent 2008; 36: 659-671. 
CHAMBRONE, L.; CHAMBRONE, L.A. Gingival recessions caused by lip piercing: Case 
report. J Can Dent Assoc, 2003; 69: 505-508. 
CHAMBRONE, L.; TATAKIS, D. N. Long-term outcomes of untreated buccal gingival 
recessions: a systematic review and meta-analysis. Journal of Periodontology, Chicago, 
v. 87, n. 7, p. 796-808, Jul. 2016. 
JEPSEN, K.; JEPSEN, S.; ZUCCHELLI, G.; STEFANINI, M.; SANCTIS, M.; BALDINI, 
N.; GREVEN, B.; HEINZ, B.; WENNSTRÖM, J.; CASSEL, B.; VIGNOLETTI, F.; SANZ, 
M. Treatment of gingival recession defect with a coronally advanced flap and a 
xenogeneic colagen matrix: a multicenter randomized clinical trial. Journal of Clinical 
Periodontology, Copenhagen, v. 40, n. 1, p. 82-89, Jan. 2013. 
KAN, J. Y.; MORIMOTO, T.; RUNGCHARASSAENG, K.; ROE, P.; SMITH, D. H. 
Gingival biotype assessment in the esthetic zone: visual versus direct measurement. Int 
J Periodontics Restorative Dent. 2010; 30: 237–243. 75 KHOCHT, A. et al. Gingival 
recession in relation to history of hard toothbrush use. Journal of Periodontology, 1993; 
64: 900-905. 
LANGER, B.; LANGER, L. Subepithelial connective tissue graft technique for root 
coverage. Journal of Periodontology, Chicago, v. 56, n. 2, p. 715-720, Dec. 1985. DOI 
10.1902/jop.1985.56.12.715. LOCKER, D. Oral health and quality of life. Oral Health 
Prev. Dent. 2004. Suppl.1:247253. 
MCGUIRE, M. K.; SCHEYER, E. T. Xenogeneic collagen matrix with coronally advanced 
flap compared to connective tissue with coronally advanced flap for the treatment of 
dehiscence-type recession defects. Journal of Periodontology, Chicago, v. 81, n. 8, p. 
1108-1117, Aug. 2010. 
MCGUIRE, M. K.; SCHEYER, E. T.; SCHUPBACH, P. Growth factor-mediated treatment 
of recession defects: a randomized controlled trial and histologic and microcomputed 
tomography examination. Journal of Periodontology, Chicago, v. 80, n. 4, p. 550-564, 
Apr. 2009. 
MOREIRA, A. R. O.; SANTAMARIA, M. P.; SILVÉRIO, K.G., CASATI, M. Z.; NOCITI 
JÚNIOR, F. H.; SCULEAN, A.; SALLUM, E. A. Coronally advanced flap with or without 
porcine collagen matrix for root coverage: a randomized clinical trial. Clinical Oral 
Investigations, Berlin, v. 20, n. 9, p. 2539-2549, Dec. 2016. 
NIERI, M.; PINI PRATO, G. P.; GIANI, M.; MAGNANI, N.; PAGLIARO, U.; ROTUNDO, 
R. Patient perceptions of buccal gingival recessions and requests for treatment. Journal 
of Clinical Periodontology, Copenhagen, v. 40, n. 7, p. 707-712, Jul. 2013. 
PIETRUSKA, M.; SKURSKA, A.; PODLEWSKI, Ł.; MILEWSKI, R.; PIETRUSKI, J. 
Clinical evaluation of Miller class I and II recessions treatment with the use of modified 
coronally advanced tunnel technique with either collagen matrix or subepithelial 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1518 

 

connective tissue graft: a randomized clinical study. Journal of Clinical Periodontology, 
Copenhagen, v. 46, n. 1, p. 86-95, Jan. 2019. 
RAMSEIER, C.; MIRRA, D.; SCHÜTZ, C.; SCULEAN, A.; LANG, N. P.; WALTER, C.; 
SALVI, G. E. Bleeding on probing as it relates to smoking status in patients enrolled in 
supportive periodontal therapy for at least 5 years. Journal of clinical periodontology, 
Copenhagen, v. 42, p. 150–159, Feb. 2015. 
ROUCK, T.; EGHBALI, R.; COLLYS, K.; BRUYN, H.; COSYN, J. The gingival biotype 
revisited: transparency of the periodontal probe through the gingival margin as a method 
to discriminate thin from thick gingiva. Journal of clinical periodontology, Copenhagen, 
v. 36, n. 5, p. 428–433, May. 2009. 
SCHULZ, K. F.; ALTMAN, D. G.; MOHER, D. CONSORT 2010 statement: Updated 
guidelines for reporting parallel group randomized trials. BMJ: British medical journal, 
London, n. 340, p. C332, Mar. 2010. DOI 10.1016/j.jclinepi.2010.02.005. 
TONETTI, M. S. et al. Xenogenic collagen matrix or autologous connective tissue graft 
as adjunct to coronally advanced flaps for coverage of multiple adjacent gingival 
recession: Randomized trial assessing non- inferiority in root coverage and superiority in 
oral health- related quality of life. Journal of Clinical Periodontology, Copenhagen, 45, n. 
1, p. 78-88, Jan. 2018. 
WENNSTRÖM, J.L.; PINI PRATO, G. Mucogingival therapy: Periodontal plastic surgery. 
In: LINDHE, J.; KARRING, T.; LANG, N. eds. Clinical Periodontology and Implant 
Dentistry, 4th ed. Copenhagen: Munksgaard; 2003:576-649. 
ZUCCHELLI, G.; MOUNSSIF, I.; MAZZOTTI, C.; STEFANINI, M.; MARZADORI, M.; 
PETRACCI, E; MONTEBUGNOLI, L. Coronally advanced flap with and without 
connective tissue graft for the treatment of multiple gingival recessions: A comparative 
short- and long-term controlled randomized clinical trial. Journal of Clinical 
Periodontology, Copenhagen, v. 41, n. 4, p. 396-403, Apr. 2014. 
ZUCCHELLI, G.; TAVELLI, L.; RAVIDÀ, A.; STEFANINI, M.; SUÁREZ-LÓPEZ DEL 
AMO, F.; WANG, H. L. Influence of tooth location on coronally advanced flap procedures 
for root coverage. Journal of Periodontology, 2018 Dec;89(12):1428-1441. Epub 2018 
Aug 10. 
ZUHR, O.; BÄUMER, D.; HÜRZELER, M. The addition of soft tissue replacement grafts 
in plastic periodontal and implant surgery: critical elements in design and execution. 
Journal of Clinical Periodontology, Copenhagen, v. 41, p. S123-142, Apr. 2014. 
Supplement 15. DOI 10.1111/jcpe.12185. 
 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1519 

 

 
Tabela 01 – Descrição dos dados quantitativos dos grupos teste (Matriz de Colágeno) e 
controle (Enxerto de Conjuntivo). Teste t para amostras independentes. Natal-RN. 2019. 
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Tabela 02 - Comparação intragrupo entre os parâmetros clínicos (em milímetros) 
quantitativos para o grupo teste (matriz de colágeno) e controle (enxerto de tecido 
conjuntivo) nos períodos baseline, 6 e 12 meses. Teste de Friedman. Teste de Wilcoxon. 
 

 
Tabela 03 - Avaliação da dor pós-operatória do paciente, nos sítios cirúrgicos receptores 
e no sítio doador, 08h, 24h, 07, 15 e 30 dias após o procedimento cirúrgico. Análise de 
Variância Split-Plot (SPANOVA). Teste t de Student. Natal-RN. 2019 
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Tabela 04 – Distribuição das principais variáveis independentes em relação ao 
recobrimento radicular e fenótipo gengival do dente do enxerto, aos 12 meses. Teste 
Qui-quadrado. Natal-RN. 2019. 
 

 
Tabela 05 – Análise da alteração do fenótipo gengival (FG) nos dentes dos enxertos, 
distais e mesiais, nos tempos de acompanhamento. Teste McNemar. Natal-RN. 20 
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Tabela 06 – Análise da qualidade de vida nos tempos de acompanhamento. Teste 
ANOVA de Friedman para medidas repetidas. Natal-RN. 2019. 
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TÍTULO: Avaliação Estética e de Satisfação Após o Recobrimento Radicular de Dentes 

com Recessão Gengival 

Resumo 

O aumento da preocupação estética por parte dos pacientes tem dado enfoque 
significativo ao tratamento e à relevância clínica das recessões gengivais (RG). Assim, 
o estudo de técnicas cirúrgicas para recobrimento radicular menos invasivas que 
permitam vantagens para o periodontista e satisfação ao paciente é de crucial 
importância. OBJETIVO: comparar duas técnicas para recobrimento radicular em 
recessões gengivais unitárias através dos parâmetros estéticos. METODOLOGIA: 
Ensaio clínico paralelo, randomizado, duplo cego analisará 58 indivíduos com recessão 
gengival unitária, unilateral do tipo (RT1), por meio da técnica cirúrgica de Raetzke ou 
de Bruno, com base nos dados do PES, RES e grau de satisfação do paciente. Para 
análise de dados, serão realizados testes paramétricos e não paramétricos e, nos casos 
de dados com distribuição normal, Teste t emparelhado de Student. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: a pesquisa foi interrompida em função da pandemia ocasionada pelo 
coronavírus. Dessa forma, a obtenção de resultados para discussão tornou-se 
impossibilitada. CONCLUSÃO: Com a realização deste estudo, espera-se encontrar 
alternativas terapêuticas de recobrimento radicular menos invasivas e de menor trauma, 
proporcionando vantagens ao profissional e ao paciente, oferecendo-lhe resultados 
estéticos favoráveis, uma melhor qualidade de vida e satisfação a curto e a longo prazo. 
 
Palavras-chave: Recessão gengival. Técnica cirúrgica. Satisfação. Estética. 

TITLE: Aesthetic and Satisfaction Assessment After Root Covering of Teeth with 

Gingival Recession 

Abstract 

The increase in aesthetic concern on the part of patients has given a significant focus to 
treatment and the clinical relevance of gingival recessions (RG). Thus, the study of less 
invasive surgical techniques for root coverage that allow advantages for the periodontist 
and patient satisfaction is of crucial importance. OBJECTIVE: to compare two techniques 
for root coverage in unitary gingival recessions through aesthetic parameters. 
METHODOLOGY: Parallel, randomized, double-blind clinical trial will analyze 58 
individuals with single, unilateral gingival recession of the type (RT1), using Raetzke or 
Bruno's surgical technique, based on PES, RES data and patient satisfaction. For data 
analysis, parametric and nonparametric tests will be performed and, in the case of data 
with normal distribution, the paired Student t test. RESULTS AND DISCUSSION: the 
research was interrupted due to the pandemic caused by the coronavirus. Thus, 
obtaining results for discussion became impossible. CONCLUSION: With this study, it is 
expected to find alternative treatments for less invasive root covering and less trauma, 
providing advantages to the professional and the patient, offering favorable aesthetic 
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results, offering you favorable aesthetic results, a better quality of life and satisfaction in 
the short and long term. 
 
Keywords: Gingival recession. Surgical technique. Satisfaction. Aesthetics. 

Introdução 

O tratamento das superfícies radiculares expostas tem sido uma importante e frequente 
questão terapêutica devido às crescentes demandas estéticas dos pacientes, 
aumentando significância clínica das recessões gengivais (RG) (CHAMBRONE; 
TATAKIS, 2015; CAIRO et al., 2016; TAVELLI et al., 2018; ACKAN et al., 2019). Ao 
longo do tempo, a cobertura bem sucedida de raízes expostas tem sido o objetivo de 
vários procedimentos cirúrgicos mucogengivais, baseados em retalhos e enxertos 
(LANGER; LANGER, 1985; RAETZKE, 1985; BRUNO, 1994; ACKAN et al., 2019). 
Nesse sentido, há evidências de que o completo recobrimento radicular (RR) é o 
resultado clínico definitivo esperado quando um tratamento para recobrimento de 
recessões gengivais é realizado (CHAMBRONE; TATAKIS, 2015). Segundo 
Chambrone & Tatakis (2015) e Pini-Prato et al. (2018), todos os procedimentos para RR 
podem fornecer redução significativa na profundidade de recessão e ganho do nível de 
inserção clínica (NIC) para defeitos do tipo recessão classe I e II de Miller (MILLER, 
1985) ou, como atualmente proposto por Cairo et al. (2011), defeitos de recessão tipo 1 
(RT1). Dentre esses procedimentos, aqueles associados ao uso de enxertos de tecido 
conjuntivo subepitelial (TC) fornecem os melhores resultados para a prática clínica, 
devido às suas percentagens superiores de RR médio e completa, bem como aumento 
significativo da faixa de mucosa ceratinizada (MC), sendo considerado o padrão ouro 
no tratamento das recessões gengivais (CHAMBRONE; TATAKIS, 2015; PINI-PRATO 
et al., 2018). Associada ao emprego do TC, a técnica do retalho posicionado 
coronalmente (RPC) é o procedimento mais realizado (GRIFFIN et al., 2006). 
Entretanto, quando associada ao emprego de incisões verticais para liberação do tecido, 
essa técnica apresenta algumas desvantagens como a diminuição do suprimento 
sanguíneo para o retalho e a consequente interferência na incorporação do enxerto, 
além da interferência ocasionada pela existência de possíveis cicatrizes em áreas 
estéticas (ANDRADE et al., 2008; AZARIPOUR, 2016). Teoricamente, parece possível 
que a ausência de incisões relaxantes possa favorecer o fornecimento de sangue ao 
enxerto e, como consequência, acelerar o processo de reparo e a cobertura da raiz, 
além de favorecer a estética após a cicatrização tecidual completa (BRUNO, 1994; 
GOBBATO, 2016). Como alternativas terapêuticas aos RPC com incisões relaxantes, 
as técnicas propostas por Raetzke (1985) e Bruno (1994) podem oferecer uma melhor 
acuidade visual, possuindo menor potencial invasivo, resultando em vantagens para o 
periodontista e para os pacientes, que incluem uma manipulação suave dos tecidos 
moles e uma técnica de sutura mais precisa, melhorando assim o fechamento primário 
e a estabilidade da ferida (KANG et al. 2015; GOBBATO et al., 2016). Contudo, até o 
presente momento, não há evidências científicas suficientes que suportem ou refutem 
a superioridade de um desses procedimentos em relação ao outro, havendo uma 
escassez de dados sobre as comparações, de curto e longo prazo, das abordagens do 
“envelope” associada ao TC (RAETZKE, 1985) e do RPC sem incisões verticais também 
associado ao TC (BRUNO, 1994). Resultados centrados no paciente, como a estética e 
o grau de satisfação, que podem desempenhar um papel igualmente importante na 
implementação de técnicas cirúrgicas nas práticas clínicas atuais, devem ser levados 
em consideração. Com base na busca pela projeção de repostas que traduzam as 
evidências científicas atuais em decisões práticas em tratamentos para RR é que 
justifica-se, portanto, a realização desta pesquisa. Desse modo, o objetivo desse estudo 
foi avaliar os parâmetros estéticos antes e após duas técnicas para recobrimento 
radicular em recessões gengivais unitárias. 
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Metodologia 

 
Ensaio clínico paralelo, randomizado, duplo cego registrado sob o código RBR-
4PSXBY, no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC, 
www.ensaiosclinicos.gov.br), em 30 de abril de 2020, seguiu as diretrizes-chave do 
Protocolo CONSORT (SCHULZ; ALTMAN; MOHER, 2010). O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) sob parecer de número 3.389.326/2020. Todos os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A 
pesquisa é realizada nas clínicas do Departamento de Odontologia da UFRN. Para 
determinação da amostra necessária para o estudo, foi realizado um cálculo amostral 
utilizando a média de 2,60 mm da faixa de mucosa ceratinizada obtida após doze meses 
no estudo de Gobbato et al. (2016), que utilizaram a mesma técnica para recobrimento 
radicular proposta no atual estudo, com desvio padrão de ± 0,81 mm, elegendo-se uma 
diferença de 0,92 mm como estatisticamente significativa. Utilizou-se um intervalo de 
confiança de 95% e poder de 80%, tendo sido obtida uma amostra de 24 indivíduos por 
grupo, número considerado suficiente para mostrar qualquer diferença estatística. No 
entanto, considerando uma possível perda de pelo menos 20% da amostra, 58 
indivíduos deverão participar da pesquisa. Critérios de inclusão: indivíduos com idade 
entre 18 e 55 anos; e, recessões gengivais unitárias, unilaterais, do tipo 1 (RT1), em 
pré-molares e/ou caninos, superiores ou inferiores (2 a 5 mm de profundidade); e, com 
periodonto clinicamente saudável (LANG; BARTOLD, 2018). Critérios de exclusão: 
indivíduos usuários de aparelhos ortodônticos; de próteses fixas ou removíveis 
envolvendo os dentes pré-molares com RG; fumantes; grávidas ou lactentes; portadores 
de doenças sistêmicas que possam interferir na cicatrização ou saúde periodontal. 
Coleta de Dados: Os sistemas Pink Esthetic Score (PES) e Root Coverage Esthetic 
Score (RES), além do grau de satisfação (GS) através de uma escala visual analógica 
(EVA), foram aplicados através de fotografias realizadas no baseline, previamente à 
realização do procedimento cirúrgico, após 06 meses da realização da cirurgia. 
Procedimentos Transoperatórios: Para cada um dos dois grupos foi adotada uma 
técnica distinta para recobrimento radicular associada ao TC. Após a anestesia local, as 
superfícies radiculares expostas foram polidas com uma taça de borracha e pó de pedra-
pomes antes da elevação do retalho. A técnica cirúrgica adotada para a colheita do 
enxerto de tecido conjuntivo subepitelial em ambos os grupos foi a abordagem descrita 
por Bruno (1994). A primeira incisão no palato foi feita perpendicular ao longo eixo dos 
dentes, aproximadamente 2 a 3 mm apicalmente à margem gengival dos dentes 
maxilares. O comprimento mesiodistal da incisão foi determinado pelo comprimento do 
enxerto necessário para o local do receptor. A segunda incisão foi feita paralelamente 
ao longo eixo dos dentes, 1 a 2 mm apical à primeira incisão. A incisão foi realizada 
apicalmente a fim de fornecer uma altura suficiente de TC para cobrir a raiz desnuda e 
o periósteo adjacente do leito receptor. A espessura do enxerto foi mantida uniforme 
enquanto seja prosseguido apicalmente com a lâmina. O enxerto foi removido do palato 
de forma tão atraumática quanto possível. Uma banda de 1 a 2 mm do epitélio no 
aspecto coronal do enxerto foi removida. O retalho primário foi reposicionado e as 
suturas isoladas foram feitas para atingir o fechamento primário da ferida palatina, com 
fios de seda 4-0. No primeiro grupo, foi realizada a técnica para recobrimento radicular 
proposta por Bruno (1994). Após a anestesia local, uma incisão horizontal foi feita com 
uma lâmina de bisturi 15C para projetar uma aba de envelope. A incisão horizontal do 
retalho de envelope consistiu de incisões submarginais oblíquas nas áreas interdentais, 
incisões seguidas no sentido intrasulcular nos defeitos de recessão. A aba do envelope 
foi levantada na direção coronal-apical. A superfície da raiz foi tratada mecanicamente 
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com o uso de curetas. Após a elevação do retalho, o TC foi fixado em posição com 
sutura simples, com fios de sutura mononylon 5-0. O retalho sobrejacente foi então 
avançado coronariamente sobre o enxerto, cobrindo-o o máximo possível. O retalho foi 
fixado com suturas suspensória, também com fios 5-0. No segundo grupo, foi realizada 
a técnica de “envelope” proposta por Raetzke (1985). Após anestesia local e incisões 
sulculares iniciais com uma lâmina de bisturi 15C, foram utilizados tunelizadores para o 
descolamento da gengiva vestibular a partir de um retalho de espessura parcial, visando 
a preparação de um túnel contínuo nos tecidos moles vesitbulares da área recuada. A 
dissecção supraperiosteal foi estendida além nos tecidos da mucosa alveolar, a fim de 
obter mobilidade suficiente do retalho. A superfície radicular exposta também foi tratada 
mecanicamente com o uso de curetas. Os tecidos papilares adjacentes foram 
cuidadosamente destacados por meio de uma preparação de espessura total em seu 
aspecto vestibular, para permitir um deslocamento coronal do complexo de tecido mole 
vestibular mobilizado. Um enxerto de TC foi cortado em uma espessura de 1 a 1,5 mm 
e depois inserido no envelope previamente criado. Suturas cruzadas duplas foram 
aplicadas para estabilizar o complexo de tecido mole vestibular e enxerto em posição 
coronal em torno de 1 a 2 mm acima da JCE. Análise dos Dados: Foi utilizado o software 
Statistical Package for Social Science® 22.0. Inicialmente, realizou-se a análise 
descritiva dos dados para uma avaliação da distribuição da normalidade dos dados 
quantitativos (PES, RES e GS). A normalidade dos dados foi determinada a partir da 
análise de desvio-padrão, assimetria e curtose. Após essa avaliação, será a utilização 
de testes paramétricos ou não-paramétricos. Caso os dados apresentem distribuição 
normal, será aplicado o Teste t emparelhado de Student utilizando o nível de 
significância de 5%. 
 
Resultados e Discussões 

 
A escala visual-analógica para HSDC, estética, grau de satisfação e dor pós-operatória, 
além do questionário OHIP-14, foram aplicados em 16 pacientes no período de agosto 
de 2019 a fevereiro de 2020. A maioria dos pacientes era do sexo masculino (n = 10; 
62,5%) e os pacientes possuíam média de idade de 28,44 anos (22-52; ± 6,69). Neste 
estudo, a maior prevalência de recessões gengivais foi encontrada nos primeiros pré-
molares superiores (8; 50%), seguidos dos caninos superiores (7; 43,7%) e segundo 
pré-molar superior (1; 6,3%), todas classificadas como RT1 (CAIRO et al., 2011).  
Em decorrência da pandemia ocasionada pelo SARS-CoV-2 (coronavírus), infelizmente, 
tornou-se inviável dar seguimento às atividades desta pesquisa, tendo em vista que se 
trata de atividades, em sua maioria, práticas e cirúrgicas que exigem o ambiente clínico 
para o seu desenvolvimento. Nesse sentido, os atendimentos clínicos, de novos 
pacientes e os acompanhamentos dos pacientes já operados, além das cirurgias de 
recobrimento foram suspensos. Diante disso, os resultados encontrados não 
representam a totalidade do estudo e, portanto, não há como discuti-los. 
 
Conclusão 

 
Com a realização desta pesquisa, almeja-se encontrar alternativas terapêuticas de 
recobrimento radicular menos invasivas, oferecendo vantagens não só ao profissional, 
mas também, principalmente, ao paciente oferecendo-lhe um tratamento menos 
traumático, que gere resultados estéticos positivos, melhore a qualidade de vida e 
culmine na sua satisfação a curto e a longo prazo. Consolidando, portanto, a relevância 
do tema e a importância deste estudo para a produção de conhecimento científico pelos 
profissionais e a contribuição para o bem-estar da sociedade. 
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TÍTULO: Procedimento Operacional Padrão para inserção de cateter periférico 

Resumo 

A terapia intravenosa é uma prática comum em ambiente hospitalar. Para tal, faz-se 
necessário um conhecimento teórico e científico para embasar a prática clínica 
prevenindo complicações relacionadas ao acesso venoso periférico, como a flebite. 
Assim, o referido estudo objetivou descrever o processo de elaboração de um 
Procedimento Operacional Padrão para a realização da inserção de cateter periférico, 
visando sua implantação em um serviço de saúde. Trata-se de um estudo metodológico 
com a elaboração de um roteiro tipo checklist para a realização do procedimento de 
cateterização venosa periférica em ambiente hospitalar. Foi realizado de maio de 2019 
a janeiro de 2020 em um hospital universitário, com base em três etapas: pré-
intervenção, planejamento e construção. A pesquisa resultou na construção de um 
Procedimento Operacional Padrão, como um guia de prática clínica para realização do 
cateterismo periférico pela equipe de enfermagem. O instrumento foi composto por seis 
eixos principais: objetivo, aplicação, responsabilidade e competência, materiais, 
procedimento e riscos. A pesquisa possibilitou observar a necessidade de adequações 
da prática clínica às evidências científicas, as quais foram dispostas no Procedimento 
Operacional Padrão de punção venosa, visando promover a qualidade da assistência 
prestada e reduzir as chances de agravos relacionados à terapia intravenosa. 
 
Palavras-chave: Cateterismo periférico, Cuidados de enfermagem, Segurança do 

Paciente. 

TITLE: STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE FOR INSERTING PERIPHERAL 

CATHETER 

Abstract 

Intravenous therapy is a common practice in a hospital setting. To this end, it is 
necessary to have theoretical and scientific knowledge to support clinical practice, 
preventing complications related to peripheral venous access, such as phlebitis. Thus, 
the aforementioned study aimed to describe the process of elaborating a Standard 
Operating Procedure to perform the insertion of a peripheral catheter, aiming at its 
implantation in a health service. This is a methodological study with the development of 
a checklist-type script for performing the peripheral venous catheterization procedure in 
a hospital environment. It was carried out from May 2019 to January 2020 in a university 
hospital, based on three stages: pre-intervention, planning and construction. The 
research resulted in the construction of a Standard Operating Procedure, as a guide for 
clinical practice for the performance of peripheral catheterization by the nursing team. 
The instrument was composed of six main axes: objective, application, responsibility and 
competence, materials, procedure and risks. The research made it possible to observe 
the need to adapt clinical practice to scientific evidence, which were provided in the 
Standard Operating Procedure for venipuncture, aiming to promote the quality of care 
provided and reduce the chances of injuries related to intravenous therapy. 
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Keywords: Peripheral catheterization, Nursing care, Patient Safety. 

Introdução 

A Terapia Intravenosa (TIV) com o uso de cateteres intravenosos periféricos (CIP) é 
frequente na prática clínica em ambiente hospitalar com o objetivo de permitir a 
administração dos medicamentos prescritos em uma via de rápida difusão. Para tal, é 
importante mencionar o papel da equipe de enfermagem desde a implantação, 
percorrendo a manutenção e cuidados com o CIP. Os cuidados de enfermagem com os 
cateteres venosos periféricos consistem em medidas essenciais para a prevenção de 
agravos durante a gestão segura da terapia intravenosa e devem ser realizados com 
qualidade e baseados em evidências científicas. O conhecimento teórico-científico dos 
enfermeiros, os cuidados específicos no preparo,administração e vigilância da ação dos 
medicamentos, a identificação de fatores de risco, bem como a avaliação contínua do 
CIP e os cuidados prestados de maneira correta e precoce reduzem as chances de 
complicações desencadeadas pela flebite (INOCÊNCIO et al., 2017). A flebite é uma 
das complicações venosas locais mais frequentes e graves relacionada ao uso de 
cateter intravenoso periférico. Ela se caracteriza pelo desencadeamento do processo 
inflamatório na camada íntima da veia, devido à uma lesão tecidual causada por 
diversos fatores associados à utilização do CIP e medicações administradas. Essa 
inflamação é identificada por manifestações clínicas e graus de severidade variáveis 
(BRAGA et al., 2018). Dentre as manifestações clínicas da flebite, podemos 
acompanhar a escala de avaliação da mesma segundo os sinais clínicos apresentados, 
como: grau 0 – assintomático; grau I – eritema com ou sem dor local; grau II – eritema 
com dor e/ou edema local; grau III – além dos sinais clínicos do grau II, observa-se a 
presença de um cordão fibroso palpável ao longo do acesso vascular; grau IV – 
apresenta um cordão venoso palpável longo, com drenagem purulenta (ABDUL-HAK; 
BARROS, 2014). Os fatores de risco para o desenvolvimento de flebite, podem ser 
agrupados em intrínsecos e extrínsecos ao paciente (BRAGA et al., 2018). 
Considerando a segurança como um componente da qualidade da assistência, a 
implementação de práticas seguras eleva o nível de qualidade do serviço oferecido. 
Para isso, é primordial detectar os erros que acontecem e quais as suas causas com 
vistas a possibilitar a realização de melhorias no processo de trabalho, bem como evitar 
que eles tornem a se repetir. Nesse sentido e reconhecendo o alto risco de danos 
associados ao uso de medicamentos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou, 
o Desafio Global de Segurança do Paciente o qual possui como meta a redução em 
pela metade dos danos graves e evitáveis relacionados a medicamentos, ao longo dos 
próximos cinco anos (WHO, 2017). Um estudo que avaliou a adesão dos profissionais 
de enfermagem às medidas de prevenção de infecções de corrente sanguínea, 
identificou desconhecimento quanto ao tempo de permanência do CIP e os fatores 
associados a flebite (DANTAS et al, 2017). Nesta perspectiva, conhecer as tecnologias 
que são utilizadas no serviço hospitalar, os fármacos e suas interações 
medicamentosas, tempo e volume de infusão recomendada, adotar técnicas assépticas, 
escolher de forma adequada o calibre do cateter e o sítio de punção, e utilizar as 
melhores evidências científicas tornam-se imprescindíveis na redução de complicações 
na terapia intravenosa (JOHANN et al, 2016). Por meio da implantação dos nove certos 
viabiliza uma mudança para a equipe de enfermagem, visto que através da prática de 
verificação correta sejam evitadas ocorrências de eventos adversos durante o preparo 
e administração de medicamentos nos pacientes, em busca de uma assistência mais 
segura (BRASIL, 2013). Frente ao exposto, este estudo teve como objetivo descrever o 
processo de elaboração de um Procedimento Operacional Padrão para a realização da 
inserção de cateter periférico, visando sua implantação em um serviço de saúde. 
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Metodologia 

 
Trata-se de um estudo do tipo metodológico com a elaboração de um Procedimento 
Operacional Padrão (POP) para a realização do procedimento de cateterização venosa 
periférica em ambiente hospitalar. O presente estudo foi realizado em um hospital 
universitário conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Para realização desse 
protocolo, foram elaboradas as etapas pré-intervenção, de planejamento e construção 
do POP, nos meses de maio de 2019 a janeiro de 2020. Como forma de viabilizar a 
construção do guia de prática clínica, ou POP, foram realizados os levantamentos das 
produções científicas para assegurar o respaldo científico. Como materiais de base para 
construção do POP foram selecionados artigos científicos dos últimos dez anos, em 
português e inglês, que estivessem relacionados ao estudo em questão. Foram 
utilizados também guias clínicos de entidades como a Associação Mineira de 
Epidemiologia e Controle de Infecções (AMECI), da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e leis que instituem a prática clínica. Primeiramente, foi realizada a 
etapa pré intervenção que ocorreu entre os meses de maio a junho de 2019, na qual 
observou-se 60 procedimentos de punção e manutenção do cateter de inserção 
periférica (CIP) realizados pela equipe de enfermagem, para que fossem analisados os 
fatores de risco, período de tempo que o paciente permaneceu com o cateter e o motivo 
de sua retirada. Após a análise dos déficits na assistência à saúde quanto a qualidade 
do acesso venoso, foram observados como pontos de melhoria sete problemas, entre 
eles: alto índice de flebite e baixa adesão à higienização das mãos. Os procedimentos 
incluídos no POP obedeceram às recomendações mais atuais da ANVISA (BRASIL, 
2017). Dessa forma, os profissionais teriam acesso às informações e condutas 
coerentes para a promoção de uma assistência adequada. A pesquisa obteve 
aprovação sob o número de parecer 3.393.412 e do Certificado de Apresentação para 
Apreciação Ética (CAAE) 11647219.1.0000.5292. 
 
Resultados e Discussões 

 
O instrumento foi composto por seis eixos principais: objetivo, aplicação, 
responsabilidade e competência, materiais, procedimento e riscos. O objetivo, 
corresponde a finalidade do guia em questão. Dessa maneira, tratava-se de obter o 
acesso venoso periférico. O guia clínico deve ser utilizado pelos profissionais de 
enfermagem no cuidado aos pacientes com medicação prescrita via acesso venoso 
periférico, sendo essa uma atribuição da equipe de enfermagem do hospital. Sendo este 
um hospital universitário, foram elencados os materiais necessários para realização da 
punção venosa periférica. Dentre eles, encontram-se o álcool a 70% para antissepsia 
da pele, equipo, algodão, garrote, luvas de procedimentos, película transparente 
semipermeável, luvas estéreis, frascos de dose única de cloreto de sódio 0,9%, Cateter 
Intravenoso Periférico de tamanho adequado ao paciente. Além disso, a solução ou 
medicação prescrita, conexão duas vias tipo Y e seringa (10 ml). Com a alta demanda 
do CIP nos serviços de saúde, faz-se necessário que a equipe de enfermagem tenha 
conhecimento adequado da prática com o intuito de evitar as possíveis complicações 
ou riscos que tangem o procedimento de punção intravenosa, e que motivam a melhora 
da técnica assim como, tornam necessária a prevenção de agravos. De acordo com o 
protocolo básico de segurança do paciente, é imprescindível inicialmente a checagem 
do processo de identificação do paciente, seja este realizado com o mesmo ou com 
familiar/acompanhante, para que sejam evitados erros de medicação seguidos à 
possível troca de paciente. Deve-se verificar o nome completo do paciente e data de 
nascimento, a ser conferido na placa e pulseira de identificação (BRASIL, 2013b). Vale 
ressaltar, segundo a Portaria N° 485, de 11 de novembro de 2005 quanto a 
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regulamentação da norma regulamentadora de número 32, a importância de que todos 
trabalhadores da equipe de enfermagem e demais profissionais da equipe, permeando 
o risco de exposição a agentes biológicos, devem estar com vestimentas adequadas e 
paramentados com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), antes do 
procedimento de punção venosa. Dessa maneira, é garantida maior segurança no 
processo de assistência ao paciente, assim como para o próprio trabalhador (BRASIL, 
2016). A higienização das mãos antes e após o procedimento de instalação e manuseio 
do CIP é essencial para a quebra do ciclo de contaminação, porém, sendo em geral 
insatisfatória, se configura como um fator de risco para a ocorrência de flebite 
(TERTULIANO et al, 2014). De acordo com orientações da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), o uso de luvas não substitui a necessidade de higiene 
das mãos. No cuidado específico com CIP, a higiene das mãos deverá ser realizada 
antes e após tocar o sítio de inserção do cateter, bem como antes e após a inserção, 
remoção, manipulação ou troca de curativo (BRASIL, 2017). Ainda conforme orientação 
da ANVISA, algumas medidas de cuidados de assepsia devem ser tomadas. Antes da 
inserção do dispositivo intravenoso, deve-se realizar fricção da pele com solução a base 
de álcool e aguardar a secagem espontânea do antisséptico antes de proceder à 
punção. O sítio de inserção do cateter não deverá ser tocado após a aplicação do 
antisséptico. Se houver necessidade de palpação do sítio calçar luvas estéreis (BRASIL, 
2017). Em relação a escolha do cateter a ser utilizado, estudos apontam que CIP 
confeccionados com Politetrafluoretileno (PTFE), apresentam uma incidência 30% 
maior para o surgimento de flebite que os cateteres confeccionados de biomaterial 
poliuretano (vialon), devendo sua troca ser feita em menor tempo (MILUTINOVIĆ; 
SIMIN; ZEC, 2015). Entretanto, os cateteres encontrados nos serviços costumam ser 
compostos de teflon, devido seu menor custo, gerando risco pelo tipo de material 
disponibilizado (ABDUL-HAK; BARROS, 2014). Uma complicação como a flebite 
provém de diversas causas, dentre elas temos a mecânica e química. Segundo 
pesquisa, estas causas foram as responsáveis por um maior número de ocorrência de 
flebite quanto aos dispositivos de acesso vascular. A química devido ao tipo de 
medicação infundida, ou em situações menos comuns como infiltração e 
extravasamento. Já a mecânica está associada ao número de acessos realizados 
naquela região vascular, assim como ao calibre da cânula, gerando fricção e lesionando 
a camada íntima da veia (OLIVEIRA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016). Os cateteres 
compostos de poliuretano, além de prevenirem o risco de flebite química por sua 
composição, proporcionam uma melhor adaptação à anatomia da rede venosa, evitando 
o extravasamento da cânula pela veia e podendo diminuir a ocorrência de flebite por 
irritação mecânica, sendo indicados para o tratamento de média duração (URBANETTO 
et al, 2017). Com relação a escolha do cateter relacionado ao seu calibre, estudo 
apontou que os CIP de maior calibre resultam em maiores taxas de flebite, pelo fato de 
exercerem maior atrito contra a parede do vaso (BUZATTO et al, 2016). Segundo a 
Infusion Nurses Society, deve-se considerar um cateter de calibre 20 a 24 para a maioria 
das perfusões, já que CIP maior que 20 são mais propensos a causar flebite (Infusion 
Nurses Society, 2016). Sendo assim, devemos selecionar cateteres de menor calibre e 
comprimento de cânula (OLIVEIRA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016). Cateteres com menor 
calibre causam menos flebite mecânica e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro 
do vaso. Um bom fluxo sanguíneo, por sua vez, ajuda na distribuição dos medicamentos 
administrados e reduz o risco de flebite química. Quanto ao local de punção, estudos 
constataram maior risco de flebite nas veias da mão e na região antecubital. Esses 
resultados podem ser explicados, devido a movimentação do cateter no interior do vaso 
ser um dos fatores relacionados ao surgimento da flebite (OLIVEIRA; OLIVEIRA; 
OLIVEIRA, 2016). Assim, justifica-se os cateteres inseridos em regiões de flexão e de 
maior mobilidade serem mais propensos à formação de flebites traumático-mecânicas, 
devendo esse cuidado ser amplamente reforçado junto aos profissionais da equipe de 
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enfermagem (MILUTINOVIĆ; SIMIN; ZEC, 2015). O dorso da mão é considerado um 
local de fácil acesso venoso, entretanto, esta área não é indicada para terapia 
endovenosa prolongada (ABDUL-HAK; BARROS, 2014). Além disso, os vasos desse 
local são de menor calibre, com menor fluxo sanguíneo e, portanto, é maior a irritação 
e/ou inflamação da camada interna da veia (SOUZA et al, 2015). Da mesma forma, 
devem ser evitadas articulações, como a região antecubital, pela maior ocorrência de 
perda do acesso por obstrução,impermeabilidade ou infiltrações, causadas por lesões 
ou perfuração do vaso e por gerar maior desconforto para o paciente. Porém, na 
realidade prática, sabemos que é quase inevitável evitar a punção nestes locais 
(ALVES; RODRIGUES; ANTUNES, 2016). Já a preferência pela região da fossa 
antecubital foi evidenciada por outros pesquisadores como local de prevalência reduzida 
de flebites devendo está relacionada à presença de veias calibrosas e longas 
(URBANETTO et al, 2017). O local de inserção do CIP depende da disponibilidade de 
veias do paciente para acesso, devendo-se dar escolha preferencial aos membros 
superiores, atentando-se primeiramente aos sítios distais, o que nem sempre pode ser 
atendido na prática (SOUZA et al, 2015). As veias de membros inferiores não devem 
ser utilizadas a menos que seja absolutamente necessário, em virtude do risco de 
embolias, ulcerações e tromboflebites, conforme Infusion Nurses Society, assim como 
membros comprometidos por lesões como feridas abertas, infecções nas extremidades, 
veias já comprometidas, áreas com infiltração e/ou extravasamento prévios, ou áreas 
com outros procedimentos planejados. As veias encontradas nas superfícies dorsal e 
ventral das extremidades superiores, incluindo o metacarpo, veias cefálica, basílica e 
mediana são as indicadas para punção (Infusion Nurses Society, 2016). Desse modo, é 
necessário o treinamento dos profissionais de enfermagem para a instrumentalização 
de alternativas para a punção venosa com menor risco ao desenvolvimento da flebite, 
como, por exemplo, as veias jugulares, que apresentaram prevalência muito reduzida 
de flebites em comparação ao dorso da mão (OLIVEIRA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016). 
Após a punção intravenosa, a fixação dos dispositivos requer atenção, visto a sua 
associação com o desenvolvimento da flebite. Isso pode se dar pela utilização de 
curativos não estéreis sobre o sítio de inserção para fixação do CIP, como esparadrapo 
comum e micropore, que pode quebrar a técnica asséptica e ser responsável pela alta 
proporção de casos de flebite (ENES et al, 2016). Assim, apesar das dificuldades 
referentes à disponibilidade de materiais nos serviços de saúde, é preconizado que a 
fixação dos dispositivos seja realizada com curativos transparentes para possibilitar a 
visualização vascular no local da punção quanto a possíveis sinais flogísticos indicativos 
de flebite ou extravasamento. Além disso, este tipo de material permite uma melhor 
observação quanto a existência de sujidades, dentre outros fatores como presença de 
umidade, sangue e a própria fixação do material comprometida, que podem acarretar 
no surgimento de lesões e infecção do leito vascular. Nessas situações, a cobertura 
independente da sua composição, deve ser trocada imediatamente caso sejam 
evidenciados alguns desses sinais de integridade comprometida, mau funcionamento 
ou descontinuidade da terapia intravenosa (Infusion Nurses Society, 2016; Infusion 
Nurses Society, 2011). De acordo com Infusion Nurses Society e a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, os dispositivos intravenosos periféricos devem ser lavados por meio 
da técnica de flushing antes de cada infusão, combinado com aspiração, para verificar 
o retorno de sangue e efetivo na remoção de depósitos sólidos. Como também após a 
administração de soluções ou medicamentos, com o objetivo de prevenir a mistura de 
medicamentos incompatíveis, garantindo o funcionamento do cateter e prevenindo 
complicações (Infusion Nurses Society, 2016; ANVISA, 2017). Durante o processo de 
assistência à saúde, apesar das problemáticas referentes ao tipo de material disponível 
no serviço, deve ser reforçado que o combate às complicações no cateterismo periférico 
não dependem exclusivamente da adoção de novos dispositivos, mas sim da 
conscientização e atitudes preventivas por parte dos profissionais que realizam e 
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manipulam esses dispositivos (OLIVEIRA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016). Vale ressaltar 
a importância do registro do profissional de enfermagem no prontuário como documento 
comprobatório da assistência prestada. Dessa forma, prezando pelo serviço assim 
como pela qualidade e segurança da assistência prestada aos pacientes, um dos pontos 
principais após a realização do procedimento de punção é a identificação da mesma, 
com data, registro do profissional, calibre da cânula, assim como anotação no prontuário 
disponível objetivando garantir a continuidade da assistência. 
 
Conclusão 

 
O desenvolvimento das etapas da pesquisa possibilitou analisar a prática clínica da 
equipe de enfermagem do serviço de saúde para que, a partir das lacunas na qualidade 
da assistência quanto ao cateterismo venoso periférico, fosse construído o 
Procedimento Operacional Padrão para punção venosa com base em evidências 
científicas. A pesquisa possibilitou observar a necessidade de adequações da prática 
clínica às evidências científicas, as quais foram dispostas no Procedimento Operacional 
Padrão de punção venosa, visando promover a qualidade da assistência prestada e 
reduzir as chances de agravos relacionados à terapia intravenosa. Espera-se que esse 
estudo possa ter contribuído para a sensibilização da equipe quanto às mudanças 
necessárias para a melhora da prática assistencial, assim como para a construção de 
conhecimento a partir de evidências relevantes relacionada a prevenção de flebite 
focadas aos cuidados adequados com o CIP, além do aperfeiçoamento de condutas 
relacionadas à punção e manutenção do mesmo. 
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TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE PROJETO DE INTERVENÇÃO COMO MODALIDADE 

DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Resumo 

 
O projeto de intervenção tem como finalidade trazer benefícios práticos para o local da 
sua aplicação. Pode ser considerado como plano de ação a ser desenvolvido tendo 
como base a intervenção em um determinado contexto/ problema. Em alguns cenários 
pedagógicos pode ser utilizado como trabalho de conclusão de curso, se adequando ao 
método pedagógico adotado no processo educativo. Esse estudo teve como objetivo a 
busca e análise de publicações que tratam sobre o tema no período de 2010 a 2020, 
buscando responder as seguintes questões norteadoras: O que os autores definem 
como projeto de intervenção? Qual sua importância, utilidade e como poderá ou está 
sendo utilizado? Existem dificuldades para execução dos projetos? Quais? Trata-se de 
uma revisão integrativa, com os dados coletados na base de dados Scielo, LILACS e 
BVS, seguindo um protocolo constituído por seis etapas: identificação do tema e seleção 
das questões de pesquisa, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, 
seleção dos artigos a serem analisados, análise dos estudos selecionados, 
interpretação tendo como referência as questões norteadoras, apresentação da 
revisão/síntese do conhecimento. O estudo possibilitou abordar diversos entendimentos 
acerca do tema, mostrando a importância que esse modalidade de trabalho traz para o 
pesquisador que o utiliza, aperfeiçoando os conteúdos da teoria e os transformando na 
prática. 
 
 
Palavras-chave: Projeto de intervenção. Pesquisa intervenção. Educação. 

TITLE: A STUDY ON INTERVENTION PROJECT AS A COURSE COMPLETION 

WORK MODALITY 

Abstract 

 
The purpose of the intervention project is to bring practical benefits to the place of its 
application. It can be considered as an action plan to be developed based on the 
intervention in a given context / problem. In some pedagogical scenarios it can be used 
as course completion work, adapting to the pedagogical method adopted in the 
educational process. This study aimed to search and analyze publications that deal with 
the theme from 2010 to 2020, seeking to answer the following guiding questions: What 
do the authors define as an intervention project? What is its importance, usefulness and 
how can or is it being used? Are there difficulties in carrying out the projects? Which are? 
It is an integrative review, with the data collected in the Scielo, LILACS and VHL 
database, following a protocol consisting of six stages: identification of the theme and 
selection of research questions, establishment of inclusion and exclusion criteria, 
selection of articles to be analyzed, analysis of selected studies, interpretation with 
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reference to the guiding questions, presentation of the review / synthesis of knowledge. 
The study made it possible to approach several understandings about the theme, 
showing the importance that this modality of work brings to the researcher who uses it, 
improving the contents of theory and transforming them into practice. 
 
 
Keywords: Intervention project. Intervention research. Education. 

Introdução 

Para que qualquer pesquisa seja desenvolvida, antes ela precisa passar por um projeto 
que antecede a prática. Projeto esse, que deve contemplar pontos importantes para a 
pesquisa, necessitando assim ser bem elaborado, para que o estudo se conduza da 
melhor forma e tenha maiores chances da obtenção do sucesso durante a jornada 
investigativa. Um projeto pode ser entendido como algo que se deseja fazer, onde deve 
ser colocado os motivos que se procura na análise a ser feita (VERGARA, 2006). 
A pesquisa em si é uma intervenção, tendo em vista que precisamos nos aprofundar na 
investigação que desejamos fazer para que se possa adquirir domínio sobre o assuntos 
que queremos abordar, trazendo um misto entre a prática e a teoria (PASSOS; 
BARROS, 2009). Como o próprio nome já diz, intervenção é uma maneira de contribuir 
de forma prática em determinado lugar, intervir trazendo melhorias para o local 
escolhido, depois da análise das necessidades que foram apresentadas. 
Um projeto está ligado ao planejamento de algo e a intervenção trata-se do objetivo que 
foi proposto para resolver os problemas mais pertinentes que foram encontrados 
durante a organização dos planos. (UNB, 2013). Diante disso, um projeto de intervenção 
pode ser compreendido como a proposta de uma pesquisa ou de uma ação que tem 
como finalidade trazer benefícios práticos e para o local da sua aplicação. Os 
pensamentos divergentes e convergentes trazem consigo novos dados que auxiliam na 
criação e organização de uma nova fórmula para melhoria do conjunto de interações 
sociais (MORAN, 2011). 
A pesquisa-intervenção observa o cotidiano das pessoas que farão parte do estudo para 
conhecer a verdade social das mesmas, a relação entre o pesquisador e o “pesquisado” 
é investigativa e dinâmica e determinará os rumos que a pesquisa tomará. A intervenção 
se articula à pesquisa para produzir uma outra relação entre instituição da 
formação/aplicação de conhecimentos, teoria/prática, sujeito/objeto (ROCHA; AGUIAR. 
2003). 
Considerando a importância do conhecimento sobre a temática relacionada a Projetos 
de Intervenção, atualmente utilizado como modalidade de Trabalhos de Conclusão de 
Cursos que adotam metodologias ativas e problematizadoras, foi delineado este estudo 
visando esclarecer questões acerca da temática. 
Nesse sentido, as questões norteadoras do estudo foram: “O que os autores definem 
como projeto de intervenção? Qual sua importância, utilidade e como poderá ou está 
sendo utilizado? Existem dificuldades para execução dos projetos elaborados? Quais?”. 
As respostas às referidas questões foram buscadas em artigos publicados sobre 
projetos e pesquisas de intervenções, utilizando o método da revisão integrativa. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, que analisou artigos publicados sobre 
projeto de intervenção como modalidade de trabalho de conclusão de curso, através do 
método de Revisão Integrativa. No âmbito da saúde a revisão integrativa pode conceder 
aos profissionais um conhecimento mais amplo e completo sobre diversos artigos 
compactados em uma só revisão, tendo em vista que a utilização de evidências traz 
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uma visão mais completa e concisa sobre determinado assunto que venha ser estudado, 
trazendo assim melhor otimização de tempo e mais conhecimento acerca da pesquisa. 
(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010) 
Uma boa revisão integrativa, segundo os autores, apresenta o estado da arte sobre um 
tema, contribuindo para o desenvolvimento de teorias. O método de revisão integrativa 
é uma abordagem que permite a inclusão de estudos que adotam diversas metodologias 
(ou seja, experimental e de pesquisa não experimental). (BOTELHO; CUNHA; 
MACEDO, 2011). 
O estudo foi desenvolvido em seis etapas apresentando como referência a proposta de 
Botelho, Cunha e Macedo (2011). Tendo em vista que o método abordado por eles 
possui os passos necessários para o processo de sistematização e análise dos 
resultados. 
A primeira etapa foi a identificação do tema e seleção das questões de pesquisa. Foi 
definido como tema Projetos de intervenção como modalidade de trabalho de conclusão 
de curso. Durante a definição, foram estabelecidas 3 questões norteadoras: (1) O que 
os autores definem como projeto de intervenção? (2) Qual sua importância, utilidade e 
como poderá ou está sendo utilizado? (3) Existem dificuldades para execução dos 
projetos? quais? 
Ainda nessa etapa foi definida a estratégia de busca, dos descritores, e das bases de 
dados. As palavras-chaves utilizadas para a busca dos artigos nas bases de dados 
foram Projeto de Intervenção AND tcc, Projeto Intervenção AND trabalho de conclusão 
de curso, Pesquisa de Intervenção AND tcc e Pesquisa Intervenção AND trabalho de 
conclusão de curso. As bases de dados utilizadas foram Scientific Electronic Library 
Online (SciELO), Literatura Latino-Americana y del caribe en Ciencias de Salud 
(LILACS) e a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 
A segunda etapa se reportou ao estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão. 
Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis no idioma Português que abordavam 
o tema proposto, escritos durante o período de 2010 a 2020 e que fossem disponíveis 
na íntegra. Os artigos excluídos foram artigos duplicados ou que não se apresentavam 
como projeto ou pesquisa de intervenção. 
A presente revisão integrativa teve como fonte três bases de dados, que resultaram em 
30 artigos científicos, após os critérios de exclusão e inclusão permaneceram cinco 
artigos científico para análise, sendo 2 encontrados no SciELO, dois no LILACS e um 
na BVS. 
Na terceira etapa foram identificados os estudos a serem analisados a partir de uma 
pré-seleção e posterior seleção. Após a busca se precedeu a leitura minuciosa do título 
e resumo dos artigos para identificar aqueles que estavam de acordo com os critérios 
de inclusão e exclusão deste estudo sendo então pré-selecionados e identificados. 
A quarta etapa foi direcionada a análise dos estudos selecionados. Cada artigo foi lido 
de maneira minuciosa para a elaboração e uso da matriz de síntese, categorização e 
análise das informações, formação de uma biblioteca individual e a análise crítica dos 
estudos selecionados. 
Na quinta etapa ocorreu a interpretação dos resultados tendo como referência as 
questões norteadoras e na sexta e última etapa foi elaborada a apresentação da 
revisão/síntese do conhecimento. 
 
Resultados e Discussões 

 
No primeiro levantamento de artigos pesquisados baseado na utilização dos descritores, 
publicados entre os anos de 2010 e 2020, na língua portuguesa, foi possível obter 30 
artigos na etapa de pré-seleção. Após a leitura minuciosa e análise de título e resumo, 
considerando os critérios de exclusão e inclusão, foram selecionados 5 artigos para 
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análise, o que fica evidente a escassez de publicações abordado o tema sobre Projetos 
de Intervenção. 
Objetivando uma visão geral a respeito dos mesmos o Quadro I faz uma caracterização 
dos artigos estudados destacando: Título, Autores, Tipo do Estudo, Periódicos de 
publicação, Ano e Estado em que foram publicados. 
Quadro I: Descrição dos estudos incluídos na revisão integrativa, segundo Título, 
Autores, Tipo do Estudo, Periódicos onde foi publicado, Ano e local da publicação. 
Analisando o quadro observa-se que no tempo estudado as poucas publicações 
ocorreram no forma espaçada no período de 10 anos, oriundas de 5 estados do Brasil. 
1- O que os autores definem como projeto de intervenção 
Com relação à primeira questão norteadora, que investiga o que os autores definem 
como projeto de intervenção, notou-se que dos 5 artigos selecionados, nenhum 
abordava de forma explícita a definição, todavia o entendimento do significado foi obtido 
a partir das discussões feitas pelos mesmos. 
No primeiro artigo eles relatam como uma capacidade de mudar de forma benéfica a 
vida das pessoas que estão participando da intervenção, que no caso é sobre moldar a 
forma de pensar de pessoas que foram presas com a intenção que elas possam se 
reintegrar socialmente e ultrapassar as barreiras e preconceitos que são impostos pela 
sociedade em cima das pessoas que pagaram algum tipo de pena prisional. Relatou-se 
que através do estudo foi possível realizar a integração entre a teoria e a prática, 
melhorando assim o nível de conhecimento e aprendizado dos alunos que executaram 
a intervenção, consequentemente os preparando melhor para a busca de soluções 
futuras em seu meio de trabalho (AMORIM-GAUDÊNCIO et al., 2017). 
O segundo artigo era mais focado na pesquisa em si, não entrava muito na percepção 
dos autores diante da intervenção, como foi abordado lá, era mais centrado nas ações 
que aconteceram. Segundo os autores pesquisar é encontrar algo que não está 
subentendido, é achar algo surpreendente, diante disso, a pesquisa-intervenção parte 
do conjunto de forças que transversalizam a prática da psicologia no próprio fazer 
pesquisa em um contexto de Comunidades Tradicionais. É o fim do encontro e o começo 
da alteridade do campo territorial-afetivo (FÉLIX-SILVA et al., 2017). De acordo com os 
mesmos, é necessário que o pesquisador se insira na pesquisa e se envolva com o 
objeto pesquisado, para que juntos tenham mais chances de chegar ao resultado 
almejado. 
O terceiro artigo aborda sobre a importância da junção entre pesquisa, ensino e 
extensão/assistência, ainda no início dos cursos, para que seja mostrada a realidade do 
sistema o quanto antes para os alunos. Fala também sobre a importância da 
comunicação entre quem vai realizar a intervenção e quem vai ser beneficiado, seja 
diretamente ou indiretamente para que seja garantida a continuidade do projeto. Assim 
sendo, pode se perceber que para eles um projeto de intervenção visa na comunicação 
entre ambas as partes, para que se tenha sucesso. Além da importância que a 
experiência trouxe para o aprendizado dos alunos, que influenciou diretamente na sua 
formação profissional (SPERANDIO et al., 2010). 
O intuito de um projeto de intervenção, de acordo com o quarto artigo analisado, é 
verificar o quanto uma pesquisa pode ser efetiva ou não, pesquisar de forma prática, 
testando as mudanças que a mesma pode trazer para a melhoria de vida dos seus 
participantes, para ajudá-los e ajudar possíveis pessoas que sofrem do mesmo 
problema, caso tenham ocorrido bons resultados ao decorrer de sua prática (MENEZES 
et al., 2016). 
O quinto artigo traz a intervenção como uma pesquisa, que através de testes, comprova 
ou não a eficácia de algum estudo. Apesar de não mostrar em si uma concepção clara 
sobre projeto/pesquisa de intervenção, apresenta grande interesse para que os dados 
coletados tragam de fato melhorias para a saúde das pessoas que participaram da 
intervenção. (OLIVEIRA, 2011). 
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2- Qual sua importância, utilidade e como poderá ou está sendo utilizado 
Assim como na primeira questão norteadora, a segunda também não abordava de forma 
explícita sobre todos os pontos da questão, todos falaram sobre a importância do 
estudo, entretanto sobre sua utilidade e como poderá ou está sendo utilizado, como um 
todo, não estava implícito na maioria. Dos cinco estudos analisados, cinco falaram da 
importância, mesmo que superficialmente, quatro trouxeram sua utilidade e apenas um 
mencionou sobre a continuidade da intervenção. 
O primeiro artigo traz a importância que o conhecimento e o diálogo propiciam para o 
fortalecimento dos vínculos sociais, familiares e profissionais de uma pessoa que vive 
no âmbito prisional, podendo assim contribuir com a reflexão e o conhecimento de suas 
competências e ajudá-los a construir uma nova perspectiva de vida a partir das 
mudanças de comportamento que a intervenção do estudo trouxe. O trabalho foi voltado 
para a desconstrução da autoimagem de negação que as pessoas que vivem nessas 
condições criam, contribuindo para a diminuição da reincidência criminal. De acordo 
com os autores, a partir do processo de intervenção, observou-se uma implementação 
de comportamentos pró sociais e diminuição da reincidência criminal.(AMORIM-
GAUDÊNCIO et al., 2017). 
No segundo artigo as autoras falam sobre a importância da análise de implicação e da 
atenção às virtualidades que se delineiam no modo de fazer a pesquisa-intervenção, 
seu foco indagatório, está relacionado aos processos de subjetivação das mulheres da 
comunidade quilombola onde foi realizado o estudo e à análise dos processos de 
subjetivação que emergiram do encontro das psicólogas pesquisadoras com as 
mulheres participantes da pesquisa (FÉLIX-SILVA et al., 2017). A importância do estudo 
se deu no rompimento das barreiras de inimizades que existiam no lugar, com a ajuda 
das pesquisadoras, em meio a reuniões e rodas de conversa as mulheres envolvidas 
no estudo perceberam que a união as fazem mais fortes e mesmos aquelas que mais 
resistiram a participar acabaram se envolvendo. 
A importância do terceiro estudo se deu por meio da experiência que foi vivenciada pelos 
alunos que realizaram a pesquisa, no começo do curso eles tiveram a oportunidade de 
participar da intervenção e tiveram seu primeiro contato com o Sistema Único de Saúde 
(SUS). O intuito da intervenção foi aproximar os alunos com a realidade do serviço 
público de saúde, para assim poder formar médicos capazes de integrar as dimensões 
biológica, psicológica, social e ambiental no processo saúde-doença e de atuar em 
equipes multiprofissionais para a produção de saúde e que tenham formação geral, 
humanista, crítica e reflexiva, trazendo conceitos de políticas públicas na área da saúde. 
(SPERANDIO et al., 2010). 
A equipe profissional do centro de saúde onde ocorreu a elaboração e realização do 
projeto foi envolvida no mesmo, para garantir sua sustentabilidade e reforçar a 
importância da inserção da universidade com o serviço de saúde e a comunidade. a 
partir do contato com a população da comunidade os estudantes tiveram a oportunidade 
de conhecer os componentes biológicos que formam o processo saúde-doença, assim 
como os determinantes sociais que influenciam no surgimento de problemas graves e 
frequentes na saúde pública brasileira. A intervenção atuou como transformação da 
percepção das gestantes sobre os processos e as mudanças envolvidos no período da 
gravidez, além de melhorar a relação das usuárias com a equipe de profissionais 
atuantes no centro de saúde (SPERANDIO et al., 2010). 
No quarto artigo as intervenções interdisciplinares que foram realizadas, se eficazes na 
população que foi estudada, podem ser utilizados para rastreamento cognitivo de 
diferentes tipos de populações. a verificação da efetividade de uma intervenção 
fisioterapêutica cognitivo-motora na cognição, mobilidade e independência funcional de 
idosos com comprometimento cognitivo leve e demência leve, residentes em uma 
instituição de longa permanência. As sessões eram iniciadas com alongamentos 
seguido de exercícios de fortalecimento muscular. Na sequência, eram realizadas 
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atividades que estimulam de forma lúdica o desempenho funcional, objetivando a 
dissociação de cinturas, a coordenação motora, o equilíbrio, a propriocepção e a 
cognição, em especial a memória. Ao final, era realizado treino de marcha. Os exercícios 
foram realizados em uma salão amplo, com boa iluminação, equipado com cadeiras e 
equipamento de som. (MENEZES et al., 2016). 
A intervenção foi realizada durante um período de 4 meses, durante esse período não 
foram evidenciadas melhorias significativas na independência funcional em atividades 
básicas. Apesar dos resultados não terem sido significativos, a observação das médias 
dos grupos nos momentos inicial e final indicaram melhoras em suas funcionalidades. 
No quinto artigo fica subentendido que a importância da intervenção foi melhorar a 
qualidade de vida e bem-estar dos pacientes que estão fazendo parte do estudo ou de 
pessoas que podem futuramente se enquadrar no mesmo caso, servindo assim como 
uma possível fonte de conteúdo para pesquisas da área. 
3- Existem dificuldades para execução dos projetos? quais? 
No início a maior dificuldade era na adesão para participar da intervenção, mas a partir 
do diálogo com os mesmo essa barreira inicial foi quebrada. A recepção do projeto nas 
instituições parceiras se deu de forma diferenciada, os autores relataram que em 
algumas houveram maiores dificuldades de adesão que outras, entretanto o diálogo 
construtivo solucionou essa dificuldade inicial e as necessidades da população alvo 
foram levadas em consideração.(AMORIM-GAUDÊNCIO et al., 2017) 
No segundo artigo foi exposto que o maior desafio foi mostrar que métodos inovadores 
e adaptativos podem superar os modos de subjetivação segmentados de uma técnica 
reificada, que podem produzir como efeito a reprodução de técnicas que não contribuam 
com a produção de novas subjetividades a cerca de grupos que sofrem injustiças 
sociais. Ao conhecer o local da pesquisa ocorreram mudanças nos objetivos 
preestabelecidos, tendo assim que ser escrita outra carta-intervenção a partir do modo 
de pesquisa escolhido (FÉLIX-SILVA et al., 2017). 
A baixa adesão do grupo que foi selecionado, de 15 pessoas, aos quais cinco não foram 
entrevistadas por mudança de endereço não informada ao centro de saúde ou por 
ausência em suas residências no momento da entrevista. E nove, das dez pessoas que 
foram entrevistadas e convidadas a comparecer às reuniões participaram destas, mas 
com frequência irregular. (SPERANDIO et al., 2010). 
No quarto artigo foi relatado como dificuldade a falta de estudos sobre o assunto e a 
necessidade de novos estudos que analisem outras formas de estimulação cognitivo-
motoras, além da pouca frequência semanal em que era realizada a intervenção e o 
pouco tempo que ocorreram, talvez com maior tempo de duração os resultados fossem 
melhores (MENEZES et al., 2016). 
O quinto artigo relatou a desistência dos participantes e a dificuldade na seleção da 
amostra, além dos obstáculos para que os idosos aderissem ao estudo, como 
dificuldade para se locomoverem sozinhos para o local do estudo (OLIVEIRA, 2011). 
  
 
Conclusão 

 
O estudo possibilitou abordar diversos entendimentos acerca do tema, quefoi projetos 
e pesquisas de intervenções como modalidade de trabalho de conclusão de curso, 
mostrando a importância que esse método traz para o pesquisador que o utiliza e 
aperfeiçoa os conteúdos da teoria e os transforma em prática. 
Percebe-se grande parte dos artigos não foram de fato um projeto de intervenção como 
trabalho de conclusão de curso e sim pesquisas que utilizaram-se de intervenções para 
investigar determinado caso e assim poderem determinar, por meio de testes, se os 
métodos eram eficazes ou não. Dos cinco artigos analisados, apenas um era um 
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trabalho de conclusão de curso. Contudo, nenhuma das publicações estudadas discutiu 
a modalidade de projeto de intervenção na perspectiva pedagógica, o que representa 
uma lacuna a ser estudada. 
Conforme Thiollent (2005) uma pesquisa de intervenção tem por base a conjectura da 
pesquisa-ação, ou seja, uma relação da junção entre pesquisa e ação, compreendendo 
assim a pesquisa como um instrumento que pode transformar a realidade do lugar que 
foi efetuada. Entende-se que os sujeitos aos pesquisarem constroem uma nova prática, 
que traz consigo novos conhecimentos que além de enriquecerem o local da 
intervenção, evoluem criticamente acerca do assunto. 
Embora as principais dificuldades elencadas nos artigos tenha sido a falta de adesão 
para participar dos estudos e altos índices de desistência, fica claro que essa 
modalidade é engrandecedora para o aumento de conhecimento dos pesquisadores, 
principalmente para os que ainda não possuem prática e tiveram seus primeiros 
contatos com as instituições parceiras devido a intervenção. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE FRAÇÃO OBTIDA DAS FOLHAS DE 

MANSOA HIRSUTA D.C. 

Resumo 

 
Mansoa Hirsuta D.C. é uma planta pertencente a um gênero diversificado da família 
bignoaceae encontrada no semiárido brasileiro. A fração de acetato ide etila (FAE) das 
folhas da Mansoa Hirsuta D.C vem sendo indicada como possível promessa ao 
tratamento de diversas doenças, desde diabetes, doenças fúngicas, autoimunes e até 
tumorais. Utilizando- se da temática, esse trabalho busca deixar claro a evidente 
necessidade da preservação da biodiversidade brasileira, tendo em vista os possíveis 
benefícios que o ser humano pode usufruir dela para melhoria de sua qualidade de vida. 
Tomando como base esses indícios, a investigação por esse estudo proposta, busca 
analisar as possíveis toxicidades da FAE tanto em exposição aguda quanto crônica em 
camundongos, a fim de contribuir como embasamento para mais pesquisas na área 
visando a concretização do seu intuito em possível utilização da FAE como 
medicamento fitoterápico. 
 
 
Palavras-chave: Mansoa Hirsuta D.C..Toxicidade.Medicamento 

fitoterápico.Bignoaceae. 

TITLE: EVALUATION OF THE TOXICITY OF FRACTION OBTAINED FROM THE 

LEAVES OF MANSOA HIRSUTA D.C. 

Abstract 

 
Mansoa Hirsuta D.C. is a plant belonging to a diverse genus of the bignoaceae family 
found in the Brazilian semiarid region. The fraction of ethyl acetate (FAE) in the leaves 
of Mansoa Hirsuta D.C has been indicated as a possible promise for the treatment of 
several diseases, from diabetes, fungal, autoimmune and even tumor diseases. Using 
the theme, this work seeks to make clear the evident need for the preservation of 
Brazilian biodiversity, in view of the possible benefits that human beings can enjoy from 
it to improve their quality of life. Based on these indications, the investigation by this 
proposed study seeks to analyze the possible toxicities of the FAE both in acute and 
chronic exposure in mice, in order to contribute as a basis for further research in the area 
aiming at the realization of its intention in possible use of the FAE as a herbal medicine. 
 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1547 
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Introdução 

Os relatos da utilização de plantas medicinais pela humanidade são observados há 
milhares de anos. Gerações passadas já se utilizavam dessas espécies pelos benefícios 
observados após sua utilização, sem ao menos saberem o que realmente era 
responsável por aquele efeito. Hoje, sabemos que muitos desses atributos devem-se 
aos compostos bioativos formados pelas próprias plantas como forma de defesa e 
adaptação ao meio. O que tem ficado cada vez mais claro ao longo dos anos é que não 
só as plantas podem ser favorecidas com essa evolução, nós seres humanos também 
poderemos ser supostos agraciados com essa generosidade da natureza. Plantas 
medicinais continuam sendo amplamente utilizadas como uma fonte importante de 
novos fármacos, adjuvantes e medicamentos fitoterápicos, desempenhando um papel 
relevante na prevenção, tratamento e progressão de diversas doenças (Chin et al., 
2006). Estes componentes fitoquímicos são responsáveis por algumas das atividades 
terapêuticas atribuídas às plantas medicinais, tais como ação antioxidante, anti-
inflamatória, analgésica, antidiabética, antitumoral, antimicrobiana, anestésica, 
neuroprotetora e antiplaquetária (Tsuchiya, 2015). Além disso, aproximadamente 80% 
da população mundial utilizam plantas medicinais com fins de cura, tratamento e 
prevenção de doenças por ser uma terapia economicamente acessível (Duraipandiyan 
et al., 2006). Nessa perspectiva, o Brasil merece destaque como fonte de novos 
fármacos de produtos naturais uma vez que abriga mais de 55 mil espécies de plantas 
catalogadas, sendo considerado o país com maior diversidade genética vegetal (Guerra 
e Nodari, 2006). Entretanto, apesar do grande potencial da biodiversidade brasileira, 
apenas 15 a 17% das plantas foram estudadas quanto ao seu potencial medicinal (Pinto 
et al., 2002), o que ressalta a importância e necessidade de mais estudos sobre os usos 
e benefícios que essas espécies possuem. O Brasil é considerado como centro da 
diversidade família Bignoneaceae que apresenta 32 gêneros e 350 espécies 
distribuídas por diversos biomas, como cerrado, mata atlântica e floresta amazônica 
(Silva e Queiroz, 2003). Mansoa é um gênero diversificado da família Bignoniaceae, o 
qual inclui espécies com grande variedade morfológica e conhecidas popularmente 
como "cipó-de-alho" devido ao cheiro característico. Na caatinga, há registro de 
ocorrência de quatro espécies de Mansoa. Dentre elas, destaca-se Mansoa hirsuta D.C. 
(M. hirsuta) por se tratar de uma espécie de trepadeira lenhosa endêmica da região 
semiárida (Silva, 2009). Algumas atividades biológicas dessa espécie foram propostas, 
incluindo atividade antifúngica e antitumoral e uso potencial no tratamento de diabetes 
(Agra et al., 2008). Silva (2009) também relatou inibição significativa da produção de 
óxido nítrico (57,92%, 0,01 mg/mL) o que gerou uma resposta imunomoduladora de 
linfoproliferação em cerca de (99,92% ) da fração acetato de etila (FAE) da M. hirsuta. 
Em vista disso, o presente estudo que mostra-se como primeira tentativa para a avaliar 
a toxicidade in vivo da FAE, abrirá caminho para desvendar quaisquer efeitos tóxicos 
observados e dar a primeira avaliação do seu potencial como protótipo de um novo 
medicamento. Para isso, utiliza-se de ensaios pré-clínicos a fim de detectar os possíveis 
efeitos tóxicos agudos e subcrônicos necessários para a certificação da segurança da 
substância em estudo. 
 
Metodologia 

 
1.Animais Camundongos Swiss (Mus musculus) em idade de 6 a 8 semanas (25-30g) 
de ambos os sexos (fêmeas nulíparas e não grávidas) foram mantidos no biotério do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFRN, sob condições controladas de iluminação 
(ciclo 12 horas claro/escuro) e de temperatura (23 ± 2°C) recebendo água e ração 
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comercial ad libitum. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de uso animal 
(CEUA) da Universidade Federal do Rio Grande de Norte (088.007/2018). 2. Toxicidade 
aguda Camundongos machos e fêmeas (n = 6 machos e fêmeas por grupo) foram 
divididos em grupo controle e grupo teste e aclimatados por 5 dias em gaiolas de 
polipropileno. De acordo com a OECD (Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) nº 423 (2002), a FAE foi administrada através de 
gavagem em dose única (50mg/kg) de acordo com sua solubilidade. Os grupos controle 
foram tratados com DMSO 2% com mesmo volume e via de administração. Todos os 
animais (testes e controles) foram observados durante as primeiras 24 horas, para 
pesquisa de sinais tóxicos imediatos e diariamente, durante o período experimental 
restante, por um total de 14 dias, para observação de sinais tóxicos retardados agudos. 
O consumo de ração e água, assim como o peso corporal dos animais foram medidos 
três dias por semana. 3. Toxicidade subcrônica: os camundongos foram divididos 
aleatoriamente em quatro grupos distintos (n = 10/ grupo, 5 machos e 5 fêmeas) e 
aclimatados por 5 dias em gaiolas de polipropileno. Três diferentes concentrações da 
FAE (10, 25 e 50mg/kg) foram administradas nos grupos experimentais, enquanto que 
o grupo controle recebeu o veículo (DMSO 2%). Composto teste e veículo foram 
administrados oralmente (gavagem) em dose única diária durante 30 dias consecutivos. 
Durante todo o período experimental,foram monitorados a cada três dias por semana, o 
peso, o consumo de alimentos e a ingestão de água, sendo também observados e 
relatados quaisquer sinais de toxicidade nos animais (alterações da locomoção, 
frequência respiratória, piloereção, diarréia, alteração do tônus muscular, hipnose, 
convulsão, hiperexcitabilidade do sistema nervoso, contorções abdominais e mortes) 
(OECD n º 407, 2008). 4. Avaliação hematológica e bioquímica:após cada período 
experimental (15°dia para toxicidade aguda e 31º para toxicidade subcrônica), os 
animais foram anestesiados por injeção intraperitoneal (i.p.) com Tiopental, 30 a 
40mg/kg, e eutanasiados por exsanguinação por punção cardíaca (CONCEA, 2015). 
Ainda com os animais sob anestesia, amostras sanguíneas foram obtidas por punção 
cardíaca para determinação de parâmetros bioquímicos e hematológicos. Parte do 
sangue coletado foi homogeneizado com o anticoagulante EDTA 1% para a realização 
do hemograma pelo analisador automático ABX Micros 60-OT (HORIBA ABX 
Diagnostics) sendo observados os seguintes parâmetros: eritrócitos, hematócrito, 
hemoglobina, contagem global de hemácias, leucócitos e plaquetas, contagem 
diferencial de leucócitos, concentração de hemoglobina e determinação do hematócrito. 
Quanto à análise bioquímica, serão utilizados tubos sem anticoagulante e o sangue foi 
centrifugado a 825 rpm por 10 min. para a obtenção do soro. Um analisador bioquímico 
automático Labmax Plenno (Labtest, Brasil) e kits Labtest® foram utilizados para 
determinar a glicose (G), colesterol total (CT), triglicérides (TG), aspartato 
aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), ureia (Ur), creatinina (Cr) e 
proteína total (TP). 5. Avaliação dos órgãos e tecidos Após a coleta do sangue e 
eutanásia dos animais, foram retirados, pesados e analisados macroscopicamente o 
fígado, estômago, baço e rins sendo então fixados em formol a 10% tamponado. 
Posteriormente foram embutidos em parafina, seccionados a 5μ, corados com 
hematoxilina e eosina e encaminhadas ao Departamento de Patologia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte para investigação de possíveis lesões teciduais. 6. 
Avaliação do comportamento Todos os testes comportamentais foram realizados entre 
as 8:00 e as 12:00 horas em ambiente não perturbado e temperatura controlada (25 ± 
2°C). 6.1 Campo aberto A atividade locomotora e comportamento dos camundongos 
foram avaliados utilizando o teste de campo aberto.Uma dose única de FAE (50mg/kg) 
foi administrada através de gavagem nos animais do grupo teste, enquanto os do grupo 
controle foram tratados com o DMSO 2%. Cada camundongo foi colocado no centro do 
campo aberto e a distância percorrida (em metros) e o tempo de imobilidade foram 
registrados automaticamente a cada 5 minutos, durante 30 minutos, por meio de uma 
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câmera de vídeo conectada a um sistema automatizado de monitoramento de atividade 
(Anymaze, Stoelting Co., Wood Dale, IL, EUA). Após a avaliação comportamental de 
cada camundongo, o campo aberto foi limpo com uma solução de etanol a 5%. O teste 
foi realizado em três momentos: 1 hora, 24 horas e 7 dias após a administração da FAE 
ou DMSO 2%. 6.2 Rota-rod A avaliação da coordenação motora dos animais foi 
realizada por meio do teste do rota-rod, como previamente descrito por Rozas e 
colaboradores (1997). Após o teste do campo aberto, os mesmos animais foram 
treinados por 2 minutos, deixados em descanso por 1 minuto e colocados na barra 
giratória do aparelho em condições de aceleração de 10rpm, durante 2 minutos. Ao final, 
foram registrado o número de quedas e o tempo que o animal permaneceu na barra. 7. 
Análise Estatística Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. O teste 
de Shapiro-Wilk foi usado para observar a distribuição normal das variáveis. Análise de 
variância unidirecional (ANOVA) foi usada para comparar médias de dados de 
distribuição normal seguido pelo teste de Tukey. Os dados não paramétricos foram 
analisados pelos testes Kruskal-Wallis e U de Mann-Whitney. O software GraphPad 
Prism (San Diego, CA, E.U.A.) foi usado para tabulação e análise de dados. Os valores 
de ***p <0,001, ** p < 0,01 e *p <0,05 foram considerados estatisticamente significante. 
 
Resultados e Discussões 

 
Resultados 
Os testes de toxicidade propostos por esse trabalho não resultaram em morte de 
nenhum animal. Tão pouco, observou-se diferença significativa no peso corporal (Fig. 1 
- Em anexos), no consumo de água e ração (Tabela 1 – Em anexos) e nem modificações 
comportamentais. 
Outrossim, a análise dos pesos relativos de todos os órgãos (Tabela 2 – Em anexos) 
evidencia que apenas o estômago das fêmeas tratadas com a FMH nas doses de 25 e 
50mg/kg no teste de toxicidade subcrônica apresentou maior peso. 
Os achados dos parâmetros bioquímicos estão apresentados na Tabela 3 em anexos. 
Para o teste de toxicidade aguda é possível inferir que: houve uma diminuição do 
colesterol total em machos em que foram administrados a dose de 50 mg/kg quando 
comparadas com o controle. Na toxicidade subcrônica, foi verificado um aumento de 
ureia nos machos (10, 25 e 50 mg/kg) e uma diminuição da creatinina nos machos assim 
como nas fêmeas (25 e 50 mg/kg). 
. 
A Tabela 4 (Em anexos) é possível verificar os parâmetros hematológicos de 
camundongos tratados com controle e fração da Mansoa Hirsuta (FMH) no teste de 
toxicidade aguda e subcrônica. Na fase aguda de exposição a FMH, foi observado nos 
machos aumento de plaquetas e da amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos 
(RDW) e diminuição do volume corpuscular médio (VCM). Se tratando das fêmeas que 
receberam a FMH, houve aumento significativo de eritrócitos. Contados 30 dias após a 
exposição, observou-se redução da hemoglobina e da hemoglobina corpuscular média 
(HCM) em machos tratados com 50mg/kg e diminuição de RDW em machos tratados 
com 10mg/kg. Ainda nos machos, houve diminuição significativa de linfócitos (25 
mg/kg), monócitos (10, 25 e 50 mg/kg) e granulócitos (25 e 50 mg/kg). No caso das 
fêmeas, elas apresentaram redução de leoucócitos e aumento de RDW no tratamento 
com 25 mg/kg. Os demais parâmetros hematológicos não foram estatisticamente 
significantes, em ambos os sexos, em comparação ao grupo controle. 
Na avaliação dos órgãos dos camundongos tratados com a FMH, não foram observadas 
alterações macroscópicas significativas quando comparados com os grupos controle, 
tanto no teste de toxicidade aguda quanto na toxicidade subcrônica. 
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oO exame histopatológico para o teste de toxicidade aguda (Fig. 2 - Anexos) e 
subcrônica (Fig. 3– Anexos), o tecido hepático de camundongos machos e fêmeas 
controle e tratados apresentou hematopoiese extramedular e degeneração 
hidrópica/esteatose. Nas fêmeas (25 e 50 mg/kg) foi encontrado esteatose leve. A 
avaliação histológica dos rins (Fig 3B e Fig.4– Em anexos) revelou congestão leve em 
todos os animais analisados. A histologia do estômago e do baço dos animais mostrou 
uma estrutura de arquitetura normal em todos os grupos. 
Discussão 
Buscando elencar os resultados obtidos nesse trabalho em provas e contraprovas tendo 
em vista os achados desse estudo, como por exemplo: o estômago das fêmeas que 
foram tratadas com FAE da Mansoa Hirsuta em doses de 25 mg/kg no teste de 
toxicidade subcrônica em que se observou-se elevação do peso do estômago, isso não 
gerou resultados significativos sobre o peso do animal, além disso, o exame histológico 
do órgão não revelou indícios de anormalidades, mostrando que o aumento de peso do 
estômago não dá sinais de alerta de possíveis intercorrências. Ademais, a diminuição 
de colesterol observada nos parâmetros bioquímicos nos machos que foram tratados 
com doses de 50mg/kg sem que fosse relatado o mesmo nas fêmeas, supõe-se que a 
dose favoreceu fatores genéticos que resultaram nos relatos observados. Em se 
tratando da redução na produção de células representantes do sistema imune, tanto 
para a avaliação aguda quanto crônica, os machos apresentaram redução dessas 
células em todas as doses administradas (10, 25 e 50 mg/kg), já as fêmeas somente 
para leucócitos nas que receberam a dose de 25mg/kg. Levando em conta que, 
substâncias imunossupressoras podem ser empregadas em transplantes e doenças 
autoimunes, doenças que, atualmente, não tem nenhum tipo de cura, somente 
paliativos, e estes geralmente relacionados a graves efeitos colaterais. Levando em 
conta que a FAE pode ser um composto protótipo para o desenvolvimento de novas 
drogas (Silva et al., 2014; Jesus et al., 2015), essa diminuição de células imunológicas 
acende um sinal verde para mais pesquisas na área, assim como entender o porquê 
que o mesmo não ocorreu com as fêmeas. 
Sabendo-se que a literatura aponta a FAE como um possível protótipo para o 
desenvolvimento de novas drogas e de suplementos funcionais, a avaliação dos seus 
efeitos tóxicos é importante para determinar suas doses seguras e terapêuticas, uma 
vez que qualidade, eficácia e segurança garantidos são fundamentais (Karaismailoglu, 
2014). Atrelando-se a isso, os resultados obtidos a nível de toxicidade aguda e crônico 
que foram analisados sob aspectos comportamentais, anatômicos, bioquímicos, 
hematológicos e histopatológicos, sendo por fim, observado que durante o período 
proposto por esse estudo para avaliação dos camundongos, não foram identificadas 
alterações que indicassem algum tipo de toxicidade em ambas as fases, 
Na intencionalidade de gerar o desenvolvimento racional de um medicamento 
fitoterápico novo e seguro a partir da fração acetato de etila FAE da Mansoa Hirsuta, 
nos utilizamos de estudos pré-clínicos visando identificar e avaliar os possíveis efeitos 
danosos ao organismo desses mamíferos. Os testes de toxicidade pré-clínicos foram 
preferidos, pois segundo ( Lavandeira,2014) estudos de toxicidade geral, aguda e 
crônica tidos como padrão ouro para verificar possíveis indícios de toxicidade de 
substâncias, por serem executados sob elevado nível de controle, além de 
apresentarem vantagens em relação a manipulação da amostra sobre condições já 
determinadas e a possibilidade de poder apreciar vários tipos de resposta. 
Vale ressaltar que a escassez de literatura em relação a FMH e suas correlações que 
possibilitassem compilar essa temática para um comparativo mais norteador em relação 
aos indícios promissores que essa planta vem evidenciando ainda é um empecilho para 
que cheguemos a usufruir dos possíveis benefícios que os resultados desses estudos 
podem nos propiciar. Com isso, diante do que já se sabe sobre a Mansoa Hirsuta D.C. 
e do que foi aqui observado, ela não apresentou toxicidade dentro da fundamentação 
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dessa pesquisa, o que reforça que a FAE demostra indícios de que pode ser um fármaco 
promissor. Contudo, evidencia-se a necessidade mais pesquisas na linha para subsidiar 
e respaldar os achados aqui obtidos a fim de que alcancemos resultados ainda mais 
concretos que possam trazer melhoria na qualidade de vida a muitas pessoas. 
 
Conclusão 

 
Logo, considerando o que a literatura já apresenta sobre a FAE e o que foi observado 
pela realização desse trabalho quanto a toxicidade aguda e crônica, a FAE das folhas 
da Mansoa Hirsuta ganha mais um aval como candidata para mais investigações a fim 
de favorecer a criação de um novo medicamento fitoterápico. O presente estudo 
também permitiu levantar indagações por resultados divergentes observados em 
determinados grupos de camundongos machos, mas não em fêmeas. Dessa forma, 
além de confirmar que que a FAE não apresentou toxicidade para as doses aqui 
utilizadas em nenhum dos grupos de camundongos, abre-se também caminhos para 
mais pesquisas quanto os achados aqui observados. 
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Tabela 4 
 

 
Figura 2 
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Figura 2 + legenda 
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TÍTULO: Associação dos fatores posturais e biomecânicos da coluna vertebral com a 

discinese escapular 

Resumo 

Introdução: A postura, o movimento e a força muscular da coluna apresentam relações 
com a discinese escapular e a dor no ombro. No entanto, não se sabe ao certo se o 
mesmo acontece em indivíduos com discinese e sem queixas de dor no ombro e/ou 
coluna. Objetivo: Analisar as relações entre a discinese com a postura, amplitude de 
movimento (ADM) e força muscular da coluna. Métodos: Trata-se de um estudo 
observacional transversal. Indivíduos de ambos os sexos, sedentários ou irregularmente 
ativos foram avaliados. Na análise da discinese escapular aplicou-se o Scapular 
Dyskinesis Test. A biofotogrametria computadorizada avaliou a postura do quadrante 
superior do corpo. Nas avalições da cifose torácica e da ADM da coluna utilizou-se um 
inclinômetro digital e a força máxima dos músculos da coluna foi obtida por um 
dinamômetro portátil. Resultados: O grupo com discinese foi composto por 10 homens 
e 23 mulheres (22,06±2,73 anos e IMC de 22,14±3,22 kg/m2). Já o grupo controle foi 
composto por 10 homens e 9 mulheres (22,95 ± 2,86 anos e IMC de 22,97 ± 3,12 kg/m2). 
Não houve correlações significativas entre a discinese e os aspectos posturais (p=0,16-
0,65), ADM (p=0,34-0,92) e força muscular (p=0,18-0,74) da coluna. Conclusão: Os 
aspectos posturais e biomecânicos da coluna não apresentam relação com a discinese 
escapular. 
 
Palavras-chave: Escápula. Flexibilidade. Ombro. Tronco. Cervical. 

TITLE: Association of postural and biomechanical factors of the vertebral spine with 

scapular dyskinesis 

Abstract 

Introduction: Posture, movement and muscular strength of the spine are related to 
scapular dyskinesis and shoulder pain. However, it is not known whether this occurs in 
individuals with scapular dyskinesis but without shoulder and / or spine pain or 
complaints. Objective: To analyze the relationship between scapular dyskinesis and 
posture, range of motion (ROM) and muscle strength of the spine. Methods: This is a 
cross-sectional observational study. Individuals of both sexes, sedentary or irregularly 
active were evaluated. For scapular dyskinesis, the Scapular Dyskinesis Test was 
applied. Computerized biophotogrammetry evaluated the posture of the upper quadrant 
of the body. A digital inclinometer was used to assess thoracic kyphosis and ROM of 
spine, and a portable dynamometer was used to assess maximum muscle strength of 
the spines. Results: The group with dyskinesis was composed of 10 men and 23 women 
(22.06 ± 2.73 years old and a BMI of 22.14 ± 3.22 kg/m2). The control group was 
composed of 10 men and 9 women (22.95 ± 2.86 years old and a BMI of 22.97 ± 3.12 
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kg/m2). There were no significant correlations between dyskinesis and postural aspects 
(p = 0.16-0.65), ROM (p = 0.34-0.92) and muscle strength (p = 0.18-0.74) of the spine. 
Conclusion: The postural and biomechanical aspects of the spine are not related to 
scapular dyskinesis. 
 
Keywords: Scapula. Flexibility. Shoulder. Trunk. Cervical. 

Introdução 

A discinese escapular é uma alteração no movimento e/ou no posicionamento da 
escápula (KIBLER et al., 2013; KIBLER, 2009). Sua etiologia é multifatorial, podendo 
surgir decorrente de acometimentos neurológicos; modificações ósseas e de tecidos 
moles, como encurtamentos musculares e as alterações na ativação muscular (KIBLER 
et al., 2002; RUBIN; KIBLER, 2002). Dentre fatores biomecânicos que possam estar 
envolvidos, há as interrelações entre o posicionamento da coluna torácica e a 
cinemática escapular durante a elevação do membro superior no plano escapular, em 
indivíduos saudáveis (KEBAETSE et al.,1999; FINLEY et al., 2003). Assim, quando se 
passa da postura habitual para a postura “desleixada”, há uma menor rotação superior 
da escápula (KEBAETSE et al.,1999; FINLEY et al., 2003), menor inclinação posterior, 
assim como, uma discreta maior rotação interna escapular (KEBAETSE et al, 1999). 
Modificações no movimento escapular têm sido identificadas em indivíduos com 
síndrome do impacto subacromial (LUDEWIG; BRAMMAN, 2011; TIMMONS et al., 
2012) e essa patologia está relacionada às alterações na cifose torácica (OTOSHI et al., 
2014). Além de alterações estáticas, disfunções nos movimentos da coluna também 
pode apresentar relações com as modificações na movimentação escapular e a dor no 
ombro, pois a ADM da coluna cervical é menor em indivíduos com discinese escapular 
(TAWDE et al, 2016) e a mobilidade da coluna torácica é menor em indivíduos com dor 
no ombro (THEISEN et al., 2010). Outro grupo muscular que podem ter relações com a 
dor no ombro são os músculos do core (RADWAN et al., 2014), que são essenciais para 
a estabilização corporal, e são compostos pelos músculos superficiais e profundos da 
parede abdominal, assoalho pélvico, eretores da coluna e aqueles que dão suporte às 
cinturas escapular e pélvica (KIBLER, 1998; SILFIES et al., 2015), os quais apresentam-
se como o centro funcional da cadeia cinética (MOVSAS et al., 2003). Durante o 
movimento do membro superior, os músculos profundos do tronco são ativados antes 
dos músculos do braço, como forma de minimizar as mudanças do centro de gravidade, 
aumentando a estabilidade postural e controle do segmento distal (VERNAZZA-
MARTIN; MARTIN; MASSION, 1999). Estudos relacionam a presença de disfunções no 
ombro com a fraqueza dos CORE em atletas (SILFIES et al., 2015; RADWAN et al., 
2014; ENDO; SAKAMOTO, 2014; TATE et al., 2012). Deste modo, condições que 
apresentem alterações de postura, ADM e força muscular da coluna possivelmente 
podem interferir no funcionamento dessa cadeia. Assim, acredita-se que o 
conhecimento à respeito da associação entre a postura, amplitude de movimento e força 
da coluna com a discinese escapular poderá contribuir para o melhor entendimento das 
alterações associadas à discinese escapular e, consequentemente, auxiliará na tomada 
de decisão clínica para intervenção e prevenção dessa alteração. Portanto, o objetivo 
do presente estudo é analisar a relação da discinese escapular com aspectos da postura 
e fatores biomecânicos da coluna vertebral em indivíduos sem dores no ombro e coluna 
vertebral. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo transversal, realizado no Departamento de Fisioterapia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Participaram do estudo indivíduos de 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1562 

 

ambos os sexos, com idade entre 18 e 30 anos, sem dor e/ou incapacidade no ombro e 
coluna, sedentários ou irregularmente ativos e que, de acordo com teste de discinese 
escapular (MCCLURE et al., 2009), apresentassem movimento escapular normal ou 
discinese óbvia. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN, 
CAAE 83229717.8.0000.5537 e parecer de aprovação 2.628.326. A avaliação iniciou-
se após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e do 
Termo de autorização para uso de imagens e vídeos. Todos os indivíduos foram 
avaliados de acordo com a ficha contendo dados pessoais e antropométricos, história 
clínica e exame físico. Foram excluídos os indivíduos que apresentarem histórico de dor 
ou lesão do ombro/coluna; doenças sistêmicas ou neurológicos; aqueles que 
apresentassem dor ou e parestesia durante a realização dos testes de compressão 
cervical e dor nos testes: Neer, Jobe, Gerber, Speed, Yeargson, teste de rotação externa 
e apreensão; e sinais de instabilidade articular bilateral (COOLS; CAMBIER; 
WITVROUW, 2008; MICHENER et al., 2009). Na avaliação do ombro, utilizou-se a 
versão brasileira do Penn Shoulder Score (NAPOLES et al., 2010. Para serem incluídos, 
os indivíduos não deveriam apresentar dor em repouso nem às atividades normais do 
dia-a-dia e dor no ombro de no máximo 2 durante alguma atividade extenuante. Já a 
função da coluna foi avaliada por 2 instrumentos distintos, sendo que para a região 
cervical, utilizou-se o Índice de Incapacidade Cervical (VERNON et al., 1991; COOK et 
al., 2006), incluindo apenas aqueles indivíduos que apresentaram percentual de no 
máximo 28% (incapacidade mínima). Para avaliação da função da coluna lombar, foi 
utilizado o Questionário de Incapacidade Rolland-Morris, em que indivíduos com valores 
superiores a 14 pontos foram excluídos por indicar incapacidade física (FINCH et al., 
2017; ROLAND-MORRIS et al., 2001). A versão curta do Questionário Internacional de 
Atividade Física também foi aplicada para avaliação do nível de atividade física, sendo 
considerado elegível o indivíduo classificado como sedentário ou irregularmente ativo 
(MATSUDO et al., 2001). Para identificação da discinese, foi utilizado o Scapular 
Dyskinesis Test (SDT), proposto por (MCCLURE et al., 2009), e validado por (TATE et 
al., 2009), cujo objetivo é avaliar a presença da discinese e classificá-la de maneira 
dinâmica e com levantamento de carga, como mostrado na Figura 1. Foram 
considerados os participantes que apresentavam discinese óbvia ou movimento normal. 
Na avaliação postural foram analisados os ângulos sagital da cabeça, cervical e do 
ombro (RUIVO et al, 2014). A análise dos ângulos foi feita posteriormente por meio do 
Software para Avaliação Postural (FERREIRA et al, 2010), conforme apresentada na 
Figura 2. Foi verificada a cifose torácica através da angulação formada entre a região 
superior (ângulo alfa) e inferior da coluna torácica (ângulo beta) (LEWIS; VALENTINE, 
2010), como mostrada na Figura 3. Para aferição da angulação, foi utilizado o 
inclinômetro digital Acumar (Lafayette Instrument®, IN, USA). A cifose torácica foi 
determinada pela soma dos 2 ângulos (LEWIS; VALENTINE, 2010). As avaliações das 
ADMs de flexão, extensão, inclinação lateral da coluna cervical e toracolombar e rotação 
cervical foram realizadas por meio do inclinômetro digital Acumar (Lafayette 
Instrument®, IN, USA). Todos os testes foram anteriormente realizados pelo participante 
para familiarização. Para cada movimento, 2 medidas foram realizadas para obtenção 
da média. O comando verbal indicando o movimento a ser realizado foi utilizado. A 
Figura 4 ilustra os posicionamentos para tais movimentos da coluna cervical e 
toracolombar. As avaliações das ADMs para coluna foram baseadas no estudo de 
Cleland e outros (2006) e Waddell e outros (1992), porém com algumas adaptações 
relacionadas ao posicionamento do aparelho. As avaliações da força muscular da 
coluna cervical e toracolombar (flexores, extensores e flexores laterais) foram realizadas 
com um dinamômetro portátil Lafayette Manual Muscle Tester (Lafayette Instrument®, 
IN, USA). O instrumento foi acoplado a um cinto inelástico que possibilitou a análise da 
força de forma isométrica. Todos os testes foram anteriormente realizados pelo 
participante para familiarização. Para cada movimento, 2 medidas foram realizadas para 
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obtenção da média. Cada amostra teve 5 segundos de duração e 30 segundos de 
intervalo entre cada repetição. O estímulo verbal “força, força, força’’ foi utilizado durante 
os testes. Para a normalização dos picos de força, o valor da força em Kgf foi realizado 
dividindo o valor atingido pelo peso corporal (Kg) de cada indivíduo (HANNAH; SCIBEK; 
CARCIA, 2017), e multiplicado por 100 (%MC). As avaliações de força para coluna 
cervical e toracolombar foram baseadas nos estudos de Geary e colaboradores 
(GEARY; GREEN; DELAHUNT, 2013), Valentin e colaboradores (VALENTIN; MARIBO, 
2014) Pires e colaboradores (PIRES; CAMARGO, 2018), porém com adaptações. Os 
posicionamentos para cada avaliação de força podem ser visualizados na Figura 5. Ao 
final da avaliação, o avaliador forneceu uma orientação fisioterapêutica à cada indivíduo, 
interpretando os resultados gerais dos testes e alterações encontradas. Os dados foram 
analisados no programa SPSS Versão 23.0 para Windows. O teste de Kolmogorov-
Smirnov foi utilizado para definição da normalidade das variáveis quantitativas. A análise 
descritiva foi realizada por meio das medidas média e desvio padrão. Para analisar as 
relações entre as variáveis e a discinese foram utilizados testes de correlação de 
Pearson (rp). Valores de r abaixo de 0,40 foi considerado fraco, entre 0,40 e 0,60 como 
moderado, acima de 0,60 como forte e igual a 1 perfeito (DANCEY; REIDY, 2011), 
considerando p valor menor que 0,05 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra foi composta por 52 indivíduos alocados em dois grupos: 33 no grupo com 
discinese escapular (10 homens e 23 mulheres, idade: 22,06±2,73 anos e IMC: 
22,14±3,22 kg/m2) e 19 no grupo sem discinese (10 homens e 9 mulheres, idade: 22,95 
± 2,86 anos e IMC: 22,97 ± 3,12). Na análise de correlação, pode-se perceber que não 
houve nenhuma correlação significativa entre a discinese escapular e os aspectos 
posturais (p=0,16-0,65), ADM (p=0,34-0,92) e força muscular (p=0,18-0,74) da coluna 
vertebral, como demonstradas nas Tabelas 1, 2 e 3. Assim, o estudo tem como escopo 
investigar as relações entre os aspectos posturais e fatores biomecânicos da coluna 
vertebral com a discinese escapular. Nossa hipótese não foi confirmada, visto que não 
foram encontradas correlações significativas entre as variáveis da coluna vertebral e a 
discinese escapular. Através desses achados, podemos inferir que a ADM e força 
muscular cervical e toracolombar, bem como os aspectos posturais do quadrante 
superior não determinam a presença da discinese escapular em indivíduos sem dores 
no ombro e/ou coluna. A ausência de dor e incapacidade no ombro e/ou coluna vertebral 
pode ser considerada uma das razões da ausência de relação entre a postura e ADM 
da coluna e a discinese escapular. Foi encontrada relação entre a sintomatologia 
dolorosa e a alteração na postura em indivíduos com cervicalgia, os quais apresentam 
aumento da cifose torácica e maior anteriorização da cabeça em comparação à 
indivíduos assintomáticos (LAU et al., 2010). Em relação ao complexo do ombro, tem 
sido verificado aumento na ADM de elevação do ombro nos planos sagital e frontal em 
pacientes com dor quando se adota uma postura com redução da cifose torácica 
(BARRET et al., 2016). Contudo, as alterações posturais afetam a biomecânica do 
complexo do ombro, com alterações no movimento da escápula e na atividade da 
musculatura periescapular, mesmo naqueles indivíduos sem dor (THIGPEN et al., 
2010). Uma vez que os indivíduos de ambos os grupos eram assintomáticos, estes 
poderiam ter alterações posturais em algum grau, e isso pode ter ocultado uma possível 
relação entre a postura e a presença de discinese. Além do mais, é importante verificar 
a postura em outros planos de movimento e de maneira dinâmica, associada a 
observação do controle muscular (LEWIS et al, 2005). A mobilidade da coluna torácica 
é relacionada à dor no ombro e a alterações na cinemática da escápula (THEISEN et 
al., 2010). Entretanto, os estudos não abordam se a discinese escapular é causa ou 
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consequência da redução da mobilidade. Como nossos indivíduos eram assintomáticos 
e não desempenhavam atividades laborais de grande demanda para os membros 
superiores, a mobilidade da coluna vertebral não se mostrou relacionada com a 
discinese, assim como também não se relacionou com a força isométrica máxima, 
entretanto a nossa amostra era sedentária ou irregularmente ativa, o que pode ter 
influenciado no aumento da variabilidade da força e isso ter mascarado possíveis 
alterações entre os grupos. A manutenção de uma dada postura por um longo período 
de tempo pode gerar sintomas de fadiga e dor (TAWDE et al., 2016) podendo ser um 
dos fatores causadores da alteração da movimentação da escápula e da sintomatologia 
dolorosa. O teste de discinese utilizado para classificar os indivíduos do nosso estudo, 
o SDT (McCLURE et al., 2009; TATE et al., 2009) é composto por cinco repetições 
consecutivas de elevação do braço no plano sagital e frontal com e sem carga. Além 
disso, apesar da carga ter sido determinada de acordo com a massa corporal dos 
indivíduos, todos os nossos participantes eram sedentários ou irregularmente ativos, 
logo a carga pode ter sido acima do adequado e ter gerado fadiga, e, portanto, a 
alteração do movimento escapular ter se tornado evidente. Por outro lado, a força 
muscular foi medida por meio da média do pico de força de duas contrações máximas 
de cinco segundos com intervalo de 30 segundos entre elas, justamente para evitar a 
fadiga da musculatura. Entretanto, isso pode ter sido um dos fatores pelo qual não 
identificamos relação entre a força da musculatura cervical e a discinese. Independente 
da ausência de relação entre a postura e biomecânica da coluna vertebral com a 
discinese, é importante salientar que a discinese escapular é uma condição frequente. 
Em atletas de esportes com alta demanda do membro superior, a discinese escapular 
óbvia unilateral ou bilateral tem alta prevalência, chegando a 85,2% (McCLURE et al., 
2009). Assim como também tem sido verificada em indivíduos não atletas e 
assintomáticos, atingindo 67,5% (HANNAH et al., 2017). Na nossa amostra, a 
prevalência de discinese foi considerável, onde 63% dos indivíduos apresentaram 
discinese óbvia. Da mesma forma que a discinese escapular tem sido considerada 
importante fator de risco para o desenvolvimento da dor no ombro (HICKEY et al, 2018), 
ela também pode ser proveniente da variabilidade normal do movimento escapular 
(PIRES; CAMARGO, 2018). Nosso estudo apresenta algumas limitações, como: a não 
classificação dos nossos indivíduos com discinese de acordo com os tipos propostos 
por Kibler e colaboradores (2002), o que poderia gerar grupos com características 
distintas e evidenciar possíveis relações com os aspectos avaliados; a avaliação 
postural foi analisada de forma estática e apenas no plano sagital, o que pode ter 
escondido possíveis alterações visíveis em outros planos ou durante o movimento; a 
avaliação da força foi apenas baseada no pico de força máxima, entretanto, os 
indivíduos com discinese podem ter alterações na resistência muscular em detrimento 
da performance da força máxima. Além disso, a nossa amostra foi composta, de modo 
geral, por indivíduos jovens e universitários, logo é necessário avaliar também pessoas 
com maior idade e com mais sobrecargas de trabalho, uma vez que esses fatores 
podem levar a maiores alterações na escápula, bem como na coluna vertebral e, assim, 
resultar em correlações significativas entre os aspectos posturais e biomecânicos da 
coluna com a discinese. Por fim, vale salientar que nosso estudo avaliou indivíduos sem 
dor ou queixas no ombro e/ou coluna vertebral e não praticantes de atividade física com 
o objetivo de eliminar possíveis interferências da dor e da prática esportiva e/ou 
recreacional e assim isolar a variável discinese escapular. Nossos resultados indicam 
que a postura, mobilidade e força muscular da coluna vertebral não apresentam relação 
com discinese escapular, e sugerimos que estudos futuros sejam desenvolvidos 
considerando as nossas limitações, mas associando a discinese à queixas no ombro 
e/ou coluna vertebral e também incluindo pessoas ativas e com demandas de trabalho 
de membro superior e coluna e com maior idade, a fim de melhor definir quais aspectos 
estão relacionados com a discinese escapular. 
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Conclusão 

 
Os aspectos de postura, ADM e força muscular da coluna vertebral não apresentam 
relação significativa com a discinese escapular em indivíduos sem queixas de dor no 
ombro e coluna vertebral. Desta forma, o presente estudo corrobora com o crescente 
conjunto de evidências que indicam que a discinese além de frequente, pode ser 
considerada uma variação normal do movimento humano. 
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Anexos 

 

 
Figura 1. Posicionamentos para o teste de discinese escapular. 
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Figura 2. Ângulos analisados na avaliação postural. 
 

 
Figura 3. Ângulos analisados na cifose torácica. 
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Figura 4. Posicionamentos para avaliação da ADM. 
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Figura 5. Posicionamentos para os testes de força para as musculaturas de coluna 
cervical e toracolombar. 
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Legendas: ASC -ângulo sagital da cabeça, AC – ângulo cervical, AO – ângulo do ombro 
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TÍTULO: Efeito do filme comestível de quitosana na conservação pós-colheita da 

goiaba. 

Resumo 

 
Devido às medidas de segurança adotadas durante a pandemia do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) não foi possível realizar as análises previstas para a execução do 
projeto, dessa forma não foi possível concluir o presente trabalho. A goiaba é uma fruta 
nutritiva e muito consumida, entretanto, possui uma vida útil curta ocasionando assim, 
grandes perdas pós-colheita, tendo em vista esse problema, uso de revestimentos 
comestíveis biodegradáveis que mantem a qualidade de produtos in natura se faz 
pertinente. Objetivou-se avaliar o efeito de filmes comestíveis à base de quitosana, na 
conservação pós-colheita de goiaba, armazenadas sob temperatura ambiente. 
Deveriam ser realizadas análises microbiológicas e físico-químicas dos frutos em 
períodos distintos de armazenamento, com três grupos de amostras de goiaba, controle 
(sem revestimento - GC) e dois tratamentos GR1 (revestido com quitosana 1,5% e 
glicerol) e GR2 (revestido com quitosana 1,5%, glicerol e argila). Esperava-se que os 
frutos revestidos apresentassem uma maior vida de prateleira quando comparados aos 
frutos do grupo controle. 
 
 
Palavras-chave: Revestimento. Quitosana. Argilominerais. Goiaba. 

TITLE: Effect of the edible film of chitosan on post-harvest conservation of guava. 

Abstract 

 
Due to the security measures adopted during the pandemic of the new coronavirus 
(SARS-CoV-2), it was not possible to carry out the analyses planned for the execution 
of the project, therefore it was not possible to complete the present work. Guava is a 
nutritious and widely consumed fruit, however, it has a short shelf life, causing large post-
harvest losses, in view of this problem, it becomes pertinent to use edible biodegradable 
coverings that maintain the quality of the products in natura. The objective of this work 
was to evaluate the effect of edible films based on chitosan, on post-harvest conservation 
of guava stored at room temperature. The microbiological and physical-chemical 
analyzes of the fruits must be carried out in different storage periods, with three groups 
of guava samples, control (without GC coating) and two treatments GR1 (coated with 
chitosan 1.5% and glycerol) and GR2 (coated with 1.5% chitosan, glycerol and clay). 
The coated fruits were expected to have a longer shelf life when compared to the control 
group. 
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Introdução 

A goiaba (Psidium guajava L.) é produzida comercialmente em diversas áreas tropicais 
e subtropicais do mundo, incluindo parte do Sudeste Asiático, México e países da 
América do Sul e África (TODISCO, 2018). No Brasil foram produzidas cerca de 579 mil 
toneladas no ano de 2018 (IBGE, 2018). É uma fruta que contém aroma e sabor 
agradáveis, com alto valor nutricional, que se deve ao conteúdo de nutrientes 
encontrados em sua composição como vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, 
incluindo os carotenoides, licopeno e β-caroteno (TODISCO, 2018). 
Apesar de ser possível a obtenção de vários produtos alimentícios com essa fruta, ela 
é consumida principalmente fresca. Por ser uma fruta climatérica possui uma vida útil 
curta devido à alta atividade metabólica pós-colheita, o que dificulta o seu transporte, 
armazenamento e consequentemente a comercialização, ocasionando grandes perdas 
pós-colheita (VISHWASRAO; ANANTHANARAYAN, 2016; GONZÁLEZ, 2016; 
TODISCO, 2018). 
Recentemente, estão sendo elaboradas novas tecnologias para aumentar a vida de 
prateleira dos frutos de forma segura, com a ausência de conservantes químicos, e 
respeito ao meio ambiente, uma dessas técnicas é a utilização de revestimentos 
comestíveis (FORMIGA, 2019). Eles apresentam vantagens como diminuição da taxa 
de respiração, períodos de armazenamento prolongados, retenção de firmeza e 
crescimento microbiano controlado, além de ser uma técnica facilmente manuseada, o 
que os tornam aplicáveis a diferentes tipos de frutas. (VELICKOVA et al., 2013). 
Nesse sentido, os revestimentos a base de quitosana vem se destacando devido suas 
propriedades estruturais, além das excelentes atividades antimicrobianas apresentadas 
(HASSAN et al., 2018). Entretanto, a aplicação do filme a base de quitosana, que é um 
polissacarídeo isolado principalmente de crustáceos, é limitada devido à alta fragilidade 
e a sua sensibilidade à umidade, para solucionar esse problema os revestimentos 
comestíveis podem ser enriquecidos com aditivos, dentre eles os nanocompósitos, 
como Montmorilonita (MMT), vem sendo muito utilizados para melhorar as propriedades 
de barreira do filme (ZHANG, et. al., 2017). 
É perceptível que a qualidade dos frutos depende de vários fatores, entre os quais se 
destacam as propriedades sensoriais e microbiológicas, muitas dessas relacionadas 
com o armazenamento e a comercialização. Diante do exposto, esta pesquisa tem como 
objetivo avaliar o efeito de filmes comestíveis à base de quitosana, na conservação pós-
colheita de goiaba, armazenados sob temperatura ambiente. 
Entretanto, a partir da emergência, que ocorreu na China, em dezembro de 2019, do 
novo coronavírus (SARS-CoV-2), a humanidade tem enfrentado uma grave crise 
sanitária global, o que levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a decretar uma 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional e, logo em seguida uma 
pandemia no dia 11 de março de 2020. Para enfrentar essa situação diversos países 
implementaram uma série de intervenções como distanciamento social, fechamento de 
escolas e universidades, proibição de aglomerações, além do incentivo para que a 
população permaneça em casa e saia apenas para a comprar alimentos, medicamentos 
e buscar assistência à saúde, tais medidas foram adotadas com o objetivo de reduzir a 
transmissão do vírus e conter a evolução da pandemia (AQUINO, et.al., 2020). 
Diante desse senário não foi possível executar o presente trabalho, pois, é necessário 
o uso dos laboratórios do Departamento de Nutrição (DNUT) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) para a realização das análises, que teriam início no dia 
24 de março de 2020, com a interrupção das atividades presenciais na UFRN, devido a 
pandemia as análises não puderam ser feitas e com isso o projeto não foi concluído. 
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Metodologia 

 
SELEÇÃO, TRANSPORTE E IDENTIFICAÇÃO DO FRUTO 
 
As amostras da goiaba (Psidium guajava L.) seriam adquiridas na Central de 
Comercialização da Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte (CECAFES), localizada 
na cidade de Natal. Os frutos selecionados deveriam ser recém-colhidos, livres de 
injúrias mecânicas e sinais de infecções, apresentarem tamanho, forma e cor uniformes, 
além de terem atingido a maturidade para adequada para o comércio. 
 
Após a aquisição, os frutos seriam transportados acondicionados em caixas 
monoblocos vazadas de polietileno de alta densidade até o Laboratório de Técnica 
Dietética, do Departamento de Nutrição (DNUT) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), logo após seriam lavados em água corrente e desinfetados com o uso 
de solução de hipoclorito de sódio (250 ppm) por 15 minutos. Posteriormente, seriam 
dispostas em grelhas de inox sobre a bancada higienizada para secagem em 
temperatura ambiente. Logo após, deveriam ser enumerados com etiquetas adesivas 
para distribuição aleatória nos grupos de tratamento. A figura 1 apresenta o fluxograma 
do processo de análise das goiabas, desde a aquisição até a análise da qualidade dos 
frutos. 

PRODUÇÃO DOS FILMES À BASE DE QUITOSANA 
 
Os filmes foram produzidos no Laboratório de Microbiologia de Alimentos, 
Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foram 
utilizados os seguintes materiais: a quitosana Polymar®, com grau de pureza de 97%, 
desacetilação de 86,6% e massa molecular média, como polímero filmogênico; glicerina 
Isofar®, (99.5% pureza) como plastificante; ácido acético glacial (99,7% pureza) para 
solubilizar a quitosana; a argila bentonita sódica natural Vulgel®, com grau de pureza 
de 98% como aditivo melhorador das propriedades de barreira. 
 
Após a purificação por reprecipitação foram elaborados dois tipos de filmes, com 
concentração de quitosana a 1,5% e adicionados de glicerol (15%, m/m de quitosana). 
Sendo R1 adicionado apenas de glicerol e R2 adicionado de glicerol e argila (0,2%, m/V 
de dispersão de quitosana), constituindo assim dois tipos de filmes. 
 
 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
 
O delineamento do estudo seria inteiramente casualizado. Assim, após seleção, 
higienização e identificação, os frutos deveriam ser distribuídos em três grupos, por 
sorteio, sendo eles dois tratamentos (GR1 GR2) e um controle (GC). 

REVESTIMENTO DOS FRUTOS 
 
A aplicação dos filmes sobre as goiabas seria feita pela imersão dos frutos em solução 
filmogênica por um minuto. Em seguida, o fruto seria retirado da solução e colocado 
sobre uma malha de nylon por 3 minutos para drenagem. Esse processo deveria ser 
repetido 3 vezes e então as goiabas seriam dispostas em grelhas inox para secagem, 
evaporação do solvente em temperatura ambiente e formação da cobertura filmogênica 
comestível na superfície do fruto. Posteriormente as goiabas deveriam ser 
acondicionadas em caixas monoblocos vazadas de polietileno de alta densidade 
higienizadas, armazenadas em temperatura ambiente e as alterações pós colheita 
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seriam analisadas. O experimento deveria ser repetido pelo menos 2 vezes. 
 
ANÁLISE DA QUALIDADE DOS FRUTOS 
 
A qualidade dos frutos seria avaliada a cada 2 dias durante o período de 
armazenamento sob temperatura ambiente e deveria ser determinada por parâmetros 
físico-químicos, padrões microbiológicos mínimos exigidos pela legislação vigente e 
outros complementares, para avaliar as condições microbiológicas dos frutos. Ao longo 
do armazenamento também seria feito um monitoramento fotográfico para registro 
visual de alterações na cor, textura e sinais de crescimento microbiológico. 

Análises físico-químicas 
 
As análises físico-químicas deveriam ser realizadas no Laboratório de Análise de 
Alimentos do DNUT/UFRN e incluiriam a avaliação do % perda de massa, do conteúdo 
de sólidos solúveis totais, da acidez titulável, e do pH. Seriam avaliadas em triplicata 
seguindo a metodologia do Official Methods of Analysis of AOAC International (AOAC, 
1990) e do Instituto Adolfo Lutz (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985). 

Análise microbiológica 
 
A análise microbiológica dos frutos deveria ser realizada no Laboratório de Microbiologia 
de Alimentos do DNUT/UFRN, seguindo os padrões microbiológicos sanitários mínimos 
para o grupo de alimentos 1 da Resolução da Diretoria Colegiada nº12/2001 (BRASIL, 
2001) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que abrange as frutas, os 
produtos de frutas e similares. Este grupo é subdividido em três outros grupos e as frutas 
que seriam estudadas, por se tratarem de frutas frescas in natura higienizadas, estão 
incluídas no subgrupo b “frescas, in natura, preparadas (descascadas ou selecionadas 
ou fracionadas) sanificadas, refrigeradas ou congeladas, para consumo direto”. 
 
Para esses vegetais, as análises microbiológicas obrigatórias são as pesquisas de 
coliformes a 45ºC/g (KORNACKI; JOHNSON, 2001) e de Salmonella sp/25g de amostra 
(INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION, 2002). Os frutos estariam em 
condições sanitárias satisfatórias se os resultados analíticos estiverem abaixo ou igual 
aos estabelecidos para amostra indicativa. Mesófilos (MORTON, 2001) e bolores e 
leveduras (BEUCHAT; COUSIN, 2001) também seriam analisados. 

Registro fotográfico 
 
As amostras deveriam ser fotografadas a cada 2 dias, durante o período de 
armazenamento, coletadas de forma aleatória 
 
Análise estatística 
 
Os resultados obtidos deveriam ser tabulados e submetidos à estatística descritiva 
utilizando o Microsoft Excel. Para a realização da análise estatística dos dados, os 
pressupostos de normalidade seriam testados segundo o teste de normalidade de 
Shapiro-Wilk. Na possibilidade de aceitação da hipótese nula, seria realizada a 
ANOVA.  Na possibilidade de rejeição da hipótese nula seria realizado o teste de 
Kruskal-Wallis, ambos ao nível de significância de 0,05 (p<0,05), para verificar 
diferenças entre as médias. As análises seriam realizadas por meio do software Action 
3.0. 
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Resultados e Discussões 

 
Diante do que foi exposto esperávamos que as goiabas revestidas, GR1 e GR2, 
tivessem uma vida útil mais extensa quando comparadas as goiabas do grupo controle 
GC, com menor atividade microbiológica e alterações físico-químicas mais lentas, 
conforme resultados encontrados por outros autores. 
Aquino et al., (2015) analisou goiabas revestidas por filme comestível de amido de 
mandioca e quitosana, adicionados ou não de óleos essenciais, durante 10 dias de 
armazenamento, em temperatura ambiente (25ºC), e de acordo com as análises 
microbiológicas foi visto que tanto as goiabas revestidas, quanto as goiabas não 
revestidas apresentaram coliformes termotolerantes <3,0 NMP / g no primeiro e décimo 
dia de armazenamento, estando de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada 
nº12/2001, no quarto dia de armazenamento a contagem total de bactérias mesófilas 
aeróbias foi maior para os frutos não revestidos, apenas no sétimo dia as contagens de 
bolores e leveduras apresentaram diferenças estatísticas ( p < 0,05) para todos os 
tratamentos, sendo que os frutos revestido obtiveram os menores valores, no oitavo dia 
de armazenamento os frutos controle estragaram, mostrando assim que os 
revestimento foram eficazes no controle microbiológico das goiabas durante o 
armazenamento em temperatura ambiente por 10 dias. 
Azevedo et al., (2014), avaliou os efeitos relacionados a atividade antimicrobiana de 
revestimentos comestíveis a base de amido de mandioca, quitosana e óleo essencial. 
Esse estudo mostra a eficácia do revestimento no controle microbiológico, além disso, 
foi visto que as bactérias Gram-positivas foram mais suscetíveis as propriedades do 
revestimento do que as bactérias Gram-negativas. 
No estudo de Aquino et. al., (2015) também foram realizadas análises de acidez titulável, 
pH e teor de sólidos solúveis totais (SST), foi visto que durante o período de 
armazenamento o conteúdo de SST aumentou nas frutas do grupo controle e diminuiu 
nas frutas revestidas, mostrando que as frutas não revestidas amadureceram mais 
rápido do que frutas revestidas, o pH permaneceu entre 3,85 e 4,10, apresentando 
algumas diferenças significativas entre os tratamentos durante o período de 
armazenamento, com relação aos valores de acidez titulável as goiabas revestidas 
apresentaram valores mais elevados que as goiabas não revestidas. 
 
Conclusão 

 
A tecnologia de revestimento comestível é uma promissora técnica alternativa para 
aumentar a vida comercial de produtos revestidos, principalmente frutas e vegetais, 
esse é um método capaz de prolongar a vida pós-colheita dos produtos de forma 
sustentável, por ser uma embalagem segura para o consumo e que não agrega sabor 
desagradável ao alimento, além de ser de baixo custo. Apesar de apresentar algumas 
limitações pode-se adicionar alguns aditivos para melhorar a capacidade dos materiais 
de embalagem, de modo a preservar a qualidade dos alimentos e reduzir o uso de 
conservantes químicos. 
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TÍTULO: Prevalência do aleitamento materno exclusivo em Recém-nascido prematuros 

Resumo 

 
Os recém-nascidos prematuros (RNPT) nascem com idade gestacional (IG) menor que 
37 semanas. Definida como um conjunto de manifestações, a prematuridade tem 
diversos fatores etiológicos, relacionado a variadas condições clínicas, que influencia o 
padrão de crescimento e o desenvolvimento dos prematuros, inclusive a sobrevida. A 
criança prematura comumente apresenta dificuldades ao início da alimentação oral pela 
imaturidade fisiológica. O estudo teve como objetivo detectar a prevalência de 
aleitamento materno exclusivo em recém-nascido prematuro em unidades neonatais de 
um hospital escola. Trata-se de um estudo de caráter descritivo, delineamento 
transversal e abordagem quantitativa, realizado a partir da análise documental de 
prontuários de RNPT’s, internados na Unidade de Terapia Intensiva e na enfermaria 
mãe canguru da Maternidade Escola Januário Cicco, município de Natal/RN. Foram 
investigados 22 prontuários de recém-nascidos prematuros internados no momento da 
coleta de dados. Os resultados desse estudo apontam uma baixa prevalência de leite 
materno exclusivo da própria mãe do prematuro, por meio da amamentação, porém 
considera-se a alimentação que se dá via seio materno e complemento por outra via. 
No entanto, detectou-se uma prevalência mais elevada de RNPT que não foram 
alimentados com leite exclusivo da própria mãe. 
 
 
Palavras-chave: Recém-nascido prematuro. Aleitamento Materno. Enfermagem 

pediátrica. 

TITLE: Prevalence of exclusive breastfeeding in premature newborns 

Abstract 

 
Premature newborns (PNPT) are born with gestational age (GI) less than 37 weeks. 
Defined as a set of manifestations, prematurity has several etiological factors related to 
various clinical conditions, which influence the growth pattern and development of 
premature infants, including survival. Premature children commonly present difficulties 
at the beginning of oral feeding due to physiological immaturity. The study aimed to 
detect the prevalence of exclusive breastfeeding in premature newborns in neonatal 
units of a school hospital. It is a descriptive study, transversal design and quantitative 
approach, performed from the documental analysis of RNPT's records, interned in the 
Intensive Care Unit and in the mother kangaroo ward of Maternidade Escola Januário 
Cicco, city of Natal/RN. We investigated 22 medical records of premature newborns 
admitted at the time of data collection. The results of this study show a low prevalence 
of breast milk exclusive to the premature's own mother, through breastfeeding, but it is 
considered the nourishment that is given via the maternal breast and complement by 
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other means. However, a higher prevalence of RNPT was detected that were not fed 
exclusively with the mother's own milk. 
 
 
Keywords: Premature newborn. Breastfeeding. Pediatric nursing. 

Introdução 

Os recém-nascidos prematuros (RNPT) nascem com idade gestacional (IG) menor que 
37 semanas e são distribuídos em grupos classificados conforme a IG apresentada ao 
nascimento. São eles: RNPT tardio, moderado, muito pré-termo e o extremo 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019). O Brasil ocupa a décima posição 
dentre os países que mais nascem crianças prematuras (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DE SAÚDE, 2018). 
O baixo peso ao nascer, questão recorrente no prematuro, é estabelecido como sendo 
menor que 2.500 gramas. Pode ainda ser classificado em muito baixo peso e extremo 
baixo peso (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019) (BRASIL, 2013). 
A criança prematura pode apresentar obstáculos ao início da alimentação oral, relativo 
à fragilidade de funções vitais básicas, como imaturidade fisiológica, reflexos orais 
diminuídos, e distúrbios respiratórios, que podem dificultar as funções de sucção, 
deglutição e respiração. Cabe à equipe multiprofissional de saúde auxiliar o prematuro 
na amamentação por meio de estímulos orofaciais. Desta forma, têm-se técnicas de 
intervenção a serem realizadas. Sendo elas, a sucção não nutritiva, a estimulação 
sensório-motora-oral e o treino de deglutição (CAVALCANTE et al., 2018) (OTTO; 
ALMEIDA., 2017). 
Sabe-se que o aleitamento materno (AM) é essencial para o bom desenvolvimento 
psicomotor e fisiológico da criança. Dentre seus benefícios ressalta-se a proteção 
imunológica, o benefício nutricional, por conter elementos nutricionais para a sua 
recuperação e desenvolvimento, e o econômico, abstendo os pais da necessidade de 
comprar leite (BEZERRA et al., 2017). 
O aleitamento materno exclusivo (AME) até os seis meses de vida da criança e 
complementado até no mínimo os dois anos é essencial para o seu bom 
desenvolvimento. Segundo a OMS (2007), o AM predominante é quando a criança 
recebe além do leite materno (LM), água ou bebidas à base de água. O complementado 
quando a criança recebe além do LM qualquer alimento sólido ou semissólido, e o misto 
se dá quando a criança recebe LM e outros tipos de leite (BRASIL, 2015). 
De acordo com MS (2017), o melhor leite para o prematuro é o leite de sua mãe, 
contendo proteína de melhor qualidade, componentes enzimáticos que variam conforme 
a IG, fatores de crescimento, e o esvaziamento gástrico é mais rápido. Apresenta ainda 
concentração de imunoglobulinas cinco vezes maior que o da mãe do a termo (BRASIL, 
2017). 
Quando há impossibilidade, em ofertar o leite da mãe, faz-se necessário procurar ajuda 
em um Banco de Leite Humano (BLH). Neles são desenvolvidas atividades de 
assistência apoiando o AM e são especializados em processamento e controle da 
qualidade do leite humano (BRASIL, 2017). 
Relatório divulgado pela OMS indica que apenas 40% das crianças são alimentadas 
exclusivamente com o LM até os seis meses (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 
2017), mesmo com toda importância conhecida do AME (BALAMINUT et al., 2018). 
Nesse sentido, estudo que investigue a alimentação de RNPT são relevantes no sentido 
de incentivar que essa alimentação seja prioritariamente leite materno, principal fonte 
de nutrição para o RNPT, com vistas a contribuir para um desenvolvimento saudável e 
redução de morbidade e mortalidade neste grupo de crianças. Com base nisso 
questiona-se qual a prevalência do leite materno exclusivo na alimentação de RNPT? 
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Assim o estudo pretende detectar a prevalência do aleitamento materno exclusivo em 
recém-nascidos prematuros internados em unidades neonatais. 
Objetivos 
Geral: Detectar a prevalência de aleitamento materno exclusivo em recém-nascido 
prematuro em unidades neonatais de um hospital escola. 
Específicos: Analisar o volume diário de dieta administrado a RNPT em uma unidade 
neonatal de um hospital escola. 
Identificar o tempo de permanência de aleitamento materno exclusivo nos RNPT em 
uma unidade neonatal de um hospital escola. 
Identificar o tipo de dieta oferecida a RNPT em uma unidade neonatal de um hospital 
escola. 
 
Metodologia 

 
TIPO DE PESQUISA 
Estudo de caráter descritivo, delineamento transversal e abordagem quantitativa, 
realizado a partir da análise documental de prontuários de RNPT’s, e entrevistas 
realizadas às mães cujos bebês estavam internados no período da realização da coleta 
de dados em unidades neonatais. 
LOCAL DA PESQUISA 
A pesquisa foi desenvolvida na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e na 
Enfermaria Mãe-Canguru da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) localizada na 
cidade de Natal – Rio Grande do Norte. A maternidade está vinculada à Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Ebserh, desenvolvendo ensino, pesquisa e 
assistência, sendo referência para todo o estado para a saúde da mulher e da criança. 
POPULAÇÃO E AMOSTRA 
A definição do tamanho da amostra foi elaborada com base no projeto piloto do qual faz 
parte esse plano de trabalho e foi estimada em 164 prontuários considerando os 
seguintes critérios de elegibilidade Critérios de Inclusão - Prontuários de recém-
nascidos com idade gestacional ao nascimento abaixo de 37 semanas que foram 
hospitalizados na UTIN ou na Enfermaria Mãe Canguru no ano de 2018 e fizeram uso 
de dieta por via oral ou parenteral. Critérios de Exclusão - Prontuários de recém-
nascidos com idade gestacional ao nascimento abaixo de 37 semanas, porém com 
diagnóstico de síndromes e/ou malformações congênitas que afetem o sistema 
estomatognático; - Prontuários preenchidos inadequadamente, ou seja, que apresentem 
incompletude das informações acerca do protocolo de pesquisa; 
Contudo, em função da pandemia houve uma abreviação do tempo de coleta e as 
atividades relacionadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRN foram 
automaticamente suspensas, o que levou consequentemente a um prejuízo na 
obtenção da amostra ora estipulada no projeto, por esse motivo optou-se por uma 
amostra não probabilística obtida pelo critério de conveniência e foram investigados 22 
prontuários de recém-nascidos prematuros internados da unidade hospitalar campo de 
investigação. 
PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 
As mães assinavam duas cópias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), uma para o pesquisador e outra para o participante. Nele estavam presentes 
as informações como título da pesquisa, identificação da responsável pelo projeto, 
motivação e riscos e benefícios. 
INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 
O instrumento de coleta de dados consistiu em um formulário único estruturado proposto 
pela própria pesquisadora. 
ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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Os dados obtidos da coleta foram digitados e armazenados em banco de dados em uma 
planilha de Excel e, após, analisados por meio de estatística descritiva utilizando-se o 
Software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0. 
ASPECTOS ÉTICOS 
O estudo encontra-se em consonância com a Resolução nº 466, de Dezembro de 2012 
do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). A coleta se deu após a aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN e aconteceu de dezembro de 2019 a março de 
2020. As mães assinavam duas cópias do TCLE, uma para o pesquisador e outra para 
si. Nele estavam presentes as informações como título da pesquisa, identificação da 
responsável pelo projeto, motivação e riscos e benefícios. 
O estudo é parte integrante do projeto de pesquisa intitulado Perfil Alimentar de recém-
nascidos prematuros hospitalizados na unidade de terapia intensiva e na enfermaria 
mãe canguru foi aprovado pelo Comitê de ética e pesquisa da UFRN, sob o seguinte 
parecer número 3.727.173. Vale ressaltar que o estudo em questão faz parte do referido 
projeto como mencionado anteriormente. 
 
Resultados e Discussões 

 
Durante o período de coleta foram analisados 22 prontuários de RNPT’s internados no 
momento da coleta. Neste estudo foi observado que as dietas ofertadas ao RNPT 
variavam de acordo com suas condições de nascimento e evolução clínica, e 
diariamente havia reavaliação da prescrição, assim sendo foi possível observar a 
variação do tipo de dieta e volume. 
Dessa forma para um RNPT que iniciou sua dieta em 10 ml de leite por copo ou sonda 
orogástrica (SOG), por exemplo, e evoluiu positivamente durante os dias seguintes, sem 
regurgitação, e sem rejeitar a dieta, este recebera aumento progressivo de dieta, e a 
introdução concomitantemente da mamada ao seio materno em livre demanda. 
A respeito do volume de dieta ofertado é comum que esta seja iniciada após 24 horas 
de vida com 1 ml a cada seis horas, seguida do aumento gradativo, conforme aceitação. 
Frequentemente após estabilização a dieta é ofertada a cada três horas. Na tabela 1 
são apresentados o volume de dieta inicial ofertada aos RNPT’s, participantes do 
estudo. Autores apontam o fracionamento da dieta no primeiro dia dividido com 
periodicidade de 2 em 2 horas (29,4%) ou de 3 em 3 horas (70,6%) (LOPES et al., 2018) 
e há ainda os que consideram o início da nutrição enteral mínima em RNPT’s com média 
de 2,4 dias (MARCUARTÚ; MALVEIRA., 2017). 
No que diz respeito à amamentação como dieta inicial, apenas três (13,6%), RNPT’s 
realizaram. Desta forma observou-se que como primeira dieta teve predomínio a dieta 
enteral por sonda em dezenove (86,4%) dos RNPT’s. Resultado encontrado em 
literatura aponta uma maior prevalência da amamentação, no qual mais da metade de 
RNPT’s investigados tiveram amamentação como dieta inicial, seguida do uso de sonda 
inicialmente (BALAMINUT et al., 2018). E em outro estudo 50% das mães não 
amamentaram exclusivamente seus RNPT’s (SILVA; GUEDES., 2015). 
Quanto à forma de administração da dieta prevaleceu para aqueles internados em UTI 
a oferta por sonda oro ou nasogástrica, num total de dezoito (81,8%) dos RNPT’s. Na 
literatura estudo aponta que 100% de sua amostra analisada teve o uso da sonda oro 
ou nasogástrica (LOPES et al., 2018). 
O tipo de leite que predominou foi o Leite do Banco de Leite Humano (LBLH) mais 
ordenhado da mãe, totalizando dez (45,5%) prescrições. Resultados semelhantes 
também foram encontrados em outro estudo no qual prevaleceu a prescrito leite humano 
ordenhado da própria mãe e/ou do BLH (BALAMINUT et al., 2018). 
Quanto à prevalência do AME, conforme mostra a tabela 2, foi observado que apenas 
três (13,6%) foram amamentados exclusivamente via seio materno, que se refere aos 
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mesmos recém-nascidos que iniciaram a dieta por mamada, enquanto que treze 
(59,1%) dos RNPT’s não receberam leite materno exclusivo, mesmo que administrado 
por outra via. Resultado encontrado em literatura evidencia a prevalência de AME de 
85,2% dos RNPT’s estudados (LIMA et al., 2019). 
Os resultados desse estudo apontam uma baixa prevalência de leite materno exclusivo 
da própria mãe do prematuro, por meio da amamentação. Porém considera-se que no 
grupo observado há um grupo de RNPT cuja alimentação se dá via seio materno e 
complemento por outra via. Contudo, há uma prevalência superior de RNPT’s que não 
foram alimentados com leite exclusivo da própria mãe. Tal fato evidencia uma baixa 
prevalência do aleitamento materno exclusivo em RNPT, assim como uma baixa oferta 
de leite da própria mãe para o seu filho, na unidade campo de investigação. 
Sabe-se que o melhor leite para o prematuro é o leite de sua própria mãe, por conter 
proteína de melhor qualidade, lipídio estruturado, componentes enzimáticos que variam 
conforme a IG, fatores de crescimento, e o esvaziamento gástrico é mais rápido. 
Também apresenta concentração de imunoglobulinas cinco vezes maior que o da mãe 
do recém-nascido a termo de imunoglobulinas e anticorpos contra os patógenos 
presentes no ambiente hospitalar. Esse efeito é potencializado se a mãe tocar o RNPT 
(BRASIL, 2017). 
O leite materno fornece também, como mencionado neste estudo, componentes 
imunológicos e nutricionais na quantidade necessária para a recuperação do RNPT 
(BEZERRA et al., 2017). É ainda um método que sozinho previne mortes infantis e 
proporciona a saúde física, mental e psíquica da criança (FERREIRA et al., 2018). 
Segundo o Ministério da Saúde (2015) o leite materno é comprovadamente superior aos 
demais leites. Sua eficácia diminui o risco de alergias, bem como o de adquirir 
hipertensão, colesterol alto e diabetes, reduz a chance da criança apresentar obesidade, 
apresenta efeito positivo na inteligência, dentre outros benefícios (BRASIL, 2015). 
Dessa forma a não adesão ou a baixa adesão ao aleitamento materno configura-se em 
privar o RNPT da proteção e de todos os benefícios mencionados, conferido pelo leite 
materno. 
Assim, os dados desse estudo apontam uma maior necessidade de incentivo ao 
aleitamento materno exclusivo via seio materno para os RNPT, bem como um maior 
incentivo as mães para produção e oferta do seu próprio leite para alimentação do seu 
filho prematuro, mesmo quando há indicação da dieta enteral por SOG ou oferta oral 
por copinho. 
 
Conclusão 

 
Com o presente estudo buscou-se estimar a Prevalência do aleitamento materno 
exclusivo em Recém-nascidos prematuros. Contudo, pela situação instalada 
mundialmente pela pandemia do covid-19, não foi possível obter o N outrora 
considerado. 
Percebeu-se que apenas três (13,6%) RNPT’s dos analisados foram considerados 
aptos ao nascer para realizar o aleitamento via seio materno, e esse mesmo número de 
neonatos foram os que tiveram sua dieta exclusiva com leite materno, o que configura 
uma baixa prevalência do aleitamento materno no grupo estudado. Há de se considerar 
a baixa prevalência de RNPT’s que receberam leite da própria mãe mesmo que ofertado 
por via enteral (SOG), ou oral. Neste sentido, considera-se elevada a prevalência da 
oferta de LBLH, em detrimento do leite da própria mãe, alimento essencial para o RNPT. 
As causas para a baixa prevalência da amamentação ou da oferta de leite da própria 
mãe aos RNPT’s envolvidos neste estudo não foram evidenciadas por não ser objeto 
desta investigação, mas revela inquietude e a possibilidade de novas investigações no 
sentido de detectar os fatores que estão favorecendo para uma baixa oferta de leite da 
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própria mãe ao RNPT, em virtude dos seus inúmeros benefícios para o crescimento e 
desenvolvimento do RNPT e, sobretudo redução da morbidade e mortalidade neonatal. 
Há de se considerar que parte dos RNPT’s se alimentaram por seio materno 
conjuntamente com outra via, o que não favoreceu para reduzir o número de RNPT que 
durante a investigação não se alimentaram com o leite da própria mãe superior. A não 
adesão ao aleitamento materno via seio materno ou mesmo por outra via leva esses 
RNPT’s a não apropriação dos benefícios do leite materno. O que pode desencadear 
adversidades à saúde dessa criança. 
Diante do exposto foi possível como bolsista envolvida no presente projeto de pesquisa 
observar as principais adversidades no seguimento dos recém-nascidos prematuros 
relacionados ao perfil alimentar e como as condições de maturidade fisiológica afetam 
o aleitamento materno com o leite da própria mãe. 
Dificuldades 
Em decorrência da pandemia do novo corona vírus houve uma abreviação do tempo de 
coleta e as atividades relacionadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRN foram 
automaticamente suspensas, o que não nos permitiu obter o N esperado. 
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TÍTULO: Diferentes condições de extração de compostos bioativos do jambolão 

(Syzygium cumini): uma revisão narrativa. 

Resumo 

 
O jambolão (Syzygium cumini) é um fruto altamente nutritivo, rico em fitoquímicos como 
os compostos fenólicos, com destaque para as antocianinas. A partir disso, o presente 
trabalho teve como objetivo realizar uma revisão narrativa acerca da composição de 
bioativos em diferentes métodos e/ou condições de extração do jambolão. Foi realizado 
um levantamento de publicações dos últimos 10 anos, sendo realizado nas bases de 
dados Web of Science, Scopus, Lilacs, Google Scholar e PubMed por meio de buscas 
no site Periódicos Capes. Os solventes polares acidificados são comumente utilizados 
para a extração de antocianinas, pois auxiliam a penetração do solvente nos tecidos das 
frutas e vegetais e aumentam a estabilidade dos extratos. Assim, os maiores 
rendimentos na extração de antocianinas foram obtidos no processo utilizando etanol 
70% com ácido clorídrico. Teores mais elevados de antocianinas e polifenóis totais 
foram obtidos na condição supercrítica em relação a extração sólido-líquido. Não foi 
possível determinar um solvente isolado que seja mais eficiente, os mais usuais são o 
etanol, metanol e água, em sua maioria combinados com ácidos. Quanto aos métodos, 
a extração sólido-líquido é a mais utilizada, no entanto,metodologias alternativas 
apresentam grande potencial. Portanto, apesar dos métodos convencionais serem os 
mais estudados, são necessários novos estudos a partir de perspectivas sustentáveis a 
fim de comparar e estabelecer as melhores metodologia para a extração. 
 
 
Palavras-chave: S. cumini, jambolão, bioatividade, compostos fenólicos e extração. 

TITLE: Different conditions for extracting bioactive compounds from jambolão (Syzygium 

cumini): a narrative review 

Abstract 

 
Jambolão (Syzygium cumini) is a highly nutritious fruit, rich in phytochemicals such as 
phenolic compounds, with an emphasis on anthocyanins. From this, the present work 
had as objective to carry out a narrative review about the composition of bioactive in 
different methods and / or conditions of extraction of the jambolão. A survey of 
publications from the last 10 years was carried out, being carried out in the Web of 
Science, Scopus, Lilacs, Google Scholar and PubMed databases through searches on 
the Periódicos Capes website. Acidified polar solvents are commonly used for 
anthocyanin extraction, as they help the solvent penetrate into the tissues of fruits and 
vegetables and increase the stability of the extracts. Thus, the highest yields in 
anthocyanin extraction were obtained in the process using 70% ethanol with hydrochloric 
acid. Higher levels of anthocyanins and total polyphenols were obtained in the 
supercritical condition in relation to solid-liquid extraction. It was not possible to 
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determine an isolated solvent that is more efficient, the most common ones are ethanol, 
methanol and water, mostly combined with acids. As for the methods, solid-liquid 
extraction is the most used, however, alternative methodologies have great potential. 
Therefore, although conventional methods are the most studied, further studies are 
needed from sustainable perspectives in order to compare and establish the best 
extraction methodology. 
 
 
Keywords: S. cumini, jambolão, bioactivity, phenolic compounds and extraction. 

Introdução 

Caracterizado por sua extensão territorial, o Brasil possui uma enorme variedade de 
plantas e frutas ainda não exploradas. As frutas são objeto de estudo em todo o mundo, 
principalmente, voltados aos seu valor nutricional e suas propriedades bioativas. Além 
do potencial nutritivo e funcional, essas espécies poderiam gerar uma fonte de renda 
para a população local e despertar o interesse da agroindústria, da indústria 
farmacêutica e, principalmente, da indústria alimentícia (SILVA, 2018; ALMEIDA et al., 
2011). 
O Jambolão (Syzygium cumini), também conhecido como Jamelão, Azeitona preta, 
Ameixa roxa, Jaman, Jambu, Jambuí, Azeitona-da-terra, entre outros diversos nomes, 
é um fruto pertencente à família Myrtaceae, mesma família da jaboticaba, jambo, goiaba. 
Nativo do continente asiático, o jambolão pode ser encontrado em diversas regiões 
tropicais e subtropicais do mundo, tais como África Oriental, América do Sul, 
Madagascar e também em algumas partes dos Estados Unidos (CHHIKARA et al., 2018; 
BALIGA et al. 2011). 
Em solo brasileiro, floresce nos meses de setembro a novembro e os frutos são 
encontrados abundantemente nos meses de dezembro a fevereiro. No país, geralmente 
o fruto não é comercializado, mas é comumente consumido in natura pela população, 
ao contrário de outros países como a Índia e os Estados Unidos, onde é considerado 
uma iguaria, sendo utilizado na produção de bebidas, sucos, tortas, doces, geleias, 
dentre outros (SÁ, 2008; VIZZOTTO; FETTER, 2009). 
A planta inteira é usada em vários sistemas tradicionais de medicina na Índia, em razão 
de suas propriedades farmacológicas já comprovadas, tais como: atividade 
antidiabética, antioxidante, anti-hiperlipidêmica, anti-úlcera, hepatoprotetora, 
antialérgica, anti-inflamatória, anti-artrítica, antibacteriana e radioprotetora 
(SRIVASTAVA; CHANDRA, 2013; SWAMI et al. 2012). 
Essas características se devem, principalmente, a presença de compostos bioativos, 
também chamados de fitoquímicos, o quais compõem um grupo de compostos 
biologicamente ativos que possuem propriedades protetoras e preventivas de saúde, 
além de contribuírem para o sabor, cor, textura e aroma das plantas (ŠAPONJAC et al. 
2016). Em sua composição o fruto de S. cumini apresenta teores consideráveis de 
carotenóides, esteróis, terpenos, flavonoides como as antocianinas e outros fenólicos. 
A alta concentração de antocianinas, que conferem a cor púrpura/preta ao fruto, 
proporcionam ao Jambolão a classificação de “berry” (SOWJANYA et al. 2013; 
SKROVANKOVA et al. 2015). 
Os processos de extração de fitoquímicos são operações que envolvem transferência 
de massa e têm por objetivo separar determinados compostos de uma dada matriz, 
através de processos químicos, físicos ou mecânicos. A extração pode ser influenciada 
pela matriz vegetal, pela escolha do solvente, o tempo de extração, temperatura, 
polaridade e concentração do solvente. Os métodos mais comuns para obtenção de 
extratos vegetais são: maceração, Soxhlet e destilação (VIEIRA, 2015; NOVELLO, 
2015; OLIVEIRA, 2016). 
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Estes processos em sua maioria envolvem aquecimento, que pode causar a degradação 
térmica dos componentes bioativos, além de necessitar de altos tempos de residência 
e grandes quantidades de solventes. Pensando nisso, várias tecnologias alternativas 
têm sido desenvolvidas, como por exemplo, a extração assistida por ultrassom, extração 
assistida por microondas e a extração com fluido supercrítico. Essas tecnologias 
possibilitam a redução uso de solventes, têm alta reprodutibilidade, além de 
promoverem a extração em temperaturas reduzidas (VIEIRA, 2015; RIBEIRA, 2018). 
Portanto, estudos têm demonstrado que os frutos do Jambolão são altamente nutritivos 
e apresentam alta atividade antioxidante, por isso sua produção e consumo devem ser 
incentivado. A partir disso, o presente trabalho realizou uma revisão narrativa da 
literatura acerca da composição de bioativos em diferentes métodos de extração do 
Syzygium cumini. 
 
Metodologia 

 
Realizou-se um estudo de revisão narrativa, sendo o levantamento de artigos realizado 
por meio de buscas nas bases de dados Web of Science, Scopus, Lilacs, Google 
Scholar e PubMed por intermédio do Periódicos Capes. Procurando refinar melhor o 
resultado da busca, foram utilizados os operadores booleanos junto dos seguintes 
termos: “S. cumini”, “bioatividade do Jambolão”, “compostos bioativos”, “fitoquímicos”, 
“fenólicos”, “antocianinas”, “potencial antioxidante’’, “propriedades funcionais” e 
“extração” como palavras-chaves, pesquisados nos idiomas português e inglês. 
Inicialmente foram selecionados 16 trabalhos em português e inglês. Após esta seleção, 
realizou-se a leitura das publicações e foram reduzidos à 10 publicações relevantes para 
esta revisão, utilizando como critérios de inclusão trabalhos publicados entre o período 
de 2010 a 2020, compostos fitoquímicos e parte da planta estudados. Todas as 
publicações foram revisadas criticamente para encontrar e discutir sobre as 
propriedades nutricionais, os compostos bioativos e os diferentes métodos ou condições 
de extração do Syzygium cumini. 
 
Resultados e Discussões 

 
O Quadro 1 abaixo reúne os dados dos artigos selecionados segundo os teores de 
compostos bioativos de acordo com o método de extração e solventes utilizados em 
cada estudo. 
Quadro 1. Teores de compostos bioativos de acordo com o método de extração e 
solventes utilizados. (FIGURA ANEXADA) 
4 DISCUSSÃO 
4.1 Solventes 
Nutricionalmente, o jambolão apresenta em sua composição em torno de 88% de água, 
0,34% de cinzas, 0,30% de lipídeos, 0,67% proteínas, 5,91% de acidez (ácido cítrico), 
10,7% de carboidratos totais, 1% de açúcares redutores, 0,28% de fibra alimentar, 
9,0ºBrix e pH de 3,9. Porém, o destaque está relacionado aos dos compostos citados 
no Quadro 1, o fruto é considerado uma importante fonte de compostos fenólicos, como 
as antocianinas que estão presentes em grandes quantidades em sua composição (SÁ, 
2008; VIZZOTTO, FETTER, 2009; ARAÚJO, 2011). 
A maioria desses compostos são encontrados na forma de ésteres ou de heterosídeos, 
logo apresentam melhor solubilidade em misturas aquosas e em solventes orgânicos 
polares (VERRUCK, PRUDENCIO, SILVEIRA, 2018). Os solventes orgânicos 
empregados em processos de extração devem ser de baixo ponto de ebulição, tais 
como: metanol, etanol, acetato de etila, acetona e hexano. A escolha dos solventes de 
extração é sempre um momento importante, visto que o rendimento dos processos 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1589 

 

depende das matrizes e das combinações utilizadas, portanto, se faz necessário 
otimizar as condições de extração para melhor emprego dos bioativos (CORREA et al., 
2010; NEVES; SANTOS, 2019). 
Dentre os solventes utilizados pelos estudos referenciados observa-se que o metanol e 
o etanol são os mais frequentes, isso porque a extração com solventes orgânicos é 
frequentemente utilizada para o isolamento de compostos bioativos, devido à polaridade 
e os compostos de interesse na matriz, no entanto o uso do etanol é mais vantajoso 
pois é um solvente reconhecido como seguro (GRAS) (RODRIGUES, 2011). Em 
seguida está relacionada a água, que, assim como o etanol, é um dos solventes mais 
empregados para a extração de antioxidantes por razões de segurança e 
disponibilidade, além de dispensar a etapa de remoção do solvente com aquecimento. 
No entanto, quando se faz necessário concentrar o extrato ou obter um extrato seco, a 
água apresenta temperatura de ebulição elevada (>100°C), que contribui para 
degradação dos compostos, de maneira mais acentuada que outros solventes como 
etanol (FERNANDES, 2019). 
Nunes (2020) encontrou os melhores valores de antocianinas (247,5 mg 100g-1) 
utilizando etanol 70% com ácido clorídrico. Da mesma maneira, em seu estudo Brito et 
al. (2017) ao extrair antocianinas por meio da extração sólido-líquido testou diferentes 
solventes e concentrações e obteve os melhores resultados ao utilizar etanol adicionado 
de ácido clorídrico na proporção de 99:1. Esse método de extração é a abordagem 
clássica usada para recuperar antocianinas de tecidos vegetais, pois sua polaridade 
facilita a dissolução em solventes polares, como por exemplo: metanol ou etanol 
acidificado e acetona (SILVA et al., 2015). 
Tendo em vista que as antocianinas estão entre os flavonoides menos estáveis, 
solventes alcoólicos acidificados são comumente utilizados, pois auxiliam a penetração 
do solvente nos tecidos das frutas e vegetais, além de aumentar a estabilidade do 
pigmento avermelhado nos extratos, pois o pH ácido colabora para manter as 
antocianinas na forma catiônica (flavilium). No entanto, o uso de solventes ácidos deve 
ser moderado, pois o excesso de ácido pode levar à formação de antocianidinas e outros 
flavonoides por hidrólise (SANTOS, 2015; DOMINGUES et al., 2012; PESSOA, 
TEIXEIRA, 2013). 
Corroborando com o exposto acima, Lima et al. (2011) ao avaliar diferentes solventes 
para a extração de pigmentos antociânicos da jabuticaba, observou que o melhor 
método para extrair antocianinas de jabuticaba foi a maceração com etanol a 50% e /ou 
etanol a 95% acidificado com HCl 1,5 mol L-1 (85:15), na proporção de 1:15 (1g de 
amostra: 15 mL de solvente). 
Em seu estudo, Guindani et al. (2014) avaliou as melhores condições de extração de 
compostos fenólicos de flores do Hibiscus sabdariffa. Seus resultados demonstraram 
que para as antocianinas, a melhor extração ocorreu com o metanol/água 70/30, sendo 
esse de 928,46 mg/L. O autor ainda observou que quanto mais polar o solvente, maior 
a concentração de antocianinas obtidas no extrato, e a medida que sua polaridade vai 
reduzindo, a extração de antocianinas é prejudicada. 
Os maiores valores de fenóis totais foram encontrados por Santos et al. (2017) utilizando 
água destilada como solvente que obteve cerca se 986,1 mg 100g-1. No entanto, o autor 
apresentou seus resultados em 100 mg do extrato seco, por essa razão não é passível 
de comparação com os demais que expressaram em base úmida, com exceção de 
Tonetti (2017) que expressou seus resultados da mesma maneira. Este último utilizou a 
solução hidroetanólica para extração de fenóis e chegou a resultados similares a Santos 
et al. (2017). 
Já os menores valores de fenóis totais foram observados no estudo de Santos (2015) 
ao utilizar a mistura de etanol com ácido clorídrico. O uso de soluções extratoras 
adicionadas de ácido está relacionado ao fato de que as antocianinas fazem parte do 
grupo dos fenólicos e estão presente em grandes quantidades no fruto do jambolão e 
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isso reflete diretamente no valor de fenóis encontrado, pois a acidificação pode não 
favorecer a extração outros de compostos fenólicos como observado para antocianinas. 
Veber et al. (2015) avaliou diferentes tipos de extratos quanto aos compostos fenólicos, 
observou-se que o extrato hidro-etanólico 50% (v/v) destacou-se com 221,03 mg EAG 
100 g-1, sendo considerada a melhor concentração, tendo em vista que nos extratos 
hidroetanólicos a 25% e a 75% obtiveram concentrações menores. Por sua vez, Tonetti 
(2017) empregando como solventes as soluções hidroetanolicas 0, 30, 50, 70, 100%, 
demonstrou que etanol puro conseguiu extrair do jambolão um maior conteúdo de 
polifenóis e flavonoides totais. Apesar de expressarem resultados em bases diferentes, 
os autores testaram diferentes concentrações de etanol e água, pode-se observar, 
assim, a influência da concentração do solvente no momento da extração. 
Em seu trabalho, Vieira et al. (2015) estudando diferentes métodos de extração de 
antocianinas da polpa de juçara (Euterpe edulis Martius), concluiu que os mais altos 
rendimentos de antocianinas e compostos fenólicos foram encontrados na solução de 
70 % de etanol em água, numa temperatura de 30 °C e tempo de extração de 20 min, 
demonstrando a solução hidroetanólica como um bom extrator. 
Dentre os estudos considerados nesta revisão, apenas cinco avaliaram o teor de 
flavonoides no jambolão. No entanto, os flavonóides compõem um grupo 
economicamente importante, sendo utilizados nas indústrias alimentícia, química e 
farmacêutica. Nunes (2020) e Faria; Marques; Mercadante (2011) obtiveram valores 
similares desse composto, o primeiro utilizou etanol 70% com HCl para extração e o 
segundo usou a mistura de etanol e metanol. O menor valor de flavonoides foi 
observado no estudo de Rydlewski et al. (2017), que utilizou somente metanol para a 
extração. 
Ao aplicarem a água destilada como solvente, Santos (2015) e Araújo (2014) obtiveram 
valores consideráveis dos compostos bioativos estudados. Isso se deve porque a água, 
além de ser considerada o solvente universal e GRAS, extrai com eficiência os 
compostos fenólicos com atividade antioxidante devido à sua polaridade. Em suas 
características químicas as antocianinas (presentes em maior quantidade) apresentam 
como estrutura fundamental o cátion flavílico, bem como o açúcar presente na molécula 
que confere um caráter hidrofílico. Portanto, é possível apontar que para a extração de 
antocianinas e outros fenólicos a água seja um bom solvente. Somado a isso, tem-se 
que a água é um solvente não tóxico, não corrosivo, não inflamável, ambientalmente 
amigável, naturalmente abundante e disponível a baixo custo (FLÓREZ; CONDE; 
DOMÍNGUEZ, 2015, GUINDANI et al., 2014). 
Rydlewski et al. (2017), diferentes dos outros autores, separou a polpa e a casa do 
jambolão e expressou os resultados para cada parte do fruto, utilizando metanol para a 
extração de fenóis e flavonoides e etanol adicionado de ácido clorídrico para 
antocianinas, em razão de sua estabilidade. De modo geral, a casca apresentou 
melhores resultados, principalmente para antocianinas, considerando que a mesma é 
mais pigmentada que a polpa. 
Além disso, solventes como acetona, álcool, ácido acético, acetato de etila, tolueno e 
misturas de solventes orgânicos com ácidos também são utilizados. Todavia, não existe 
um sistema de extração com solventes que seja satisfatório para o isolamento de todos 
ou de bioativos específicos, sendo necessária a cada extração utilizar um solvente 
compatível para tal operação, de acordo com a matriz e o composto específico de 
interesse. 
4.2 Métodos de extração 
Quantos aos métodos de extração, nota-se a predominância por extrações do tipo 
sólido-líquido, esse tem sido o método mais comum de extração de diversos compostos 
encontrados em frutas, sendo um importante processo de separação com grande 
utilidade na indústria de alimentos. Esta técnica é aplicada para diferentes matrizes, 
onde a combinação do solvente com o processo de aquecimento facilita a transferência 
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de massa, porém, apresenta algumas desvantagens, como: risco de degradação dos 
compostos termolábeis, geração de resíduos tóxicos, além de ser um método com alto 
consumo de energia (BARBA et al., 2016; SALES, 2019). 
Em sua pesquisa, Santos et al. (2017) analisou três diferentes métodos de extração: 
sólido-líquido percolado, sólido-líquido convencional e extração sólido-líquido assistida 
por ultrassom para obtenção de extratos de jambolão ricos em compostos bioativos. E 
concluiu que dentre as três, as mais eficientes na extração foram: o método sólido-
líquido convencional para a amostra seca em estufa nas seguintes condições: 3g/ 50°C/ 
4c – 5h e sólido-líquido percolado para a amostra liofilizada (9g/ 50°C/ 0c – 1h), já que 
apresentaram valores significativos de compostos bioativos (antocianinas e polifenóis 
totais). Além disto, quando comparados a outras pesquisas com extratos de jambolão 
com solventes orgânicos e por outros métodos de extração, os resultados apresentados 
nesta pesquisa foram superiores. 
A extração assistida por ultrassom (US) consiste na aplicação de ondas mecânicas 
geradas através de um transdutor, que converte energia elétrica em energia mecânica. 
Dentre as vantagens apresentadas por este método estão o menor tempo de processo, 
o baixo consumo de solvente e energia, alta reprodutibilidade dos ensaios e, além disso, 
é uma abordagem ecológica, e por ser seguro para consumo humano, faz com que seja 
uma técnica particularmente interessante para a indústria de alimentos (ERECHIM, 
2017; NEVES; SANTOS, 2019). Por outro lado, a extração percolada é um processo 
dinâmico, onde se faz o arrastamento do princípio ativo pela passagem contínua do 
líquido extrator, permitindo a obtenção de soluções extrativas mais concentradas, 
economia do líquido extrator e tempo relativamente curto (SANTOS et al., 2017). 
Do mesmo modo, Neves e Santos (2019) ao analisarem a extração de antocianinas da 
jabuticaba pelo método de extração com solvente e assistido por ultrassom, 
comparando o rendimento de ambos os métodos, observaram que o método de 
extração convencional obteve valores similares (371,49 a 766,03 mg 100 g -1 ) quando 
comparado a extração utilizando o banho ultrassônico (356,71 a 672,34 mg 100 g -1). 
Concluíram, ao contrário do esperado, que o emprego do ultrassom não acarretou 
maiores rendimentos de extração de antocianinas. 
Santos (2015) avaliou o efeito de extrações sólido-líquida e por CO2 supercrítico 
utilizando a água como cossolvente, na manutenção dos compostos bioativos. As 
extrações supercríticas apresentaram teores mais elevados de antocianinas (161,18 
mg100g-1 ) na condição de 50°C, 150bar, 0,7g cm-3 e 2h e polifenóis totais (257,73 
mg/100g-1) na condição de 45°C, 300bar, 0,9g cm-3 e 2h em relação aos da extração 
sólido-líquido, que afetaram significativamente a manutenção dos compostos bioativos. 
Isso porque a extração por fluido supercrítico é mais seletiva que os métodos de 
extração convencionais. Uma vez que permite controlar e alterar a pressão e 
temperatura para extração, isso possibilita altas taxas de extração devido ao poder de 
solvatação do solvente e penetração na matriz do sólido. No entanto, apresenta um alto 
custo de investimento em equipamentos específicos que suportam altas pressões 
(PAES, 2013; FROHLICH et al., 2019). 
Em seu trabalho, Paes (2016) explorou as vantagens do emprego de dióxido de carbono 
supercrítico e de líquidos pressurizados na extração de compostos bioativos do resíduo 
do mirtilo (Vaccinium myrtillus L.), seco e in natura. Foram utilizadas diferentes 
proporções de CO2, água, água acidificada e etanol e verificou-se que a melhor 
condição foi encontrada no experimento com 90% CO2, 5% água e 5% etanol, por 
apresentar maiores concentrações de compostos fenólicos, antioxidantes e 
antocianinas no extrato obtido, porém com menor rendimento. Sendo assim, a 
recuperação de compostos bioativos a partir de resíduos de mirtilo pela extração com 
solventes pressurizados mostrou resultados promissores. 
Visando ao aproveitamento do subproduto da amora-preta, Machado (2014) empregou 
a técnica limpa de extração com líquido pressurizado (PLE) para obter extratos ricos em 
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seus principais compostos bioativos. Essa técnica consiste na extração com solventes 
líquidos em temperaturas acima do seu ponto de ebulição e abaixo do seu ponto crítico, 
sob altas pressões, visando aumentar a eficiência e a rapidez do processo. A condição 
que se considerou como a melhor foi a que empregou a mistura hidroetanólica (50 % 
v/v) como solvente de extração, na temperatura de 100 ºC. Quando comparado aos 
procedimentos convencionais, a PLE é muito mais eficaz na extração de fitoquímicos e 
de compostos fenólicos do resíduo da amora-preta. 
Por sua vez, Barba et al. (2015) comparou tratamentos alternativos na extração sem 
solventes orgânicos de componentes de alto valor agregado de bagaço de uva 
fermentado. Os métodos utilizados foram: Ultrassons (US), campos elétricos pulsados 
(PFE) e descargas elétricas de alta tensão (HVED), e foram aplicados em suspensões 
aquosas de bagaço de uva. O HVED provou ser a técnica mais interessante para obter 
maior recuperação de compostos fenólicos com menor necessidade de energia que o 
PFE e a US. O autor atribui tal resultado devido à fragmentação do produto, o aumento 
da superfície de contato promoveu a liberação de componentes fenólicos não-celulares. 
Além disso, a melhoria observada no HVED pode ser atribuída à liberação de compostos 
fenólicos ligados à parede celular. 
Há uma grande busca por tecnologias limpas que visem melhores extrações, com baixo 
consumo de solvente, alto rendimento e menor carga de poluição, e que preservem as 
propriedades funcionais dos extratos. Os métodos mais recentemente estudados são a 
extração com líquido pressurizado, extração com fluido supercrítico, extração assistida 
por ultrassom, extração por pulso elétrico, extração assistida por microondas. Sendo 
assim, é importante destacar o grande potencial destas técnicas inovadoras para a 
extração que têm sido estudadas na tentativa de alcançar processos com melhores 
características econômicas e ambientais garantindo maior sustentabilidade, segurança 
e qualidade (GARCIA MENDONZA et al., 2016; MORAIS et al.; 2016; DIÓRIO, 2017;). 
Todavia, há poucos trabalhos com o Jambolão envolvendo técnicas verdes e/ou 
inovadoras para extração de bioativos, suscitando que futuras pesquisas podem 
explorar estas condições. 
Em linhas gerais, avaliando os três compostos bioativos buscados nessa revisão, os 
métodos e solventes utilizados, o trabalho de Nunes (2020) apresentou os melhores 
valores para flavonóides e antocianinas, por meio da extração sólido-líquido utilizando 
etanol a 70% com ácido clorídrico como solvente. No entanto, visando outras 
alternativas, em seu estudo Santos (2015) também obteve bons resultados ao extrair os 
compostos bioativos do jambolão por meio do fluído supercrítico. 
 
Conclusão 

 
A seleção da técnica de extração mais adequada varia de acordo com o tipo de resíduo 
e a molécula alvo a ser extraída. Para a extração de compostos bioativos do jambolão 
não é possível determinar um solvente isolado que seja mais eficiente, os mais 
comumente utilizados são o etanol, metanol e água, isolados ou em combinações como 
as soluções hidroetanólicos e alcoólicas adicionadas de ácido. Quanto ao método, a 
convencional extração sólido-líquido ainda é muito utilizada, ainda sim, metodologias 
alternativas como o fluído super crítico se mostraram eficientes e promissoras. Portanto, 
se faz necessário considerar as características da amostra e o objetivo da pesquisa e 
aplicação na determinação do método e condições de extração de bioativos do 
jambolão. 
 
Referências 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1593 

 

ALMEIDA, Maria M. B. et al. Bioactive compounds and antioxidant activity of fresh exotic 
fruits from northeastern Brazil. Food Research International, CE: Brasil, v. 44, n. 7, p. 
2155-2159, ago. 2018. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996911002109. Acesso em: 02 
jun. 2020. 
ARAÚJO, L. M. Polpa de Jambolão (Syzygium cumini) desidratada por liofilização e 
secagem em leito de jorro: Caracterização físico-química e funcional e impacto da 
secagem. 2014. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química)-
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN. 
ARAÚJO, J. M. A., Química de alimentos: teoria e prática, 5°ed, Viçosa, MG: ed UFV, 
2011. 
BALIGA, Manjeshwar Shrinath. Phytochemistry, traditional uses and pharmacology of 
Eugenia jambolana Lam. (black plum): A review. Food Research International, 
Karnataka, India, v. 44, p. 1776-1789, 2011. 
BARBA, Francisco J. et al. Effect of alternative physical treatments (ultrasounds, pulsed 
electric fields, and high-voltage electrical discharges) on selective recovery of bio-
compounds from fermented grape pomace. Food and Bioprocess Technology, v. 8, n. 5, 
p. 1139-1148, 2015. 
BARBA, F. J. et al. Green alternative methods for the extraction of antioxidant bioactive 
compounds from winery wastes and by-products: A review. Food Science & 
Technology,v. 49, p.96-109, 2016. 
BRANDAO, Taís Silva de Oliveira et al . Changes in enzymes, phenolic compounds, 
tannins, and vitamin C in various stages of jambolan (Syzygium cumini Lamark) 
development. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas , v. 31, n. 4, p. 849-855, 2011. 
BRITO, Brenda de Nazaré do Carmo et al. Anthocyanins of jambolão (Syzygium cumini): 
Extraction and pH‐dependent color changes. Journal of food science, v. 82, n. 10, p. 
2286-2290, 2017. 
CORREA, Hugo Alexander M. et al. Compostos bioativos de extratos naturais= 
combinação de processos de extração com dióxido de carbono supercrítico, etanol e 
água. 2010. 
CHHIKARA, Navnidhi. Bioactive compounds and pharmacological and food applications 
of Syzygium cumini – a review. Food & Function, p. 6096-6115, 2018. 
DIÓRIO, Alexande. Determinação de compostos fenólicos e carotenóides do óleo de 
sementes de uva (Cabernet Sauvignon e Bordô) extraído por ultrassom. 2017. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Maringá. 
DOMINGUES, AFN et al. Pigmentos antociânicos do açaí (Euterpe oleracea Mart.) como 
evidenciadores de biofilme dental. In: PESSOA, JDC; TEIXEIRA, GHA. (Eds.). 
Tecnologia para inovação nas cadeias Euterpe. 1. ed. Brasília, DF: Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 2012. 174 p. 
ERECHIM, URI CAMPUS. Estudo comparativo de diferentes métodos de extração de 
compostos bioativos da casca do araçá-vermelho (Psidium cattleianum Sabine). 2017. 
Tese de Doutorado. Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. 
FARIA, Adelia F.; MARQUES, Marcella C.; MERCADANTE, Adriana Z. Identification of 
bioactive compounds from jambolão (Syzygium cumini) and antioxidant capacity 
evaluation in different pH conditions. Food chemistry, v. 126, n. 4, p. 1571-1578, 2011. 
FERNANDES, Lucas de Almeida et al. Antioxidantes naturais para aplicação em 
alimentos. 2019. 
FLÓREZ, N.; CONDE, E.; DOMÍNGUEZ, H. Microwave assisted water extraction of plant 
compounds. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, v. 90, n. 4, p. 590–607, 
abr. 2015. 
FROHLICH, Paula Cassiana et al. Avaliação dos efeitos da temperatura e pressão na 
extração do eugenol das folhas de cravo (Syzygium aromaticum) utilizando CO2 
supercrítico e cossolventes. 2019. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1594 

 

GARCIA MENDOZA, María del Pilar G. et al. Aproveitamento do resíduo agroindustrial 
de juçara (Euterpe edulis Mart.): um estudo de diferentes técnicas de extração de 
compostos fenólicos e antocianinas usando altas pressões. 2016. 
GUINDANI, M. et al. Estudo do processo de extração dos compostos fenólicos e 
antocianinas totais do HibiscusSabdariffa. XX Congresso Brasileiro de Engenharia 
Química, 2014. 
LIMA, Annete de Jesus Boari et al. Anthocyanins, pigment stability and antioxidant 
activity in jabuticaba [Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg]. Revista Brasileira de 
Fruticultura, v. 33, n. 3, p. 877-887, 2011. 
MACHADO, Ana Paula da Fonseca et al. Extração de compostos bioativos do bagaço 
da amora-preta (Rubus spp.) utilizando líquidos pressurizados. 2014. 
MORAES, Ingrid Vieira Machado de et al. Extração de compostos bioativos da folha da 
gravioleira (Annona muricata L.) e concentração dos extratos por ultra e nanofiltração. 
2016. 
NEVES, Laylla Sthéfany da Silva; SANTOS, Rodrigo Porfirio dos. Extração de 
Antocianinas da Casca de Jabuticaba (Myrciaria jaboticaba Berg.) assistida por 
Ultrassom. 2019. 
NOVELLO, Z. Extração e caracterização química de extratos obtidos de matrizes 
vegetais utilizando n-butano pressurizado como solvente. Tese de doutorado 
(Engenharia de Alimentos) – URI, Erechim. 2015. 
NUNES, J. S. Extração de antocianinas do Jambolão (Syzygium cumini). Tese 
(Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola) – Universidade Federal de 
Campina Grande, UFCG, 2020. 
OLIVEIRA, V.B., ZUCHETTO, M., OLIVEIRA, C.F., PAULA, C.S., DUARTE, A.F.S., 
MIGUEL, M.D., MIGUEL, O.G. Efeito de diferentes técnicas extrativas no rendimento, 
atividade antioxidante, doseamentos totais e no perfil por clae-dad de dicksonia 
sellowiana (presl.). Hook, dicksoniaceae. Rev. Bras. Pl. Med., Campinas, v.18, n.1, 
p.230-239, 2016. 
PAES, Juliana et al. Concentração de compostos bioativos de resíduos de mirtilo 
(Vaccinium myrtillus L.) usando extração com CO2 supercrítico e nanofiltração. 2016. 
PESSOA, José Dalton Cruz; TEIXEIRA, GH de A. Tecnologias para inovação nas 
cadeias euterpe. Embrapa Instrumentação-Livros científicos (ALICE), 2013. 
RODRIGUES, Christianne Elisabete da Costa. Utilização de solvente biorenovável nos 
processos de extração e desacidificação de óleos vegetais. 2011. Tese de Doutorado. 
Universidade de São Paulo. 
RIBEIRO, Letícia Gouveia. Extração assistida por micro-ondas de óleo essencial de 
folhas de eucalipto (eucalyptus urophylla x globulus). Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul,  Porto Alegre, 2018. 
RYDLEWSKI, Adriela Albino et al. Bioactive compounds, antioxidant capacity, and fatty 
acids in different parts of four unexplored fruits. Journal of Food Quality, v. 2017, 2017. 
SÁ, A.P.C.S. Potencial antioxidante e aspectos químicos e físicos das frações 
comestíveis 
(polpa e cascas) e sementes de Jamelão (Syzygium cumini, L. Skeels). Seropédica: 
Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, p.88, 2008. 
SALES, Handerson Lucas Duarte de et al. Utilização de água destilada na extração dos 
compostos bioativos de plantas alimentícias não convencionais. 2019. 
SANTOS, Wanessa Oliveira dos. EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS BIOATIVOS DA 
POLPA DE JAMBOLÃO (Syzygium cumini Lamark) COM CO2 SUPERCRÍTICO. Belém, 
2015. Dissertação de Pós-graduação. Universidade Federal do Pará. 
SANTOS, Aline Elias dos et al. Extração de compostos bioativos do jambolão (Syzygium 
Cumini (L.) Skeels) a baixas pressões e livre de solvente orgânico. 2017. Dissertação 
de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1595 

 

ŠAPONJAC V.T., ČANADANOVIĆ-BRUNET J., ĆETKOVIĆ G., DJILAS S. Detection of 
Bioactive Compounds in Plants and Food Products. In: Emerging and Traditional 
Technologies for Safe, Healthy and Quality Food. Food Engineering Series. Springer, p. 
81-109, 2016. 
SILVA, S. et al. Anthocyanin extraction from plant tissues: A review. Critical reviews in 
food science and nutrition, v. 57, n. 14, p. 3072-3083, 2015. 
SILVA, Aline Priscilla Gomes da. Composição química e propriedades funcionais de 
cambucá, jabuticaba e uvaia, frutas nativas da Mata Atlântica. Tese de Doutorado, 
Piracicaba, 2018. 
SKROVANKOVA, S., SUMCZYNSKI, D., MLCEK, J., JURIKOVA, T., & SOCHOR, J. 
Bioactive compounds and antioxidant activity in different types of berries. International 
journal of berries. International journal of molecular. 
 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1596 

 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1597 

 

Quadro 1. Teores de compostos bioativos de acordo com o método de extração e 
solventes utilizados. 
 

 
Anexo 1. Figura com os principais achados desta revisão. 
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TÍTULO: Perfil cognitivo linguístico de crianças bilíngues 

Resumo 

 
O bilinguismo é considerado um fenômeno mundial em que os indivíduos apresentam 
fluência em no mínimo duas línguas. Para o aprendizado da leitura e escrita numa 
segunda língua, a consciência fonológica é uma habilidade bastante importante, uma 
vez que compreender a relação existente entre fonema e grafema é crucial no processo 
de alfabetização. O objetivo do estudo foianalisar o perfil da produção científica na 
literatura nacional e internacional sobre o desenvolvimento da consciência fonológica 
no bilinguismo entre os anos de 2011 a 2020. Foi realizada uma análise bibliométrica 
por meio da busca de artigos em periódicos nacionais e internacionais, utilizando 
descritores em inglês e português. Para a seleção dos artigos foram considerados a 
leitura pelo título, seguida da leitura pelo resumo ou abstract e por fim, a leitura dos 
artigos completos. Foram identificados 43.424 artigos, destes foram excluídos 43.404 
por não cumprirem os critérios de inclusão, com 20 artigos selecionados para leitura 
final do texto completo e análise bibliométrica. O país com maior número de publicações 
encontradas foi os EStados Unidos, seguido do Brasil. A abordagem dos estudos foi 
predominantemente quantitativa e o tipo de estudo mais encontrado foi transversal, de 
corte prospectivo, com amostras acima de 100 participantes. Constatou-se maior 
número de publicações nos últimos 3 anos, contudo com pouca variedade nos aspectos 
metodológicos. 
 
 
Palavras-chave: Multilinguismo. Consciência Fonológica. Desenvolvimento Infantil. 

TITLE: Linguistic and cognitive profile of bilingual children 

Abstract 

 
Bilingualism is considered a worldwide phenomenon that serves to identify and 
understand individuals who are fluent in at least two languages. Phonological awareness 
is a very important skill for learning to read and write in a second language, because 
understanding the relationship between phoneme and grapheme is crucial to the literacy 
process. The objective of the study was toanalyze the profile of scientific production in 
national and international literature of bilingualism in the development of phonological 
awareness between the years 2011 to 2020. A bibliometric analysis was carried out by 
searching for articles in national and international journals, using descriptors in English 
and Portuguese. For the selection of articles, it were considered reading by the title, 
followed by reading by the abstract and finally, reading the full articles. 43,424 articles 
were analyzed, 43,404 of which were excluded for not meeting the inclusion criteria, with 
20 articles selected for final reading of the full text and bibliometric analysis. The country 
with the largest number of publications found was the USA, followed by Brazil. The study 
approach was predominantly quantitative, followed by the qualitative approach; and the 
type of study most found was cross-sectional and prospective, with samples above 100 
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participants. There has been a greater number of publications in recent 3 years, however 
with little variety in methodological aspects. 
 
 
Keywords: Multilingualism. Phonological awareness.Child Development. 

Introdução 

O termo bilinguismo, apesar de ser muito discutido, é considerado um fenômeno 
mundial em que os indivíduos apresentam fluência em no mínimo duas línguas, de 
forma que consigam realizar com eficiência a produção e compreensão desses idiomas 
(FLORES, 2005). 
 
A aquisição de uma nova língua pode ocorrer de duas maneiras, a primeira de forma 
precoce, quando o segundo idioma (L2) é adquirido entre o período do nascimento e 
infância; a segunda, de forma simultânea, quando a aquisição das duas línguas ocorre 
ao mesmo tempo, ou ainda,  de maneira sequencial, quando a aquisição da segunda 
ocorre após a aquisição completa da primeira língua (L1). Além disso, existem os 
bilíngues tardios, que são aqueles em que o aprendizado da segunda língua acontece 
na adolescência ou fase adulta (ALMEIDA, FLORES, 1933; MEGALE, 2005). 
 
A demanda pelo bilinguismo tem aumentado com o passar dos anos, visto que o mundo 
está cada vez mais dinâmico e globalizado. Assim, os pais têm optado por inserir seus 
filhos no ensino bilíngue, de modo que estes possam estar preparados para o mundo e 
para vivenciar outras culturas (FÁVARO, 2009). 
 
Desse modo, as escolas bilíngues devem abordar o currículo proposto pelo MEC tanto 
na língua materna quanto na L2, de modo que o escolar aprenda a L2 e os conteúdos 
curriculares simultaneamente (HOEXTER, 2017). Além disso, fazer o uso da segunda 
língua para apreensão dos conteúdos curriculares irá facilitar, também, na aquisição da 
L2 (CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS, 2017). 
 
Ainda não existe uma unanimidade na literatura sobre qual o melhor método para o 
ensino da segunda língua, visto que existem diferentes planos de ensino bilíngue que 
podem ser aceitos (HOEXTER, 2017). No entanto, a educação bilíngue deve ter como 
base um programa bem projetado, o qual deve apresentar as seguintes características: 
processo de alfabetização na língua materna que posteriormente será desenvolvida 
também no segundo idioma; ensino das disciplinas curriculares na primeira língua, sem 
tradução, o que fornecerá a base para a compreensão da segunda língua e; o 
conhecimento e domínio do segundo idioma, por meio de aulas de qualidade e bem 
elaboradas (KRASHEN, 1991).  
 
A compreensão das regras do princípio alfabético de escrita, ou seja, compreender os 
elos entre fonemas e grafemas, é necessária para o aprendizado da leitura e escrita, 
tanto na L1 quanto na L2. Nesse sentido, para entender este princípio, a habilidade de 
consciência fonológica é requisitada (SANTOS, BARRERA, 2017). Esta, é a capacidade 
de segmentar uma sequência de letras em unidades sonoras (fonemas) e manipulá-las 
(WAGNER, TORGESEN, 1987). Através desta habilidade, o indivíduo realizará a 
associação do grafema ao fonema, e irá compreender que tais unidades estão 
presentes em diferentes palavras (SANTOS, BARRERA, 2017; JASINSKA, PETITTO, 
2018). 
 
Diante disso, inserir a criança no ensino bilíngue durante o processo de alfabetização 
pode trazer influências positivas para o desenvolvimento das habilidades de leitura 
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(HICKMANN, GUIMARÃES, HICKMANN, 2017). Estudos demonstram que existem 
benefícios do bilinguismo para o desenvolvimento cognitivo da criança e das funções 
executivas, como a memória de trabalho e a atenção (DAVID, 2016).  
 
Ainda assim, não há consenso na literatura acerca das vantagens e desvantagens do 
ensino bilíngue para a consciência fonológica das crianças, sendo necessário mais 
investimento e estudos a respeito desta temática (QUARESMA, 2018). Neste caso, 
como a bibliometria é um método de análise quantitativa para estudos científicos, esta 
se torna um caminho para ser usado como metodologia, com a finalidade de mensurar 
a contribuição e a produção científica quanto ao presente tema (DA SILVA, 2013; 
MACIAS-CHAPULA, 1998). 
 
Dessa forma, o objetivo dessa revisão bibliométrica é analisar o estado da arte da 
produção científica nacional e internacional sobre o bilinguismo no desenvolvimento da 
habilidade de consciência fonológica em crianças, no período de 2011 a 2020. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma revisão bibliométrica sobre o estado da arte do bilinguismo no 
desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica. Foi realizada a busca de 
artigos em periódicos nacionais e internacionais indexados nas bases de dados 
eletrônicas Pubmed, Lilacs, Medline, Eric, Periódico CAPES e Scielo no período de 2011 
a Abril de 2020. Além disso, foram realizadas buscas manuais nas referências dos 
artigos encontrados na pesquisa inicial e no Google Acadêmico a fim de identificar o 
maior número de artigos possível. Foram utilizados os seguintes descritores (em inglês 
e português), sobre o tema em evidência, utilizando os seguintes termos livres em 
português: bilinguismo AND consciência fonológica, bilinguismo AND habilidades 
fonológicas, bilinguismo AND fonologia. E em inglês: bilingualism AND phonology, 
bilingualism AND phonological awareness e bilingualism AND phonological skills. 
Os critérios de elegibilidade para seleção da amostra foram: a) artigos publicados em 
periódicos nacionais e internacionais com texto completo, gratuito e disponível na base 
de dados; b) em inglês e/ou português; c) Artigos experimentais, observacionais e de 
revisão, publicados em português e/ou inglês publicados nos últimos 10 anos. Não 
foram incluídos artigos de opinião, série de casos, estudos de casos ou comunicações. 
Para a seleção dos artigos foi considerado inicialmente a leitura pelo título, seguida da 
leitura pelo resumo ou abstract e, finalmente, a leitura dos artigos completos, 
potencialmente relevantes para a revisão. Ressalta-se que cada etapa foi realizada por 
dois autores de forma individual e às cegas, em caso de divergência um terceiro autor 
era solicitado. Os artigos duplicados foram excluídos e a análise foi realizada por meio 
de uma planilha do Excel, com a tabulação dos seguintes dados: ano de publicação, 
título do periódico, país de publicação, delineamento da pesquisa, palavras chaves. 
Para análise, foram realizados testes de tendência central, como média e mediana, e 
frequência. 
Figura 1. Fluxograma de busca 
 
Resultados e Discussões 

 
A busca realizada compreendeu artigos publicados entre 2011 e abril de 2020, dos quais 
foram encontrados 43.424. Destes, 43.404 foram excluídos por não cumprirem os 
critérios de elegibilidade. Enquanto, vinte foram selecionados via Pubmed, Medline, 
Google Scholar e Periódicos CAPES. Em bases de dados como Lilacs, Eric e Scielo 
não foram encontrados artigos utilizando os critérios prévios de seleção. 
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A hipótese para o expressivo número inicial de artigos encontrados são a quantidade 
significativa de publicações com os descritores isolados selecionados. Por exemplo, ao 
utilizar somente o descritor “bilingualism” no Google Scholar em abril de 2020 pôde-se 
encontrar um total de 362.000 artigos encontrados. Se combinado com “phonological 
awareness” esse número reduz para 39.700. Dessa forma, os filtros utilizados foram 
cruciais para a seleção dos artigos. 
No que se refere ao ano das publicações encontradas pode-se dizer que houve uma 
variação quanto ao número de publicações por ano no período pesquisado. Em 2011 
foi encontrado apenas um artigo que propôs investigar a aquisição de habilidades 
fonológicas de leitura em crianças monolíngues e bilíngues, apontado como um tipo de 
estudo sobre o tema pouco desenvolvido na época, encontrou-se que os participantes 
utilizavam de medidas de consciência fonológica para a leitura em ambos os grupos. 
Nos anos seguintes, no período que se refere a 2012-2014, foi encontrado um aumento 
em relação a 2011, contudo não houve estudos publicados nos anos de 2015 e 2016. 
Após, há aponta um crescimento (figura 2), especialmente em 2019 que concentrou o 
maior número de estudos publicados (25%). 
Figura 2. Publicações por ano 
O enfoque dos estudos em 2019 consistiu em investigar o desempenho dos 
participantes nas habilidades de consciência fonológica, especialmente comparar 
diferentes grupos. Por exemplo, um estudo que investigou a competência em 
consciência fonológica em diferentes níveis de bilíngues (ABDON, MAGHANOY, 
ALIETO et al., 2019). Enquanto outro buscou compreender os papéis das habilidades 
fonológicas em chineses da primeira língua (L1) e da segunda língua (L2), o inglês 
(DENG, CHOI, TONG, 2019). Seguindo as mesmas perspectivas dos estudos descritos 
anteriormente, pesquisadores compararam bilíngues chinês-inglês e monolíngues do 
inglês em consciência fonológica, morfológica e vocabulário (HSU, IP, ARREDONDO et 
al., 2019). 
Os estudos atuais seguem o mesmo modelo metodológico encontrado em 2011, o 
diferencial deve-se aos grupos de participantes estudados e a diversificação de 
habilidades investigadas, para além da consciência fonológica. Ressalta-se que um dos 
possíveis fatores para o aumento no número de artigos publicados ser maior nos últimos 
três anos deve-se ao advento da globalização. Com isso, a procura por escolas 
bilíngues aumentaram e consequentemente o anseio de estudar os seus impactos e/ou 
benefícios. 
Em relação ao número de publicações por país, os EUA concentra 25% dos estudos 
realizados neste período, enquanto 15% foram realizados no Brasil, os mesmos 10% 
em Cingapura, China e África do Sul cada. Os demais países tiveram apenas um estudo 
publicado cada (Fig. 3). Predominantemente as publicações foram em inglês, apenas 
10% em português. 
Figura 3. Número de publicações por país 
Foram encontradas quatro palavras-chave mais recorrentes, embora haja uma 
variedade na quantidade de descritores. Ao total foram encontradas 62 palavras-chave 
diferentes, sendo a palavra multilingualism a de maior ocorrência, seguida por 
phonological awareness e bilingualism (Fig. 4). Essa variação de descritores e a falta de 
homogeneidade de uma palavra-chave em concordância, pode refletir na dificuldade de 
encontrar as publicações nos bancos de dados. 
Figura 4. Descritores dos artigos encontrados 
As revistas Reading and Writting, a International Journal of Bilingual Education and 
Bilingualism e a Journal of Learning Disabilities, foram as únicas das dezesseis revistas 
que tiveram mais de uma publicação, 3, 2 e 2 respectivamente. A International Journal 
of Bilingual Education and Bilingualism é uma revista nova focada em temas como 
bilinguismo, multilinguismo, a educação do bilinguismo e a aquisição de novos idiomas. 
Enquanto a Journal of Learning Disabilities fornece séries especiais de publicações em 
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campos, como matemática, ciências e as dificuldades de aprendizagem como prática 
discursiva. A mais citada, a Reading and Writing é um periódico acadêmico 
interdisciplinar e interprofissional, de acesso aberto, que explora aspectos da 
alfabetização em contextos institucionais, socioculturais e disciplinares. 
Figura 5. Número de Revistas 
Da mesma forma que os descritores, não houve homogeneidade nas revistas, o que 
pode significar que não há uma revista de referência específica sobre o tema. Por outro 
lado, demonstra que a Int. Journal of Bilingual Education and Bilingualism pode estar se 
tornando essa revista de referência, por abordar especificamente o tema do bilinguismo. 
O tipo de abordagem dos estudos mais recorrente encontrada foi a quantitativa (95%). 
Apenas 5% apresentou abordagem qualitativa, sendo esta publicação uma revisão 
bibliográfica. Predominam os artigos do tipo transversal (85%) que geralmente 
comparam os participantes em distintos grupos com a habilidade de consciência 
fonológica e de corte prospectivo (80%), em que há a coleta de novos dados. Em relação 
a amostra dos participantes, foi possível observar que a maior parte dos estudos 
contaram com mais de cem participantes (Fig. 6). 
Tabela 1. Aspectos Metodológicos dos Estudos 
 
Conclusão 

 
Diante dos achados, foi possível observar um aumento nas publicações sobre 
bilinguismo e consciência fonológica nos últimos três anos, comparado com anos 
anteriores. Os Estados Unidos da América concentram o maior número de publicações, 
enquanto a Revista Reading and Writing é a que obteve mais estudos publicados no 
período. 
O presente estudo apontou pouca variação entre os estudos em relação aos aspectos 
metodológicos (tipo de estudo, corte e abordagem), o que torna o mesmo relevante no 
tocante à necessidade de produção de mais pesquisas que analisem os efeitos do 
bilinguismo nas habilidades da consciência fonológica por meio de estudos 
longitudinais. 
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TÍTULO: PROCESSAMENTO FONOLÓGICO EM ESCOLARES BILÍNGUES 

PORTUGUÊS-FRANCÊS EM FASE DE ALFABETIZAÇÃO 

Resumo 

 
INTRODUÇÃO: O processamento fonológico é a capacidade que utiliza da informação 
fonológica para o desenvolvimento da linguagem escrita. A sua formação é constituída 
por três componentes: consciência fonológica, acesso fonológico ao léxico mental e 
memória de trabalho fonológica. Pesquisas sugerem que o desempenho de consciência 
fonológica de crianças bilíngues é melhor comparada a de crianças monolíngues, mas 
ainda há poucos estudos quanto aos demais componentes. MÉTODO: estudo 
transversal, descritivo e quantitativo. A amostra foi composta por 15 estudantes divididas 
igualmente em três grupos do 1º, 2º e 3° ano do ensino fundamental. Foram avaliadas 
as habilidades: consciência fonológica – pelos instrumento CONFIAS, memória de 
trabalho fonológica – prova de repetição de não palavras e acesso ao léxico mental- 
RAN. RESULTADOS: Os resultados demonstraram diferença significativa na 
consciência fonológico- nível do fonema, valor total e RAN objetivos. Não houve 
diferença significativa para memória de trabalho fonológica, RAN dígitos, RAN cores e 
RAN letras. Em relação a comparação entre os grupos no post-hoc de Dunn, foi possível 
observar diferença significativa no nível do fonema entre o terceiro e segundo ano, 
enquanto no RAN objetos, houve diferença entre primeiro e terceiro ano. 
CONCLUSÃO: Evidenciou-se que os escolares bilíngues do terceiro ano apresentaram 
melhor desempenho em consciência fonológica e nomeação automática rápida quando 
comparados aos anos anteriores.  
 
Palavras-chave: linguagem; bilinguismo, desenvolvimento infantil. 

TITLE: PHONOLOGICAL PROCESSING IN PORTUGUESE-FRENCH BILINGUAL 

SCHOOLS IN LITERACY PHASE 

Abstract 

INTRODUCTION: Phonological processing is the capacity that uses phonological 
information for the development of written language. Their training consists of three 
components: phonological awareness, phonological access to the mental lexicon and 
phonological working memory. Research suggests that the performance of phonological 
awareness in bilingual children is better compared to that of monolingual children. 
METHOD: cross-sectional, descriptive and quantitative study. The sample was 
composed of 15 students divided equally into three groups of the 1st, 2nd and 3rd year 
of elementary school. The following skills were evaluated: phonological awareness - 
using the CONFIAS instrument, phonological working memory - repetition of non-words 
and access to the mental lexicon- RAN. RESULTS: The results showed a significant 
difference in phonological awareness - phoneme level, total value and objective RAN. 
There was no significant difference for phonological working memory, RAN digits, RAN 
colors and RAN letters. Regarding the comparison between groups in Dunn's post-hoc, 
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it was possible to observe a significant difference in the phoneme level between the third 
and second year, while in the RAN objects, there was a difference between the first and 
third year. CONCLUSION: It was evident that bilingual students in the third year had 
better performance in phonological awareness and quick automatic naming when 
compared to previous years. 
 
Keywords: language; bilingualism, child development. 

Introdução 

O processamento fonológico refere-se ao uso da informação tendo em vista a estrutura 
fonológica da linguagem oral e compreende habilidades que estão relacionadas ao 
desenvolvimento da leitura e escrita, sendo elas: consciência fonológica, memória de 
trabalho fonológica e acesso ao léxico mental(PARK,2019). 
O acesso fonológico ao léxico mental é a capacidade de acessar as informações 
armazenadas no léxico mental do indivíduo. A memória de trabalho fonológica consiste 
na habilidade do sujeito de reter e recuperar informações que foram apresentadas 
verbalmente. Enquanto a consciência fonológica, é a capacidade do indivíduo de 
perceber e manipular os sons da língua, facilitando a aprendizagem da relação grafema-
fonema(SILVA,BALBINO,SOUZA,2018; WAGNER,TORGESEN,1987). 
Tais habilidades são imprescindíveis para o aprendizado da leitura e da escrita, uma 
vez que é necessário que o indivíduo perceba e manipule os sons da língua, bem como 
retenha informações fonológicas da linguagem para desempenhar tarefas de 
codificação e decodificação (PARK,2019). 
Pesquisadores relatam o interesse na investigação do processamento da linguagem em 
crianças bilíngues, devido às vantagens que indivíduos bilíngues têm demonstrado na 
flexibilidade cognitiva, quando comparados aos monolíngues. Além disso, o bilinguismo 
traz benefícios diretamente para as funções superiores da primeira língua, como: 
atenção, memória, linguagem, processamento, imaginação e 
inibição(HICKMANN,GUIMARÃES,HICKMANN,2017). 
Dessa forma, estudos apontam que crianças bilíngues apresentam melhor desempenho 
em provas de consciência fonológica, comparando a escolares monolíngues, devido a 
“Cross-Language Transfer Theory” (teoria da transferência de linguagem 
cruzada)(KUO,UCHIKOSHI,YANG,2016). Esta, afirma que o indivíduo utiliza o 
conhecimento acerca da sua primeira língua (L1) para auxiliar no aprendizado da 
segunda (L2)(YANG,COOC,SHENG,2017). Ademais, outros estudos que compararam 
o desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica em bilíngues e 
monolíngues demonstraram que os bilíngues obtiveram melhores resultados, de forma 
que evidenciou-se que a exposição a uma segunda língua não causa prejuízos a 
habilidades de consciência fonológica. 
Verifica-se na literatura pesquisas que permeiam a hipótese de que a exposição à uma 
segunda língua não interfere na velocidade de nomeação automática rápida. No 
entanto, o aumento dessa velocidade torna-se mais clara com a progressão escolar, 
assim, embasando o fato que essa habilidade sofre influência do tempo no 
desenvolvimento da linguagem(MAZON,OPPENHEIMER-FLEURY,BALDISSERI et al. 
2018) 
Com relação a memória de trabalho fonológica, estudos observaram que as crianças 
bilíngues apresentaram melhor desempenho nesta habilidade quando comparadas aos 
seus pares monolíngues(PARK,2019; HANZEN, MACIZO,DUÑANBEITIA,SALDAÑA et 
al.,2016; TAKATSU,2017), principalmente nas provas de pseudopalavras e dígitos na 
ordem inversa(PARK,2019). 
Apesar de ter havido um aumento significativo de pesquisas relacionando o bilinguismo 
e o desenvolvimento das habilidades de linguagem, a relevância deste estudo está na 
escassez de pesquisas nacionais que abordem a influência do bilinguismo nas 
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habilidades preditoras para a leitura e seu desenvolvimento, especialmente em 
bilíngues português-francês. 
Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo comparar o desempenho de 
crianças bilíngues em tarefas de processamento fonológico no início da alfabetização. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob número de parecer 3.232.732 e o CAAE 
45619.4.0000.5292, seguindo a resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS 
466/12 sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 
Pesquisas Envolvendo Seres Humanos. 
O estudo foi realizado com estudantes do 1° ao 3° ano do ensino fundamental, em uma 
escola bilíngue francesa. A amostra foi incluída por conveniência. Para seleção foram 
adotados como critérios de inclusão: (a) Pelo menos dois anos de exposição na língua 
francesa (b) Sem histórico de dificuldade de aprendizagem e/ou distúrbios neurológicos; 
(c) aprendizes de segunda língua de forma sequencial. Participaram 15 crianças, 
subdivididos nos seguintes grupos: (a) G1: cinco crianças matriculadas no 1° ano;(b)G2: 
cinco crianças matriculadas no 2° ano;(c)G3: cinco crianças matriculadas no 3° ano. 
Procedimentos 
As avaliações foram realizadas em quatro sessões individuais de sessenta minutos. 
Embora alguns instrumentos utilizados sejam para a faixa etária de escolares de maior 
idade, optou-se por estes devido à escassez de instrumentos nacionais para crianças 
matriculadas no primeiro ano. Foram aplicados os seguintes protocolos: 
1) Consciência fonológica: Instrumento de avaliação sequencial (CONFIAS) 
(MOOJEN,2003). Este teste é composto por 16 tarefas, como síntese, segmentação, 
identificação, produção, exclusão e transposição silábica e fonêmica.Essas tarefas são 
organizadas de forma que seus níveis de dificuldades crescem 
gradativamente.Primeiramente realiza-se a consciência silábica, que corresponde a 
primeira parte do teste, formada por nove itens, e a segunda parte do teste, fonêmica, 
formada por sete itens. O avaliador deve ler as instruções contidas no teste, além dos 
exemplos que estão presentes em cada quadro. Antes de iniciar o teste, o avaliador 
deve propor duas tarefas iniciais, para ver como está a compreensão da criança. 
Algumas tarefas do instrumento irão precisar do auxílio de uma prancha com desenhos, 
na qual o avaliador irá pedir para a criança abrir cada figura de uma vez e realizar a 
atividade proposta, após isso ela deve fechar a figura e abrir a próxima, de forma que o 
avaliador diga as palavras apenas uma vez, se a criança pedir a repetição, deve-se 
considerar como incorreta. Cada acerto equivale a 1 ponto, sendo o total da consciência 
silábica 40 e a fonêmica 30, totalizando 70 pontos. Seus resultados devem ser 
comparados com às hipóteses de escrita apresentadas por Ferreiro e Teberosky (1991). 
2) Memória de trabalho fonológica: teste de repetição de não palavras e dígitos (Grivol 
e Hage, 2011): O avaliador irá começar pela prova de não palavras que é composta por 
40 palavras inventadas e irá falar cada palavra que compõe a lista, pedindo para a 
criança repeti-las de forma imediata. Cada acerto na primeira tentativa equivale a 2 
pontos, se acertar na segunda vez recebe 1 ponto e atribui-se 0 quando ela não 
conseguir em nenhuma das tentativas. Após isso, o avaliador irá seguir para a prova de 
dígitos, formada por dígitos na ordem direta e inversa, sendo a forma de pontuação 
semelhante à das pseudopalavras. Os resultados apresentados se dão em relação a 
escolaridade e idade do indivíduo. 
3) Acesso ao léxico mental: utilizou-se o Teste de nomeação automática rápida (RAN) 
(FERREIRA,CAPELLINI,CIASCA et al., 2003) e o Teste de nomeação automática 
(TENA) (SILVA,MECCA,MACEDO,2018). Ambas as provas têm como objetivo estimar 
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a capacidade do indivíduo em nomear uma sequência de estímulos, ou seja, irá medir 
a velocidade que a criança exibe em verbalizar de forma rápida um estímulo visual. Os 
testes também são semelhantes quanto a sua aplicação, sendo divididos em quatro 
subtestes, onde devem nomear cores, objetos, letras e dígitos. O profissional irá 
inicialmente fazer um treino com a criança, para ver se ela compreendeu o teste, e logo 
então, ele iniciará dispondo em frente ao indivíduo as pranchas, e deverá cronometrar 
o tempo de cada subteste. O TENA pode ser aplicado em crianças com faixa etária entre 
três anos e nove anos e onze meses. Os resultados são relacionados com a idade do 
escolar. 
Análise dos dados 
Foi realizada análise descritiva das variáveis categóricas e quantitativas, por meio das 
frequências absolutas (n) e da média, desvio padrão, respectivamente. Para a análise 
inferencial foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis em conjunto com post-
hoc de Dunn foram utilizados para a comparação entre os grupos, considerando o 
intervalo de confiança de 95% e o nível de significância de 0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
Inicialmente é apresentado os resultados de estatística descritiva e inferencial, para 
descrever e comparar o desempenho de cada ano escolar. Foram utilizados os pontos 
brutos de todos os instrumentos, tendo em vista que alguns deles não possuem 
percentis ou transformação para pontuação ponderada, como o caso do RAN. 
A primeira habilidade analisada é a consciência fonológica, a pontuação dos subtestes 
(fonema e sílaba) e a sua pontuação bruta total foram consideradas e apresentadas na 
tabela 1. 
Por meio das análises inferenciais é possível observar diferença significativa entre os 
grupos no subteste de fonema (p= 0,034 e na pontuação total do CONFIAS (p=0,038). 
Enquanto que no subteste fonema não houve diferença estatisticamente significativa 
(p=0,301). 
Os resultados totais no teste que avalia a memória de trabalho fonológica demonstraram 
que não houve diferença significativa entre os anos iniciais do ensino fundamental. O 
mesmo ocorre em seus subtestes, a memória de trabalho ordem direta com 
p=0,970ememória de trabalho ordem inversa comp=0,168. 
Na tabela 3, os dados apresentados referem-se aos resultados do teste de nomeação 
automática rápida. Observe que na análise inferencial, houve apenas diferença 
significativa entre os grupos no subteste cores (p=0,018). 
Em análise posterior com o intuito de averiguar as diferenças intergrupos foi utilizado o 
post-hoc de Dunn. No CONFIAS total, a análise apontou que o desempenho obtido pelo 
terceiro ano foi significativamente superior ao primeiro ano, por outro lado, não houve 
diferença significativa entre terceiro-segundo e segundo-primeiro. Na análise 
intergrupos do subteste fonema, houve diferença entre o terceiro e segundo, porém não 
houve entre os demais anos. 
Para a análise intergrupos do subteste de nomeação automática rápida, o RAN objetos, 
foi encontrada diferença significativa entre o primeiro ano e o terceiro ano. Enquanto 
que, para as demais análises intergrupos, não houve diferença significativa (p<0,005). 
O presente estudo buscou compreender o desempenho no processamento fonológico 
de bilíngues do português-francês no início da alfabetização. A amostra foi composta 
por 15 crianças do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, divididas por três 
grupos de cinco crianças cada, de acordo com o seu ano escolar. 
Comparando os achados obtidos nos resultados da prova de consciência fonológica, 
observou-se que as crianças do terceiro ano obtiveram melhor desempenho em relação 
aos demais anos, concordando com o estudo de Figueira e Botelho (2017) que, apesar 
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de não ter sido realizado com crianças bilíngues, comparou o desempenho de escolares 
do 2º e 3º ano do ensino fundamental em uma prova de consciência fonológica, na qual 
os sujeitos do terceiro ano obtiveram maior número de acertos. 
Outros estudos realizaram comparação entre escolares bilíngues e monolíngues nas 
habilidades de consciência fonológica e encontraram desempenho distinto entre os 
grupos. O grupo bilíngue apresentou melhores resultados principalmente no subteste 
de consciência fonêmica, sendo considerada uma habilidade mais complexa que a 
consciência silábica. Esse melhor desempenho pode ser explicado pela entrada de 
maiores informações linguísticas que as crianças bilíngues estão expostas, resultando 
no desenvolvimento das habilidades relevantes para discriminação fonêmica 
(PARK,2019; SOUZA,LEITE,2014). 
Em relação aos dados de nomeação automática rápida, observou-se que não houve 
diferença de desempenho entre o terceiro e segundo ano escolar, assim como, entre o 
segundo e primeiro ano. Este resultado expressa que a exposição ao segundo idioma 
não parece ter interferido na velocidade ao acesso do léxico mental. Assim, os 
resultados corroboram o estudo realizado com crianças matriculadas no primeiro e 
segundo ano do ensino fundamental (MAZON,OPPENHEIMER-FLEURY,BALDISSERI 
et al. 2018), foi visto que também não houve diferenças significativas entre os dois 
grupos. 
Todavia, a análise dos resultados obtidos de nomeação automática rápida demonstrou 
que o desempenho apresentado pelo terceiro ano na habilidade de acesso ao léxico 
mental foi superior ao primeiro. Isso significa que em um acompanhamento longitudinal 
durante a progressão escolar, o aumento na precisão e rapidez nesta habilidade entre 
os grupos podem tornar-se mais claras. Esse melhor desempenho se dá uma vez que 
a habilidade possui influência do desenvolvimento e organização da linguagem. Dessa 
forma, a progressão escolar possibilita maior velocidade e precisão no acesso ao léxico 
mental (MAZON,OPPENHEIMER-FLEURY,BALDISSERI et al. 2018). 
Os resultados obtidos no teste que avalia a memória de trabalho fonológica apontaram 
que não houve diferença significativa entre os anos iniciais do ensino fundamental nas 
crianças bilíngues avaliadas. No entanto, achados encontrados na literatura em crianças 
monolíngues em processo de alfabetização (1° ano) observou que os sujeitos de idade 
mais avançada obtiveram melhores resultados nas tarefas de memória de trabalho 
fonológica, quando comparados aos mais novos. Isto pode ocorrer, visto que a 
escolarização proporciona condições para que os indivíduos desenvolvam estratégias 
e desempenhem melhor resultado nestas tarefas (GINDRI,2006). 
O estudo de Park, realizado com crianças bilíngues (coreano-português) e monolíngues 
(português) do primeiro ano, observou que entre estes dois grupos não houve diferença 
estatisticamente significante na tarefa de repetição de palavras e pseudopalavras, da 
habilidade da memória de trabalho fonológica. Entretanto, na tarefa de repetição de 
dígitos na ordem direta e inversa, o grupo bilíngue obteve um melhor desempenho 
(PARK,2019). 
Ademais, Hansen, Macizo e Duñabeitia et. al.8 também realizaram um estudo 
comparativo entre crianças bilíngues e monolíngues e observaram que as bilíngues de 
séries iniciais obtiveram vantagem na habilidade de memória de trabalho fonológica 
quando comparados aos seus pares monolíngues, enquanto aquelas mais velhas não 
foram observadas diferenças. 
 
Conclusão 

 
Este estudo evidenciou que a consciência fonológica evoluiu ao passar dos anos nas 
crianças bilíngues deste estudo, visto que os resultados do terceiro ano nesta habilidade 
foram melhores quando comparados aos anos anteriores. Entretanto, com relação à 
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habilidade de memória de trabalho fonológica, não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significantes entre os anos. Já na nomeação automática rápida, 
observou-se que o terceiro ano obteve resultados superiores quando comparado ao 
primeiro ano. 
Dessa forma, faz-se necessário a compreensão da necessidade de ampliação da 
amostra para a realização de estudos futuros a respeito desta temática, especialmente 
no comparativo com crianças monolíngues para esclarecimentos de habilidades que se 
diferem em diferentes situações educacionais. 
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TÍTULO: Proteoma total de Selaginella convoluta 

Resumo 

O objetivo do projeto é analisar o perfil proteômico da espécie Selaginella convoluta e a 
relação de suas características com os mecanismos que a mesma se utiliza para ser 
classificada como planta de ressurreição. Para obter uma visão geral de como esta 
planta se adapta à seca, é necessário conhecer as alterações fisiológicas, bioquímicas 
e morfológicas, sendo a abordagem proteômica uma ferramenta interessante para 
entender como ela lida com a reidratação e a dessecação. Para tanto, foram realizadas 
extrações de proteínas totais de raízes e partes aéreas de Selaginella convoluta, em 
estado irrigado e dessecado, para traçar uma comparação de diferentes respostas 
celulares e pesquisar o perfil de proteínas responsáveis por tais mecanismos. Assim, as 
análises foram feitas no software PatternLab for Proteomics e os dados obtidos foram 
posteriormente comparados com o perfil proteômico de uma espécie modelo. Os dados 
obtidos nos ensaios mostraram que, em ambos os órgãos, o estado dessecado 
apresentou maior número de proteínas, contribuindo para a ideia de que, para situações 
estressantes como a do ambiente da Caatinga, essa espécie possui mecanismos de 
defesa e é capaz de se adaptar mesmo com o mínimo teor de água. 
 
Palavras-chave: Caatinga; moléculas bioativas; proteoma; Selaginella convoluta. 

TITLE: Total proteome of Selaginella convoluta 

Abstract 

The project aim is to analyse the proteomic profile from Selaginella convoluta and the 
relationship of its characteristics with the mechanisms it uses to be classified as a 
resurrection plant. In order to obtain an overview of how this plant adapts to drought, it 
is necessary to know the physiological, biochemical and morphological changes, being 
the proteomic approach an interesting tool to understand how it copes with dryness and 
dessication. Therefore, were performed extractions of total proteins from roots and aerial 
partes of Selaginella convoluta, in irrigated and desiccated state to trace a comparison 
of different cellular responses and survey the profile of proteins responsible for such 
mechanisms. Thus, analyzes were made using the PatternLab for Proteomics software 
and the data obtained were subsequently compared to the proteomic profile from a 
model species. The data obtained from the assays showed that in both organs, the 
desiccated state showed a higher protein number, contributing to the idea that for 
stressful situations as the regarding from Caatinga's environment, this species have 
response mechanisms and are able to adapt even with a minimum water content. 
 
Keywords: Caatinga; bioactive molecules; proteome; Selaginella convoluta. 

Introdução 
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O ambiente da caatinga apresenta diversas peculiaridades, principalmente em relação 
à adaptação climática das plantas e animais. Esse bioma é afetado por secas extremas, 
característica marcante do clima semiárido, devido a isso, a vegetação precisou 
desenvolver mecanismos de sobrevivência em razão da pouca disponibilidade de água 
(RICARDO et al., 2018).  
As chamadas ‘’plantas de ressurreição’’ podem sobreviver mesmo com <5% de sua 
água total nos tecidos vegetativos e são capazes de recuperar seu metabolismo e 
crescimento normais dentro de algumas horas após a reidratação (RAMANJULU et al., 
2002). A espécie Selaginella convoluta do gênero Selaginella, se enquadra nesse 
requisito por conseguir sobreviver sob condições diversas de seca. Endêmica da 
Caatinga, ela ainda é pouco estudada e por isso levanta a necessidade de estudos que 
possam compreender o seu metabolismo. Morfologicamente essas plantas sofrem 
extrema dessecação e as folhas se enrolam e se tornam secas, quando reidratadas, 
logo ficam verdes e retomam a sua plenitude metabólica (SAH et al., 2005).  
Como essas plantas passam por numerosos ciclos de secagem e reidratação, uma 
estratégia baseada na rápida indução de mecanismos de proteção seria essencial para 
garantir sua sobrevivência (PANDEY et al., 2010). No ambiente da Caatinga, a espécie 
S. convoluta está sujeita principalmente a estresses de origem abiótica, como a falta de 
água e altas temperaturas. Portanto, ao se depararem com esses fatores essas 
espécies geram respostas de defesa que estão geralmente relacionadas com genes 
envolvidos na fotossíntese, metabolismo do açúcar, transporte, síntese proteica, 
citoesqueleto, produção de energia e metabolismo secundário (WANG et al., 2010). 
De acordo com os resultados obtidos em estudos, o estresse hídrico aumenta o acúmulo 
de ácido abscísico endógeno(ABA) para regular genes/proteínas responsivas à 
desidratação. As atividades de enzimas antioxidantes (como exemplo, superóxido 
dismutase, peroxidase e catalase) também aumentam nessa situação, por outro lado, 
tanto a taxa de fotossíntese quanto o teor de clorofila diminui gerando modificações 
essenciais em resposta a desidratação (WANG et al., 2010).  
Para entender como acontece esse processo de adaptação, a análise proteômica entra 
como uma ferramenta que possibilita aliar informações macroscópicas (perda da 
coloração verde, enrolamento das folhas) com as respostas moleculares (diminuição da 
taxa fotossintética, síntese de determinados metabólitos) e assim elucidar os 
comportamentos de tolerância à seca. Nos últimos anos, a análise proteômica tornou-
se uma técnica essencial para estudar como acontece esse mecanismo (COOPER, 
2002; INGLE et al., 2007; CARPENTIER et al., 2008). Isso porque é possível fazer um 
mapeamento dos processos bioquímicos, revelando os constituintes proteicos reais que 
desempenham as funções enzimáticas, regulatórias e estruturais codificadas pelo 
genoma e transcriptoma (DEEBA et al., 2016).  
Portanto, o desenvolvimento desse projeto visa sobretudo a valorização da espécie S. 
convoluta a partir do desenvolvimento de estudos relacionados a ela, buscando 
entender os mecanismos dos quais se utiliza para sobreviver a secas extremas. 
Correlacionando estes achados à produção de metabólitos secundários e a inserção da 
espécie no restrito grupo de plantas da ressurreição, têm-se um dos principais objetivos 
deste estudo. 
  
2. OBJETIVOS  
2.1 OBJETIVO GERAL Analisar o proteoma de Selaginella convoluta (folhas e raízes) 
nas condições de hidratação e desidratação com o objetivo de compreender a resposta 
adaptativa dessa planta e o reflexo disso na produção de moléculas bioativas de 
interesse farmacêutico.  
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
2.2.1 Analisar os dados ômicos de S. convoluta (proteoma e metaboloma) e investigar 
suas possíveis moléculas bioativas de interesse farmacêutico  
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2.2.2 Delinear hipóteses de resposta e tolerância à dessecação da espécie em estudo 
através da integração de dados ômicos. 
 
Metodologia 

 
Foi feito um plano de trabalho prévio em S. convoluta, que teve como proposta realizar 
a prospecção metabolômica e proteômica descritiva de duas partes desta planta (partes 
aéreas e raízes) sob duas condições de irrigação (seca e irrigada). A coleta das partes 
da planta (S. convoluta) foi feita na estação ecológica do Seridó no município de Serra 
Negra do Norte e em seguida foi feito o armazenamento em condições previamente 
definidas (congelamento em N2 líquido, manutenção em freezer -80 °C). Em seguida, 
foi feito a extração e logo após deu-se continuidade às análises do proteoma que foram 
desenvolvidas no núcleo de proteômica da Universidade de Brasília. 
Inicialmente foram feitas análises por cromatografia líquida acoplada a espectrômetro 
de massas em tandem (CL-EM/EM) e os dados obtidos foram convertidos por softwares 
responsáveis por analisar dados espectrométricos de forma a melhorar a qualidade dos 
dados obtidos para realização das etapas de análises posteriores. Após essa etapa, 
confrontou-se os dados conseguidos, com dados de referência. A espécie selecionada 
como referência foi a Selaginella moellendorffii por ser a única da família 
Selaginellaceae com genoma completamente descrito, para anotação dos nossos 
dados utilizou-se o software Pattern Lab for Proteomics, onde enfim obteve-se o 
proteoma anotado. 
A partir da anotação destes peptídeos houve análises de função e integração das 
proteínas que permitem comparar o perfil proteômico dos órgãos e estados propostos 
no estudo. Após a obtenção das informações acerca das proteínas encontradas pôde-
se elaborar diagramas de Venn que foram responsável por fazer as comparações 
quantitativas das proteínas descritas entre as partes da planta e estados de hidratação 
bem como buscar os dados para construção de treemaps no percurso de análise 
funcional, ainda nesta, e com as identidades proteicas no formato FASTA, realizou-se 
uma análise no site BlastKoala para pesquisa da inserção em vias metabólicas das 
proteínas anotadas. 
 
Resultados e Discussões 

 
As análises foram feitas a fim de coletar informações acerca das proteínas presentes 
nas partes das plantas sob seus diferentes estados de hidratação (seca e irrigada) e 
fazer um comparativo inicialmente entre a espécie estudada (Selaginella convoluta) e a 
espécie selecionada como modelo referência (Selaginella moellendorffii) com a intenção 
de observar as características em comum nos perfis dessas espécies denominadas 
como plantas da ressurreição. Para isso, utilizou-se um site 
(http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn) para criação de diagramas de Venn 
com os códigos UniprotKB AC/ID de cada órgão e estado de hidratação, a fim de melhor 
ilustrar essas características. 
Ao compararmos o número de proteínas semelhantes entre os dois perfis, em ambos 
os órgãos nas diferentes condições de irrigação, foi possível observar que o número em 
condições de seca eram superiores ao estado irrigado, o que aumenta a hipótese de 
que muitas delas tem funções exclusivas especializadas na sobrevivência dessas 
espécies em ambiente com pouca água e nos seus determinados mecanismos de 
resistência, uma vez que quando comparamos os resultados com o estado irrigado o 
perfil é bastante diferente. 
Este fato pode representar a síntese de proteínas exclusivas e especializadas para a 
manutenção da planta em situação de dessecação, tanto para o desempenho de 
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mecanismos de resistência clássicos já descritos em outras espécies classificadas no 
grupo de plantas da ressurreição, como exemplos, o incremento do metabolismo de 
carboidratos, o aumento da síntese de proteínas antioxidantes. E também na produção 
de proteínas relacionadas a síntese de metabólitos especializados envolvidos no 
processo de tolerância à dessecação (alcaloides, poliaminas, flavonoides e polifenóis), 
metabólitos de interesse no objetivo geral do trabalho. 
Em relação às proteínas em comum aos dois estados de irrigação tanto em raízes como 
em partes aéreas, observam-se que em sua maioria são proteínas não caracterizadas, 
por isso foi necessário desenvolver uma segunda anotação tomando agora como 
referência outra espécie (Arabdopsis thaliana), sendo os resultados desta mais 
significativos em comparação ao anterior. 
A espécie Arabdopsis thaliana foi escolhida pois é a planta modelo melhor descrita 
disponível nas bases de dados. Para tanto, realizou-se o confronto entre os dados (S. 
convoluta X A. thaliana) e foram relatados os totais: 233 proteínas em partes aéreas 
irrigadas (AI) e 316 em partes aéreas secas (AS), nas raízes se identificou em condição 
irrigada (RI) 87 proteínas e em seca 89 proteínas (RS). Ao contrário da primeira 
anotação, a segunda conseguiu obter resultados similares aos dados obtidos no 
proteoma de S. convoluta sendo rara a ocorrência de proteínas não caracterizadas, 
oferecendo assim dados que sustentam uma melhor discussão. Novamente, os 
resultados apresentam uma tendência à ocorrência de uma maior abundância de 
proteínas em condição de dessecação para ambos os órgãos, o que corrobora com 
resultados anteriormente encontrados. (Representado na Figura 1) 
Nesta segunda anotação as proteínas encontradas em partes aéreas na condição 
irrigada foram de duas principais classes, sendo estas relacionadas à energia e defesa. 
Já para as partes aéreas secas foram identificas uma maior quantidade de proteínas 
caracterizadas o que significa que esses órgãos possuem uma resposta mais ampla 
relacionada às condições de seca. Para raízes em condição irrigada, ambas as 
proteínas identificadas unicamente neste estado estariam relacionadas à defesa contra 
o estresse oxidativo. Em condição de seca, as proteínas identificadas fazem parte do 
grupo das chaperonas, ligadas a transporte de proteínas e relacionadas ao metabolismo 
de nucleotídeos, todos os grupos de proteínas citadas são relacionados direta ou 
indiretamente a comportamentos de tolerância à dessecação. 
No estado não irrigado, em ambos os órgãos foram observadas proteínas ligadas à 
fotossíntese, ao metabolismo de carboidratos, proteínas ligadas a transporte e à defesa 
contra o estresse oxidativo. De acordo com estudos desenvolvidos por Wang e 
colaboradores (WANG et al., 2010) o déficit hídrico leva ao fechamento estomático e à 
redução de atividade fotossintética, que pode ajudar as plantas a lidar com desidratação, 
reduzindo os danos de espécies reativas de oxigênio (ROS). 
  
TREEMAPS 
  
A elaboração dos treemaps foi feita a partir de uma pesquisa em uma base de dados de 
genes e peptídeos denominada PANTHER (www.pantherdb.org), onde as proteínas 
foram agrupadas de acordo com seus processos biológicos de forma a facilitar a 
organização de maneira hierárquica das suas determinadas funções. Após organizar as 
proteínas de acordo com os órgãos e estados de irrigação, esses dados foram 
transferidos para o site chamado REVIGO (http://revigo.irb.hr/) para criação dos 
treemaps. Assim como para os diagramas de Venn, estes processos foram realizados 
para ambas anotações (S. moellendorffii e A. thaliana), sendo novamente a segunda 
mais robusta devido a maior identificação das proteínas. 
  
PROCESSOS BIOLÓGICOS 
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Respostas para (Selaginella convoluta X Arabdopsis thaliana) 
As respostas para (Selaginella convoluta X Arabdopsis thaliana) foram mais 
significativas tendo em vista que houve maior semelhança entre os perfis proteicos. Em 
ambas as partes a quantidade de proteínas foram quantitativamente parecidas, 
ocorrendo poucos processos exclusivos de cada estado. 
Para partes aéreas, levando em conta os processos exclusivos, foi possível observar 
uma ocorrência de aumento na complexidade das moléculas produzidas conforme a 
desidratação. Essa característica é comum das plantas da ressurreição pois ao passar 
por um estresse hídrico tais espécies precisam desenvolver meios de respostas para 
manter-se viva nesse ambiente, caso contrário, ela morreria por desidratação. Portanto, 
a presença de uma maior quantidade de proteínas nesse estado colabora com a ideia 
de que essas espécies apresentam defesas especializadas para a manutenção da 
planta frente ao estresse em que ela é exposta. (Representado na Figura 2) 
Para raízes houve um maior número de processos exclusivos, chamando atenção para 
a ocorrência única de resposta a estresse apenas na condição irrigada, bem como os 
processos de ocorrência única em condição seca, sendo estes ligados principalmente a 
transporte e sinalização, processos essenciais no desenvolvimento de tolerância a seca. 
(Representado na Figura 3) 
  
Vias Metabólicas (BlastKoala) 
Utilizando dados embasados em A/. thaliana, realizou-se a análise pelo site BlastKoala 
correlacionando as proteínas identificadas a vias metabólicas e distribuindo-as 
conforme as principais características funcionais identificadas, a fim de incrementar os 
dados de função acerca das proteínas encontradas. (Representado na Figura 4) 
Ambas as condições em parte aéreas compartilham principalmente três processos de 
vias metabólicas em comum sendo estas o metabolismo de carboidratos, o 
processamento da informação genética e o metabolismo energético, demonstrando 
mais uma vez a similitude na resposta metabólica da planta a ambos os estados 
diferenciando somente em proporção na ocorrência de tais processos. Na condição de 
seca em partes aérea destacou-se também a ocorrência única de vias relacionadas ao 
processo de metabolismo de nucleotídeos, há maior ocorrência deste processo em 
raízes onde é discutida a importância de proteínas relacionadas a estas vias como 
essenciais para manutenção da síntese de proteínas no estado de seca. 
Em raízes houve um compartilhamento bastante semelhante na proporção da 
ocorrência das vias metabólicas entre os estados de irrigação, sendo as três principais 
vias em ambas o processamento da informação genética, processos celulares, e o 
processamento de informações ambientais. Vale ressaltar a ocorrência de categorias 
exclusivas em cada estado, aparecendo em condição irrigada proteínas ligadas a vias 
relacionadas a doenças humanas. E para a condição de seca, houve ocorrência 
exclusiva de proteínas ligadas ao processamento da informação genética a nível 
proteico. 
 
Conclusão 

 
Tendo em vista as análises feitas, a espécie S. convoluta apresenta características 
específicas de sobrevivência à seca e por isso pode ser considerada como uma planta 
da ressurreição. Além das características presentes no seu perfil morfológico e 
bioquímico, a presença de genes e moléculas especializadas na resposta ao estresse 
hídrico também colaboram com esses resultados. 
Os dados obtidos a partir de análises de softwares mostraram que em ambos os órgãos, 
no estado dessecado, o número de proteínas aumentou, colaborando com a ideia de 
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que nessa situação de estresse, essas espécies disponibilizam de mecanismos de 
respostas e conseguem se adaptar mesmo com um nível hídrico mínimo. 
Em síntese, os resultados obtidos auxiliaram no entendimento de como essa espécie 
se comporta frente às características ambientais do bioma da caatinga, seu habitat 
natural, e como o seu comportamento pode ser explicado pelo seu perfil proteômico. 
Acredita-se que os resultados discutidos aqui contribuirão como uma ferramenta de 
informação para a continuidade de estudos relacionados a essa espécie e para a 
produção de possíveis metabólitos de interesse farmacêutico. 
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Figura 1 - Diagrama de Venn 
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Figura 2 - Principais processos biológicos de partes aéreas 
 

 
Figura 3 - Principais processos biológicos de raízes 
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Figura 4 - Vias metabólicas 
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TÍTULO: Avaliação antropométrica de uma comunidade indígena no Rio Grande do 

Norte. 

Resumo 

No Brasil, os povos indígenas estão expostos a transformações ambientais e 
socioeconômicas que os colocam em situação de alta vulnerabilidade frente a 
problemas de ordem alimentar e nutricional. O estado do Rio Grande do Norte possui 
oito comunidades indígenas, mas a situação do estado nutricional desta população é 
desconhecida pelo setor público, e não há registro de nenhum estudo que tenha 
realizado avaliação antropométrica. Portanto, o objetivo deste trabalho foi contribuir para 
conhecer o estado nutricional da comunidade Mendonça do Amarelão, e, desta forma, 
contribuir para retirar os indígenas potiguares da situação de invisibilidade na qual se 
encontram, orientando e apontando ações a serem demandadas pelo setor público para 
o alcance destes povos à políticas e programas sociais. Foi realizada a avaliação 
antropométrica de 39 indígenas, sendo coletados peso, estatura e perímetro da cintura. 
Os resultados indicam um alerta para a desnutrição proteico energética nas crianças e 
adolescentes, ao mesmo tempo que sobrepeso e obesidade apresentam-se como 
problemas nutricionais importantes entre os adultos e idosos. Serão necessários mais 
estudos que aprofundem os conhecimentos atuais sobre antropometria, estado 
nutricional, consumo alimentar e insegurança alimentar dos povos indígenas do Rio 
Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Indígenas, antropometria, estado nutricional, segurança alimentar 

TITLE: Anthropometric assessment of an indigenous community in Rio Grande do Norte 

Abstract 

In Brazil, indigenous peoples are exposed to environmental and socioeconomic changes 
that place them in a situation of high vulnerability in the face of food and nutritional 
problems. The state of Rio Grande do Norte has eight indigenous communities, but the 
situation of the nutritional status of this population is unknown to the public sector, and 
there is no record of any study that carried out an anthropometric assessment. Therefore, 
the objective of this work was to contribute to get to know the nutritional status of the 
Mendonça do Amarelão community, and, in this way, to help remove indigenous 
potiguares from the invisibility situation in which they find themselves, guiding and 
pointing out actions to be demanded by the public sector to the reach of these peoples 
to social policies and programs. Anthropometric assessment of 39 indigenous people 
was carried out, with weight, height and waist circumference collected. The results 
indicate an alert for energy protein malnutrition in children and adolescents, while 
overweight and obesity present themselves as important nutritional problems among 
adults and the elderly. Further studies are needed to deepen current knowledge about 
anthropometry, nutritional status, food consumption and food insecurity of indigenous 
peoples in Rio Grande do Norte. 
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Introdução 

No Brasil, os povos indígenas estão expostos a transformações ambientais e 
socioeconômicas que os colocam em situação de alta vulnerabilidade frente a 
problemas de ordem alimentar e nutricional. Nesse sentido, estudos pontuais realizados 
em comunidades indígenas revelam a fragilidade de muitos povos frente às 
consequências das carências alimentares, favorecida pelas precárias condições de 
saneamento, entre outros determinantes. A situação de Insegurança Alimentar e 
Nutricional (INSAN) é mais grave na população indígena, sendo responsável pelos altos 
índices de mortalidade infantil entre os indígenas. Inquéritos antropométricos realizados 
em comunidades indígenas revelam prevalências de déficits de estatura moderados ou 
elevados em menores de cinco anos (SANTOS; COIMBRA JR, 2003; LEITE et al., 
2013). Ademais, 50% dos índios adultos, apresentam algum grau de sobrepeso (LEITE 
et al., 2013; COIMBRA JR, 2014). Definida como “o acesso regular e permanente a 
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais...”(LOSAN, 2006), a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 
vem sendo cada vez mais ameaçada por mudanças climáticas, conflitos territoriais e 
pandemias de obesidade e desnutrição (SWINBURN et al., 2019) e, recentemente, por 
doenças infectocontagiosas, como a Covid-19 (FAO, 2020). Tudo isto tem direcionado 
o monitoramento dos países e organismos internacionais para o tema da SAN (FAO, 
IFAD, UNICEF, 2019). Em relação à questão nutricional, tem-se percebido que as 
características da alimentação natural dos índios e o padrão de gasto energético se 
modificaram no decorrer do tempo e estão cada vez mais escassos devido às mudanças 
socioambientais, culturais e comportamentais, assemelhando-se às comunidades não 
indígenas. Estas mudanças exercem importante influência sobre os determinantes de 
saúde, levando, atualmente, à elevadas prevalências de obesidade e de doenças 
crônicas não transmissíveis, como revelado pelo I Inquérito Nacional de Saúde e 
Nutrição dos Povos Indígenas (BRASIL, 2009). Apesar da carência de estudos sobre o 
estado nutricional de indígenas, estudos mais recentes e isolados têm demonstrado 
uma mudança no perfil antropométrico e nutricional, caracterizada por uma diminuição 
de indivíduos com baixo peso ou peso normal, e um aumento no percentual de 
indivíduos com sobrepeso ou obesidade (BOARETTO, 2015). Outros estudos 
realizados em relação à situação de insegurança alimentar e consumo alimentar e 
nutricional dos povos indígenas no Brasil, sinalizam preocupação relacionada às 
mudanças verificadas no padrão antropométrico e de consumo alimentar destas 
populações, uma nova configuração somada à antigos problemas nutricionais. Doenças 
carenciais, como desnutrição e anemia, coexistem com elevadas prevalências de 
doenças crônicas entre indígenas do Nordeste (Coimbra Jr. et al., 2013), sendo que 
muitas destas podendo ser consideradas consequências da insegurança alimentar e 
nutricional da população. Segundo estudo do Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Norte (CONSEA/RN) juntamente à FUNAI/RN 
e lideranças indígenas do estado em 2017 (CALAZANS et al, 2017), apontou que o 
estado possui, atualmente, oito comunidades indígenas, pertencentes a três etnias: 
Potiguara, Tapuia e Tapuia-Paiacú. Nestas, foram identificados 4.088 indígenas. A 
comunidade indígena Mendonça do Amarelão, de etnia potiguara, é uma das maiores 
do estado, com uma estimativa populacional de 1.100 indígenas. Entretanto, a situação 
do estado nutricional desta população é desconhecida pelo setor público, e não há 
registro de nenhum estudo que tenha realizado avaliação antropométrica. Portanto, o 
objetivo deste trabalho foi contribuir para conhecer o estado nutricional desta população, 
e, desta forma, contribuir para retirar os indígenas potiguares da situaçao de 
invisibilidade na qual se encontram, orientando e apontando ações a serem 
demandadas pelo setor público. 
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Metodologia 

 
A pesquisa é constituida pelas etapas de levantamento bibliográfico, coleta de dados e 
tabulação e análise de dados com auxílio do software EpiCollect 5. Em 2019.2, a equipe 
deu início as atividades com reuniões para ajustar o questionário a ser aplicado a 
população indígena. Este aborda os tópicos: Caracterização Socioeconômica e 
Demográfica do Domicílio; Caracterização da Alimentação Familiar; Identificação do 
Acesso às Políticas Públicas; Avaliação da insegurança alimentar através da Escala 
Brasileira Insegurança Alimentar (EBIA); Condições de Saúde e Antropometria. Nesse 
mesmo semestre também foram realizados momentos de capacitação em Avaliação 
Antropomética e utilização do software EpiCollect 5. Para iniciar as coletas, foi acordada 
entre a equipe a realização de um estudo piloto no dia 09/12/19 na comunidade indígena 
Mendonça do Amarelão. O objetivo do estudo piloto foi avaliar a adequação dos 
questionários, a utilização do software no celular e a organização da equipe ao 
entrevistar as famílias. Nesse momento, a equipe de 10 pesquisadores treinados foi até 
a comunidade e entrevistou e coletou dados de 6 famílias indígenas. No momento da 
coleta, a equipe realizou a entrevista de pesquisa socioeconômica-demográfica e 
posteriormente, fez a avaliação antropométrica de todos os membros da família, 
estratificados por faixa etária. Antes de tudo, foram esclarecidos aos participantes os 
objetivos e procedimentos do estudo, o fato da inclusão ser opcional e que poderiam 
recusar-se a participar de qualquer etapa sem nenhum prejuízo, bem como que seriam 
preservados os preceitos éticos de não identificação dos sujeitos, seguindo as normas 
para pesquisa com seres humanos constantes na Resolução nº466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Após a leitura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), e esclarecidas as dúvidas, foi solicitado aos participantes a 
assinatura do mesmo As medidas de peso e estatura foram mensuradas segundo as 
técnicas propostas por Lohman et al, (1988), adotadas pelo Ministério da Saúde (Brasil, 
2011). O peso foi medido em balança digital portátil, com as pessoas descalças e com 
o mínimo de vestimentas; para a medição da estatura foi usado um estadiômetro vertical 
portátil. A estatura foi mensurada com as pessoas descalças, em posição vertical, com 
os calcanhares juntos e encostados ao antropômetro e com a cabeça no plano 
horizontal no plano de Frankfurt. A partir das medidas de peso e estatura foram 
calculados os índices antropométricos adotados para avaliar o estado nutricional em 
cada ciclo de vida, que serão classificados conforme proposto pela Organização Mundial 
da Saúde (Onis et al, 2007; WHO, 2006), e pelo Ministério da Saúde brasileiro (Brasil, 
2011). O perímetro da cintura também foi mensurado no intuito de identificar riscos para 
complicações metabólicas associadas à obesidade central em adultos. Foram 
considerados os pontos de corte propostos pela Organização Mundial da Saúde e pelo 
Ministério da Saúde brasileiro (Brasil, 2011). As mensurações de estatura/comprimento 
e perímetro da cintura foram realizadas em duplicata de cada pessoa, tomando-se a 
média como estimativa da estatura. Os instrumentos utilizados para a coleta foram: 
Estadiômetro Sanny Portátil ES-2060; Balança de Plataforma Digital Portátil; Fita 
antropométrica; Balança Pediátrica Digital Portátil; Aparelho Celular com o questionário 
da pesquisa baixado em plataforma digital (Epicollect 5). Depois do estudo piloto, foi 
realizado alguns ajustes no questionário e a primeira coleta do estudo ficou marcada 
para o dia 14/03/2020. Neste dia, 9 pesquisadores foram até a comunidade indígena do 
Amarelão e, divididos em quatro equipes, realizaram a coleta. Os dados foram 
cadastrados e armazenados através do celular dos pesquisadores no aplicativo 
Epicollect 5 e transformados em planilha no Excel. A coleta seguinte estava marcada 
para o dia 23/03/2020, mas com a suspensão das atividades da UFRN devido a 
pandemia da Covid-19 toda a pesquisa foi interrompida. 
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Resultados e Discussões 

 
Até o momento em que foi possível fazer a coleta de dados, foi realizada a avaliação 
antropométrica em 39 pessoas. Sendo esta uma quantidade pequena em relação a 
amostra total desejada para a pesquisa. Do total de indígenas estudados (39), 23 são 
do sexo feminino (58,9%) e 16 (41,1%) são do sexo masculino. Para realizar a 
avaliação, a amostra (n=39) foi dividida em faixas etárias, sendo 23 adultos (58,9%), 6 
idosos (15,4%) e 10 (25,6%) crianças e adolescentes. Entre os adultos (n=23) observou-
se que 8 (34,8%) foram classificados na faixa de eutrofia, 10 (43,5%) em sobrepeso, 3 
(13%) em obesidade I e 2 (8,7%) em obesidade II. Destes, 7 (30,4%) apresentaram 
baixo risco para complicações metabólicas associadas à obesidade, 5 (21,7%) 
apresentaram risco elevado e 11 (47,8%) apresentaram risco muito elevado. Do total de 
idosos (n=6), 1 (16,6%) estava eutrófico, 4 (66,6%) estavam na faixa de sobrepeso e 1 
(16,6%) na faixa de obesidade I. Destes, 1 (16,6%) foi classificado com baixo risco para 
complicações metabólicas associadas à obesidade, 2 (33,3%) com risco elevado e 3 
(50%) com risco muito elevado. Nas crianças e adolescentes (n=10) foi possível 
observar 4 (40%) estavam eutróficas, 5 (50%) foram classificadas com baixo peso e 1 
(10%) com obesidade. Quando considerados os aspectos socioeconômicos e 
ambientais dos indivíduos dessa população, observa-se que as condições de vida são 
precárias. Não há abastecimento de água para que as famílias possam cultivar 
alimentos em quantidades suficientes para consumo e comercialização. Além disso, não 
há oportunidade de emprego, o que deixa as famílias dependentes do beneficiamento 
da castanha como fonte de renda. As consequências disso são a extrema pobreza e a 
insegurança alimentar que afetam diretamente na saúde e no estado nutricional e 
antropométrico das pessoas. Estes dados indicam um alerta para a desnutrição protéico 
energética nas crianças e adolescentes do Amarelão, ao mesmo tempo que sobrepeso 
e obesidade apresentam-se como problemas nutricionais importantes entre os adultos 
e idosos. Essas condições nutricionais nas crianças e adolescentes podem estar 
associadas, entre outros aspectos, à exposição a condições ambientais adversas 
oriundas da precariedade das condições de saneamento e a carência alimentar e 
nutricional. No que tange aos adultos e idosos é possível apontar aspectos alimentares 
e redução da atividade física como alguns dos principais determinantes do perfil 
nutricional observado. Ademais, a incorporação de hábitos alimentares ligados aos 
costumes da sociedade envolvente, com o distanciamento da sua cultura, a diminuição 
das práticas tradicionais ligadas à produção de alimentos e a localização da comunidade 
margeada por centros urbanos e demais populações não indígenas que facilitam o 
acesso a alimentos industrializados são fatores que caracterizam um alerta. Nesse 
sentido, uma pesquisa sobre o consumo alimentar desta população seria interessante 
para complementar este estudo e contribuir para uma maior compreensão dos 
problemas atuais de saúde e nutrição da população indígena do Rio Grande do Norte. 
 
Conclusão 

 
Semelhante ao que vem sendo apontado em pesquisas com outras populações 
indígenas do país, observou-se que, entre a comunidade do Amarelão, o sobrepeso e 
a obesidade acometem grande número de indivíduos. Serão necessários mais estudos 
que aprofundem os conhecimentos atuais sobre antropometria, estado nutricional, 
consumo alimentar e insegurança alimentar dos povos indígenas do Rio Grande do 
Norte. É importante ressaltar que medidas como implementação de rotinas de vigilância 
nutricional por parte dos serviços de saúde nos diversos grupos etários, melhoria das 
condições de saneamento, expansão e melhor efetividade dos serviços de atenção à 
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saúde e estímulo para a diversificação dos padrões alimentares (incluindo ênfase em 
atividades de pesca, caça, coleta e cultivo) podem ter impactos positivos na 
configuração do perfil alimentar e nutricional da população da comunidade indígena do 
Amarelão . 
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TÍTULO: Implementação da diretriz clínica para identificação e tratamento de traumas 

mamilares 

Resumo 

Diante dos benefícios a saúde física e mental que a amamentação promove a criança 
desde o início de sua vida e da atuação do enfermeiro nessa temática, como profissional 
que pode apoiar ao aleitamento materno, observa-se a importância da promoção de um 
cuidado otimizado, sistematizado, padronizado e baseado em evidências científicas, 
onde a elaboração e implementação de diretrizes clínicas, mostra-se como um 
instrumento que fornece subsídio clínico para a tomada de decisão na prática 
profissional. O objetivo deste estudo é elaborar uma diretriz clínica para identificação e 
tratamento de traumas mamilares, bem como avaliar as estratégias de difusão, 
disseminação e implementação da diretriz. Trata-se de um estudo realizado em três 
etapas, onde a primeira é um estudo metodológico, com abordagem quantitativa 
referente a elaboração e validação de uma diretriz clínica para identificação e tratamento 
de traumas mamilares decorrentes do processo de aleitamento materno, a segunda 
etapa, pertence a um estudo quase experimental, do tipo antes e depois, analítico com 
abordagem quantitativa de tratamento e análise de dados, relativo a intervenção 
educativa para implementação dessa diretriz, e, por fim, a terceira etapa concerne ao 
monitoramento da implementação da diretriz clínica. 
 
Palavras-chave: Trauma mamilar; Diretriz clínica; Enfermagem 

TITLE: Clinical Guideline for Identification and Treatment of Mamillary Trauma: 

Elaboration, Implementation and Monitoring 

Abstract 

Given the benefits to physical and mental health that breastfeeding promotes the child 
from the beginning of his life and the role of the nurse in this theme, as a professional 
who can support breastfeeding, the importance of promoting optimized, systematized 
care is observed , standardized and based on scientific evidence, where the 
development and implementation of clinical guidelines is shown as an instrument that 
provides clinical support for decision making in professional practice. The aim of this 
study is to develop a clinical guideline for the identification and treatment of nipple 
trauma, as well as to evaluate the dissemination and implementation strategies of the 
guideline. This is a study carried out in three stages, where the first is a methodological 
study, with a quantitative approach regarding the development and validation of a clinical 
guideline for the identification and treatment of nipple trauma resulting from the 
breastfeeding process, the second stage belongs to to a quasi-experimental study, of 
the before and after type, analytical with a quantitative approach to data treatment and 
analysis, related to educational intervention for the implementation of this guideline, and, 
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finally, the third step concerns the monitoring of the implementation of the clinical 
guideline. 
 
Keywords: Nipple trauma; clinical guideline; Nursing 

Introdução 

A amamentação é a base da vida por ser o primeiro contato nutricional do lactente, 
proporcionando-lhe uma melhor saúde física e mental ao longo dos anos, bem como a 
prevenção de sobrepeso/obesidade, diabetes tipo 1 e tipo 2, além de contribuir para o 
desenvolvimento intelectual da criança e na redução da morbimortalidade infantil por 
infecções. Soma-se também aspectos positivos do aleitamento materno à mãe, haja 
vista que é um importante fator de prevenção do câncer de mama e de ovário. (PINTO 
et al, 2018; (WOLDEAMANUEL, 2020) No tocante aos objetivos de desenvolvimento 
sustentável do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o 
aleitamento materno é capaz de contemplar os tópicos 1: “acabar com a pobreza em 
todas as suas formas, em todos os lugares”; 2: “acabar com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável”; e o 
10: “reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.”(SBP, 2018) Apesar das 
benesses, ainda há uma prevalência alta no desmame precoce, relacionadas ao meio 
e à mãe. Quanto ao primeiro fator, estão inclusos: o uso de bicos, chupetas e 
mamadeiras, alta hospitalar em aleitamento materno exclusivo, tabagismo e álcool na 
gestação, orientação em grupo, horários pré-definidos para AM, vínculo empregatício 
informal, licença-maternidade, parto em maternidade privada ou conveniada com o 
SUS, água, chá e outros leites, nível econômico, pré-natal, residir em área urbana, 
trabalho materno, escolaridade materna e escolaridade e presença paterna; e 
relacionados à mãe, inclui-se: idade, número de filhos, tipo de parto, experiência na 
amamentação, intercorrências na gestação, intenção de amamentar, queixa materna na 
amamentação, gestação múltipla e fissura mamilar. (NERI, ALVES, GUIMARÃES, 2019; 
PIVETTA et al., 2018) Perante isto, é importante destacar a atuação do enfermeiro 
nessa temática, cujo é apontado como o profissional que pode apoiar o aleitamento 
materno desde o pré-natal. Evidencia-se que as consultas de enfermagem, à nível 
ambulatorial, impulsionam a prática do aleitamento materno exclusivo e o ganho 
ponderal de peso de crianças atendidas. (BELEZA et al, 2019; FASSARELA et al., 2018) 
Com vistas a promoção de um cuidado aperfeiçoado, sistematizado, padronizado e 
baseado em evidências científicas, a elaboração e implementação de diretrizes clínicas 
têm se mostrado um instrumento que fornece subsídio clínico para a tomada de decisão 
na prática profissional. (MEGA, LOPES, SANTOS, PETRAMALE, 2015; BRASIL, 2016) 
Diante da importância de um cuidado sistematizado e seguro em relação aos traumas 
mamilares, o objetivo deste estudo é elaborar uma diretriz clínica a respeito da 
identificação e tratamento de traumas mamilares, como também avaliar o impacto da 
implementação desta com os enfermeiros. Desta forma, a pesquisa apresenta 
benefícios multilaterais: aos enfermeiros, que por meio de uma educação continuada, 
poderão desenvolver suas habilidades quanto a identificação e o tratamento de traumas 
mamilares, favorecendo uma melhor assistência de enfermagem; aos docentes e 
discentes da graduação e pós-graduação, considerando que a presente intervenção 
educativa poderá ser objeto de estudo de pesquisas futuras, beneficiando também o 
meio acadêmico; e por fim, às puérperas com traumas mamilares, pois receberão uma 
assistência de enfermagem capaz de contemplar as demandas de cuidados destas 
pacientes. 
 
Metodologia 
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Trata-se de um estudo quase experimental, do tipo antes e depois, analítico com 
abordagem quantitativa de tratamento e análise de dados. Será realizado no Hospital 
Universitário Ana Bezerra, localizado no município de Santa Cruz/RN. A instituição 
presta assistência materno-infantil para a região do Trairi, oferecendo serviços de 
ginecologia e obstetrícia, pediatria e neonatologia. É também uma instituição certificada 
como Hospital Amigo da Criança (IHAC) e vinculada à Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. O objetivo “disseminação de uma diretriz clínica” será contemplado 
por meio de uma intervenção educativa com os enfermeiros, sendo aplicado um 
instrumento de coleta de dados, cuja finalidade é avaliar e comparar o conhecimento 
destes profissionais, antes e após a intervenção (pré e pós-teste). Um único instrumento 
será utilizado nesta etapa e terá três categorias de perguntas: a primeira categoria trata 
dos aspectos relacionados ao perfil dos profissionais que cuidam de puérperas em 
processo de lactação no HUAB; a segunda, será composta por questões de múltipla 
escolha (4 opções) elaboradas a partir do conhecimento obtido das revisões da 
literatura. Esta seção irá avaliar o conhecimento dos enfermeiros quanto à identificação 
e tratamento dos traumas mamilares; por fim, a última categoria versará sobre a 
avaliação do profissional quanto à metodologia utilizada na intervenção educativa. 
Consta-se como critérios de inclusão deste objetivo: enfermeiros que lidam diretamente 
com à promoção do aleitamento materno e, consequentemente, com os traumas 
mamilares e disponibilidade de horário para participar integralmente da intervenção 
educativa, sendo essa a composição da população do estudo. Os critérios de exclusão 
serão: profissionais que estiverem afastados da assistência direta às puérperas e 
profissionais que estejam de férias ou qualquer tipo de licença no momento da coleta 
de dados. A população será composta por enfermeiros no Hospital Universitário Ana 
Bezerra que contemplem estes critérios. O período de coleta de dados da fase de 
disseminação será entre os meses de janeiro e maio de 2021. Essa etapa foi consentida 
pela divisão de enfermagem do HUAB. Por conseguinte, na fase de implementação 
serão combinadas estratégias de educação continuada e monitoramento, as quais, 
combinadas, possam fortalecer a incorporação da aplicabilidade de uma diretriz clínica 
na tomada de decisão. Após a disseminação, serão publicados lembretes periódicos da 
presença da diretriz nos meios de comunicação comuns a todos os funcionários do 
hospital, para que possam consultá-lo sempre que necessário, bem como o contato da 
pesquisadora inserida no serviço para possíveis esclarecimentos. (CONITEC, 2016; 
RNAO, 2002) 
 
Resultados e Discussões 

 
A literatura apresenta o trauma mamilar como uma das causas mais relevantes para o 
desmame precoce e, em concomitância, uma real necessidade de capacitar os 
enfermeiros para atender à demanda de cuidados no que diz respeito à amamentação 
e o tratamento e prevenção de fissuras mamilares. (ALVARENGA et al.,2017; CORTÉS-
RÚA, DÍAZ-GRÁVALOS, 2019) Assim, o processo ensino-aprendizagem por fazer parte 
do cotidiano de trabalho destes profissionais, vislumbra aperfeiçoar a realidade e 
desenvolver competências específicas para a tomada de decisões de forma sistemática 
e contemplativa. (ARNEMANN et al., 2018) Dessa forma, as diretrizes clínicas podem 
ser uma forma oportuna de educação continuada, visto que promovem um melhor 
manejo de cuidado ao paciente, pois compreendem recomendações específicas a uma 
determinada condição de saúde, bem como os traumas mamilares. (MEGA, LOPES, 
SANTOS, PETRAMALE, 2015) Não obstante, o trabalho teve como fator limitador, a 
pandemia do novo Coronavírus (Sars-CoV- 2), a qual impediu o processo de coleta de 
dados e consequentemente de intervenção, fases estas que seriam realizadas entre 
janeiro e maio de 2020, sendo postergadas para quando forem autorizadas a retomada 
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das coletas de dados, mediante o monitoramento da pandemia pela Covid-19. Nesse 
sentido, a pesquisa obteve resultados da primeira fase do projeto relativa à revisão 
sistemática de literatura, os quais apontaram uma carência de consenso referente à 
definição, classificação e ao parecer clínico dos traumas mamilares, somado a uma 
precária orientação por estes profissionais no pré-natal quanto o AM. (CERVELLINI, 
GAMBA, COCA, ABRÃO, 2014; BARBOSA et al., 2018). De acordo com a pesquisa 
realizada no Espírito Santo, as puérperas que apresentavam lesões mamilares (34.2%) 
não receberam informações no pré-natal quanto o aleitamento materno, observando-se 
uma relação entre o trauma mamilar e a orientação do enfermeiro. (Barbosa et al., 
2018). Portanto, espera-se que uma educação permanente voltada a estes 
profissionais, por meio de uma diretriz com o foco na assistência a puérperas com 
traumas mamilares, seja validada e acolhida pelos enfermeiros do HUAB, uma vez que 
o estudo de Costa et al. (2018) revelou que este processo é uma importante estratégia 
de melhoria no cuidado. 
 
Conclusão 

 
A construção da diretriz clínica para identificação e tratamento de traumas mamilares: 
elaboração, implementação e monitoramento ainda estão em andamento e até então foi 
concluída a etapa de revisão para construção da diretriz, na qual apresentou uma 
dubiedade relacionada às orientações de enfermagem quanto o AM e à prevenção e 
tratamento de traumas mamilares, bem como sua definição, classificação e avaliação 
clínica, inferindo-se que se faz necessário desenvolver e aplicar uma diretriz clínica, a 
fim de reparar essa falta. As etapas de execução da intervenção educativa e verificação 
do impacto da intervenção serão executadas provisoriamente quando a retomada das 
coletas de dados com seres humanos for autorizada, em razão da pandemia pela Covid-
19. 
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TÍTULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE 

PESQUISA DESCRITIVA EXPLORATÓRIA COM USO DE ABORDAGEM DA 

NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL 

Resumo 

 
As práticas integrativas e complementares buscam ressignificar as práticas profissionais 
em saúde. O mindful eating é a pratica integrativa que propõe a aplicação do 
mindfulness (atenção plena), no âmbito da abordagem da nutrição comportamental. 
Considerando a importância de ações acadêmicas que contribuam com a formação do 
profissional de saúde, em 2019 foi idealizado o projeto de extensão “Grupo de práticas 
em mindful eating e aconselhamento nutricional para a saúde integral”, que serviu como 
projeto piloto para se identificar formas apropriadas de aplicação prática de atenção 
plena no dia a dia alimentar dos indivíduos. O presente trabalho busca descrever a 
trajetória de construção de um projeto de pesquisa descritiva exploratória com uso de 
abordagem da nutrição comportamental, destacando que esta trajetória teve seu início 
com a execução do referido projeto de extensão. Além de aproximar o aluno da 
graduação das práticas de atenção plena, a proposta de pesquisa poderá contribuir 
diretamente com resultados que forneçam novos dados científicos sobre a consciência 
do comportamento alimentar. Considerando as inovadoras e emergêntes abordagens 
científicas da nutrição complementar integrada e da nutrição comportamental, o 
desenho de pesquisa, pode fornecer subsídios para a consolidação de dessas 
abordagens na promoção da saúde. A construção do presente relato pode ser tomado 
como exemplo da integração entre ações de ensino, pesquisa e extensão na 
universidade. 
 
 
Palavras-chave: Aconselhamento. Atenção plena. Terapias Complementares. Saúde 

coletiva 

TITLE: EXPERIENCE REPORT OF THE CONSTRUCTION OF DESCRIPTIVE 

EXPLORATORY RESEARCH PROJECT USING THE BEHAVIORAL NUTRITION 

APPROACH 

Abstract 

 
Integrative and complementary practices search to reframe professional health 
practices. Mindful eating is an integrative practice that proposes the application of 
mindfulness, within the scope of the behavioral nutrition approach. Considering the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1639 

 

importance of academic actions that contribute to the training of health professionals, in 
2019 the extension project “Group of practices in mindful eating and nutritional 
counseling for integral health” was conceived, which served as a pilot project to identify 
appropriate ways practical application of mindfulness in the daily diet of individuals. The 
present work seeks to describe the trajectory of construction of an exploratory descriptive 
research project using the behavioral nutrition approach, highlighting that this trajectory 
started with the execution of the referred extension project. In addition to bringing the 
undergraduate student closer to the practices of mindfulness, the research proposal may 
contribute directly to results that provide new scientific data on the awareness of eating 
behavior. Considering the innovative and emerging scientific approaches to 
complementary integrated nutrition and behavioral nutrition, research design can provide 
support for the consolidation of these approaches in promoting health. The construction 
of the present report can be taken as an example of the integration between teaching, 
research and extension actions at the university. 
 
 
Keywords: Counseling. Mindfulness. Complementary Therapies. Public Health 

Introdução 

A realidade alimentar brasileira, caracterizada pela transição nutricional é evidenciada 
pelo perfil epidemiológico (PROENÇA, 2002). De acordo com o sistema de Vigilância 
de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL 
2019), 55,4% da população adulta está com excesso de peso, e 20% desta mesma 
população com obesidade. Além disso, a prevalência de DCNTs - Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis tem se elevado nos últimos anos. Na última década, diabetes e 
hipertensão aumentaram sua incidência (BRASIL, 2018). Para o enfrentamento deste 
cenário, é necessário ampliar ações que repercutam positivamente sobre os diversos 
determinantes da saúde e nutrição (CARRAPATO, CORREIA e GARCIA, 2017). 
Pelo fato da ciência da Nutrição está inserida no modelo biologicista dominante, com 
foco na doença e no risco, fazendo com que parte de suas práticas estejam dedicadas 
a intervenções de caráter restritivo, por vezes, há necessidade da prática profissional 
avançar na inserção de diferentes olhares para o cuidado nutricional (NAVOLAR; 
TESSER; AZEVEDO, 2012). Rodrigues, Soares e Boog (2005) destacam que faz-se 
necessário resgatar o aconselhamento nutricional como estratégia educativa, afim de 
redimensionar a atuação do profissional nutricionista em saúde coletiva, junto ao 
indivíduo que necessita mudar seu comportamento alimentar. 
De acordo com Navolar, Tesser e Azevedo (2012), o campo emergente da Nutrição 
Complementar Integrada contribui para a relativização do modelo dominante, 
aproximando-se das práticas integrativas e complementares em saúde, que constituem 
um conjunto heterogêneo de saberes e práticas de difícil caracterização, reunidos sob 
o denominador comum de não pertencerem às práticas habitualmente praticadas pela 
biomedicina. As práticas integrativas e complementares podem incluir intervenções 
mente e corpo (ex. meditações, que podem utilizar técnicas de atenção plena). 
De acordo com Menezes e Melo (2014) , o mindfulness (atenção plena) pode ser 
conceituada como uma prática dirigida à percepção e à ampliação da consciência dos 
processos internos. O termo Mindfulness (atenção plena) designa uma série de 
exercícios, técnicas ou práticas, que treinam e cultivam o estado mental caracterizado 
pela regulação intencional da nossa atenção ao que está acontecendo no momento 
presente. Para tanto, exige-se uma postura atenta, com abertura e curiosidade acerca 
das experiências vivenciadas no dia-a-dia (KABAT-ZINN, 1990). Segundo Demarzo 
(2015), na sua maioria, estas técnicas são derivadas de práticas meditativas 
tradicionais, adaptadas principalmente do Zen Budismo (caminhada com atenção plena; 
atenção plena na respiração), do Ioga (movimentos com atenção plena), e da tradição 
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Vipassana (escaneamento corporal). A atenção plena é uma prática de promoção da 
saúde por permitir o desenvolvimento de habilidades individuais que podem propiciar a 
tomada de decisões favoráveis à uma melhor qualidade de vida (DEMARZO, 2015). 
A aplicação do mindfulness como prática auxiliar no controle da saciedade alimentar e 
busca desequilibrada de prazer pela ingestão alimentar, permitiu o surgimento do 
mindful eating, o qual consiste no comer com atenção plena. Por meio desta prática, a 
consciência do comportamento alimentar pode ser treinada para reconhecer respostas 
pessoais ao alimento e ao ato de se alimentar. É preciso considerar que as atividades 
no campo da nutrição que trabalhem o ato de comer com consciência plena (mindful 
eating) são relacionadas ao emergente campo da nutrição comportamental, idealizado 
no Brasil como abordagem científica da nutrição, que inclui entre outros aspectos, as 
características emocionais da alimentação (ALVARENGA et al, 2015). 
O presente trabalho busca descrever a trajetória de construção de um projeto de 
pesquisa descritiva exploratória com uso de abordagem da nutrição comportamental, 
destacando que esta trajetória teve seu início com a execução de um projeto de 
extensão. 
 
Metodologia 

 
Em consonância com o Projeto Político Pedagógico (BRASIL, 2008), o curso de 
graduação em nutrição da UFRN (Campus Natal) busca trabalhar de maneira 
transversal os pressupostos da nutrição comportamental em diversas disciplinas. 
Considerando a importância de ações acadêmicas que contribuam com a formação para 
atuação em atividades educativas, complementares e integrativas, aplicáveis a 
programas e políticas das áreas da saúde, nutrição e alimentação, em 2019 foi 
idealizado o “Grupo de práticas em mindful eating e aconselhamento nutricional para a 
saúde integral”, projeto de extenção que consistiu em um grupo de acompanhamento e 
incentivo na modulação, mudança e manutenção do comportamento alimentar saudável 
e adequado, a partir da consciência do comportamento alimentar, pelo aconselhamento 
nutricional, baseado nos dez passos para uma alimentação saudável do guia alimentar 
para a população brasileira (BRASIL, 2014); assim como pela prática de mindfull eating 
(atenção plena). O público-alvo externo do projeto foi composto pela comunidade 
universitária, pricipalmente estudantes dos cursos de graduação e pós graduação na 
área da saúde. 
O projeto de extensão também foi idealizado com o intuito de observar questões 
importantes referentes à aplicação prática de exercícios de atenção plena, que 
porventura pudessem guiar a equipe organizadora na elaboração de um futuro projeto 
de pesquisa, tendo como objetivo a avaliação da conciência do comportamento 
alimentar a partir da prática da atenção plena, associada ao aconselhamento nutricional. 
Conforme relatos do público alvo, a participação no projeto de extensão permitiu que 
pudessem compreender os conceitos da consciência do comportamento alimentar. 
Então, optou-se pela construção de uma pesquisa descritiva exploratória, com 
realização de intervenções em grupo, para a execução de atividades educativas em 
grupo de aconselhamento nutricional e práticas de atenção plena, que porventura 
influenciem a conciência do comportamento alimentar; tendo como público alvo alunos 
do curso de graduação em saúde coletiva, ofertado no departamento de saúde coletiva 
da UFRN. As atividades educativas em grupo de aconselhamento nutricional serão 
embasadas nos dez passos para a alimentação saudável e adequada contidos no Guia 
Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2004), As atividades em grupo de 
práticas de atenção plena serão embasadas na Cartilha orientadora: Atenção plena 
aplicada à nutrição (RODRIGUES, NEVES e PEDROSO, 2018). A escolha pelos alunos 
do curso de graduação em saúde coletiva deu-se pelo fato do profissional graduadao 
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neste curso ter a sua formação mais especificamente voltada à promoção da saúde e 
prevenção de doenças, a partir da gestão de programas e projetos na área da saúde 
com possibilidade de abrangência das mais diversas temáticas, incluindo a promoção 
da alimentação saudável e o uso de práticas integrativas como ações de promoção da 
saúde. Por isso, achou-se conveniente identificar neste público alvo as possíveis 
contribuições das práticas de Atenção plena (mindful eating) associadas ao 
aconselhamento nutricional na consciência do comportamento alimentar. Para tanto, 
lança-se mão de uma abordagem metodológica tanto qualitativa, quanto quantitativa. 
Especialmente a escolha da abordagem qualitativa, ocorreu pela riqueza de conteúdo 
exposto pelos participantes do projeto de extensão nos momentos das roda de 
conversa. 
A coleta de dados quantitativos ocorrerá antes e após a participação dos voluntários nas 
atividades em grupo; enquanto a coleta de dados qualitativos ocorrerá após o 
encerramento dos encontros do grupo. Os instrumentos utilizados para esta coleta serão 
o questionário de consciência alimentar e a entrevista semi estruturada, subdividida em: 
Introdução, com apresentação do entrevistador, tema e objetivo da pesquisa; 
Caracterização do entrevistado; Questionamentos pré definidos sobre o tema da 
pesquisa, buscando que o entrevistado destaque referências a respeito da influência 
das atividades do grupo, especialmente no aumento do auto controle ao alimentar-se, 
na escolha da quantidade e tipo de alimento, redução da impulsividade ao escolher um 
alimento e promoção de mudanças saudáveis no comportamento alimentar. As 
entrevistas serão gravadas, e posteriormente transcritas, após o consentimento dos 
participantes, realizado por aceitação voluntária do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. 
Para a abordagem qualitativa, será aplicada a técnica de entrevista semi estruturada na 
coleta de dados, que serão submetidos à análise de conteúdo segundo os pressupostos 
definidos por Bardin (1977). Para a abordagem quantitativa, será aplicado o questionário 
de consciência alimentar como instrumento na coleta de dados em sua versão 
atualizada para a população brasileira (FRAMSON et al., 2009). Para fins estatísticos, 
os dados quantitativos serão avaliados quanto a sua normalidade através do teste de 
Shapiro-wilk. Ao apresentarem distribuição normal, será aplicado uma avaliação de 
média através do teste-t pareado entre as amostras obtidas antes e após a intervenção. 
Caso os dados não atinjam o parâmetro de normalidade, será aplicado o teste não 
paramétrico de soma de postos de Wilcoxon. Análise de correlação entre dados 
demográficos e resultados obtidos através do questionário de consciência alimentar 
serão executadas respeitando parâmetros de normalidade sendo aplicadas o teste de 
correlação de Pearson para dados paramétricos e o teste de correlação de Spearman 
para dados não paramétricos. Todas as análises quantitativas serão realizadas no 
software de estatística R. O valor de significância a ser considerado no presente trabalho 
é o de p < 0,05. 
O projeto já foi submetido a Comitê de Ética em Pesquisa, em obediência ao item VII da 
Resolução CNS 196/96, obtendo parecer favorável. A coleta de dados deverá ocorrer 
em 2020 por meio da execução de atividades virtuais. 
 
Resultados e Discussões 

 
A promoção da alimentação adequada e saudável é um compromisso expresso como 
diretriz na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, assim como na Política Nacional 
de Promoção da Saúde. Este compromisso deve fazer parte das ações em saúde 
coletiva, focando, entre outras dimensões, na criação de ambientes saudáveis, no 
desenvolvimento de habilidades pessoais e na reorientação dos serviços de saúde na 
perspectiva da promoção da saúde. Em termos de ações, esta diretriz compreende um 
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conjunto de estratégias que objetivam proporcionar aos indivíduos e coletividades a 
realização de práticas alimentares apropriadas. Iniciativas voltadas à consciência do 
comportamento alimentar, devidamente ancoradas no desenvolvimento de habilidades 
pessoais, podem ser utilizadas em ações de promoção da saúde, uma vez que 
influenciam diretamente o estado de saúde, nutrição e a qualidade de vida dos 
indivíduos, pela interferência direta nas escolhas alimentares. O uso do Guia Alimentar 
para a População Brasileira na educação em saúde é uma das estratégias para 
implementação da diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável que 
integra a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (BRASIL, 2014). 
Segundo Rodrigues, Soares e Boog (2005), o aconselhamento nutricional é uma 
estratégia educativa capaz de influenciar as escolhas alimentares, tornando o ato 
alimentar mais saudável e prazeroso, uma vez que permite integrar experiências de 
criação de alternativas para o enfrentamento dos problemas alimentares na vida 
cotidiana, fazendo com que busque-se um estado de harmonia com o ser 
biopsicosociocultural, que permita a saúde integral. Este estado harmônico faz-se 
especialmente necessário aos indivíduos portadores de doenças que exigem mudança 
no padrão de alimentação, tais como obesidade, diabetes e hipertensão (DCNTs). 
A partir do advento da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares - 
PNPIC (BRASIL, 2006), os profissionais de saúde puderam contar com um documento 
norteador destas práticas. Embora vigore há mais de dez anos, a PNPIC ainda está em 
consolidação no âmbito do sistema público de saúde brasileiro, e por isso são 
necessárias pesquisas que contribuam para o avanço, o fortalecimento, a ampliação de 
acesso, a resolutividade e a valorização das práticas integrativas e complementares no 
ambiente da Nutrição em Saúde Coletiva, justamente pela possibilidade de ampliação 
das práticas profissionais que possibilitem a integralidade da assistência em saúde 
prestada pelo profissional nutricionista. Ademais, a possibilidade de junção da prática 
integrativa com a atividade educativa de aconselhamento nutricional, possivelmente 
resulta em melhoria da qualidade de vida do público alvo, conforme já demonstrado em 
estudos (SANTOS et al, 2002; PETERMANN SCHULTZ et al, 2014; ALMEIDA; 
ASSUNPÇÃO, 2018; LIMA; BERNARDES, 2018) que avaliaram os resultados de 
intervenções que lançaram mão destas estratégias. 
Segundo Lima, Silva e Tesser (2014), devido ao seu caráter mais holístico e 
empoderador, as práticas integrativas e complementares podem ser recursos úteis na 
promoção da saúde, especialmente por estabelecerem uma nova compreensão do 
processo saúde x doença. Sendo assim, Rodrigues, Soares e Boog (2005) destacam 
que o profissional nutricionista, uma vez preparado para analisar o problema alimentar 
no contexto biopsicossociocultural da pessoa, auxiliará a explicitar os conflitos que 
permeiam o problema, a fim de buscar soluções. Nesta perspectiva, junto ao 
aconselhamento nutricional, as Práticas Integrativas e Complementares podem fazer 
parte da prática profissional do nutricionista, como perspectiva de atuação em equipes 
multi e interprofissionais, no âmbito da saúde coletiva. 
Segundo Telesi Júnior (2016), na atualidade, as medicinas tradicionais são parte 
integrante do conjunto de forças vivas presentes nos sistemas de saúde. Em sua 
atuação, o profissional graduado em saúde coletiva contribui diretamente com a 
melhoria dos sistemas de saúde. Por isso, é importante que alunos dos cursos de 
graduação tanto de nutrição, quanto de saúde coletiva, tenham em sua formação, 
experiências capazes de promover a compreensão da importância das práticas 
integrativas na promoção da saúde, uma vez que estas estão cada vez mais 
incorporadas aos sistemas de saúde. A pesquisa ora relatada tem tem sido desenvlvida 
com a partipação direta de alunos da graduação em nutrição e saúde coletiva como 
voluntários de iniciação científica. Além disso, foi definido como público-alvo alunos do 
curso de graduação em saúde coletiva da UFRN, e como forma de contribuir com a 
formação destes, propõe intervenções, por meio das quais, busca-se promover a prática 
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da atenção plena na alimentação, conciliada com o aconselhamento nutricional, como 
forma de promoção da saúde, uma vez acreditando-se que esta associação pode afetar 
positivamente a percepção e comportamento consciente do indivíduo no ato alimentar. 
Dessa forma, é esperado que, ao participar da pesquisa, o público-alvo sinta-se 
positivamente impactado pelo aconselhamento nutricional, e motivado na mudança e 
manutenção do comportamento alimentar saudável, e incorporação de práticas 
meditativas em suas rotinas diárias. Também é desejado que os partipantes ampliem 
seus conhecimentos e práticas relativas a alimentação e meditação, sendo esta última 
enquanto prática integrativa. 
Portanto, além de aproximar o aluno da graduação das práticas de atenção plena, o 
presente projeto de pesquisa poderá contribuir diretamente com resultados que 
forneçam novos dados científicos a respeito da consciência do comportamento 
alimentar. Considerando ainda as inovadoras e emergêntes abordagens científicas da 
nutrição complementar integrada e da nutrição comportamental, este desenho de 
pesquisa, pode fornecer subsídios para a consolidação de suas respectivas práticas na 
promoção da saúde dos indivíduos. 
 
Conclusão 

 
Segundo Pivetta et al (2010), os três pilares balizadores da formação universitária, quais 
sejam: o ensino, a pesquisa e a extensão formam um círculo dinâmico e interativo, que 
atua de forma sistêmica, uma vez que são complementares e interdependentes. Por 
isso, a construção do presente relato pode ser tomado como exemplo prático da 
integração das ações de ensino, pesquisa e extensão na universidade, e o quanto o 
fortalecimento dessas ações faz-se necessário para a geração do conhecimento. 
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TÍTULO: Identificação de osteosarcopenia em idosas residentes na comunidade por 

meio da espectroscopia por infravermelho 

Resumo 

Introdução: A Osteosarcopenia é definida como a presença de sarcopenia e osteopenia 
ou osteoporose e está relacionada a uma maior prevalência de quedas, fraturas e risco 
de mortalidade em idosos. O objetivo do estudo é explorar o uso da espectroscopia no 
infravermelho como ferramenta de rasteio de osteosarcopenia em mulheres idosas (≥ 
65 anos). Metodologia: Estudo observacional transversal, aprovado pelo comitê de ética 
local (número 2.368.206). A sarcopenia foi identificada pela redução da força muscular 
e massa muscular, como sugerido pelo algoritmo do EWGSOP (2019). Identificou-se a 
presença de osteopenia e osteoporose pela densitometria óssea, adotando T score <-
1,0. Utilizou-se a espectroscopia por infravermelho através de ATR-FTIR para coletar 
informações amostrais e executar um modelo de análise multivariada. O espectro 
vibracional foi obtido do plasma. Seis amostras de cada grupo foram usadas para testar 
o modelo, treze amostras osteosarcopênicas e quinze não osteosarcopênicas foram 
usadas para treinamento. Resultados: O modelo mais adequado foi o GA-SVM (91,7% 
de precisão, 100% de sensibilidade e 83,3% de especificidade) para diferenciar 
mulheres com e sem osteosarcopenia. Conclusão: Este é um modelo parcial e mais 
amostras serão incluídas em outros modelos. A espectroscopia de infravermelho pode 
ser um método promissor no futuro para diagnosticar de forma eficaz a 
osteosarocopenia, prevenir os danos que ela pode causar aos idosos e minimizar os 
custos para tratá-la. 
 
Palavras-chave: idoso, osteosarcopenia, espectroscopia por infravermelho. 

TITLE: Identification of osteosarcopenia in elderly women living in the community using 

infrared spectroscopy 

Abstract 

Introduction: Osteosarcopenia is defined as the presence of sarcopenia and osteopenia 
or osteoporosis and is related to a higher prevalence of falls, fractures and risk of 
mortality in the elderly. The aim of the study is to explore the use of infrared spectroscopy 
as a tool for tracking osteosarcopenia in elderly women (≥ 65 years). Methodology: 
Cross-sectional observational study, approved by the local ethics committee (number 
2,368,206). Sarcopenia was identified by the reduction of muscle strength and muscle 
mass, as suggested by the EWGSOP (2019) algorithm. The presence of osteopenia and 
osteoporosis was identified by bone densitometry, adopting a T score <-1.0. Infrared 
spectroscopy using ATR-FTIR was used to collect sample information and perform a 
multivariate analysis model. The vibrational spectrum was obtained from the plasma. Six 
samples from each group were used to test the model, thirteen osteosarcopenic samples 
and fifteen non-osteosarcopenic samples were used for training. Results: The most 
appropriate model was the GA-SVM (91.7% accuracy, 100% sensitivity and 83.3% 
specificity) to differentiate women with and without osteosarcopenia. Conclusion: This is 
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a partial model and more samples will be included in other models. Infrared spectroscopy 
may be a promising method in the future to effectively diagnose osteosarocopenia, 
prevent the damage it can cause to the elderly and minimize the costs of treating it. 
 
Keywords: elderly, osteosarcopenia, infrared spectroscopy 

Introdução 

A perda da mobilidade na velhice é um dos primeiros passos do processo de 
incapacidade, que abrange desde o aparecimento de doenças crônicas à perda da 
independência e autonomia. Ela tem consequência na qualidade de vida, com 
importante impacto na saúde física e mental, e na habilidade de realizar atividades 
básicas e instrumentais; aumentando o risco de institucionalização e da taxa de 
mortalidade em idosos. Os estudos em populações idosas têm revelado alguns dos 
principais fatores de risco na deficiência de mobilidade. A prevalência e a incidência 
cumulativa de quatro anos de incapacidade funcional foram inicialmente estimadas em 
29% e 35% nos Estudos Epistemológicos de Populações Idosas (EPESE) em uma 
comunidade de adultos acima dos 65 anos de idade em quatro grupos nos Estados 
Unidos (HUNTLEY J et al., 1993). 
A sarcopenia é uma condição clínica presente em pessoas idosas, sendo considerada 
um fator de risco independente para agravos à saúde, como dificuldades na realização 
de atividades básicas e instrumentais da vida diária, osteoporose e maior tempo de 
internamento (CRUZ-JENTOFT et al., 2014; GARIBALLA; ALESSA, 2013; LANDI et al., 
2013). 
A sarcopenia é definida pela European Working Group on Sarcopenia in Older People 
(EWGSOP) como uma desordem musculoesquelética progressiva e generalizada que 
predispõe à incapacidade física, quedas, fraturas e morte (CRUZ-JENTOFT et al., 
2019). Estima-se que essa condição esteja presente em 1% a 29% em idosos residentes 
na comunidade, podendo chegar a 30% em mulheres (CRUZ-JENTOFT et al., 2014). 
Além disso, independentemente da idade, pacientes com sarcopenia têm gastos mais 
elevados em casos de hospitalização, podendo representar 5 vezes mais entre esses 
idosos do que entre aqueles que não apresentam essa condição (SOUSA et al., 2016). 
Outra desordem musculoesquelética crônica associada ao envelhecimento é a 
osteoporose, que se caracteriza pela baixa massa óssea e deterioração da 
microarquitetura do tecido ósseo (EDWARDS et al., 2015). Estima-se que no Brasil a 
prevalência de osteoporose varie entre 6% a 33%. (CAMARGO et al., 2005; PINHEIRO 
et al., 2009, 2010). Além disso, as fraturas osteoporóticas carregam uma sobrecarga 
econômica devido ao tratamento de alto custo e de longo prazo (PAINTIN; COOPER; 
DENNISON, 2018). 
A osteosarcopenia é uma nova síndrome geriátrica definida como a presença de 
sarcopenia e osteopenia ou osteoporose. Esse distúrbio musculoesquelético está 
relacionado a maior prevalência de incapacidades, quedas, fraturas e maior risco de 
mortalidade em idosos da comunidade. Seu diagnóstico precoce deve ser considerado 
para reduzir custos e impacto negativo na função. 
A partir disso, esse estudo objetiva explorar o uso da espectroscopia por infravermelho 
como uma ferramenta de rastreamento em potencial para mulheres idosas 
osteosarcopênicas com idade superior a 65 anos. Essa pesquisa ajudará a elucidar 
possíveis intervenções de prevenção a nível comunitário e individual, sendo 
complementar ao desenvolvimento de projetos de assistência. A melhoria de 
capacidades essenciais tem o potencial de reduzir a dependência em equipamentos de 
suporte que facilitam a habilidade de mobilidade. Poderíamos sugerir que, ao preservar 
a mobilidade, essa abordagem preventiva aumentaria a qualidade de vida da nossa 
população mais velha e diminuiria os custos com assistência médica e outros tipos de 
assistência. 
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Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional exploratório, de caráter transversal, que objetiva 
identificar biomarcadores que diferenciem o estado de osteosarcopenia em idosos. A 
pesquisa está sendo realizada com idosas residentes na comunidade de Natal/RN. A 
amostra é do tipo não probabilística por conveniência, e as participantes são contatadas 
por meio de busca ativa na comunidade e por meio de divulgação em mídia. 
Foram incluídas no estudo as idosas que aceitaram participar do estudo e que se 
enquadrem nos seguintes critérios de inclusão: (a) conseguir andar por pelo menos 400 
metros independentemente ou com uso de dispositivo auxiliar; (b) não apresentar 
alterações cognitivas, que dificultem a compreensão durante as avaliações (avaliação 
por meio da prova cognitiva de Leganés usando ponto de corte >22) (CALDAS et al., 
2012);(c) não possuir histórico de câncer nos últimos 05 anos; (d) não apresentar 
alteração inflamatória aguda (artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico); (e) não 
possuir deficiência física de origem neurológica ou ortopédica, que possa interferir nos 
achados da avaliação; (f) não realizar exercício físico regular com frequência de 3 vezes 
por semana; (g) não estar fazendo uso de medicação imunossupressoras e corticoides 
nos últimos três meses. Foram excluídas aquelas que se recusarem a completar todas 
as etapas do estudo. 
No que diz a respeito à coleta de dados, para padronização e capacitação, os 
entrevistadores envolvidos na pesquisa foram submetidos a um treinamento prévio em 
relação aos instrumentos da pesquisa. Para isso, um estudo piloto foi realizado no intuito 
de adequar todos os procedimentos. 
A coleta de dados foi realizada em dois momentos distintos. O primeiro momento 
realizado por meio de entrevista utilizando um questionário estruturado de avaliação que 
continha questionamentos acerca de: dados sociodemográficos, dados gerais de saúde, 
avaliação da função cognitiva, avaliação da função física (força muscular e desempenho 
físico) e dos dados antropométricos. 
Após esse contato inicial, as participantes foram encaminhadas para a realização da 
análise antropométrica e de composição corporal por meio do DEXA situado no 
Departamento de Educação Física da UFRN no Campus Central por um fisioterapeuta 
previamente capacitado. Só após essa avaliação é que as participantes foram divididas 
em dois grupos (com e sem osteosarcopenia). A coleta de sangue foi realizada no 
mesmo dia por um profissional técnico de enfermagem e supervisionada por um 
profissional bioquímico. 
A coleta de informações sociodemográficas ocorreu por meio de informações sobre 
idade (em anos), sexo, estado civil, educação (ano de estudo) e renda. Já a função 
cognitiva foi avaliada com a Prova Cognitiva de Leganés (PCL), um teste cognitivo de 
triagem para rastreio de demência em populações com baixo nível de educação 
(ZUNZUNEGUI et al., 2000), com validação para a população brasileira (CALDAS et al., 
2012). 
A análise da força muscular foi avaliada pela força de preensão palmar (FPP), medida 
com dinamômetro manual hidráulico do tipo JAMAR (Sahen®), registrada em 
quilogramas-força (Kgf). O teste é de fácil aplicação e os valores obtidos por esse 
equipamento estão relacionados à força muscular corporal total, pois apresenta 
correlação com a força de flexão do cotovelo, força de extensão da perna e do tronco 
além de ser um bom preditor de incapacidade. Os pontos de corte que classificaram o 
indivíduo como fraco foi de < 16 kgf. 
A osteosarcopenia é identificada na presença da redução de densidade mineral óssea 
e de sarcopenia. A avaliação da sarcopenia seguiu os critérios propostos pelo consenso 
do EWGSOP (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). Seu diagnóstico requer a presença de 
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baixa força muscular em adição à baixa massa muscular e/ou baixa velocidade da 
marcha. Para análise da massa muscular e da densidade mineral óssea foi utilizada o 
DEXA, que é um método não invasivo, rápido e de boa confiabilidade para essa 
medição. 
No que diz respeito a espectrometria por infravermelho do plasma sanguíneo, o plasma 
sanguíneo foi separado por diferença de densidade de gradiente, transferido para 
túbulos e armazenados à -80°C para posterior análise. As análises estão ocorrendo com 
um espectrómetro Bruker VERTEX 70 FTIR (Bruker Optics Ltd., Coventry, RU) com uma 
ligação de Helios ATR contendo um cristal interno de diamante reflexivo usando um 
ângulo de incidência de 45 do feixe de IV. Após preparo prévio, todas as amostras foram 
submetidas a aquisição de espectrômetros de ATR-FTIR. O plasma sanguíneo foi 
descongelado em temperatura ambiente por 30-40 minutos. Os plasmas foram 
descongelados em temperatura ambiente e submetidos à aquisição de espectros ATR-
FTIR. Os cristais de ATR foram lavados com álcool 70% antes de cada aquisição 
espectral. Posteriormente foi gerado um modelo matemático utilizando técnicas de 
classificação multivariadas que indicou os espectros gráficos dos grupos moleculares 
contidos no plasma sanguíneo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nesse estudo investigamos o uso da espectroscopia ATR-FTIR, juntamente com 
algoritmos de análise multivariada, como novo método de rastreio de sarcopenia. Esse 
método foi bem-sucedido na classificação de idosos com e sem sarcopenia, alcançando 
boa sensibilidade e especificidade, com taxas de acerto acima de 91,7%, sugerindo que 
o mesmo é potencialmente efetivo para o rastreio da osteosarcopenia a partir de plasma 
sanguíneo de idosos. 
A osteosarcopenia é uma condição de saúde raramente identificada em seu estágio 
inicial. Geralmente, torna-se evidente quando suas consequências deletérias ocorrem, 
como desenvolvimento de declínio funcional ou de incapacidade, ou quando um evento 
crítico acomete o idoso, como uma queda. Apesar de relevante no contexto do 
envelhecimento populacional, a avaliação visando identificar idosos com 
osteosarcopenia raramente é incluída no cotidiano clínico, especialmente no nível 
primário de atenção à saúde, onde sua detecção precoce significa a possibilidade de 
intervenção precoce. Ainda, é importante considerar que sua operacionalização exige 
alto custo instrumental, pela necessidade da avaliação da massa muscular por 
instrumentos com acurácia, tornando-se uma prática inacessível aos profissionais das 
unidades básicas de saúde. Nesse cenário, a bioespectroscopia pode viabilizar que o 
diagnóstico dessa condição de saúde seja detectada antes que limitações funcionais se 
instalem, permitindo um maior leque de oportunidades terapêuticas e melhorando a 
qualidade de vida dos idosos. 
Seis amostras de cada grupo (osteosarcopênicas e não-osteosarcopênicas) foram 
utilizadas para testar o modelo e treze amostras osteosarcopênicas e quinze não-
osteosarcopênicas foram utilizadas para o conjunto treinamento. O modelo mais 
adequado foi o GA-SVM, com precisão de 91,7%, 100% de sensibilidade e 83,3% de 
especificidade para diferenciar mulheres osteopênicas e não osteopênicas. 
Para maximizar as possíveis diferenças bioquímicas entre osteosarcopênicas e não 
osteosarcopênicas, foram selecionados números de onda relacionados a algumas 
bandas vibracionais. As regiões mais importantes das variáveis selecionadas 
encontradas no modelo foram as regiões espectrais: ~900 cm-1 para carboidratos, 
~1000 a 1150 cm-1 para ácidos nucléicos e ~1500 a 1650cm-1 para proteínas. A idade 
cronológica é um indicador fraco do quanto alguém pode estar envelhecendo e não é 
considerado uma forma precisa de identificar os fatores de risco para várias doenças 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1650 

 

relacionadas à idade, uma vez que as pessoas envelhecem em velocidades diferentes 
(KARASIK et al., 2005). Sendo assim, os biomarcadores são considerados parâmetros 
biológicos que podem predizer melhor a capacidade funcional do idoso do que a idade 
cronológica (BAKER; SPROTT, 1988). Uma das áreas mais estudadas para a detecção 
de biomarcadores está associada ao envelhecimento humano e o estado pró-
inflamatório, no qual inúmeras citocinas inflamatórias se apresentam com expressão 
elevada. Dentre essas, podemos citar a Interleucina-6 (IL-6), o fator de necrose tumoral 
alfa (TNF-α) e a Proteína C-Reativa (PCR) (JOHNSON, 2006). 
Ao utilizar a região de impressão digital biológica, ou seja, a banda vibracional das 
proteínas, juntamente com os algoritmos GA-SMA, os valores de sensibilidade e 
especificidade foram adequados e demonstraram clara distinção entre categorias de 
controles e osteosarcopênicas. Tais resultados indicaram que bioespectroscopia ATR-
FTIR suportada pela classificação multivariada obteve taxas de acerto semelhantes aos 
métodos clínicos já utilizados no dia a dia, podendo oferecer potencial para diagnóstico 
dessa condição de saúde em um futuro próximo. 
O uso da bioespectroscopia e a quimiometria vem se mostrando uma ferramenta 
eficiente em áreas ainda pouco exploradas como a medicina. Em um estudo realizado 
com pacientes com demência, a ferramenta foi capaz não apenas de identificar os 
indivíduos com essa condição, mas também de identificar diferenças entre tipos de 
demências neurodegenerativas (NABERS A et al., 2016). Além disso, foi eficaz na 
detecção precoce de Doença de Alzheimer, antes mesmo do paciente se tornar 
sintomático, o que contribui com a possibilidade de intervenções antes que os danos 
cerebrais sejam irreversíveis (MAPSTONE M et al., 2014). A aplicabilidade da 
bioespectroscopia em identificar condições que trazem risco à saúde também foi 
relatada em um outro estudo, o qual classificou indivíduos saudáveis e com câncer de 
ovário em estágio inicial e avançado utilizando o plasma sanguíneo, encontrando 
proteínas e lipídios biomarcadores relacionados com o desenvolvimento da doença 
(THEOPHILOU G et al., 2016). 
 
Conclusão 

 
Este é um modelo parcial e mais amostras serão incluídas em outros modelos. A 
espectroscopia de infravermelho pode ser um método promissor no futuro para 
diagnosticar de maneira fácil e rápida osteosarcopenia e prevenir os danos que essa 
condição de saúde pode causar à população idosa e minimizar os custos para tratá-la. 
Novas amostras deverão ser incorporadas aos modelos apresentados para que haja 
contemplação da maior variabilidade possível e consequentemente aumento das taxas 
de acerto, principalmente na classe osteosarcopênica. 
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TÍTULO: PERCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

ACERCA DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

Resumo 

Objetivo: Analisar as percepções dos profissionais atuantes em uma Unidade Básica de 
Saúde acerca da cultura de segurança do paciente. Método: Estudo descritivo, 
transversal, com abordagem qualitativa, realizada na Atenção Primária à Saúde de uma 
capital do Nordeste brasileiro, no período de março a junho de 2019 por meio do 
instrumento Pesquisa sobre Cultura de Segurança do Paciente para Atenção Primária, 
do qual se utilizou a questão subjetiva acerca das percepções sobre a cultura de 
segurança do paciente. As respostas foram transcritas e, posteriormente, processadas 
a partir da Classificação Hierárquica Descendente e análise de similitude, com apoio do 
software Interface de R pour lês Analyses Multidimensionneles de textes et 
Questionnaires. Resultados: Mediante a Classificação Hierárquica Descendente 
emergiram-se três classes: percepções gerais da cultura de segurança do paciente 
(19,1%); ações que refletem na cultura de segurança do paciente (19,1%) e aspectos 
que dificultam a otimização da cultura de segurança do paciente (61,8%). Conclusão: 
Os profissionais de saúde apresentam fragilidades quanto ao conhecimento do real 
significado da cultura de segurança do paciente, apesar de vislumbrarem aspectos que 
podem potencializá-la e, por conseguinte, favorecer um cuidado seguro e de qualidade 
na atenção primária à saúde. 
 
Palavras-chave: Cultura de segurança, Segurança do paciente, Atenção Primária. 

TITLE: PERCEPTIONS OF PROFESSIONALS FROM A BASIC HEALTH UNIT ABOUT 

THE PATIENT SAFETY CULTURE 

Abstract 

Objective: To analyze the perceptions of professionals working in a Basic Health Unit 
about the patient safety culture. Method: A descriptive, cross-sectional study with a 
qualitative approach, carried out in Primary Health Care in a capital city in the Northeast 
of Brazil, from March to June 2019, using the Instrument for Research on Patient Safety 
Culture for Primary Care, from which used the subjective question about perceptions 
about the patient safety culture. The answers were transcribed and subsequently 
processed using the Descending Hierarchical Classification and similarity analysis, with 
the support of the Interface software for analysis Multidimensional Analyzes by textes 
and Questionnaires. Results: Through the Descending Hierarchical Classification, three 
classes emerged: general perceptions of the patient safety culture (19.1%); actions that 
reflect on the patient safety culture (19.1%) and aspects that hinder the optimization of 
the patient safety culture (61.8%). Conclusion: Health professionals have weaknesses 
as to the knowledge of the real meaning of the patient safety culture, despite seeing 
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aspects that can enhance it and, therefore, favor safe and quality care in primary health 
care. 
 
Keywords: Safety culture, Patient safety, Primary care. 

Introdução 

A segurança do paciente (SP) fomenta uma prática segura que objetiva a redução de 
danos desnecessários, relativos à assistência a um mínimo aceitável. Por isso, esforços 
contínuos devem ser direcionados a fim de estabelecer uma cultura de segurança do 
paciente nas instituições de saúde1. Na perspectiva de dirigir a atenção para 
fundamentos e práticas seguras na assistência à saúde, destacam-se as metas e as 
campanhas internacionais realizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo 
Instituto para Melhoria do Cuidado à Saúde (Institute of Healthcare Improvement – IHI) 
no escopo de auxiliar os gestores a difundir a cultura de segurança nos sistemas de 
saúde2. No cenário brasileiro, tem-se o Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP) no qual a cultura de segurança do paciente perpassa por todos os eixos que 
alicerçam sua construção: estímulo a uma prática assistencial segura, envolvimento do 
cidadão na sua segurança, incremento de pesquisas e inclusão do tema no ensino3. 
Dessa forma, entende-se a cultura de segurança do paciente como o desenvolvimento 
de um conjunto de crenças partilhadas pelos colaboradores da organização e que 
sustentam práticas seguras no processo de trabalho em saúde, logo, sua avaliação 
possibilita a análise do status de comprometimento dos profissionais e das organizações 
na viabilização contínua de um cuidado efetivamente seguro4,5. Isto posto, é primordial 
que a cultura de segurança do paciente esteja implementada em todos os níveis de 
atenção à saúde, pois seu fortalecimento configura-se como fator condicionante e 
estruturante no desenvolvimento institucional de medidas que viabilizem melhorias na 
qualidade da assistência prestada e redução de eventos adversos (EA)6. Dentre os 
múltiplos campos de complexidade nos serviços de saúde, sobressaem-se as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), que além de ser a porta de entrada aos demais serviços de 
saúde, também, constitui-se como um cenário assistencial que apresenta riscos aos 
usuários, entretanto, verifica-se que a maioria das pesquisas relativas a cultura de 
segurança do paciente estão direcionadas à assistência hospitalar7. Assim, torna-se 
fundamental estudos relativos à cultura de segurança do paciente na APS, que 
envolvam todos os profissionais, na perspectiva de identificar fragilidades e fortalezas 
que possam dificultar e/ou otimizar, respectivamente, o estabelecimento da cultura de 
segurança do paciente nesse contexto. Nessa perspectiva, esta pesquisa teve como 
questão norteadora: quais as percepções dos profissionais atuantes em uma UBS 
acerca da cultura de segurança do paciente? E objetivou-se, analisar as percepções 
dos profissionais atuantes em uma UBS acerca da cultura de segurança do paciente. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal, com abordagem qualitativa, realizada 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) que 
compõem e estruturam a rede de atenção básica de uma capital do Nordeste brasileiro, 
organizada em cinco Distritos Sanitários (Sul, Oeste, Leste, Norte I e Norte II). Para o 
presente estudo, a população foi composta pelos profissionais de 11 Unidades de Saúde 
da Família (USFs) do Distrito Sanitário Norte I por abarcar o maior contingente 
trabalhista (403) quando comparado com os demais. A coleta de dados ocorreu no 
período de março a junho de 2019 nos turnos matutino e/ou vespertino. Incluíram-se os 
profissionais com vínculo efetivo na unidade de saúde de no mínimo 12 meses e, 
excluíram-se aqueles que estavam de férias, licença, e/ou afastados por outros fatores 
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durante o período da coleta, além dos contratados por tempo pré-determinado. Para a 
coleta dos dados, utilizou-se o instrumento "Pesquisa sobre Cultura de Segurança do 
Paciente para Atenção Primária" - traduzido e adaptado transculturalmente para o Brasil 
do Medical Office Survey on Patient Safety Culture (MOSPSC) – do qual foi utilizado 
para a presente pesquisa apenas a questão subjetiva que dispõe da seguinte pergunta: 
como você avalia a cultura de segurança do paciente no seu ambiente de trabalho? 8. 
As respostas foram transcritas no software Microsoft Word 2010 e para apoio na análise 
dos dados utilizou-se as ferramentas Classificação Hierárquica Descendente (CHD), 
que objetiva categorizar e organizar os fragmentos de texto em função de seu respectivo 
vocabulário e a análise de similitude, a qual permite identificar segmentos frequentes e 
conectividade entre as palavras, ambas disponíveis no software IRAMUTEQ (Interface 
de Rpour lês Analyses Multidimensionneles de textes et Questionnaires)9. Vale 
ressaltar que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi entregue a cada 
um dos profissionais, no intuito de explicitar as informações da pesquisa e, por 
conseguinte, sua confirmação para participar do estudo. Ademais, para garantir o 
anonimato, a identificação dos entrevistados foi estruturada em um código formado pela 
letra “P” de profissional, seguido de numeração arábica conforme a ordem das 
entrevistas. A pesquisa está em consonância com os preceitos éticos determinados pela 
Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde e mediante a aprovação com 
o Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa, nº 3.192.943, de 12 de 
março de 2019, CAAE:08003219.6.0000.5537. 
 
Resultados e Discussões 

 
A partir do processamento das respostas dos entrevistados no software IRAMUTEQ, 
houve uma retenção textual de 49 segmentos de textos e um aproveitamento de 77,78% 
do corpus. Assim, emergiram três classes da CHD, conforme apresentado no Quadro 
1. O vocabulário da classe I, denominada “Percepções gerais da cultura de segurança 
do paciente” desvela a avaliação e a compreensão dos entrevistados quanto a cultura 
de segurança na unidade, além de evidenciar a associação realizada pelos 
trabalhadores entre a promoção de um ambiente seguro e a participação do 
paciente/usuário no seu processo de cuidado. Tal fato pode ser observado nas 
sentenças: (...) Não tem como eu passar segurança para essas pessoas se elas não 
vêm para a consulta, para as reuniões, para os encontros e as campanhas, o médico 
precisa ver, tocar e conversar com ela. (P06) Às vezes nem os próprios pacientes 
entendem o que é a cultura de segurança do paciente, então eu acho difícil ter essa 
cultura por aqui, porque se nem eles entendem como eu vou conseguir passar isso para 
eles, fica complicado. Então eu acho que não tem cultura de segurança do paciente. 
(P10) A cultura de segurança do paciente é muito pouca porque nem os pacientes se 
preocupam com a segurança deles. Então, fica muito difícil eu dizer que vejo a cultura 
de segurança do paciente, mas não vejo. (P14) Não vejo a cultura de segurança do 
paciente aqui nessa unidade não, pelo menos não no trabalho que eu desenvolvo, 
porque os moradores não ajudam. (P21) Quanto à classe II, “Ações que refletem na 
cultura de segurança do paciente” denota-se a descrição de práticas seguras na 
instituição que colaboram e favorecem a cultura de segurança, como por exemplo, o 
acolhimento, a escuta qualificada, a revisão e administração adequada de 
medicamentos e a inserção de informações corretas nos registros, conforme as 
afirmativas a seguir: Nessa unidade percebo que a cultura de segurança do paciente é 
um pouco melhor porque temos o cuidado de fazer todos os certos, por exemplo, ao 
aplicar alguma medicação no paciente, preocupação em saber todos os seus dados, os 
sinais vitais, as medicações que faz uso para não ter problema de horário ou alguma 
interação medicamentosa, nos atentamos ao cuidado em fazer de forma limpa para não 
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contaminar e informar os cuidados que o paciente tem que ter em casa. (P02) Eu tento 
fazer o meu melhor, chego no horário certo, vou fazer minhas visitas, passo as 
informações corretas para os moradores, para as famílias, repasso tudo isso por escrito 
para o prontuário e mostro para a enfermeira. Eu me importo sim com o paciente, então 
essa questão da cultura de segurança do paciente é algo importante para mim. (P11) 
(...) Nos preocupamos de verdade com o bem estar do paciente, desde quando ele 
chega na porta de entrada até a saída, nas visitas domiciliares, nas consultas, nas 
reuniões de grupo, quando eles querem ou precisam marcar algum exame ou pegar 
algum medicamento. Aqui temos uma equipe muito boa, todos são muito 
comprometidos, pensando no paciente e na sua segurança. (P22) Eu acho que a cultura 
de segurança do paciente nessa unidade é bem disseminada pela enfermagem e pelos 
agentes comunitários de saúde, eles têm um trabalho muito bonito, tem um cuidado com 
os pacientes na medicação, no acolhimento, na vacina, nos grupos que eles montam, 
sempre têm reuniões bem participativas e os pacientes gostam. (P23) Na classe III, 
“Aspectos que dificultam a otimização da cultura de segurança do paciente”, percebe-
se a indicação de fatores que desfavorecem o desenvolvimento da cultura de segurança 
do paciente no ambiente de trabalho, como é o caso da deficiência na transmissão de 
informações entre os colaboradores, a fragilidade do trabalho em equipe, a gestão não 
participativa e a oferta insuficiente de treinamentos, em consonância às declarações: As 
pessoas não se importam muito com o trabalho coletivo (...) um problema que existe em 
uma determinada área, (...) pode existir na minha e eu não saberia como resolver de 
imediato porque a colega da outra área não compartilhou essa informação comigo, de 
como ela amenizou o problema, isso seria de grande ajuda, mas não vejo muito por 
aqui. (P01) Deve ter um trabalho em equipe, não apenas com os profissionais de saúde, 
mas com os moradores também, isso é muito importante. (P16) Acho importante ter 
uma participação mais efetiva da gestão para que as coisas saiam com melhor 
qualidade. Não adianta cobrar nada se você não dá as condições e as ferramentas 
necessárias para conseguir bons resultados, então eu acho que nesse sentido precisa 
melhorar. (P18) A cultura de segurança do paciente precisa ser melhorada aqui, porque 
não vejo todos fazendo a mesma coisa para conseguir uma assistência com mais 
qualidade e segurança para quem mais precisa. Acho importante ter mais treinamento, 
tudo ficar mais claro para que todos fazermos o certo (...). (P19) Mediante a análise de 
similitude (Figura 1), observa-se de forma gráfica a centralização da cultura de 
segurança do paciente no processo de trabalho, no qual a unidade de saúde é o local 
para a promoção da assistência efetivada pelos profissionais e o paciente configura-se 
como o beneficiado do cuidado seguro. Outrossim, destacam-se os verbos precisar que 
se relaciona às fragilidades existentes para o estabelecimento da cultura de segurança 
e achar desvela considerações baseadas nas experiências e vivências no serviço de 
saúde. As partições de conteúdo emergidas na CHD revelam, de forma geral, as 
concepções dos profissionais da saúde quanto à cultura de segurança do paciente na 
APS, mediante as assertivas relativas aos aspectos organizacionais, gerenciais, 
processuais e materiais, os quais podem interferir e/ou auxiliar no fortalecimento dessa 
cultura. Na classe I, “Percepções gerais da cultura de segurança do paciente”, desvela-
se a fragilidade do conhecimento dos servidores acerca do conceito e das dimensões 
da cultura de segurança, posto que se limitam a relacionar a dificuldade de sua 
implementação à falta de entendimento dos pacientes acerca do assunto. Com isso, 
ressalta-se a importância em direcionar esforços e recursos, a fim de melhorar a 
educação dos trabalhadores sobre o reconhecimento da natureza dos riscos nas 
atividades exercidas e da qualidade geral do cuidado, além de ser imprescindível o 
estabelecimento de uma cultura justa, que propicie momentos de discussão sobre as 
falhas/incidentes, no intuito de desenvolver estratégias que venham a prevenir novos 
eventos, dentre as quais, a inclusão da participação do próprio usuário10,11. Ademais, 
sobressai-se que o conjunto de ações e valores deve ser apreendido, compartilhado e 
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disseminado de forma sistemática por todos os membros da equipe e pacientes, de 
modo que sejam corresponsáveis pela manutenção da segurança e efetivação da 
qualidade do cuidado12. Na classe II, “Ações que refletem na cultura de segurança do 
paciente”, destacam-se os comportamentos e as práticas que colaboram 
significativamente com a cultura de segurança. O acolhimento, por exemplo, é uma 
estratégia evidenciada pelos profissionais entrevistados que promove a qualificação dos 
atendimentos no contexto da APS. Isso porque favorece o estreitamento de vínculo 
entre os usuários e os servidores, facilita a identificação de problemáticas a partir do 
diálogo horizontal e transversal, além da incorporação de dispositivos adequados e 
resolutivos para cada situação, a saber: a consulta interdisciplinar e o projeto terapêutico 
singular13. Dessa forma, compreender e acolher o usuário por meio de uma escuta 
qualificada, possibilita o matriciamento e a segurança do fluxo, facilita o acesso 
apropriado às tecnologias e amplia a efetividade da práxis em saúde, em razão de 
organizar os atendimentos ao considerar a vulnerabilidade, o risco e a gravidade14,15. 
Em relação às reuniões de grupos, as mesmas são consideradas atividades 
fortalecedoras da comunicação e da educação em saúde, pois oportunizam a 
aprendizagem coletiva e auxiliam na adaptação crítica e reflexiva, no acompanhamento 
e na interação/cooperação entre a equipe interdisciplinar e pacientes16,17. Os 
trabalhadores da unidade investigada também evidenciam a execução de atividades 
técnicas como pontos positivos à construção da cultura de segurança na unidade, dado 
o compromisso, a preocupação e o elogio aos colegas de trabalho para com as práticas 
realizadas na unidade, conforme apontados nas falas dos profissionais participantes 
desta pesquisa. Em contrapartida, as falhas associadas à medicação, bem como a 
inserção de informações equivocadas nos registros físicos e nos bancos de dados 
eletrônicos, são desafios enfrentados na maioria dos serviços da APS10. No que diz 
respeito à debilidade na adição de dados nos diversos registros presentes nesse 
ambiente de trabalho, o surgimento de erros e a descontinuidade da assistência é, por 
muitas vezes possível, em virtude da privação ou incompletude de informações que 
orientem o atendimento e o desenvolvimento de estratégias que respondam às 
urgências/demandas epidemiológicas18. Logo, torna-se primordial a efetivação de 
rotinas seguras na Atenção Básica (AB) pautadas na padronização do atendimento 
ofertado, no intuito de mitigar a ocorrência de incidentes relativos à atenção por meio da 
organização das condutas, para execução positiva das ações7,19, conforme o exemplo 
de um protocolo para avaliação do cuidado seguro de enfermagem com vacinas na 
AB20. A classe III, “Aspectos que dificultam a otimização da cultura de segurança do 
paciente”, aponta a comunicação e o trabalho em equipe como questões frágeis, assim 
como a gestão não colaborativa e a escassez de treinamentos. Realça-se que para o 
fortalecimento da cultura de segurança, é fundamental aperfeiçoar a relação 
interpessoal entre os pacientes e os colaboradores do serviço, visto que a transmissão 
de dados de modo compartilhado, horizontal e contínuo é um componente essencial das 
boas condutas em saúde21. Outrossim, a comunicação multiprofissional efetiva, 
coopera para a solidificação do trabalho em equipe na APS, nessa premissa, torna-se 
primordial um diálogo eficiente e objetivo entre os membros da equipe, a partir de formas 
padronizadas na apresentação dos dados e na confirmação de compreensão da 
mensagem para reduzir EA decorrentes de falhas nas trocas de informações, e, por 
conseguinte, favorecer o crescimento da cultura de segurança22. Isto posto, destaca-
se a importância do envolvimento e participação ativa da gestão junto aos profissionais 
assistenciais para a adoção de práticas que propicie um melhor direcionamento para a 
cultura de segurança do paciente e uma assistência integral aos usuários do serviço23. 
Desse modo, torna-se indispensável, também, o papel da gestão organizacional para o 
fornecimento de recursos materiais determinantes à promoção de uma atenção à saúde 
de qualidade, dado que a falta/insuficiência de insumos básicos gera impacto negativo, 
que por sua vez, contribui para um cenário inseguro de atendimento24. Não obstante, 
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evidencia-se a indicação de treinamentos e/ou capacitação como medida em prol da 
cultura de segurança do paciente, uma vez que a educação permanente/continuada é 
imprescindível aos trabalhadores da saúde, pois além de ser um pilar para impulsionar 
a promoção da cultura de segurança do paciente e consolidar práticas positivas, 
promove a qualificação e efetivação dos cuidados prestados aos sujeitos e, 
consequentemente, o reconhecimento das atividades laborais inerentes ao serviço25. 
Salienta-se que há a necessidade da realização de mudanças estruturais, 
organizacionais e culturais na unidade investigada, a fim de proporcionar melhorias na 
atenção prestada aos usuários em consonância aos princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS), conforme apresentado na análise de similitude do corpus textual. Nessa 
perspectiva, vale ressaltar que a cultura de segurança deve permear todo o processo 
de trabalho em saúde no qual o paciente é o fator principal do cuidado, por isso, é 
essencial o reconhecimento de barreiras à sua implementação e o redirecionamento de 
práticas que qualifiquem o trabalho interdisciplinar26. 
 
Conclusão 

 
Após análise da percepção dos profissionais atuantes na UBS, destaca-se que esses 
não compreendem de forma ampliada o conceito e as dimensões da cultura de 
segurança do paciente. Apesar disso, identificam as fortalezas (acolhimento, escuta 
qualificada, realização de atividades em grupos, efetiva inserção de dados nos registros 
físicos e eletrônicos) e as fragilidades (comunicação ineficaz, ausência de trabalho em 
equipe, a gestão organizacional incipiente e a escassez de ações educativas) para a 
oferta de uma assistência segura ao paciente. Destarte, torna-se pertinente a realização 
de treinamentos/capacitações com o intuito de fomentar o conhecimento acerca da 
cultura de segurança do paciente nos servidores da APS e o desenvolvimento de 
medidas que otimizem a integração entre gestores, pacientes e trabalhadores da saúde 
no escopo de contribuir para um cuidado seguro e qualificado nesse contexto 
assistencial. Quanto às limitações do presente estudo, destacam-se o quantitativo 
diminuto de participantes, o que não pode induzir generalizações, e a realidade de 
apenas um município, pois embora seja reflexo de outras localidades, pode retratar 
resultados distintos. Logo, sugere-se a produção de pesquisas que abarquem outras 
unidades de saúde a fim de se obter maior percepção e entendimento aprofundado 
acerca da cultura de segurança do paciente no contexto da APS. 
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Quadro 1 – Classes geradas a partir da Classificação Hierárquica Descendente da 
percepção de profissionais de uma Unidade Básica de Saúde sobre a cultura de 
segurança, Brasil, 2020 
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Figura 1 – Análise de similitude das percepções de profissionais de uma Unidade Básica 
de Saúde sobre a cultura de segurança, Brasil, 2020 
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TÍTULO: A ABORDAGEM DA BIODIVERSIDADE ALIMENTAR EM ESTUDOS DE 

AVALIAÇÃO DE CONSUMO ALIMENTAR E DIETÉTICO: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

Resumo 

Objetivo: Relatar, através de revisão sistematizada de literatura, como as avaliações 
de consumo alimentar e dietético lidam com a biodiversidade alimentar em estudos 
populacionais. 
 
Métodos: A revisão sistemática identificou estudos por meio de buscas realizadas nas 
bases de dados Web of Science, Medline/PubMed, Scopus e Google Scholar. Foram 
considerados no critério de elegibilidade artigos originais publicados em inglês, 
espanhol e português, em qualquer data, que tratassem de biodiversidade alimentar em 
avaliação de consumo. 
 
Resultados: Dezenove artigos passaram pelos critérios de elegibilidade e foram 
incluídos na revisão. Os locais de desenvolvimento das pesquisas concentraram-se na 
África (n=9), Ásia (n=6) e América do Sul (n=3), e um único estudo reuniu dados 
provenientes desses três continentes. Foram relatadas as características dos estudos. 
Dezessete métodos de identificação de biodiversidade foram citados e reunidos em 
"Instrumento de coleta de dietas", "Instrumento/recurso complementar" e "Material de 
apoio em campo". Vinte e sete indicadores utilizados na avaliação foram sumarizados 
em tabela, acompanhados das respectivas descrições. 
 
Conclusão: A revisão realiza uma sistematização de dados metodológicos para 
avaliações de consumo alimentar e dietético, com foco em identificação de 
biodiversidade alimentar e aponta a necessidade de que estudos dessa natureza sejam 
também desenvolvidos em áreas urbanas e com diferentes ecossistemas. 
 
Palavras-chave: Biodiversidade alimentar. Avaliação de consumo. Qualidade de dietas. 

TITLE: THE PERSPECTIVE ON FOOD BIODIVERSITY WITHIN STUDIES OF FOOD 

CONSUMPTION AND DIETARY ASSESSMENTS: A SYSTEMATIC REVIEW 

Abstract 

Objective: To report, through a systematic literature review, how food consumption and 
dietary assessments deal with food biodiversity in population studies. 
 
Methods: The systematic review identified studies by searching the Web of Science, 
Medline / PubMed (via National Library of Medicine), Scopus and Google Scholar 
databases. Original articles published in English, Spanish and Portuguese, on any date, 
dealing with food biodiversity in consumption assessment were considered in the 
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eligibility criteria. 
Results: Nineteen articles passed the eligibility criteria and were included. The research 
development sites were concentrated in Africa (n = 9), Asia (n = 6) and South America 
(n = 3), and a single study gathered data from these three continents. The characteristics 
of the studies were reported. Seventeen biodiversity identification methods were cited 
and gathered in "Diet collection instrument", "Complementary instrument / resource" and 
"Field support material". Twenty-seven indicators used in the assessment were 
summarized in a table, accompanied by the respective descriptions. 
Conclusion:The review systematizes methodological data for food and dietary 
consumption assessment, focusing on food biodiversity identification, and points out the 
need for corretaled studies to also be developed in urban areas and within different 
ecosystems. 
  
 
 
Keywords: Food biodiversity. Consumption assessment. Quality of diets. 

Introdução 

A biodiversidade alimentar humana é compreendida como a diversidade biológica 
(animais, plantas e outros organismos) utilizada nos sistemas alimentares (UNITED 
NATIONS, 2016). Na ciência da nutrição, isso inclui diversidade dentro das espécies, 
entre espécies e ecossistemas (BLICHARSKA et al., 2019). Apesar de existirem poucos 
estudos quanto a relação entre a biodiversidade intraespécies e a qualidade das dietas, 
evidências científicas apontam que a riqueza de espécies da dieta, ou a contagem do 
número de diferentes espécies consumidas por dia, serve como um avaliador de sua 
adequação nutricional (LACHAT et al., 2017). Além de eficazes no enfrentamento de 
deficiências de energia e micronutrientes, a promoção de dietas biodiversas também 
podem ajudar na promoção de sistemas alimentares mais sustentáveis (FLYMAN; 
AFOLAYAN, 2006). 
Nos trabalhos de avaliação dietética que buscam estabelecer a composição de 
alimentos a partir de inquéritos, muitos protocolos de amostragem, análise e compilação 
de dados sofrem limitações na identificação dos alimentos, mascarando a variabilidade 
de nutrientes inerente às espécies e entre elas (BURLINGAME; CHARRONDIERE; 
MOUILLE, 2009). Dados de composição de alimentos que levam em conta as variações 
genéticas em nível taxonômico abaixo das espécies confirmam que as diferenças entre 
variedades ou cultivares podem ser muito significativas para macronutrientes, 
micronutrientes e compostos bioativos (TOLEDO; BURLINGAME, 2006). Estudos 
recentes destacam a relevância nutricional de cultivares e variedades selvagens menos 
conhecidas, equiparando-se ou superando, inclusive, outras mais amplamente 
utilizadas, podendo servir em estratégias de ações nutricionais (JACOB; MEDEIROS; 
ALBUQUERQUE, 2020). 
As tabelas e bancos de dados de composição de alimentos são essenciais para muitos 
estudos de avaliação de consumo. Diversos países possuem suas próprias tabelas, 
todavia, um grande número delas não contempla satisfatoriamente a biodiversidade 
local, o que leva à elaboração de estimativas inadequadas de dietas, podendo acarretar 
políticas ineficientes de nutrição, principalmente no tocante ao status de micronutrientes 
em populações e indivíduos (MICHAELSEN; NEUFELD; PRENTICE, 2020). Para 
tornar-se imprescindível a presença de novas espécies e subespécies no catálogo de 
tabelas nacionais, faz-se necessário dar destaque a habitualidade destes alimentos em 
dietas. E, não obstante, a importância de explorar seus potenciais nutricionais. 
O presente estudo tem como objetivo relatar como as avaliações de consumo alimentar 
e dietético lidam com a biodiversidade alimentar em estudos populacionais através de 
revisão sistematizada de literatura. Espera-se, com os resultados obtidos, verificar 
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métodos adequados para o desenvolvimento de inquéritos alimentares com melhor 
abordagem e percepção da biodiversidade alimentar em estudos de campo; além de 
promover a incorporação de variedades de espécies em tabelas de composição 
alimentar, ao passo em que compreende o impacto da biodiversidade na alimentação. 
Para tanto, a pesquisa orientou-se principalmente em buscar: 
a) Quais métodos vêm sendo utilizados para identificação de biodiversidade alimentar; 
b) Quais os indicadores usados na análise e avaliação dessas dietas. 
 
Metodologia 

 
Esta revisão sistemática de literatura foi realizada com base nas recomendações 
PRISMA (PRINCIPAIS ITENS PARA RELATAR REVISÕES SISTEMÁTICAS E META-
ANÁLISES, 2015). A metodologia utilizada objetiva garantir a qualidade e transparência 
nos processos de investigação e divulgação. 
Critérios de Seleção 
O método PICo (População, Interesse e Contexto) foi utilizado para conceber a seguinte 
questão orientadora da revisão sistemática: "Como as avaliações de consumo alimentar 
e dietético lidam com a biodiversidade alimentar?" (KARINO; FELLI, 2012). 
Para inclusão na revisão, os artigos selecionados tiveram que satisfazer os seguintes 
critérios de elegibilidade: (i) artigos originais, publicados em inglês, espanhol ou 
português em qualquer data; (ii) ter como objetivo do estudo avaliar o consumo alimentar 
ou dietético de grupos populacionais; (iii) apresentar resultados relacionados com a 
biodiversidade alimentar da população estudada. Foram excluídos artigos repetidos e 
produtos de revisão. 
Fontes de busca 
Quatro bases de dados foram utilizadas para a realização das buscas efetuadas entre 
Março e Abril de 2020: Web of Science, Medline/PubMed (via National Library of 
Medicine), Scopus e Google Scholar. Em seguida, as listas de referências dos artigos 
filtrados pelos descritores foram checadas manualmente. 
Pesquisa 
A estratégia de busca consistiu na aplicação dos descritores em cada banco de dados, 
de acordo com população E interesse E contexto. Em conformidade com as diretrizes 
do PRISMA, a estratégia de busca aplicada em cada uma das quatro bases de dados 
incluídas na revisão sistemática está contida na Tabela Suplementar 1. 
Seleção de estudo 
Com auxílio do gerenciador de referência Mendeley, todos os resultados obtidos das 
buscas nas bases de dados foram organizados, excluindo-se as duplicatas. Aplicando 
os critérios de elegibilidade anteriormente apresentados, os artigos foram selecionados 
individualmente por duas autoras (M.F.A.M. e S.G.B.S.). Primeiramente, títulos e 
resumos passaram por uma triagem inicial, em que foram excluídos aqueles que não 
satisfaziam os critérios de seleção. Nos casos de discrepância ou de dúvidas sobre a 
inclusão, procedeu-se consulta à terceira autora (M.C.M.J.). Em seguida, os textos 
potencialmente elegíveis prosseguiram para a etapa de leitura integral. 
Extração de dados 
A extração de dados dos artigos selecionados foi realizada por duas autoras (M.F.A.M. 
e S.G.B.S.) através do preenchimento de uma planilha, formulada para responder à 
questão pesquisada, e verificada por outra autora (M.C.M.J.) para garantia da precisão 
e escopo. As seguintes informações foram extraídas: (i) dados da publicação (autor, ano 
de publicação e periódico); (ii) local e número de participantes do estudo; (iii) grupo de 
biodiversidade alimentar identificada; (iv) método de identificação de biodiversidade; (v) 
relato de coleta de usos culinários; (vi) indicadores usados na análise; (vii) principais 
limitações relatadas; e (viii) principais resultados de interesse. 
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Síntese dos resultados 
A síntese dos resultados foi iniciada pela produção de resumos narrativos de cada um 
dos artigos elegíveis para leitura integral. O processo de leitura focou em detectar os 
principais métodos utilizados para identificação da biodiversidade em grupos de 
alimentos e os indicadores utilizados na análise das dietas, considerando a 
biodiversidade alimentar. 
 
Resultados e Discussões 

 
Seleção dos estudos 
A pesquisa nas bases de dados levou à recuperação de 746 estudos (116 na Web of 
Science, 86 na Medline/PubMed, 357 na Scopus e 187 no Google Scholar). Após a 
exclusão de 98 duplicatas, 648 artigos foram considerados elegíveis para a próxima 
etapa da seleção. Com base em títulos e resumos, 54 artigos foram selecionados para 
a etapa de leitura integral. Destes, 35 publicações foram excluídas por não se 
encaixarem nos critérios de inclusão. Assim, um total de 19 artigos foram incluídos na 
presente revisão sistemática. A Figura 1 demonstra o fluxograma do processo de 
seleção dos estudos. 
Características dos estudos 
Todos os 19 trabalhos incluídos após análise integral de texto apresentaram os métodos 
utilizados na coleta das dietas e informações adicionais demonstrando identificação de 
biodiversidade na análise de estimativas de ingestão. 
Os estudos foram conduzidos em amostras populacionais oriundas de três continentes: 
África (BOEDECKER et al., 2014; FUNGO et al., 2016; GOLDEN et al., 2019;JONES, 
2017;LACHAT et al., 2018;M’KAIBI et al., 2015;MATHEWOS; HUNDERA; BIBER-
FREUDENBERGER, 2018;NTWENYA et al., 2017;REMANS et al., 2011;TERMOTE et 
al., 2012), Ásia (BROEGAARD et al., 2017, CHYNE et al., 2017; GHOSH-JERATH et 
al., 2018;GHOSH-JERATH et al., 2016;KENNEDY et al., 2005;LACHAT et al., 
2018;WERTHEIM-HECK; RANERI, 2019) e América do Sul (DA SILVA; BEGOSSI, 
2009; JONES et al., 2018;LACHAT et al., 2018;PENAFIEL et al., 2019). Foi observado 
que todos os estudos priorizaram áreas com histórico de carências nutricionais e com 
tradições de caça, pesca ou coleta. 
A parcela de biodiversidade alimentar identificada foi variável entre os estudos: Todos 
os alimentos (CHYNE et al., 2017; GOLDEN et al., 2019; JONES et al., 2018;LACHAT 
et al., 2018;NTWENYA et al., 2017;WERTHEIM-HECK; RANERI, 2019), Todos os 
alimentos indígenas (GHOSH-JERATH et al., 2018;GHOSH-JERATH et al., 2016), 
Todos os alimentos silvestres (BROEGAARD et al., 2017), Alimentos oriundos de caça, 
coleta ou cultivo (M’KAIBI et al., 2015), Animais (DA SILVA; BEGOSSI, 2009), Plantas 
(KENNEDY et al., 2005;REMANS et al., 2011), Plantas florestais (FUNGO et al., 2016), 
Plantas cultivadas (JONES, 2017), Plantas tradicionais (PENAFIEL et al., 2019), Plantas 
selvagens e tradicionais (TERMOTE et al., 2012), Plantas silvestres (BOEDECKER et 
al., 2014), Frutas e hortaliças (MATHEWOS; HUNDERA; BIBER-FREUDENBERGER, 
2018). 
A Tabela 1 fornece uma visão geral das informações extraídas dos 19 artigos 
compreendidos na presente revisão. A partir desses resultados, foram agrupados nas 
tabelas subsequentes os seguintes conjuntos de informações: todos os métodos 
relatados para identificação de biodiversidade e principais indicadores utilizados nas 
análises. 
Métodos de identificação de biodiversidade 
Objetivando conhecer os principais métodos que vêm sendo utilizados nos estudos de 
avaliação de consumos alimentar e dietético para identificação de biodiversidade 
alimentar, foram reunidos na Tabela 2 três grupos principais de métodos, sendo eles: 
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Instrumento de coleta de dietas; Instrumento/recurso complementar; e Material de apoio 
em campo. 
Os instrumentos de coleta de dietas são os meios utilizados para conseguir estimar a 
ingestão de alimentos dos participantes durante a pesquisa. Aparecem reunidos aqui: 
Diário de coleta, Entrevista/questionário semiestruturado(a), Observação direta, 
Questionário de Frequência Alimentar (QFA), Recordatório 24h (R24h), Recordatório de 
7 dias e Registro alimentar pesado. Sendo o R24h o instrumento mais utilizado entre os 
demais, aparecendo em 79% dos estudos. Seguido do QFA e da Observação direta, 
com frequência de utilização em 21% dos estudos, cada. 
Os instrumentos/recursos complementares são aqueles aplicados paralelamente aos 
instrumentos de coleta, de modo a levantar dados mais específicos sobre a 
biodiversidade investigada e contribuindo para a sua identificação com maior acurácia, 
sendo eles: Coleta de amostras, Coleta de fotografias, Discussão de grupo focal, 
Entrevistas informais e listas livres, Informantes locais, Pesquisas de mercado e 
Questionário sobre conhecimento de alimentos. A coleta de amostras foi um recurso 
apontado em 37% dos estudos. O segundo recurso mais relatado foi a Discussão de 
grupo focal, presente em 31,5% dos estudos. 
Os materiais de apoio em campo, como o próprio nome da categoria indica, são os 
materiais que serviram de apoio para os pesquisadores durante a coleta de informações 
em campo, auxiliando na identificação da biodiversidade, quais sejam: Guia de campo, 
Literatura local e bancos de dados, Livreto de fotografias. A Literatura local e bancos de 
dados foi o único entre os materiais a ser citado em mais de uma referência, aparecendo 
em três dos estudos. 
Ainda com relação aos métodos, algumas limitações foram relatadas. Houve dificuldade 
de acesso a algumas amostras, devido a restrições legais do local (BOEDECKER et al., 
2014; PENAFIEL et al., 2019). A estimativa de contribuição nutricional de algumas 
espécies não conseguiu ser estabelecida adequadamente pela falta de dados 
(BOEDECKER et al., 2014; CHYNE et al., 2017; GHOSH-JERATH et al., 2016; JONES 
et al., 2018; LACHAT et al., 2018) ou impossibilidade de identificação (CHYNE et al., 
2017). 
Principais indicadores utilizados na análise de biodiversidade 
Os indicadores constituem-se importantes ferramentas para avaliar a qualidade das 
dietas (BERNARDO et al., 2011). A partir de variáveis como variedade de alimentos e 
grupos, ingestão de nutrientes, ou parcela de contribuição na dieta, é possível 
estabelecer associações entre as dietas biodiversas e o estado nutricional dos 
indivíduos. 
Com base nos dados contidos na Tabela 1, foi possível realizar a listagem, em ordem 
alfabética, de todos os principais indicadores utilizados na análise dos estudos de 
avaliação do consumo com abordagem de biodiversidade. 
No total, 27 indicadores foram mencionados ao longo dos 19 estudos incluídos na 
presente revisão. Tais indicadores, são aqueles que possibilitaram resultados 
relacionados à compreensão da biodiversidade alimentar nos estudos revisados. Devido 
sua relevância para a natureza desta pesquisa, encontram-se elencados na Tabela 3, 
junto com as respectivas descrições. 
Limitações 
Os estudos selecionados não passaram por uma avaliação crítica acerca da qualidade 
das publicações. Todavia, essa avaliação será realizada antes de submissão do 
manuscrito a periódicos. 
 
Conclusão 
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A associação positiva entre dietas biodiversas e qualidade de dietas pôde ser observada 
nos resultados dos 19 estudos incluídos na presente revisão de literatura. Todavia, a 
lacuna de informações sobre espécies selvagens ou subutilizadas dificultam estimativas 
mais precisas sobre a real contribuição desses alimentos da dietas dos indivíduos, o 
que limita a promoção do seu consumo em dietas de base sustentável. 
A notada preferência das pesquisas desenvolvidas nos estudos revisados por áreas 
com histórico de carências nutricionais demonstra a preocupação em trazer luz para a 
importância nutricional da biodiversidade alimentar, servindo de base para estratégias 
dietéticas e o fomento do consumo de produtos locais e nativos. 
Esta revisão, ao oferecer uma sistematização de dados metodológicos para avaliações 
de consumo alimentar e dietético, com foco em identificação de biodiversidade 
alimentar, auxilia no enfrentamento desse problema, tendo em vista que melhores 
instrumentos para medir a contribuição dietética da biodiversidade são necessários. 
Destaca-se, por fim, que pesquisas sobre biodiversidade alimentar no consumo humano 
em países mais industrializados e em áreas urbanas fazem-se necessárias para a 
obtenção de dados em outras realidades e ecossistemas. 
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Figura 1 Fluxograma do processo de seleção dos estudos na presente revisão 
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Tabela 1 Estudos de avaliação de consumo alimentar e dietético com abordagem de 
biodiversidade alimentar 
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Tabela 1 Continuação 
 

 
Tabela 1 Continuação 
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Tabela 1 Continuação 
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Tabela 2 Sumário de métodos aplicados na identificação de biodiversidade alimentar 
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Tabela 3 Listagem dos principais indicadores utilizados nos estudos de avaliação de 
consumo para análise de biodiversidade alimentar 
 

 
Tabela 3 Continuação 
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Tabela suplementar 1: Estratégia de busca para a revisão sistemática 
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TÍTULO: Associação entre Atividade Física, Comportamento Sedentário e desfechos de 

saúde materno-fetal no Diabetes Mellitus Gestacional 

Resumo 

 
O papel da atividade física (AF) na redução o risco de diabetes mellitus gestacional 
(DMG) e outros desfechos clínicos adversos da gravidez ainda não são claros. 
Investigamos a associação entre nível de AF e comportamento sedentário (CS) com 
desfechos materno-fetais (parto pré-termo, ganho de peso excessivo para o feto e 
hipoglicemia neonatal) em mulheres com DMG. Avaliamos os níveis de AF pelo uso de 
pedômetro durante uma semana e questionário de Atividade Física na Gestação-PPAQ 
(domínios e intensidades); além do questionário LASA-SBQ para o CS. Realizamos 
testes Qui-quadrado e exato de Fisher para análise de associações e o modelo de 
regressão de Poisson com variância robusta para razões de prevalências e seus 
intervalos de confiança (IC 95%). Sessenta e oito mulheres (32,1 ± 5,8 anos) com DMG 
entre 20 e 35 semanas foram analisadas. Dessas, 35,3% apresentaram pelo menos um 
desfecho negativo. Gestantes sem desfecho negativo apresentaram maior nível de AF 
moderada (7,50; 3,63 – 22,87 MET h/sem) do que as com desfecho negativo (3,06; 0,45 
– 10,30 MET h/sem) (p = 0,044). A prevalência de desfecho combinado foi 56% menor 
(RP=0,44; IC95% 0,20 – 0,97) em gestantes com maior nível de AF moderada. 
 
 
Palavras-chave: Diabetes gestacional; Atividade física; Comportamento Sedentário 

TITLE: Association between physical activity, sedentary behavior and maternal-fetal 

health outcomes in gestational diabetes mellitus 

Abstract 

The role of physical activity (PA) in reducing the risk of gestational diabetes mellitus 
(DMG) and other adverse clinical outcomes of pregnancy is still unclear. We investigated 
the association between PA level and sedentary behavior (CS) with maternal-fetal 
outcomes (preterm delivery, excessive weight gain for the fetus and neonatal 
hypoglycemia) in women with GDM. We assessed the PA levels by using a pedometer 
for a week and a Physical Activity Questionnaire during Pregnancy-PPAQ (domains and 
intensities); in addition to the LASA-SBQ questionnaire for the CS. We performed Chi-
square and Fisher's exact tests to analyze associations and the Poisson regression 
model with robust variance for prevalence ratios and their confidence intervals (95% CI). 
Sixty-eight women (32.1 ± 5.8 years) with GDM between 20 and 35 weeks were 
analyzed. Of these, 35.3% had at least one negative outcome. Pregnant women without 
a negative outcome had a higher level of moderate PA (7.50; 3.63 - 22.87 MET h / wk) 
than those with a negative outcome (3.06; 0.45 - 10.30 MET h / wk) (p = 0.044). The 
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prevalence of combined outcome was 56% lower (PR = 0.44; 95% CI 0.20 - 0.97) in 
pregnant women with a higher level of moderate PA. 
 
Keywords: Gestational diabetes; Physical activity; Sedentary Behavior 

Introdução 

O diabetes mellitus gestacional (DMG) é uma condição clínica transitória, caracterizada 
por uma hiperglicemia detectada pela primeira vez durante a gestação, podendo ocorrer 
a qualquer momento, mais comumente após a 24º semana1,2,3. Tem como principais 
fatores de risco o índice de massa corporal (IMC) pré-gestacional elevado, idade 
materna acima de 25 anos e DMG prévio. Além desses, a síndrome dos ovários 
policísticos, multiparidade, gravidez gemelar e história familiar de diabetes são fatores 
de risco relevantes para DMG 4. 
Mulheres com DMG estão sujeitas a um maior risco de apresentar hipertensão, pré-
eclâmpsia e eclampsia 5 durante a gravidez, como também hiperinsulinemia fetal, 
macrossomia e aumento das taxas de cesarianas6. As complicações do DMG não se 
restringem ao período da gestação e ao momento do parto. Mulheres que tiveram DMG 
têm um risco substancialmente aumentado de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 
II, síndrome metabólica e doença cardiovascular no pós-parto 4, além de ter filhos com 
mais risco de obesidade, síndrome metabólica, diabetes e doenças cardiovasculares na 
fase adulta 4, 6,7, 8. 
A intervenção primária recomendada com diagnóstico de DMG é o aconselhamento 
dietético em combinação com atividade física (AF) e automonitoramento da 
concentração de glicose no sangue 8. Se essas medidas forem insuficientes em termos 
de alcançar o controle glicêmico ideal, a terapia com insulina pode ser considerada, visto 
que não oferece risco para o feto, pois a insulina não atravessa a placenta 4. 
Embora os benefícios da AF e do impacto negativo do CS no risco de diabetes tipo 2 
estejam bem estabelecidos, o papel da AF na redução do risco de DMG e outros 
desfechos clínicos adversos da gravidez ainda não são claros. Isso acontece, em partes, 
porque os poucos ensaios clínicos randomizados que investigaram a associação entre 
a AF e o DMG mostraram resultados conflitantes 9. Ainda assim, a incorporação da AF 
tanto para prevenir quanto para tratar gestantes com DMG tem sido recomendada por 
diretrizes nacionais 10 e internacionais 2,11,12, devendo, a gestante, realizar pelo 
menos 150 min/semana de AF moderada a vigorosa (AFMV) para serem consideradas 
fisicamente ativas 5,13. Em contrapartida, o nível elevado de comportamento sedentário 
(CS), definido como atividades executadas em posição sentada, inclinada ou deitada, 
com gasto energético de 1,5 ou menos equivalentes metabólicos (METs), é um 
importante fator de risco para DMG, enquanto a AFMV desempenha um papel protetor 
14. 
Apesar desses esforços, é visto que a adesão à programas de exercícios físicos por 
gestantes ainda é escassa. E isso acontece porque há uma percepção tradicional de 
que a gravidez é um estado que requer extremo cuidado, com maiores níveis de 
descanso e recuperação extras15. Embora alguns estudos venham mostrando uma 
ligação entre a AF e um menor risco de DMG16, ainda não há evidências suficientes 
para recomendar ou desaconselhar a inclusão de gestantes com DMG em programas 
de exercícios17, sendo necessário a realização de novos estudos que fortaleçam essa 
relação. Dessa forma, este estudo observacional investigou a associação entre nível de 
AF e CS e desfechos materno-fetais (e.g., parto pré-termo, ganho de peso excessivo 
para o feto e hipoglicemia neonatal) em mulheres com DMG. 
 
Metodologia 
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Delineamento do estudo 
Trata-se de um estudo observacional realizado no ambulatório da Maternidade Escola 
Januário Cicco (MEJC), unidade hospitalar da UFRN integrante do Sistema Único de 
Saúde (SUS), durante o período de junho de 2018 a julho de 2019, após aprovação do 
Comitê de Ética local (Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 
Lopes, protocolo: 66795417.6.0000.5292). A MEJC é considerada Centro de Referência 
para gestantes com DMG, disponibilizando acompanhamento pré-natal de alto risco 
com assistência multiprofissional especializada a todo estado do Rio Grande do Norte. 
Participantes 
Gestantes com diagnóstico de DMG atendidas na MEJC e que atenderam aos critérios 
de elegibilidade foram selecionadas, sendo convidadas pessoalmente pelo pesquisador 
a participar do estudo, momento esse no qual foi esclarecida qualquer dúvida sobre o 
estudo. A concordância sobre a participação foi estabelecida por meio da leitura e 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Critérios de elegibilidade 
Para elegibilidade das participantes, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 
i) diagnóstico de DMG1, definido pela presença a qualquer momento da gravidez de 
pelo menos um dos indicadores, a saber: a) glicose plasmática em jejum entre 92-125 
mg/dL; b) glicose plasmática em 1 hora de 180 mg/dL após uma carga oral de glicose 
de 75 g ou c) glicose plasmática de 2 horas entre 153-199 mg/dL, após uma carga oral 
de glicose de 75 g; ii) gestação única entre 20 e 35 semanas e iii) acompanhamento 
realizado no pré-natal de alto risco da MEJC. Foram excluídas aquelas que 
apresentaram i) diagnóstico de diabetes tipo I ou tipo II antes da gravidez, ii) urocultura 
positiva no pré-natal, iii) não compreensão adequada dos questionários. 
Tamanho amostral 
O tamanho da amostra foi calculado partir de resultados preliminares do estudo (n = 21). 
Para o cálculo, foi considerado quatro premissas: i) proporção de 27% de neonatos com 
desfechos negativos dentre as pacientes com média diária igual ou superior a 3,336 
passos (mediana) e de 60% de neonatos com desfechos negativos dentre as pacientes 
com contagem inferior a 3,336 passos/dia; ii) nível de 95% de confiança; iii) poder de 
80% e iv) delineamento do estudo. Desta forma, o tamanho da amostra foi calculado em 
68 participantes. O cálculo foi realizado pelo software R versão 3.5.3, biblioteca pwr, 
implementada por Champely et al20. 
Coleta dos dados 
Todas as participantes foram submetidas: i) triagem inicial e entrevista presencial, com 
informações pessoais e sociodemográficas (e.g., idade, escolaridade, convívio com o 
parceiro), além de informações referentes à gestação atual (e.g., peso pré-gestacional, 
peso atual, idade gestacional, insulinoterapia, diagnóstico de hipertensão arterial) e 
índice de massa corporal pré-gestacional usando o peso relatado e a altura (medição 
ambulatorial); ii) avaliação do nível de AF, com os domínios (doméstico, lazer, 
ocupacional e transporte) e intensidades (leve, moderado e vigoroso) utilizando o 
Questionário de Atividade Física na Gravidez (PPAQ)21 e comportamento sedentário 
utilizando o Longitudinal Aging Study Amsterdam – Sedentary Behavior Questionnaire 
(LASA-SBQ)22; iv) nível de AF medido pelo pedômetro (número de passos por dia 
durante um período de uma semana); v) avaliação do consumo alimentar, utilizando o 
Questionário Brasileiro de Frequência Alimentar validado23. Após o parto, foram 
coletados os dados de desfechos de saúde de maior interesse no estudo, a saber: parto 
pré-termo, peso ao nascer classificado como grande para a idade gestacional (GIG) e 
hipoglicemia neonatal. 
Para fins de análises, após a coleta de dados a amostra foi dividida em dois grupos: i) 
pacientes sem registro de ocorrência de desfecho negativo; ii) pacientes com registro 
de pelo menos um dos desfechos investigados (desfecho combinado). 
Análise Estatísticas 
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Foi utilizado o teste de Shapiro-wilk para verificar a normalidade das distribuições das 
variáveis contínuas. Para aquelas que apresentaram distribuição normal, realizou-se 
análise bivariada utilizando a média, desvio-padrão e teste t para amostras 
independentes. Para as demais, utilizou-se a mediana, os percentis 25 e 75 e o teste 
não paramétrico de Mann–Whitney. Análise descritiva das variáveis categóricas foi 
realizada por frequências absolutas e relativas. O teste Qui-quadrado foi utilizado para 
analisar a associação entre essas variáveis. Nas situações onde as células das tabelas 
apresentaram frequências esperadas inferiores a cinco, aplicou-se o teste exato de 
Fisher. 
Na análise multivariada, utilizou-se o modelo de regressão de Poisson com variância 
robusta para calcular as razões de prevalências (RP) e seus respectivos intervalos de 
confiança a 95% (IC 95%) para o desfecho combinado materno-fetal. Os modelos 
multivariados foram ajustados para preditores relacionados à prática de AF e para 
potenciais variáveis de confundimento que apresentaram nível de significância inferior 
a 0.20 na análise bivariada. Os preditores relacionados à prática de AF foram: i) 
realização de AF de lazer e ii) tercis de AF moderada. As variáveis insulinoterapia, 
hipertensão e consumo de alimentos ultraprocessados foram consideradas como 
potenciais confundidores. A permanência da variável independente no modelo 
multivariado obedeceu ao teste de Wald e ausência de multicolinearidade. Os 
pressupostos da regressão de Poisson foram verificados. Os testes Omnibus e de 
deviance, além da curva ROC, foram utilizados para verificar a qualidade e eficiência do 
ajuste dos modelos. O nível de significância de 5% foi adotado para todas as análises. 
Os procedimentos estatísticos foram realizados usando IBM SPSS Statistics for Win / 
v.25.0 (IBM Corp., Armonk, NY). 
 
Resultados e Discussões 

 
Ao total, 68 (sessenta e oito) gestantes foram incluídas no estudo, com idade média de 
32 anos (± 5.81). Embora não tenha apresentado diferenças significativas entre os 
grupos, em números absolutos, cerca de metade das gestantes relataram 2 (duas) ou 
mais gestações anteriores e dessas, 5 (cinco) tiveram DMG prévio. História familiar de 
diabetes foi relatado por 70% das gestantes. O IMC pré-gestacional categorizado foi 
predominantemente classificado como obesidade. Em relação ao uso de insulinoterapia 
durante a gravidez, 25 (vinte e cinco) das 68 gestantes fizeram uso. Assim como a 
presença de hipertensão também foi relatada por 25 (vinte e cinco) gestantes. 
Em nosso estudo, um total de 35,3% das participantes apresentaram pelo menos um 
dos desfechos investigados. Observou-se um maior nível de AF moderada medida em 
METs-h/sem (7,50; 3,63 – 22,87) dentre as gestantes do grupo que não apresentou 
desfecho, em comparação aquelas com desfecho combinado (3,06; 0,45 – 10,30), p = 
0,044, o que também foi verificado para a AF moderada medida em minutos/semana 
entre o grupo sem desfecho combinado (165; 120 – 360) e o grupo com desfecho 
combinado (120; 15 – 232), p = 0,037. Desfecho negativo é 56% (RP=0,44; IC95% 0,20 
– 0,97) menor para as gestantes que mais praticam AF moderada. Não foi observada 
diferenças significativas entre níveis de comportamento sedentário (min/semana) e os 
grupos com e sem desfecho combinado. 
Até o presente momento, não há evidências suficiente que comprove os efeitos 
benéficos do exercício físico durante a gravidez para a prevenção e tratamento do 
DMG24. Poucos estudos que investigaram a associação entre AF e desfechos de saúde 
no DMG, e os achados são conflitantes devido à não uniformidade nos métodos 
adotados 15. Ainda assim, intervenções com dieta e exercícios têm sido fortemente 
recomendadas por diretrizes nacionais 10 e internacionais 2,11 como primeira linha de 
tratamento para GDM, visto que a prática de exercícios tem se demonstrado segura 
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para gestantes com DMG sem contraindicações médicas, não sendo observadas 
diferenças na ocorrência de complicações durante a gestação, no parto e nos desfechos 
neonatais (e.g., idade gestacional, parto prematuro, morbidade ou mortalidade neonatal 
ou hipoglicemia neonatal) em decorrência do exercício físico 24. 
É sabido que o exercício auxilia tanto na redução da resistência a insulina, como 
também o controle de peso, exercendo um papel importante na prevenção e tratamento 
do diabetes tipo II 2. Dada que a patogênese entre o DMG e diabetes tipo II são 
semelhantes, reforça-se a ideia que o exercício pode ser uma estratégia promissora 
também na população de gestantes 25, podendo tanto reduzir o risco de DMG quanto 
prevenir a ocorrência de complicações futuras. 
Alguns estudos mostram essa associação, como em um caso-controle 16 que verificou 
que mulheres que participaram de qualquer atividade física recreativa no ano anterior à 
gestação e durante as primeiras 20 semanas gravidez experimentaram uma redução de 
51% e 48%, respectivamente, no risco de DMG. E essa redução pode atingir até 60% 
nas mulheres que praticaram de atividades físicas antes e durante as primeiras 20 
semanas de gravidez, em comparação aos seus pares inativos. 
O exercício físico pode ser importante também para prevenir desfechos adversos 
materno-fetais decorrentes do agravamento da DMG, visto que mulheres que tiveram 
DMG têm um risco substancialmente aumentado de desenvolvimento de diabetes tipo 
II, síndrome metabólica e doença cardiovascular no pós-parto 4. Da mesma forma, 
bebês de mães diabéticas (ou com DMG) que nasceram grandes para a idade 
gestacional (GIG) também estão expostos ao risco de desenvolver essas doenças na 
fase adulta 4, 7, 8. 
As análise dos desfechos isolados (e.g., parto pré-termo, GIG e hipoglicemia), 
demonstraram diferenças significativas apenas para prática de AF leve (MET-h/sem) 
entre o grupo de gestantes com parto pré-termo (49,03; 25,21 – 77,02) e o grupo que 
não apresentou parto pré-termo (69,05; 43,65 – 122,22), U =152,00, z = -2,05, p = 0,044; 
assim como para prática de AF ocupacional (MET-h/sem) entre o grupo de gestantes 
com registro de hipoglicemia neonatal (42,65; 00,00 – 70,00) e o grupo sem hipoglicemia 
(0,00; 0,00 – 42,83), U =228,50, z = -2,02, p = 0,043. 
A escolha desses desfechos clínicos em particular foi baseada na gravidade e a 
frequência dos relatos durante o acompanhamento perinatal das pacientes com DMG. 
O parto pré-termo é considerado como uma das principais causa de morte em recém-
nascidos 26, sobretudo em gestantes obesas 26 e com DMG 27. Estudos demonstram 
que a AF regular durante a gravidez em mulheres com GDM pode reduzir em 34% o 
risco desse desfecho 28. 
A hipoglicemia neonatal, assim como a macrossomia ou excesso de peso fetal (GIG), 
também são desfechos importantes de serem observados em gestantes com DMG. A 
hipoglicemia neonatal ocorre quando o suprimento de glicose da mãe é interrompido 
durante o parto, reduzindo bruscamente o substrato energético disponível para o 
neonato, enquanto os níveis de insulina permanecem altos 29, podendo levar a 
complicações graves para o feto ao nível de sistema nervoso central, distúrbios 
cardiopulmonares com morbidades importantes de longo prazo 30. 
A macrossomia (i.e., peso fetal absoluto > 4,000 g) e o excesso de peso fetal (i.e., GIG; 
peso fetal ≥ percentil 90 estabelecido para a idade gestacional), por sua vez, submetem 
o feto a um risco elevado de distócia do ombro, lesão do plexo nervoso, fratura da 
clavícula, disfunções metabólicas e asfixia durante o parto 6. O ganho de peso 
excessivo do feto durante a gestação ocorre pela manutenção de concentrações 
elevadas de glicemia materna, o que estimula a produção excessiva de insulina pelo 
feto, agindo como um potente hormônio de crescimento 4. Contudo, a ocorrência desse 
desfecho pode ser minimizada pelo maior nível de realização de AF regular. Davenport 
et al.6 relataram uma redução de 39% nas chances de macrossomia (i.e., peso fetal > 
4000g) em mulheres que faziam exercícios durante a gravidez em comparação com 
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mulheres que não faziam exercício, enquanto Barakat et al. verificaram uma redução de 
58% no risco relacionado à macrossomia em mulheres com DMG 28. 
É consensual que os efeitos do DMG podem ser mitigados com o controle adequado da 
glicemia, sejam por uso de insulina ou por controle de dietas e inclusão de exercício 
físico. A dificuldade surge com o diagnostico de DMG, que normalmente ocorre entre as 
semanas 24º a 28º de gestação, oferecendo uma janela limitada de oportunidade para 
intervir precocemente 24. Assim, o ajuste adequado da alimentação e a inserção de 
exercício preventivamente ou de forma mais intensiva no momento em que é dado o 
diagnóstico pode ajudar a evitar ou atrasar as necessidades de tratamento com insulina 
24. Para isso, é necessário, portanto, que um maior envolvimento em exercícios físicos 
e redução do comportamento sedentário, além da dieta, tornem-se prática cotidiana 
entre mulheres em tratamento por DMG. 
  
INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
Habilidades e experiências adquiridas 
Embora minha participação tenha se restringido às etapas finais do estudo, mais 
especificamente à coleta de dados no momento pós-parto, informações essas retiradas 
diretamente dos prontuários médicos e na plataforma de gerenciamento utilizada na 
MEJC (AGHU – Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários). Tive oportunidade 
de acompanhar todo fluxograma de atendimento de gestantes com DMG na 
maternidade, da recepção ao acompanhamento ambulatorial. Foi nesse modelo de 
atendimento que se deu as etapas de triagem, entrevista das participantes, aplicação 
dos questionários e instalação do pedômetro, momentos esses em que eu ainda não 
estava incluída no estudo. Essa vivência a posteriori, me permitiu visualizar e 
compreender o processo como um todo, mesmo que não estivesse presente. 
No que diz respeito aos procedimentos e métodos da pesquisa que tive oportunidade 
de acompanhar, além das informações coletadas no momento pós-parto, tive contato 
com a formatação e administração de banco de dados, com a inclusão de informações 
que pude coletar. Não tive contato com as análises estatísticas, mas pude compreender 
com clareza o que foi realizado. Além disso, pude adquirir uma noção geral sobre a 
produção científica atual relacionada a temática do projeto, na medida em que pude me 
aprofundar sobre os estudos já publicados e me vislumbrar sobre a possibilidade de 
estudos futuros, como forma de preencher as lacunas ainda existentes. O mais 
importante de todo processo se deu na interpretação dos dados e na visualização das 
inferências para a prática clínica, o que beneficia diretamente a população alvo do 
estudo. 
Por fim, não poderia deixar de citar que a experiência do estudo também me permitiu 
acompanhar de perto a atuação do profissional de educação física em ambiente 
hospitalar. Essa experiência foi importante ao possibilitar o reconhecimento do papel do 
profissional no atendimento clínico, o que para muitos (e para mim também) era, até 
pouco tempo, desconhecido. 
 
Conclusão 

 
Nossos achados sugerem que um maior nível de Atividade Física moderada pode 
reduzir a ocorrência de desfechos materno-fetais desfavoráveis em mulheres com 
Diabetes Mellitus Gestacional. 
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Tabela 1. Características das participantes por ocorrência de desfecho combinado. 
 

 
Tabela 2. Níveis de Atividade Física, Comportamento Sedentário e Consumo Alimentar 
por ocorrência de desfecho combinado. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1687 

 

CÓDIGO: SB0638 

AUTOR: LUZIA ELLEN DE MENDONCA LIMA 

ORIENTADOR: THAIS SOUZA PASSOS 

 

 

TÍTULO: Avaliação da influência de diferentes tipos de farinhas na absorção de óleo em 

filé de frango empanado 

Resumo 

A fritura é um dos mais comuns e antigos métodos de cocção, no qual ocorrem diversos 
processos que alteram as características dos alimentos. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a absorção de óleo e o teor de umidade em filés de frango empanados, 
utilizando diferentes farinhas e óleos vegetais. Foram utilizadas farinhas de rosca e trigo, 
e óleos de milho e soja. As farinhas foram caracterizadas quanto à granulometria em 
peneiras com diferentes aberturas de malha (2 mm a < 63 µm). Os filés de frango 
empanados foram avaliados por meio da determinação de umidade (%) e absorção de 
óleo (%). As análises foram realizadas em triplicata e os resultados submetidos ao Teste 
T-Student (p < 0,05) para avaliar a influência dos diferentes tipos de farinhas e óleos 
vegetais no teor de umidade e absorção de óleo pelas amostras. A granulometria de 
ambas as farinhas foi classificada como fina (< 250 µm). Observou-se maior teor de 
umidade na amostra empanada com farinha de trigo e frita em óleo de milho (64,81%), 
e menor umidade na amostra empanada com farinha de rosca e frita em óleo de soja 
(59,20%). Os percentuais de óleo absorvido variaram de 1,84% a 4,56%, sendo a 
amostra empanada com farinha de trigo e frita em óleo de milho a que apresentou menor 
absorção. Os dados obtidos mostraram que o uso da farinha de trigo promoveu maior 
retenção de umidade e menor absorção de óleo, reforçando que o tipo de farinha 
utilizada influencia a absorção de óleo de filés de frango empanados. 
 
Palavras-chave: Fritura. Absorção de óleo. Revestimentos. Óleos vegetais. 

TITLE: Evaluation of the influence of different types of flours on oil absorption in breaded 

chicken filet 

Abstract 

Frying is one of the most common and oldest cooking methods, in which several 
processes alter the characteristics of food. The present work aimed to evaluate oil 
absorption and moisture content in breaded chicken fillets, using different flours and 
vegetable oils. Bread and wheat flour and corn and soybean oils were used. Flours were 
characterized in terms of granulometry in sieves varying openings of mesh (2 mm to <63 
µm). Breaded chicken fillets were evaluated by determining moisture (%) and oil 
absorption (%). The analyzes were performed in triplicate. The results were submitted to 
the T-Student Test (p <0.05) to evaluate the influence of different types of flours and 
vegetable oils on the moisture content and oil absorption. The granulometry of both flours 
was classified as fine (<250 µm). Higher moisture content was observed in the sample 
breaded with wheat flour and fried in corn oil (64.81%), and less moisture in the sample 
breaded with breadcrumbs and fried in soy oil (59.20%). The percentages of oil absorbed 
varied from 1.84% to 4.56%, with the sample being breaded with wheat flour and fried in 
corn oil, which showed the lowest absorption. The data obtained showed that the use of 
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wheat flour promoted higher moisture retention and less oil absorption, reinforcing that 
the type of flour used influences the absorption of breaded chicken fillet oil. 
 
Keywords: Frying. Oil absorption. Coatings. Vegetable oils. 

Introdução 

A fritura é um antigo método culinário, conhecido mundialmente, que tem sido muito 
utilizado pela indústria de alimentos nos últimos anos. É uma técnica rápida e simples, 
que consiste no preparo de alimentos em contato direto com óleo a elevadas 
temperaturas, o qual atua como meio de transferência de massa e calor. A fritura é tida 
como um processo complexo, tendo em vista as extensas alterações que acontecem 
durante o procedimento, e pode ocorrer pela imersão parcial (shallow-frying) ou total 
(deep-frying) do alimento em óleo (FELLOWS, 2016; NIEVA-ECHEVARRÍA et al., 2016; 
BERK, 2018). 
Atributos sensoriais, como crocância, cor e sabor, característicos de produtos fritos, são 
desenvolvidas durante o processo de fritura. Entretanto, o óleo utilizado sofre 
modificações levando à degradação térmica e oxidativa, as quais geram produtos 
voláteis e não voláteis. Essas modificações decorrentes da alta temperatura e presença 
de oxigênio, podem afetar as propriedades físicas do óleo, tais como viscosidade, 
tensão interfacial, cor e densidade. Além de comprometer a qualidade dos alimentos, 
que podem sofrer contaminação por substâncias tóxicas, mudanças sensoriais e 
aumento da absorção de óleo (GERTZ, 2004; HOSSEINI et al., 2016). 
Devido a técnica aplicada, alimentos fritos são evidentemente mais calóricos, e isso se 
deve ao grande volume de óleo que é absorvido durante o preparo. Alguns mecanismos 
que explicam a absorção de óleo são: (1) a reposição de água, na qual o óleo substitui 
a água evaporada; (2) o efeito da fase de resfriamento, que ocorre devido a redução da 
pressão interna, o que permite a entrada do óleo presente na superfície para o centro 
do alimento; e (3) a teoria do surfactante, explicada pelos surfactantes formados durante 
a fritura, como resultado da degradação do próprio óleo ou das reações entre os 
componentes dos alimentos e o óleo. Além disso, vários fatores referentes ao processo 
e/ou ao alimento, como o conteúdo de água, a microestrutura da crosta, a geometria do 
produto, o tempo de fritura, a temperatura e a qualidade do óleo, podem influenciar na 
absorção (BOUCHON, 2009; HE et al., 2013; LI; FAN, 2015). 
Como a característica da superfície do produto frito é um dos fatores relevantes, a 
indústria de alimentos tenta resolver esses problemas utilizando diferentes materiais de 
revestimento. Vários ingredientes têm sido utilizados com o objetivo de alterar a 
microestrutura da crosta e, assim, reduzir a absorção de óleo nesses alimentos. Esse 
processo, chamado de empanamento, refere-se essencialmente ao revestimento que é 
aplicado na forma seca na superfície externa de um alimento (HUI, 2012; 
KILINCCEKER; HEPSAG, 2012; BRANNAN et al., 2014). 
Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar o teor de umidade e absorção de 
óleo em filés de frango empanados, utilizando diferentes farinhas e óleos vegetais. 
 
Metodologia 

 
2.1 MATERIAIS 
Os materiais utilizados foram adquiridos no comércio da cidade de Natal. Foram 
utilizados filés de peito de frango, empanados em dois diferentes tipos de farinha: farinha 
de rosca (YOKI®, General Mills Brasil Alimentos LTDA, Cambará, Brasil) e farinha de 
trigo (FINNA®, M Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de alimentos, Salvador, Brasil); 
e dois tipos de óleo vegetal: milho (LIZA®, Cargill do Brasil, Brasil) e soja (LIZA®, Cargill 
do Brasil, Brasil). 
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2.2 DETERMINAÇÃO DA GRANULOMETRIA DAS FARINHAS 
A determinação da granulometria das farinhas foi realizada no Laboratório de 
Sedimentologia, do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). 
Para realizar esta determinação, pesou-se em balança analítica (TECNAL®, modelo 
Mark 210 A, Piracicaba, Brasil) 50 g de cada farinha que, em seguida, foi submetida à 
agitação em peneiras com diferentes aberturas de malha (2 mm, 1,4 mm, 1,0 mm, 710 
µm, 500 µm, 355 µm, 250 µm, 180 µm, 125 µm, 90 µm e 63 µm) organizadas 
verticalmente em ordem decrescente em um agitador de peneiras (PRODUTEST®, 
CIAL Paulínia, modelo T, Paulínia, Brasil). Foram agitadas durante 20 minutos a uma 
velocidade de 10 vibrações/segundo. O material retido em cada peneira foi pesado 
novamente, para posterior classificação do tamanho dos grânulos das farinhas. 
A classificação do tamanho dos grânulos foi realizada conforme a proposta de Chen, 
Wang e Dyson (2011), a partir do percentual do material retido nas peneiras, de acordo 
o tamanho dos grânulos, sendo a farinha considerada como grossa com tamanho ≥ 20 
MESH (850 µm); média quando estivesse entre 20 e 60 MESH; e fina quando ≤ 60 
MESH (250 µm). 
2.3 PREPARO DAS AMOSTRAS DE FILÉ DE FRANGO EMPANADO 
As amostras foram preparadas no Laboratório de Técnica Dietética, do Departamento 
de Nutrição (DNUT), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
O planejamento das receitas foi feito a partir de Fichas Técnicas de Preparação e, para 
cada amostra, foram utilizados per capitas padronizados conforme proposto por Araújo 
e Guerra (2007) (Tabela 1 - Anexo 1). 
Os materiais necessários foram separados, pesados e utilizados para temperar e 
empanar os filés. As frituras foram realizadas em panela de aço inoxidável (Brinox 
Metalúgica S.A., Caxias do Sul – Brasil) de peso igual a 577,21 g, profundidade de 6 cm 
e diâmetro de 20 cm. Para controlar o processo, foram estabelecidas a temperatura 
mínima de 160 °C e máxima de 180 °C, constantemente monitoradas com o auxílio de 
termômetro digital (INCOTERM®, Incoterm Indústria de Termômetros LTDA, Porto 
Alegre, Brasil). Após o óleo atingir a temperatura de inicial, o filé foi disposto na panela 
e frito por um período de 6 minutos, sendo 3 minutos para cada lado. Após serem fritos, 
os filés empanados foram dispostos sobre prato com papel toalha, previamente 
pesados, para descansar por 5 minutos de cada lado, totalizando 10 minutos. 
2.4 DETERMINAÇÃO DE UMIDADE 
A análise de umidade foi realizada no Laboratório de Análise de Alimentos do DNUT-
UFRN, a partir do método gravimétrico de aquecimento em estufa a 105°C até a 
obtenção de peso constante, conforme metodologia estabelecida pela A.O.A.C (1992). 
Para as análises, utilizando balança analítica (SHIMADZU®; modelo: AY220), pesou-se 
3 g de amostra em cápsula de porcelana, previamente tarada, que foi submetida à 
aquecimento em estufa (FANEM®; modelo: 515) a 105°C. Após 3 horas, a amostra foi 
resfriada em dessecador até temperatura ambiente e pesada novamente. As análises 
foram realizadas em triplicata. 
Para o cálculo de umidade foi utilizada a seguinte fórmula: 
% Umidade = [(peso da cápsula + amostra úmida) – (peso da cápsula + amostra seca)] 
x 100 
2.4 AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE DE ÓLEO ABSORVIDA (QOA) E PERCENTUAL 
DE ABSORÇÃO DE ÓLEO 
Após absorção do óleo residual em papel toalha, foram analisados, separadamente, o 
peso do papel, o peso do filé preparado e o peso da panela utilizada para a fritura. 
A Quantidade de Óleo Absorvida (QOA) foi avaliada de acordo com a fórmula proposta 
por Philippi (2006), com adaptação: 
QOA(g) = peso inicial do óleo em (g) – peso final do óleo em (g) – Diferença do peso do 
recipiente após acomodar a receita pronta 
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O percentual de absorção de óleo foi calculado pela fórmula abaixo também proposta 
por Philippi (2006). 
% Absorção do Óleo = (quantidade de óleo absorvido / peso final da preparação) x 100 
2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
A análise estatística foi realizada com o programa GraphPad Prism® versão 5.03. Os 
experimentos foram realizados em triplicata e foram determinadas média e desvio 
padrão. Os resultados foram submetidos ao Teste T-Student (p < 0,05) para avaliar a 
influência dos diferentes tipos de farinhas e dos diferentes óleos vegetais no teor de 
umidade e absorção de óleo dos filés de frango empanados. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1 DETERMINAÇÃO DA GRANULOMETRIA DAS FARINHAS 
A granulometria das farinhas foi avaliada de acordo com o conteúdo retido nas peneiras, 
que foram expressos em percentual. Ambas as farinhas, rosca e trigo, foram 
classificadas como finas, uma vez que o maior percentual de material retido, 55,6% e 
100%, respectivamente, encontrou-se nas peneiras com abertura ≤ 60 MESH (Tabela 2 
– Anexo 2). 
Além das propriedades do próprio alimento, o revestimento também pode influenciar na 
característica final da superfície do produto frito. O tamanho e a porosidade dos grânulos 
da farinha utilizada para empanar podem afetar a perda de água e absorção de óleo 
durante a fritura (HUI, 2012). Schmiele et al. (2011), encontraram classificação similar 
para farinha de trigo, sendo 95,3% do material retido sobre as peneiras de granulometria 
inferior a 250 µm (≤ 60 MESH), resultado similar ao encontrado neste estudo. 
Pontes (2017) obteve classificação diferente para as farinhas estudadas neste trabalho, 
sendo a farinha de trigo classificada como grossa e a farinha de rosca classificada como 
média. Entretanto, cabe ressaltar que essa diferença pode estar relacionada à fatores 
como a marca da farinha, o nível de processamento e ao método de cassificação 
granulométrica utilizado. 
3.2 DETERMINAÇÃO DE UMIDADE 
A Figura 1 (Anexo 3) apresenta a comparação entre o teor de umidade dos filés de 
frango empanados com as farinhas de rosca e trigo, e fritos em óleos de milho e soja. 
O maior percentual de umidade observado nas análises foi de 64,81%, referente à 
amostra empanada com farinha de trigo e frita em óleo de milho. Enquanto que o menor 
foi de 59,20%, referente à amostra empanada com farinha de rosca e frita em óleo de 
soja. 
Em relação às amostras empanadas com farinha de rosca (Figura 1A), foi encontrada 
diferença significativa (p = 0,0314) entre o grupo frito em óleo de milho [63,14% (1,66)] 
e o grupo frito em óleo de soja [59,20% (1,11)], sendo este último o que apresentou 
menor teor de umidade. Entre as amostras empanadas com farinha de trigo (Figura 1B), 
não foi encontrada diferença significativa (p = 0,1131) entre os grupos fritos em óleos 
de milho [64,81% (0,71)] e soja [63,55% (0,81)]. 
Ao comparar os grupos empanados com diferentes farinhas e fritos no mesmo tipo de 
óleo, foi observada diferença significativa (p = 0,0063) apenas entre os que foram fritos 
com óleo de soja (Figura 2 – Anexo 4). 
Ao entrar em contato com o óleo quente, a água do alimento flui de dentro para fora e a 
formação de vapor ocorre, indicando o aumento da pressão interna do alimento devido 
à alta temperatura. O aumento da pressão interna, por sua vez, provoca a formação de 
poros, por onde a água do alimento escapa para o meio externo (ORTHOEFER; LIST, 
2007; OKE et al., 2018). Em estudo que avaliou o efeito de diferentes métodos de 
cocção (cozimento em água, forno convencional, grelhado, micro-ondas e frito em óleo) 
na composição química de peito e coxa de frango, obtiveram resultado de umidade em 
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peito de frango submetido à fritura (64,52%) semelhante ao encontrado neste estudo. 
Além disso, observaram que, dentre os métodos analisados, a fritura em óleo, assim 
como o cozimento por micro-ondas, proporcionou maior perda de umidade (Rosa et al.; 
2006). 
Sandhu, Bansal e Takhar (2013), avaliaram o conteúdo de umidade de nuggets de 
frango em diferentes temperaturas de fritura e observaram valores que variaram entre 
40,4 e 44,4%, resultados inferiores aos encontrados em todas as amostras deste 
trabalho. Entretanto, sabe-se que o formato, tamanho e processamento do produto 
podem influenciar na perda de água. Amostras com tamanhos menores apresentam 
maior superfície de contato, facilitando aquecimento mais rápido e, consequentemente, 
perda de água mais rápida, o que pode explicar o menor teor de umidade encontrado 
em nuggets de frango (ERICKSON, 2015). 
Osawa e Gonçalves (2012) também encontraram resultados inferiores aos encontrados 
neste estudo ao avaliarem a umidade de peito de frango empanado (doado por uma 
empresa de alimentos) e frito em óleo de algodão pelo método de fritura descontínua, 
no qual o alimento é frito várias vezes entre ciclos de aquecimento e resfriamento. Além 
disso, foi constatado que o conteúdo de água reduziu de acordo com o aumento no 
número de ciclos de fritura, comprovando que perda de água durante a fritura é um 
processo contínuo. 
3.3 AVALIAÇÃO DO PERCENTUAL DE ABSORÇÃO DE ÓLEO 
Os percentuais de óleo absorvido variaram de 1,84% a 4,56% (Figura 3 – Anexo 5). Ao 
comparar os filés empanados com farinha de rosca (Figura 3A) foi observada diferença 
significativa (p = 0,0093) entre a amostra frita com óleo de milho, que apresentou maior 
absorção de óleo [4,56% (0,45)] em relação a amostra frita com óleo de soja [3,16% 
(0,29)]. Entre as amostras empanadas com farinha de trigo (Figura 3B), o filé frito com 
óleo de milho foi o que absorveu menor percentual de óleo [1,84% (0,96)], mas não 
apresentou diferença significativa (p = 0,0837) quando comparado ao filé frito com óleo 
de soja [2,73% (0,15)]. 
Comparando as amostras fritas com óleo de milho (Figura 4A), o grupo empanado com 
farinha de rosca apresentou maior absorção de óleo, apresentando diferença 
significativa (p = 0,0041) quando comparado ao grupo empanado com farinha de trigo. 
Para as amostras fritas com óleo de soja (Figura 4B), o grupo empanado com farinha 
de rosca apresentou diferença significativa (p = 0,0325) em relação ao empanado com 
farinha de trigo, sendo a amostra empanada com farinha de rosca a que absorveu mais 
óleo. 
Devido à alta temperatura do óleo durante a fritura, a água presente na superfície do 
alimento se transforma em vapor e faz com que a crosta do alimento se torne permeável 
e a água continue evaporando no decorrer do processo. Dessa forma, o óleo penetra 
nos espaços deixados pela água evaporada, principalmente na crosta, onde a 
temperatura está mais elevada. Por esse motivo, acredita-se que a microestrutura da 
crosta do alimento seja um dos principais fatores que influenciam na absorção de óleo 
(DANA; SAGUY, 2006; OKE et al., 2018). 
Pôde-se observar que, dentre as farinhas utilizadas neste trabalho, a farinha de trigo, 
que apresenta 100% das frações constituintes com granulometria ≤ 250 µm, 
proporcionou maior proteção em relação à absorção de óleo. As amostras empanadas 
com farinha de rosca, por outro lado, absorveram maior quantidade de óleo e, apesar 
de ser classificada como fina, esta farinha apresenta frações constituintes mais 
heterogêneas, tendo 44,3% dos grânulos de tamanho médio, entre 250 µm e 850 µm. 
Além disso, por ser um produto derivado do pão, a farinha de rosca possui componentes 
como o fermento biológico, que atua no crescimento da massa, devido à produção de 
CO2, e sobre as propriedades da massa, tornando-a mais elástica e porosa, o que pode 
ter levado à maior absorção de óleo pela fritura (PONTES, 2017). 
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Em estudo realizado por Salha (2017), foi avaliada a influência de diferentes tipos de 
óleos vegetais (milho e soja) e farinhas (aveia, gergelim, rosca, trigo e combinação trigo 
e rosca) na absorção de óleo em frango empanado e frito superficialmente, e não foi 
observada diferença significativa em relação ao tipo de óleo utilizado. No entanto, os 
valores de absorção de óleo para os empanados com farinha de trigo (6,4%) e para os 
empanados com farinha de rosca (6,7%), foram superiores aos encontrados no presente 
estudo. 
Lima et al. (2019) analisaram a absorção de diferentes tipos de óleos vegetais em 
diversas preparações fritas, por imersão total e superficial, sem e com o uso de papel 
toalha após a fritura, e observaram valores superiores aos encontrados neste estudo na 
absorção de óleo pelo peito de frango frito por imersão superficial e pelo filé de frango 
empanado frito em óleos de soja, milho, girassol e canola por imersão total. Foi 
concluído que, devido à exposição do alimento à grande quantidade de óleo, a fritura 
por imersão promove maior absorção de óleo em relação à fritura superficial. Além 
disso, o uso de papel toalha reduziu significativamente a quantidade de óleo absorvido 
pelas amostras de peito de frango fritas em óleos de milho e girassol. A diferença em 
relação aos resultados observados no presente estudo pode ser atribuída ao uso do 
revestimento associado ao uso de papel toalha após a fritura. 
Os resultados apresentados neste trabalho são parciais, tendo em vista a suspensão 
das atividades do DNUT – UFRN, devido a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
No entanto, a pesquisa continua em andamento. 
 
Conclusão 

 
O presente trabalho observou que a farinha de trigo se mostrou mais eficaz na 
preservação da umidade e redução da absorção de óleo. Em relação aos óleos 
utilizados, nas amostras empanadas com farinha de rosca a absorção do óleo de soja 
foi maior, ao contrário das amostras empanadas com farinha de trigo, nas quais a 
absorção do óleo de milho foi menor. 
Os dados indicam que o tipo de farinha utilizada pode ser o fator de maior influência na 
absorção de óleo dos filés de frango empanados. 
 
Referências 

 
ARAÚJO, M.O.D., GUERRA, T.M. Alimentos per capita. 3 ed. Natal: Ed. Universitária - 
UFRN, 2007. 
BERK, Zeki. Food process engineering and technology. Academic press, 2018. 
BOUCHON, Pedro. Understanding oil absorption during deep‐fat frying. Advances in 
food and nutrition research, v. 57, p. 209-234, 2009. 
BRANNAN, Robert G. et al. Influence of ingredients that reduce oil absorption during 
immersion frying of battered and breaded foods. European journal of lipid science and 
technology, v. 116, n. 3, p. 240-254, 2014. 
CHEN, Richard Y.; WANG, Yujie; DYSON, David. Breadings‐what they are and how they 
are used. In: KULP, Karel. Batters and breadings in food processing. Minnesota: 
Academic Press, 2011. p. 169-184. 
DANA, Dina; SAGUY, I. Sam. Mechanism of oil uptake during deep-fat frying and the 
surfactant effect-theory and myth. Advances in Colloid and Interface Science, v. 128, p. 
267-272, 2006. 
ERICKSON, Michael D. (Ed.). Deep frying: chemistry, nutrition, and practical 
applications. Elsevier, 2015. 
FELLOWS, Peter John. Food processing technology: principles and practice. Elsevier, 
2016. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1693 

 

GERTZ, Christian. Optimising the baking and frying process using oil‐improving agents. 
European Journal of Lipid Science and Technology, v. 106, n. 11, p. 736-745, 2004. 
HE, Ding‐Bing et al. Oil absorption mechanism of fried food during cooling process. 
Journal of Food Process Engineering, v. 36, n. 4, p. 412-417, 2013. 
HOSSEINI, Hamed et al. A review on frying: procedure, fat, deterioration progress and 
health hazards. Journal of the American Oil Chemists' Society, v. 93, n. 4, p. 445-466, 
2016. 
HUI, Yiu H. Handbook of meat and meat processing. CRC press, 2012. 
KILINCCEKER, Osman; HEPSAG, Fatma. Edible coating effects on fried potato balls. 
Food and bioprocess technology, v. 5, n. 4, p. 1349-1354, 2012. 
LI, Jinwei; FAN, Liuping. Reduction of oil absorption during frying. Lipid Technology, v. 
27, n. 9, p. 203-205, 2015. 
LIMA, Kellen Cristina Marques et al. The effect of using different oils and paper towel in 
vegetable oil absorption of fried recipes. Journal of Culinary Science & Technology, v. 
17, n. 4, p. 373-384, 2019. 
NIEVA-ECHEVARRÍA, Bárbara et al. The influence of frying technique, cooking oil and 
fish species on the changes occurring in fish lipids and oil during shallow-frying, studied 
by 1H NMR. Food Research International, v. 84, p. 150-159, 2016. 
OKE, E. K. et al. Frying of food: a critical review. Journal of Culinary Science & 
Technology, v. 16, n. 2, p. 107-127, 2018. 
ORTHOEFER, Frank T.; LIST, Gary R. Dynamics of frying. In: Deep frying. AOCS Press, 
2007. p. 253-275. 
OSAWA, Cibele Cristina; GONÇALVES, Lireny Aparecida Guaraldo. Changes in 
breaded chicken and oil degradation during discontinuous frying with cottonseed oil. 
Food Science and Technology, v. 32, n. 4, p. 692-700, 2012. 
PONTES, Fernanda Marielle de Carvalho. Influência de diferentes tipos de farinha na 
absorção de óleo em bife empanado. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
ROSA, Fabiana Cordeiro et al. Effect of cooking methods on carcass chemical 
composition and cholesterol of poultry breast and thight meat. Ciência e Agrotecnologia, 
v. 30, n. 4, p. 707-714, 2006. 
SALHA, Amal Mendonça Vaz. Influência dos tipos de óleos e farinhas na absorção de 
óleo em frango empanado. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 
SANDHU, Jaspreet; BANSAL, Harkirat; TAKHAR, Pawan S. Experimental measurement 
of physical pressure in foods during frying. Journal of Food Engineering, v. 115, n. 2, p. 
272-277, 2013. 
SCHMIELE, Marcio et al. Influência da adição de farinha integral de aveia, flocos de 
aveia e isolado proteico de soja na qualidade tecnológica de bolo inglês. Boletim do 
Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos, v. 29, n. 1, 2011. 
 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1694 

 

 
Tabela 1. Ficha Técnica de Preparação dos filés de frango empanados com diferentes 
farinhas (rosca e trigo) e fritos em diferentes tipos de óleo (soja e milho). 
 

 
Tabela 2. Classificação granulométrica das farinhas avaliadas. 
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Figura 1. Gráficos de percentual (%) de umidade dos filés empanados com diferentes 
farinhas e fritos em óleos de milho e soja: (A) filés empanados com farinha de rosca; (B) 
filés empanados com farinha de trigo. 
 

 
Figura 2. Gráficos de percentual (%) de umidade dos filés empanados com farinha de 
rosca e trigo, e fritos em diferentes óleos: (A) filés empanados e fritos em óleo de milho; 
(B) filés empanados e fritos em óleo de soja. 
 

 
Figura 3. Gráficos de percentual (%) de absorção de óleo dos filés de frango empanados 
com farinha de rosca (A) e farinha de trigo (B), e fritos em óleos de milho e soja. 
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Figura 4. Gráficos de percentual (%) de absorção de óleo dos filés de frango empanados 
com farinha de rosca e farinha de trigo, e fritos em óleo de milho (A) e óleo de soja (B). 
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TÍTULO: Desenvolvimento, caracterização e avaliação da atividade antichagásica de 

sistemas binários com hidroxipropil-beta-ciclodextrina e derivado 2-aminotiofeno 

Resumo 

O composto 2-amino-4,5,6,7-tetra-hidrobenzo[b]tiofeno-3-carbonitrilo (6CN) é uma nova 
entidade química que possui uma ampla gama de atividades biológicas para as quais 
pode ser utilizado. Entretanto a sua baixa solubilidade em meio aquoso, torna seu uso 
na terapêutica limitado. Dessa maneira, este trabalho visa o desenvolvimento e 
caracterização de sistemas binários, formados entre o 6CN e a ciclodextrina 
hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-β-CD), com o objetivo de elevar a solubilidade em água 
do 6CN. Bem como, avaliar a sua atividade in vitro contra o parasita T. cruzi causador 
da doença de Chagas. Os sistemas foram preparados empregando três diferentes 
métodos, mistura física, malaxagem e evaporação rotativa e caracterizados através das 
análises de DSC, TG, FTIR, DRX e MEV. Os resultados evidenciaram alterações nas 
propriedades físico-químicas do 6CN quando presente nos sistemas binários, inferindo 
com isso o estabelecimento da interação entre o 6CN e a ciclodextrina na formação dos 
sistemas. Adicionalmente, a atividade antichagásica do sistema MAL teve maior taxa de 
inibição parasitária, mostrando resultados promissores para o sistema desenvolvido. 
 
Palavras-chave: 2-aminotiofeno; ciclodextrina; terapia farmacológica; doença de 

Chagas 

TITLE: Development, characterization and evaluation of the antichagasic activity of 

binary systems with hydroxypropyl-beta-cyclodextrin and 2-aminothiophene derivative 

Abstract 

The compound 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo [b] thiophene-3-carbonitrile (6CN) is a 
new chemical entity that has a wide range of biological activities for which it can be used. 
However, its low solubility in aqueous media, makes its use in therapy limited. Thus, this 
work aims at the development and characterization of binary systems, formed between 
6CN and cyclodextrin hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HP-β-CD), with the objective of 
increasing the water solubility of 6CN. As well as, evaluate its activity in vitro against the 
parasite T. cruzi that causes Chagas disease. The systems were prepared using three 
different methods, physical mixing, kneading and rotary evaporation and characterized 
by DSC, TG, FTIR, DRX and SEM analysis. The results showed changes in the physical 
and chemical properties of 6CN when present in binary systems, thus inferring the 
establishment of the interaction between 6CN and cyclodextrin in the formation of 
systems. Additionally, the antichagasic activity of the MAL system had a higher rate of 
parasitic inhibition, showing promising results for the developed system. 
 
Keywords: 2-aminothiophene; cyclodextrin; pharmacological therapy; Chagas diseas 
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Os tiofenos pertencem ao grupo de compostos heterocíclicos aromáticos (ARCHNA; 
PATHANIA; CHAWLA, 2020) e possuem uma grande diversidade de atividades 
biológicas, podendo atuar como analgésicos, anti-inflamatórios, antivirais, antifúngicos, 
antibacterianos, antiparasitários, antitumorais (VIANA, 2016) e ainda como 
antidepressivos, anticonvulsivantes, antipiréticos (OLIVEIRA, 2014). O composto 2-
amino-4,5,6,7-tetra-hidrobenzo[b]tiofeno-3-carbonitrilo (6CN), Figura 1, trata-se de um 
derivado pertencente a classe 2-aminotiofeno, cujos derivados tem sido amplamente 
descritos na literatura devido as suas propriedades e potencial farmacológico. Como a 
grande maioria dos novos compostos candidatos a fármacos, o 6CN possui baixa 
solubilidade em meio aquoso, o que dificulta sua administração farmacêutica, 
consequentemente, devido à baixa biodisponibilidade, principalmente para 
medicamentos administrados por via oral. Como alternativa para contornar essa 
limitação, pode-se mencionar a utilização de ciclodextrinas para o desenvolvimento de 
sistemas binários, propiciando incremento na solubilidade de moléculas hidrofóbicas 
bioativas. As ciclodextrinas (CDs) são oligossacarídeos cíclicos, constituídas por 
subunidades de d-glucopiranose unidas por ligações alfa1,4-glicosídicas (CRETEANU 
et al., 2019). Geralmente, possuem forma cônica truncada (TANG et al., 2015), 
apresentando extremidades hidrofílicas, compostas por grupos hidroxila e cavidade 
hidrofóbica, devido as ligações C-H (YIN et al., 2021), por esse motivo, são capazes de 
formar complexos de inclusão hóspede-hospedeiro com substâncias lipofílicas, 
mantidos por ligações não covalentes (KRZAK; BILEWICZ, 2020). As CDs naturais são 
denominadas de alfa, beta, gama CDs, sendo compostas de seis, sete e oito unidades 
de d-glucopiranose, respectivamente (MURA, 2014). Estas, por sua vez, possuem 
derivados, dentre estes a hidroxipropil-beta-ciclodextrina (HPbCD), Figura 2, derivado 
éter da beta-CD (YANG et al., 2017). A HPbCD exibe algumas vantagens do ponto de 
vista farmacêutico, como maior solubilidade aquosa, menor toxicidade, excelente 
biodisponibilidade, estabilidade e absorção (DING et al., 2018), bem como maior taxa 
de dissolução e redução dos efeitos adversos (CRETEANU et al., 2019). Foi aprovada 
pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos (FDA) para ser utilizada como 
agente de solubilização de drogas e potenciador de penetração (YANG et al., 2017). A 
doença de Chagas, conhecida também como tripanossomíase americana, é uma 
doença tropical negligenciada causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi 
(FIGUEIRÊDO et al., 2018; MELLO et al., 2017), transmitida de maneira principal por 
meio dos vetores, os insetos triatomíneos, que liberam o parasita pelas fazes ao 
realizarem o repasto sanguíneo (ARRÚA et al., 2019). Atualmente, apenas o 
benznidazol e o nifurtimox são empregados no seu tratamento, sendo o benznidazol o 
medicamento de escolha. No entanto, detém uma série de desvantagens que dificultam 
a adesão medicamentosa e um bom resultado terapêutico, englobando altas doses 
administradas, tempo prolongado de tratamento, efeitos adversos severamente tóxicos 
e susceptibilidades desiguais frente cepas de T. cruzi podendo provocar falha 
terapêutica (PAUCAR et al., 2019). Ademais, sua ação é insatisfatória na fase crônica, 
uma vez que, menos de 80% dos tratados são curados parasitologicamente (FERRAZ 
et al., 2018). Enfatizando com isso, a necessidade de buscar novos agentes com 
potencial antichagásico, que sejam mais eficazes e seguros. Diante disso, este trabalho 
objetiva realizar o desenvolvimento de sistemas binários entre o 6CN e a HPbCD e 
caracterizá-los por meio de técnicas como DSC, TG, FTIR, DRX e MEV, levando em 
consideração as características do fármaco citadas acima, e as da HPbCD, visando 
dessa maneira a melhoria na solubilidade do 6CN, impactando também numa melhor 
biodisponibilidade do mesmo. Como também, avaliar a sua atividade antichagásica in 
vitro. 
 
Metodologia 
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Materiais: O composto 2-amino-4,5,6,7-tetra-hidrobenzo[b]tiofeno-3-carbonitrila (6CN) 
foi sintetizado e fornecido pelo Laboratório de Síntese de Drogas da Universidade 
Estadual da Paraíba. A ciclodextrina hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-β-CD), por sua 
vez, foi adquirida da Sigma Aldrich® (São Paulo, SP, Brasil). Os demais reagentes e 
solventes utilizados eram todos de grau analítico. Desenvolvimento dos sistemas 
binários: Os sistemas binários foram desenvolvidos por três métodos distintos, mistura 
física (MF), malaxagem (MAL) e rotaevaporação (ROTA). Para obtenção da mistura 
física (MF), o 6CN e a HP-β-CD foram pesados na razão molar 1:1, e depois misturados 
com o auxílio do gral e pistilo, sem trituração até obtenção de mistura homogênea. O 
resultante foi mantido em dessecador. No malaxado foi seguida a mesma razão molar 
(1:1, 6CN:HP-β-CD) e procedimento da MF, no entanto, foi adicionada gradualmente 
uma mistura de solventes etanol: água (3:1, v/v), sob homogeneização até formação de 
uma pasta homogênea. Esta foi submetida a estufa a 50ºC por 24 horas. Após secagem 
completa, a amostra foi raspada e transferida para recipiente e mantida em dessecador. 
O método de evaporação rotativa seguiu a razão molar (1:1) de 6CN e HP-β-CD que 
foram misturados e posteriormente adicionada a solução hidroetanólica (3 etanol: 1 
água) até completa homogeneização. A mistura obtida foi submetida a rotaevaporação 
a 40ºC, utilizando evaporador rotativo (IKA RV10, GEHAKA, (Staufen, Baden-
Wurttemberg, Alemanha) a 150 rpm. E a secagem final da amostra foi realizada em 
estufa a 50ºC por 24 horas em seguida, raspada e transferida para recipiente e 
acondicionada em dessecador (FERREIRA et al., 2018). Calorimetria Exploratória 
Diferencial (DSC): As análises de calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram 
realizadas em aparelho DSC 50 (Shimadzu®, Tóquio, Japão), em que 
aproximadamente 3 mg de cada amostra (6CN; HP-β-CD) e os sistemas binários (MF; 
MAL; ROTA) foram hermeticamente seladas em cadinho de alumínio. Durante a análise, 
um cadinho de alumínio vazio foi utilizado como referência. A taxa de aquecimento foi 
de 10ºC por minuto na faixa de temperatura de 25 a 350ºC, sob atmosfera dinâmica de 
N2 (50 mL/min). Antes do teste, foi utilizado índio como padrão para a calibração da 
entalpia. Análise Termogravimétrica (TG): Para as análises termogravimétricas (TG) 
utilizou-se um analisador termogravimétrico DTG 60 (Shimadzu®, Tóquio, Japão). 
Foram pesadas aproximadamente 3 mg de cada amostra (6CN; HP-β-CD) e os sistemas 
binários (MF; MAL; ROTA) e adicionadas em cadinho de alumina. Um cadinho de 
alumina branco foi usado como referência no momento das análises. O aquecimento foi 
realizado a uma taxa de 10ºC por minuto no intervalo de temperatura de 40 a 500ºC sob 
atmosfera dinâmica de N2 (100 mL/min). Os dados foram processados usando o 
software TA-60 Shimadzu. E o equipamento foi calibrado com alumínio. Infravermelho 
por Transformada de Fourier (FTIR): Para as análises de infravermelho com 
transformada de Fourier (FTIR), foram obtidas pastilhas de KBr contendo 6CN, HP-β-
CD e os três sistemas binários (MF; MAL; ROTA). Para isso adicionou-se 2 mg de cada 
amostra em 200 mg de KBr que foram prensadas em prensa hidráulica de 10 toneladas. 
Os espectros foram obtidos utilizando espectrômetro Shimadzu® IRPrestige-21, na 
região de 400 a 4000 cm-1, com 20 varreduras e resolução espectral de 4 cm-1. Difração 
de Raios X (DRX): O perfil cristalino de todas as amostras (6CN; HP-β-CD; e os 
sistemas binários: MF; MAL; ROTA) foi verificado utilizando difratômetro D2 Phaser 
(Bruker, Billerica, MA, EUA) usando radiação CuKα (λ = 1,54 Å) com filtro de Ni, variação 
de 3º a 45º (2θ), com passo de 0,02º, corrente de 10 mA, voltagem de 30 kV e um 
detector Lynxeye. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): A morfologia das 
amostras (6CN; HP-β-CD; e os sistemas binários: MF; MAL; ROTA) foi observada por 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), na qual as amostras foram fixadas em fita 
de carbono dupla face e a análise morfológica realizada por um microscópio de mesa 
TM3000 (HITACHI ®, (Chiyoda, Tóquio, Japão) a uma tensão de 3 kV. Atividade 
antichagásica: A atividade antichagásica in vitro foi realizada utilizando cepas 
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epimastigotas de Trypanosoma cruzi, e a inibição parasitária foi avaliada através do 
ensaio de redução da resazurina, com incubação de 24 horas dos compostos 
analisados. 
 
Resultados e Discussões 

 
Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC): DSC é uma ferramenta importante para a 
investigação da interação entre moléculas hospedeiras. Quando moléculas de droga 
são incluídas na cavidade da ciclodextrina, seus pontos de fusão geralmente mudam 
para diferentes temperaturas ou desaparecem (JADHAV; PORE, 2016). As curvas de 
DSC tanto para as substâncias isoladas (6CN e HP-β-CD) como para os sistemas 
binários (MF; MAL; ROTA) são apresentadas na Figura 3. A curva do 6CN mostra dois 
eventos endotérmicos. O primeiro ocorreu entre 144,94 e 150,91ºC, sendo característico 
de sua fusão (Tpico: 145,78ºC Tonset: 144,94ºC; Tendset: 150,91ºC; ΔH: -184,26J/g), 
e caracterizando sua cristalinidade, devido à presença desse evento de forma bem 
definida. O segundo, por sua vez, foi observado no intervalo de 195,61 a 231,90ºC, 
indicativo da ocorrência da degradação do 6CN (Tpico: 222,23ºC Tonset: 195,61ºC; 
Tendset: 231,90ºC; ΔH: -348,86J/g). Para a HP-β-CD somente um evento endotérmico 
foi identificado na curva (Tpico: 120,70ºC Tonset: 117,17ºC; Tendset: 126,63ºC; ΔH: -
22,81J/g), podendo este ser atribuído a perda de água, com é citado por Tang et al. 
(2015), devido ao processo de desidratação. Nenhum pico endotérmico de fusão foi 
evidenciado, sugerindo seu caráter amorfo (JADHAV; PORE, 2016). Esse processo de 
fusão somente ocorreria acima de 300ºC como é evidenciado por Campos et al. (2019). 
Os sistemas binários apresentaram dois eventos. O primeiro exibe Tpico igual a 
90,40ºC, 69,21ºC e 83,85ºC correspondendo a MF, MAL e ROTA, respectivamente. 
Esses eventos são atribuídos a uma diminuição da temperatura de ocorrência da 
desidratação, contrapondo dessa forma a Tpico revelada pela HP-β-CD (NICOLETTI et 
al., 2020). O segundo evento expõe redução significativa na intensidade e deslocamento 
do pico de fusão quando comparado ao 6CN isolado, com as seguintes Tpico, 136,01ºC 
para MF e ROTA e 133,17ºC para o MAL, indicando formação estável dos sistemas 
(BUKO et al., 2020). Logo, as modificações no evento de perda de água e no pico 
endotérmico de fusão são evidências de alterações nas estruturas dos compostos, 
contribuindo como indício da síntese dos sistemas (DING et al., 2018). Análise 
Termogravimétrica (TG): A termogravimetria é uma análise que monitora a variação de 
massa de uma amostra em função da temperatura (FERREIRA et al., 2018). Na Figura 
4 estão representadas as curvas de TG para o 6CN, HP-β-CD e os sistemas binários 
obtidos por MF, MAL e ROTA. A curva de TG para o 6CN mostra um único evento na 
faixa de temperatura entre 166,88 e 260,46ºC, com variação de massa (Δm) 
correspondendo a 98,59%, resultado que corrobora com os achados de Ferreira et al., 
2018. Já, a HP-β-CD exibiu dois eventos, o primeiro numa faixa abaixo de 100ºC, 
referente ao processo de desidratação. Enquanto que a segunda perda de massa bem 
definida, ocorreu entre 305,08 e 375,05ºC, com variação de massa de aproximadamente 
83,08%, concordando com o relatado por Yuan, Liu e Liu (2015). Dessa maneira, as 
curvas dos sistemas binários apresentaram duas perdas de massa. Sendo a primeira, 
comuns aos três, em temperatura inferior a 100ºC, que se refere a evaporação de água 
(YIN et al., 2021). A segunda perda para o sistema MF obteve perda de massa de 
78,51%, na faixa de temperatura entre 302,92ºC e 388,91ºC. Já o sistema MAL, teve 
variação de massa de 77,59% (214,97-336,93ºC). Enquanto que o sistema ROTA 
apresentou perda de 85,92% de sua massa, na faixa entre 215,84 e 351,66ºC. A perda 
de massa da MF aconteceu em temperatura próxima a perda de massa da HP-β-CD 
pura, isso pode ser justificado pelo processo de obtenção desse sistema, que consiste 
na simples homogeneização dos compostos isolados, ocorrendo dessa forma uma 
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sobreposição das características térmicas dos isolados. No que diz respeito aos eventos 
de perda de massa dos sistemas MAL e ROTA, observou-se que os termogramas 
diferem tanto do 6CN puro, quanto da HP-β-CD isolada, o que é um indício de que houve 
formação dos sistemas binários (FERREIRA et al., 2018). Vale ressaltar que, a 
temperatura de decomposição dos sistemas binários formados foi mais alta 
comparativamente ao 6CN isolado, sugerindo que a associação com a ciclodextrina 
conferiu uma proteção térmica para os novos sistemas desenvolvidos. Neste caso, a 
melhoria da estabilidade térmica pode ser considerada um forte indicativo da interação 
entre o 6CN e a HP-β-CD (YAO et al., 2014). Infravermelho por Transformada de Fourier 
(FTIR): Os espectros do 6CN, da HP-β-CD e dos três sistemas binários (MF; MAL; 
ROTA) estão representados na Figura 5. O espectro do 6CN mostra duas bandas de 
pequena intensidade entre 3325-3444 cm-1, que são características da ligação N-H da 
amina primária. Na região de 2195 cm-1 tem-se a banda correspondente a deformação 

axial da ligação tripla carbono-nitrogênio (CN) do grupo isonitrila. Enquanto a 
deformação axial da ligação dupla (C=C) do anel tiofeno, está presente em 1614 cm-1, 
e por fim a banda 1400 cm-1 corresponde a deformação assimétrica das ligações C-H 
do anel ciclohexeno. A ligação C-S do anel tiofeno do 6CN possui baixa intensidade na 
região de 700-600 cm-1. Para a HP-β-CD, foi observado uma banda larga na região de 
3414 cm-1 correspondente aos estiramentos (O-H) referentes aos grupos hidroxilas. Já 
os estiramentos assimétricos e simétricos (C-H) foram verificados em 2924 cm-1. E em 
torno de 1080 cm-1 constatou-se os estiramentos C-O (Jadhav & Pore, 2016; Loh, Tan, 
& Peh, 2016; Yang et al., 2017). Para os sistemas binários (MF; MAL; ROTA), os 
espectros se apresentaram com maior semelhança aquele que compõe a HP-β-CD, 
tendo algumas características do 6CN reduzido de intensidade ou desaparecido. A 
banda em 2195 cm-1 que diz respeito ao grupo isonitrilo do 6CN sofreu redução na 
intensidade, de forma mais intensa no MAL e no ROTA, no entanto, na MF a banda 
apresenta-se com a largura discretamente menor. Nessa mesma banda, o sistema 
ROTA revelou deslocamento, no qual foi observado 2201 cm-1. As bandas de absorção 
de 3325-3444 cm-1 que estão relacionadas a ligação N-H da amina primária não foram 
identificadas nos sistemas entre 6CN e HP-β-CD, exceto no espectro da MF. A faixa de 
absorção de 1400 cm-1 que equivale a deformação assimétrica das ligações C-H do 
anel ciclohexeno sofreu alteração nos espectros dos sistemas binários de modo a 
ficarem não identificáveis. Dessa forma, os resultados sugerem que ocorreu associação 
entre o 6CN e a HP-β-CD uma vez que, os espectros dos sistemas se assemelham 
muito aos atribuídos a HP-β-CD, somado a isso tem-se as modificações nas 
intensidades das bandas e alguns desaparecimentos referentes ao espectro do 6CN, 
sendo essas características observadas fortes indícios da ocorrência de formação dos 
sistemas binários, como citado por Ferreira et al. (2018). Difração de Raios X (DRX): A 
análise por difração de raios X é uma ferramenta utilizada para caracterizar o estado 
cristalino e também confirmar a formação de complexos de inclusão (RUBIM et al., 
2017). A Figura 6 reporta os difratogramas dos compostos isolados e dos sistemas por 
eles formados. Com relação ao 6CN é possível observar vários picos de reflexões 
cristalinas, indicando assim que essa molécula existe na forma cristalina. O pico de 
maior intensidade é o que se apresenta em torno de 13º, os demais estão em 20º, 23º, 
26º e 29º. A HP-β-CD, apresenta característica predominantemente amorfa, tendo em 
vista, o aparecimento de apenas uma única reflexão cristalina por volta de 44º, 
concordando, dessa forma, com o resultado exibido na microscopia. No difratograma do 
sistema MF constatou-se o desaparecimento da maioria das reflexões cristalinas 
correspondendo ao 6CN, o que é sugestivo de formação dos sistemas. Os outros dois 
sistemas binários, MAL e ROTA, apresentam ausência de reflexão cristalina daquelas 
presentes no 6CN, evidenciando uma total transição do estado cristalino para o amorfo 
(RUBIM et al., 2017), o que provavelmente aumentaria a solubilidade do 6CN 
(FERREIRA et al., 2018). Microscopia eletrônica de varredura (MEV): A MEV é um 
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método qualitativo que foi utilizado para que pudesse ser observada a superfície 
microscópica dos sólidos, avaliando assim a morfologia e tamanho das partículas 
(FERREIRA et al., 2018). A Figura 7 mostra a micrografia dos compostos isolados e dos 
sistemas binários obtidos. O isolado (6CN) apresentou-se com característica cristalina, 
onde os cristais se manifestaram de formas e tamanhos diferentes. Por outro lado, a 
HP-β-CD, revelou-se com partículas em formato esférico (TANG et al., 2015), o que 
permite a constatação do seu padrão amorfo. Os sistemas binários evidenciam 
mudanças morfológicas quando comparados com as moléculas (6CN e HP-β-CD) 
individualmente. A MF mostrou sobreposição de características morfológicas de ambos 
os compostos, apresentando tanto o aspecto cristalino do 6CN como o amorfo da HP-
β-CD. O MAL e o ROTA apresentaram mudanças morfológicas, principalmente no que 
diz respeito aos formatos completamente distintos das morfologias dos compostos 
isolados, sendo dessa forma sugestivo para a ocorrência de formação dos sistemas 
binários, como também reportado nos trabalhos de Zhang et al. (2016) e Raza et al. 
(2017). Atividade antichagásica: Os resultados preliminares da atividade antichagásica 
(Figura 8) dos compostos 6CN, HP-β-CD e dos sistemas binários, mostraram crescente 
aumento no percentual de inibição na faixa de 10 a 100 µg/mL, principalmente para o 
sistema MAL, obtido pelo método de malaxagem. Na concentração de 100 µg/mL a 
inibição parasitária se mostrou bem mais expressiva, tanto para os compostos isolados, 
6CN (29,75%) e a HP-β-CD (24,24%), quanto para os sistemas binários, 
comparativamente as demais concentrações avaliadas. Os sistemas MF e ROTA 
apresentaram porcentagens inibitória de 11,02% e 18,14%, respectivamente. Enquanto 
o sistema MAL se destacou, exibindo maior taxa de inibição, obtendo valor de 43,52%, 
diminuindo de maneira considerável a viabilidade dos parasitas. 
 
Conclusão 

 
Neste trabalho, os sistemas binários foram desenvolvidos a partir do 6CN e da HP-β-
CD por três métodos distintos – mistura física, malaxagem e rotaevaporação. Estes 
sistemas foram submetidos a caracterização físico-química por meio de técnicas 
térmicas, como DSC e TG, bem como FTIR, DRX e MEV. Os resultados evidenciaram 
alterações nos perfis dos sistemas binários quando comparados ao perfil do 6CN puro, 
indicando dessa forma a ocorrência da associação entre o 6CN e a HP-β-CD. Diante 
disso, sabendo-se que a formação dos sistemas binários com ciclodextrinas 
melhorariam as características físico-químicas do 6CN, como, solubilidade e 
biodisponibilidade, tais sistemas surgem como alternativa promissora, possibilitando 
que o 6CN seja, futuramente, empregado em terapias farmacológicas. Neste sentido, 
as amostras foram testadas preliminarmente para possível atividade antiparasitária, 
especificamente antichagásica, tendo revelado resultados promissores na concentração 
de 100 µg/mL, especialmente o sistema binário produzido por malaxagem. Vale 
ressaltar ainda que foi dado início ao estudo de solubilidade de fase, não tendo sido 
possível finalizar. 
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Anexos 

 

 
Figura 2: Estrutura química da hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-β-CD). 
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Figura 3: Curvas de DSC correspondente ao 6CN, HP-β-CD e os sistemas binários 
obtidos por MF, MAL e ROTA. 
 

 
Figura 6: Difratograma de DRX do 6CN, HP-β-CD e dos sistemas binários obtidos por 
MF, MAL e ROTA. 
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Figura 5: Espectros de FTIR do 6CN, HP-β-CD e dos sistemas binários obtidos por MF, 
MAL e ROTA. 
 

 
Figura 4: Curvas de TG do 6CN, HP-β-CD e dos sistemas binários obtidos por MF, MAL 
e ROTA. 
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Figura 7 – Micrografias do 6CN (A), HP-β-CD (B) e dos sistemas binários obtidos por 
MF (C), MAL (D) e ROTA (E). 
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Figura 8 – Inibição do crescimento parasitário de cepas epimastigotas de T. cruzi pelo 
6CN, HP-β-CD e seus sistemas binários, num período de incubação de 24 horas. 
 

 
Figura 1: Estrutura química do 2- amino-4,5,6,7-tetra-hidrobenzo[b]tiofeno-3-carbonitrilo 
(6CN). 
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TÍTULO: Encapsulação de extrato rico em compostos fenólicos oriundos de polpa de 

melão Cantaloupe e avaliação do efeito na atividade antioxidante 

Resumo 

 
O melão (Cucumis melo L.) é um fruto que se destaca devido à composição, a qual 
apresenta uma série de substâncias bioativas, tais como os compostos fenólicos, que 
atuam como poderosos antioxidantes capazes de eliminar espécies reativas de oxigênio 
e nitrogênio. Todavia, esses compostos são instáveis às condições ambientais de 
processamento e armazenamento de alimentos. A encapsulação tem demonstrado ser 
uma alternativa vantajosa, uma vez que esse processo tecnológico viabiliza a proteção 
de compostos bioativos frente às condições, impedindo a perda da atividade biológica. 
Nesse estudo, o extrato rico em compostos fenólicos oriundo da polpa de melão 
Cantaloupe foi encapsulado por meio da técnica de nanoprecipitação em solvente 
orgânico, utilizando as proteínas concentrada e isolada do soro do leite como agente 
encapsulante, com o propósito de, futuramente, caracterizar por meio de métodos 
físicos e químicos as nanopartículas produzidas, bem como avaliar o efeito da 
nanoencapsulação no potencial antioxidante do extrato rico em compostos fenólicos. 
 
 
Palavras-chave: Fitoquímicos. Nanopartículas. Proteínas do soro do leite. 

TITLE: Encapsulation of extract rich in phenolic compounds from Cantaloupe melon pulp 

and evaluating the effect on antioxidant activity. 

Abstract 

 
Melon (Cucumis melo L.) is a fruit that stands out due to its composition, which presents 
a series of bioactive substances, such as phenolic compounds, that act as powerful 
antioxidants capable of eliminating reactive oxygen and nitrogen species. However, 
these compounds are unstable under the environmental conditions of food processing 
and storage. Encapsulation is an advantageous alternative, since this technological 
process enables the protection of bioactive compounds against conditions, preventing 
biological activity loss. In this study, the extract rich in phenolic compounds from 
Cantaloupe melon pulp was encapsulated using the nanoprecipitation technique in an 
organic solvent, using concentrated and isolated whey proteins as an encapsulating 
agent. In the future, it will characterize by physical and chemical methods the 
nanoparticles produced and evaluate the effect of nanoencapsulation on the antioxidant 
potential of the extract rich in phenolic compounds. 
 
 
Keywords: Phytochemicals. Nanoparticles. Whey Proteins. 

Introdução 
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Primeiramente, cabe ressaltar que o título do presente plano de trabalho foi alterado 
para “Encapsulação de extrato rico em compostos fenólicos oriundos de polpa de melão 
Cantaloupe”, em função da pandemia ter comprometido o tempo habitual para a 
conclusão das atividades de pesquisa (12 meses). 
O melão (Cucumis melo L.) é um dos frutos mais consumidos no mundo, valorizado 
devido à composição, a qual apresenta uma série de bioativos que contribuem para 
diversos benefícios à saúde. O melão Cantaloupe (Cucumis melo var. Cantalupensis) 
é uma variedade climatérica do fruto, caracterizada por possuir polpa de cor alaranjada 
e valorizada pelo aroma. Por apresentar em sua composição uma série de fitoquímicos, 
isso o torna uma fonte em potencial de substâncias com propriedades antioxidantes, as 
quais são atribuídas, principalmente, à sua fração fenólica (RICO et al., 2020; AMARO 
et al., 2018).  
Devido à estrutura química, os compostos fenólicos (CF) são tidos como poderosos 
antioxidantes, capazes de eliminar espécies reativas de oxigênio, tendo em vista que 
estes possuem uma hidroxila fenólica, que são grupos propensos a doar um átomo de 
hidrogênio ou um elétron ao radical livre, evitando a propagação da reação 
(RODRIGUES. MARIUTTI, MERCADANTE, 2013). 
A procura ascendente por antioxidantes naturais, oriundos de frutas e vegetais, faz do 
melão Cantaloupe uma opção para suprir essa demanda. Todavia a qualidade 
nutricional perde-se rapidamente durante o armazenamento e processamento, sendo 
necessárias alternativas para preservar as propriedades bioativas (PAIS, 2019; AMARO 
et al., 2018). 
Nesse sentido, a encapsulação de bioativos presentes em alimentos torna-se uma 
estratégia vantajosa, uma vez que esse processo tecnológico tem demonstrado a 
proteção desses compostos frente às condições ambientais desfavoráveis. Portanto, 
proporciona o aumento de estabilidade, controle da reação oxidativa, minimização de 
perdas, além de liberação controlada do material em questão, de forma a propiciar a 
manutenção dos seus efeitos benéficos no organismo (CHÁVARRI, MARAÑÓN, 
VILLARÁN, 2012; BALLESTEROS et al., 2017). 
A nanotecnologia oferece múltiplas vantagens, como a obtenção de nanossistemas (< 
100 nm) bem formados e estáveis, redução da quantidade de CF necessária para 
proporcionar o efeito desejado à saúde humana, melhora a biodisponibilidade, promove 
liberação controlada. Além de propiciar boa permeabilidade e melhoria na dispersão em 
água (ESPINOSA-SANDOVAL et al., 2019; ESFANJANI, JAFARI, 2016; KATOUZIAN, 
JAFARI, 2016; GONNET, LETHUAUT, BOURY, 2010). 
A nanoprecipitação em solvente orgânico apresenta-se como uma técnica vantajosa, 
tendo em vista que possibilita boa reprodução na dimensão das partículas a serem 
formadas, bem como a utilização de solventes com baixa toxicidade. Nela, as partículas 
são produzidas mediante a transição da fase orgânica para a fase aquosa ao sofrer 
agitação, podendo variar de acordo com os componentes que são adicionados durante 
a mudança de fase (MORA-HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010). 
Dentre os agentes encapsulantes mais utilizados, têm-se as proteínas, muito requeridas 
devido ao caráter anfifílico. As proteínas do soro do leite proporcionam excelentes 
propriedades emulsificantes, podendo fornecer proteção contra a oxidação, aumentar a 
eficiência do encapsulamento e também ser utilizadas em associação com outros 
materiais de parede, devido as características físico-químicas (JAFARI et al., 2008; 
YOUNG, SARDA, ROSENBERG, 1993; YADAV et al., 2019). 
Nessa perspectiva, o presente estudo teve como objetivo padronizar o processo de 
obtenção de nanopartículas, a base de extrato rico em compostos fenólicos oriundos da 
polpa de melão Cantaloupe, utilizando as proteínas concentrada ou isolada do soro do 
leite como agentes encapsulantes, para futuramente caracterizar as partículas por meio 
de métodos físicos e químicos. Bem como avaliar a eficiência de encapsulação e o efeito 
da nanoencapsulação no potencial antioxidante do extrato. 
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Metodologia 

 
MATERIAIS 
 
O melão Cantaloupe foi previamente cadastrado no Sistema Nacional de Gestão do 
Patrimônio Genético e do conhecimento tradicional associado (SISGEN) sob o número 
A5A85DF. O melão foi obtido no comércio local da cidade de Natal-RN, sendo adquirida 
a quantidade de 4 Kg. Os materiais usados na encapsulação do extrato rico em CF 
foram as proteínas concentrada e isolada do soro do leite (Alibra®) e surfactante Tween 
80 obtido da Sigma-Aldrich®. 
 
MÉTODOS 
 
PROCESSAMENTO DA POLPA DE MELÃO E OBTENÇÃO DO EXTRATO 
METANÓLICO CONTENDO OS CF 
 
O processamento da polpa de melão, bem como a obtenção do extrato metanólico 
contendo os CF, foram realizados de acordo com os procedimentos relatados no estudo 
de Pais (2019). Foram utilizados lotes de ~4 Kg de melão Cantaloupe. Os frutos foram 
higienizados, descascados, e as polpas cortadas em cubos (2 cm) e submetidas à 
secagem em estufa de circulação de ar. Logo após, as polpas secas foram trituradas 
para a obtenção da farinha, que foi então pesada e acondicionada em frascos de vidro, 
os quais foram armazenados sob -18 °C, até o momento de extração dos CF. O extrato 
metanólico contendo os CF foi obtido por maceração até exaustão da cor, utilizando a 
razão de farinha de polpa para solvente de 1:5 (p/v), o qual foi submetido a ciclos de 
agitação. Subsequentemente, o material foi filtrado, e o retido no papel foi submetido a 
nova extração nas mesmas condições até a exaustão de cor. Os extratos obtidos foram 
secos em evaporador rotatório. Após a concentração, o extrato foi armazenado sob -18 
ºC até uso posterior.  
 
ENCAPSULAÇÃO DO EXTRATO RICO EM COMPOSTOS FENÓLICOS ORIUNDO DA 
POLPA DE MELÃO CANTALOUPE  
 
A metodologia de obtenção das partículas foi baseada em Queiroz et al. (2018) com 
modificações. Foram preparadas duas formulações com diferentes agentes 
encapsulantes: uma contendo a proteína concentrada do soro do leite e a outra 
contendo a proteína isolada do soro do leite, segundo a razão núcleo: agente 
encapsulante de 1:4 (p/p). Ambas as formulações foram elaboradas por meio da 
solubilização de 400 mg de cada agente encapsulante em água destilada, 
separadamente, por agitação magnética à temperatura ambiente durante 40 minutos. 
Em todas as formulações, 100 mg do extrato seco contendo os CF oriundo da polpa de 
melão Cantaloupe foi solubilizado em 2 mL de água destilada, por agitação magnética 
à temperatura ambiente durante 10 minutos e sob abrigo da luz. A solução contendo o 
extrato metanólico foi acrescida às soluções contendo os agentes encapsulantes, e 
cada uma das formulações foram solubilizadas por 15 minutos a temperatura ambiente 
sob abrigo da luz em agitador magnético. Ambas as soluções obtidas foram acrescidas 
do tensoativo Tween 80 disperso na concentração de 0,10% (v/v). Por conseguinte, 
essas soluções foram solubilizadas por 10 minutos. O solvente orgânico utilizado para 
promover a precipitação das partículas foi o etanol absoluto, na proporção de solução 
injeção: etanol igual a 1:10 (v/v), à temperatura de 10 °C. A precipitação de cada uma 
das soluções contendo o agente encapsulante, ativo e tensoativo (volume da solução = 
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10 mL) em solvente orgânico foi realizada em 5 minutos, sob a ação do ultra dispersor 
(IKA® T18) a 17.000 rpm. Todo o processo ocorreu em triplicata para cada formulação. 
Subsequentemente, todas as dispersões obtidas foram centrifugadas a 800 rpm, a 10 
ºC por 10 minutos, a fim de promover a separação do precipitado, o qual foi desidratado 
em etanol absoluto, por aproximadamente 16 horas, nas proporções de 1:10 de material 
precipitado: etanol (p/v). Posteriormente, o material decantado foi filtrado com sistema 
de bomba à vácuo e armazenado a -20°C. Na etapa de secagem, o material retido foi 
liofilizado a temperatura de -38 ºC e pressão de 10-3 mbar, para a obtenção dos pós.  
 
CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DE PARTÍCULAS  
 
A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) consiste em uma técnica que possibilitará 
a avaliação das características morfológicas da superfície das partículas produzidas, 
possibilitando a análise de superfícies fraturadas, avaliando também o tamanho físico, 
estrutura e forma (COSTA, 2016). A Difração a Laser será utilizada para determinar o 
tamanho das partículas, por ser um método rápido, fácil, pode operar uma ampla faixa 
de tamanhos, permite a reprodutibilidade dos resultados, possibilita a fácil verificação 
da calibração, é confiável e não traz danos as partículas (SAMPAIO, FRANÇA, BRAGA, 
2007; COUTO et al., 2009). O potencial Zeta permitirá a análise sobre a estabilidade 
das partículas, bem como o seu desempenho em condições biológicas, além de ser uma 
medida em potencial que oferecerá detalhada visão sobre as causas de dispersão, 
agregação ou floculação entre as partículas (RIVAS et al., 2017; MEDEIROS, 2018). A 
Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) será utilizada para 
a identificação de compostos puros, análise das propriedades estruturais das partículas, 
bem como as interações entre o material presente no núcleo e o agente encapsulante. 
Para além, esta técnica possibilitará a confirmação da presença de elementos já 
conhecidos e novas interações (SANTHOSHKUMAR, RAJESHKUMAR, KUMAR, 
2017). Por fim, a Difração de raios X (DRX) consiste em uma técnica útil de 
caracterização no processo de encapsulação, uma vez que permitirá analisar se o 
estado predominante do material encapsulado é cristalino ou amorfo (AMEH, 2019; 
MEDEIROS, 2018). 
 
DETERMINAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE ENCAPSULAÇÃO (EE%) 
A EE% será realizada futuramente para determinar a quantidade de material 
encapsulado presente no interior das partículas obtidas. 
 
DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 
A determinação da atividade antioxidante será realizada futuramente para avaliar o 
efeito da encapsulação na atividade antioxidante do extrato e se dará por meio do 
método 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH), teste do poder redutor, teste de sequestro de 
íons superóxido, bem como realização da atividade antioxidante total. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO 
Todas as etapas do processo de obtenção das partículas foram estabelecidas mediante 
padronização prévia em bancada, realizando possíveis ajustes quando necessários. O 
processo de padronização da metodologia de obtenção das partículas foi realizado para 
dois agentes encapsulantes, sendo eles a proteína isolada e proteína concentrada do 
soro do leite. 
As quantidades de agente encapsulante (400 mg) e extrato bruto (100 mg) utilizadas 
para o processo de obtenção das partículas foi estabelecida com base no rendimento 
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do material após o processo de liofilização, uma vez que essa relação proporcionou uma 
quantidade de material encapsulado satisfatório, necessário para as etapas de 
caracterização de partículas. No entanto, vale salientar que a proporção de 1: 4 (núcleo: 
agente encapsulante) foi mantida nos testes realizados. 
A velocidade de 17.00 rpm utilizada no ultra dispersor para promover o cisalhamento, o 
tempo e condições de solubilização dos componentes da solução de injeção, bem como 
as condições do solvente utilizado se mostraram satisfatórios para a obtenção das 
partículas. Dessa maneira, não foram necessários ajustes para estas etapas ao longo 
dos testes de padronização do método. 
Segundo Bouchemal et al (2004), os tensoativos são essenciais para impedir a 
agregação de nanopartículas após seu preparo e durante o período de armazenamento, 
uma vez que proporcionam a elas estabilização química e/ou física. De acordo com o 
balanço hidrofílico-lipofílico (HBL), os tensoativos podem se classificar como sendo de 
baixa hidrofilia (lipofílicos) ou de alta hidrofilia (hidrofílicos). Contudo, para a obtenção 
de nanopartículas, os tensoativos mais empregados são aqueles de caráter não-iônico 
e de alta hidrofilia, como os polissorbatos (Tween®). 
Nesse estudo, o intuito era obter ao final do processo de encapsulação, partículas em 
escala nanométrica, portanto, optou-se pela escolha do Polissorbato 80 (Tween 80®) 
como tensoativo, uma vez que este caracteriza-se como um tensoativo não-iônico e de 
alta hidrofilia, propício para a obtenção de nanopartículas. No decorrer dos testes 
executados, este tensoativo na concentração de 0,10% (p/p) demonstrou-se satisfatório 
para a obtenção do precipitado, quando utilizado na solução de injeção contendo o 
extrato bruto e o agente encapsulante previamente solubilizados. 
Nos primeiros testes, o Tween 80 foi adicionado ao solvente (etanol absoluto), e logo 
após foi adicionado à solução contendo agente encapsulante e núcleo com ausência do 
tensoativo sob ação do ultra dispersor, com a finalidade de obtenção do precipitado para 
a formação de partículas, contudo, foi observado insucesso. Em contrapartida, ao 
utilizar-se o tensoativo solubilizado junto à solução contendo o extrato bruto e o agente 
encapsulante, foi evidenciada a formação de precipitado e obtenção de partículas, uma 
vez que a solução de injeção (material de parede + núcleo + tensoativo) foi dispersa no 
solvente orgânico sob ação do ultra dispersor. Dada as condições, esta etapa foi 
padronizada para os testes subsequentes. 
Na etapa de desidratação em overnight, inicialmente foi utilizada uma relação de 1:4 
(p/v) de material precipitado: solvente, todavia, essa relação se mostrou insuficiente, 
tendo em vista que na chegada da etapa de filtração, o material decantado ficava em 
consistência de gel, inviabilizando assim a etapa posterior de secagem por liofilização. 
Dessa maneira, a relação na etapa de desidratação foi ajustada em 1:10 de material 
precipitado: solvente (p/v), proporcionando assim uma desidratação mais eficiente, 
propícia para a etapa de secagem e obtenção dos pós. 
Após a obtenção do material encapsulado em pó, a finalidade futura consiste em realizar 
a caracterização, para ter uma avaliação mais detalhada das características físicas e 
químicas das partículas produzidas. Ao final do processo de obtenção do material seco, 
espera-se o alcance de partículas em escala nanométrica, apresentando 
homogeneidade de tamanho demonstrados por meio da Difração a Laser; superfície 
lisa, formato esférico e com ausência de fraturas, fissuras, falhas, poros ou rachaduras 
demonstrada por meio do MEV, tendo em vista que essas condições possibilitarão a 
melhora da proteção dos compostos fenólicos e assim a preservação da sua atividade 
antioxidante. Além de uma estrutura predominantemente amorfa ou semi-cristalina, 
apontando interação química entre núcleo e agente encapsulante, o que pode ser 
demonstrado por meio da análise de DRX. 
Por meio dos espectros de FTIR, espera-se obter bandas características, que 
evidenciem tanto a presença do material de parede, quando do extrato bruto contendo 
os fenólicos. Para além, espera-se que as interações químicas resultantes evidenciem 
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a proteção do extrato bruto dentro da matriz da proteína do soro do leite, seja na sua 
forma concentrada ou isolada, caracterizando assim o sucesso do processo de 
encapsulamento. 
Também se espera que as partículas apresentem valor de potencial zeta dentro da zona 
que caracteriza estabilidade das cargas presentes na superfície dos materiais (+30 mV 
e −30 mV), o que favorecerá maiores repulsões eletrostáticas entre as partículas, 
resultando em menor agregação, aumentando assim sua estabilidade. Além de 
aumentar a interação entre as células e as nanopartículas, com a consequente melhora 
da entrega dos compostos bioativos em questão (CARNEIRO-DA-CUNHA et al., 2011; 
SOLEIMANIFAR, JAFARI, ASSADPOUR, 2020). 
A eficiência de encapsulação (EE) consiste em outra medida importante, utilizada para 
a caracterização de partículas. Portanto, espera-se que ao final, o valor de EE obtido 
seja superior a 80%, sendo este considerado um valor alto de acordo com a literatura, 
significando que a maior parte do extrato bruto foi incorporado nas partículas obtidas 
(EVANGELHO, 2018; LIMA, 2013). 
Espera-se ainda que haja preservação e até potencialização da atividade antioxidante 
do extrato rico em compostos fenólicos, devido à possível obtenção de partículas em 
escala nanométrica, tendo em vista os inúmeros benefícios decorrentes dos sistemas 
nanoparticulados, tais como maior eficiência de encapsulação, fornecimento de uma 
área de superfície maior (aumento da solubilidade), liberação controlada e melhora da 
estabilidade do composto bioativo, além da proteção contra possíveis fatores de 
oxidação e degradação como luz, pH e oxigênio (FREITAS, 2016; FANG, BHANDARI, 
2010). 
 
Conclusão 

 
A metodologia padronizada até o presente momento possibilitou a obtenção de 
partículas em pó à base de extrato bruto de compostos fenólicos da polpa de melão 
Cantaloupe, sendo necessário caracterizar as partículas e determinar o potencial 
antioxidante para avaliar de forma mais aprofundada o processamento. 
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TÍTULO: FATORES ASSOCIADOS À CONFIANÇA NO EQUILÍBRIO EM IDOSOS 

BRASILEIROS RESIDENTES NA COMUNIDADE 

Resumo 

 
O equilíbrio postural é assegurado pelo funcionamento dos sistemas vestibular, visual, 
somatossensorial e musculoesquelético. No decorrer dos anos esses sistemas podem 
sofrer alterações decorrentes do processo de senescência. Tratou-se de um estudo 
metodológico que avaliou variáveis preditoras do equilíbrio em idosos. Foram avaliados 
158 idosos de diferentes comunidades de Natal/RN através da escala ABC-16 e 
Geriatric Depressive Scale. 
 
 
Palavras-chave: Idosos; equilíbrio postural; atividade de vida diária. 

TITLE: FACTORS ASSOCIATED WITH CONFIDENCE IN BALANCE IN BRAZILIAN 

ELDERLY RESIDENTS IN THE COMMUNITY 

Abstract 

 
Postural balance is ensured by the functioning of the vestibular, visual, somatosensory 
and musculoskeletal systems. Over the years, these systems may change due to the 
senescence process. Over the years, these systems may change due to the senescence 
process. It was a methodological study that evaluated variables that predict balance in 
the elderly. 158 elderly people from different communities in Natal / RN were evaluated 
using the ABC-16 and Geriatric Depressive Scale. 
 
 
Keywords: Elderly; postural balance; daily life activities. 

Introdução 

O equilíbrio postural é assegurado pelo funcionamento dos sistemas vestibular, visual, 
somatossensorial e musculoesquelético. No decorrer dos anos esses sistemas podem 
sofrer alterações decorrentes do processo de senescência. Tratou-se de um estudo 
metodológico que avaliou variáveis preditoras do equilíbrio em idosos. Foram avaliados 
158 idosos de diferentes comunidades de Natal/RN através da escala ABC-16 e 
Geriatric Depressive Scale. 
O equilíbrio postural é garantido por meio da interação harmônica dos sistemas 
vestibular, visual, somatossensorial e musculoesquelético, os quais podem sofrer 
perdas funcionais decorrentes do processo de senescência (HORAK, 2006). Essas 
perdas dificultam o funcionamento e a execução da resposta motora responsável pela 
manutenção do controle da postura e do equilíbrio corporal. Tais limitações podem 
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acarretar em prejuízos funcionais, uma vez que aumenta a chance de ocorrer quedas 
no idoso (HORAK, 2006; FERRAZ; PELLEGRINE, 2001). Além disso, os transtornos 
cognitivos e comportamentais (como abuso de bebidas alcoólicas, uso de calçado 
inadequado e estilo de vida sedentário (ROSE, 2010), doenças (FABRICIO et al. 2004; 
KALLIN et al. 2002) e efeitos de fármacos (FABRICIO et al. 2004, EVCI; BESER, 200; 
ZIERE et al. 2006) também são considerados fatores intrínsecos que atuam como 
fatores de risco para quedas na população idosa. Quanto aos fatores extrínsecos têm-
se aqueles relacionados ao ambiente, tais como iluminação fraca e superfícies instáveis 
(ROSE, 2010; KALLIN et al. 2002). 
O medo de cair é definido como uma preocupação constante em relação a quedas que 
leva um indivíduo a evitar determinadas atividades mesmo quando ele ainda é capaz de 
realiza-la (TINETTI ET AL. 1990; POWELL; MYERS, 1993). Envolve três componentes: 
os fatores psicológicos a reatividade autonômica (acelerada, por exemplo), os fatores 
biológicos (por exemplo, andar muito lentamente para evitar quedas), e os fatores 
cognitivos (por exemplo, uma estimação subjetiva do nível de perigo e da habilidade de 
prevenir quedas). Considerado um fator de risco independente para incapacidade, 
diminuição da qualidade de vida e diminuição da mobilidade (BURKER et al. 1995), o 
medo de cair é relatado por mais da metade população idosa que reside na comunidade, 
com prevalência geralmente variando entre 21 a 85% (SCHEFFER et al. 2008). É 
percebido mesmo entre aqueles que não apresentam histórico de quedas e em 
atividades que eles ainda são capazes de realizar (HATCH et al 2003). Quando extremo, 
esse medo leva a perda de confiança para desempenhar diversas atividades, podendo 
levar a um declínio funcional, maior risco de quedas e reclusão social, afetando a 
qualidade de vida desses idosos (SCHEFFER et al 2008; LIU, 2015; ZIJLSTRA et al 
2007). 
A confiança no equilíbrio, caracterizada pela “habilidade de um indivíduo de manter o 
equilíbrio durante a realização das atividades de vida diária”, pode ser afetada pelas 
crenças do indivíduo. Por conseguinte, um sujeito que expõe uma diminuição na 
confiança do equilíbrio pode apresentar piora do desempenho do equilíbrio postural. 
Uma das ferramentas mais utilizadas para quantificar a confiança no equilíbrio de 
indivíduos da comunidade é a escala Activities-specific Balance Confidence (ABC), 
tanto na versão original (ABC-16) quanto na versão curta (ABCl-6). A escala ABC foi 
traduzida e adaptada para a população de idosos brasileiros. Diante disso, o presente 
estudo tem como objetivo de identificar as possíveis variáveis preditoras no equilíbrio.  
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo metodológico para a avaliação dos determinantes do equilíbrio 
postural em idosos residentes na comunidade. A pesquisa foi conduzida em grupos de 
idosos da cidade de Natal/RN nos bairros Soledade II, Rocas e Nossa Senhora de 
Nazaré, os quais estão incluídos nos estudos do International Mobility in Aging Study 
(IMIAS). Utilizou-se uma ficha de avaliação e identificação que foi elaborada pelos 
pesquisadores tendo como objetivo caracterizar a amostra. O questionário estruturado 
foi composto por dados sociodemográficos, dados antropométricos, dados clínicos, 
hábitos de vida, uso de dispositivo auxiliar para a marcha, medo de cair, presença de 
desequilíbrio (autorrelato e avaliação clínica) e histórico de quedas nos últimos 12 
meses. 
Participaram desta pesquisa os voluntários que atenderam aos seguintes critérios: (1) 
ter 65 anos ou mais; (2) obter pontuações ≥22 pontos na Prova Cognitiva de Leganés 
(PCL) (CALDAS et al. 2012), o que indica boa capacidade cognitiva; (3) ser capaz de 
permanecer de pé sem auxílio; (4) não ter participado de algum programa de reabilitação 
do equilíbrio postural; (5) ausência de doenças neurológicas; (6) ausência de doenças 
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sistêmicas sem controle medicamentoso; e (7) aceitar participar da pesquisa e assinar 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
A autopercepção da confiança no equilíbrio foi mensurada por meio da escala ABC-16, 
a qual foi elaborada para quantificar numericamente o nível de confiança na realização 
de atividades específicas sem perder o equilíbrio (POWELL; MYERS, 1995; MARQUES 
et al. 2013). A ABC-16 é comporta por 16 questões e encontra-se traduzida e adaptada 
para a população brasileira, apresentando boa confiabilidade intra e interexaminador 
quando aplicada por avaliadores treinados (Marques et al. 2013). O avaliador 
questionou os participantes sobre a confiança no equilíbrio para desempenhar as 
atividades das questões em uma escala ordinal que varia entre “sem confiança” (0%) a 
“confiança total” (100%) (POWELL; MYERS, 1995; MARQUES et al. 2013; Peretz et al. 
2006). A pontuação total da escala foi gerada por meio de uma média aritmética, na 
qual os escores dos itens foram somados e divididos pelo número total de questões da 
escala. 
A Geriatric Depressive Scale (GDS) é um instrumento mundialmente utilizado para o 
rastreio de depressão em idosos. Composto por perguntas de fácil compreensão, uma 
pequena variação nas possibilidades de respostas e autoaplicação ou aplicada por um 
entrevistador treinado. A versão composta com 15 questões (GDS-15) foi validade para 
a população brasileira tanto em ambulatório psiquiátrico quando em ambulatórios não 
especializados (ALMEIDA; ALMEIDA, 1999; CASTELO et al. 2010). Valores de 4/5 são 
adotadas para o rastreio de depressão em ambulatórios não especializados (CASTELO 
et al. 2010). Neste estudo, os idosos foram orientados a responder “sim” ou “não” para 
cada pergunta realizada a respeito de como ele (a) se sentia em relação à sua vida. A 
cada resposta positiva para a sintomatologia depressiva, um ponto foi contabilizado. 
A realização da coleta os coordenadores dos grupos de idosos da cidade de Natal/RN 
reconhecidos pela Prefeitura de Natal foram contatados a fim de solicitar a permissão 
para a realização das avaliações dos idosos participantes em suas instalações. Foi 
ainda realizada uma seleção dos indivíduos residentes nas comunidades amparadas 
pelo grupo IMIAS, os quais foram avaliados em espaços em seus próprios bairros. Após 
triagem, leitura e assinatura do TCLE os participantes foram avaliados em uma sala 
reservada nas dependências do local de admissão, onde as informações do formulário 
de avaliação inicial e das avaliações clínica do equilíbrio foram coletadas. 
O teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para testar a normalidade dos dados. O 
pacote estatístico SPPS 23.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) foi utilizado para gerenciamento 
e análise de dados. As variáveis quantitativas foram descritas em mediana (mínimo-
máximo) e frequências absolutas e relativas foram utilizadas para descrever as variáveis 
categóricas. A regressão linear foi utilizada para identificar as variáveis que previram a 
confiança do equilíbrio. 
 
Resultados e Discussões 

 
O ABC-16 diminuiu aproximadamente 2,2 pontos para cada medicamento tomado pelos 
sujeitos. O número de medicamentos tomados é relatado como um importante fator de 
risco para quedas na população idosa, uma vez que alguns deles podem contribuir para 
o comprometimento do equilíbrio postural e da coordenação (MILOS et al. 2014). Além 
disso, verificou-se que a sintomatologia depressiva também contribuiu para reduzir a 
confiança no equilíbrio neste estudo. A depressão também é considerada um fator de 
risco independente para quedas e está associada à ansiedade relacionada ao medo de 
cair entre os idosos (LABONI; FLINT, 2013). 
A ausência da prática de atividade física e o número de quedas no último ano contribui 
negativamente para a confiança no equilíbrio. Um estilo de vida sedentário é uma 
condição muito comum na população idosa, (SMITH, GARDNER, FISHER, AND 
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HAMER, 2015), o que pode resultar em declínio funcional, restrição da participação 
social, e anormalidades na marcha e no equilíbrio (JOHNSON ET AL., 2016). A redução 
na mobilidade e a consequente atrofia muscular levam a quedas acidentais, um evento 
intimamente relacionado ao aumento no medo de cair e, consequentemente, à redução 
da confiança no equilíbrio. (SALES, LEVINGER, AND POLMAN, 2017). A confiança no 
equilíbrio também foi considerada o melhor preditor de quedas e é relacionado às 
quedas recorrentes na população idosa (KULMALA ET AL., 2007; LANDERS, OSCAR, 
SASAOKA, AND VAUGHN, 2016). A versão brasileira da ABC-16 diminuiu 
aproximadamente 2.2 pontos a cada medicamento consumido pelos sujeitos. O número 
de medicamentos é relatado como um importante fator de risco na população idosa, 
uma vez que muitos deles contribuem para danos no equilíbrio postural e coordenação 
(MILOS ET AL., 2014). Além disso, foi observado que a sintomatologia depressiva 
também contribuiu para a redução da confiança no equilíbrio nesse estudo. A depressão 
é considerada um fator de risco importante para quedas e está associada à ansiedade 
relacionada ao medo de cair na população idosa (IABONI AND FLINT, 201) 
O valor médio do IMC encontrado neste estudo representa uma população obesa. Além 
disso, maior IMC foi preditivo de menor confiança no equilíbrio na análise de regressão. 
A obesidade tem sido associada a um risco aumentado de quedas em aproximadamente 
25% dos idosos. Essa condição leva a várias doenças associadas, incluindo diabetes, 
o que também está relacionado à menor confiança no equilíbrio entre essa população 
(MITCHELL et al. 2015; HEWSTON; DESHPANDE et al. 2017). A idade também foi um 
preditor negativo da confiança no equilíbrio neste estudo. Esse resultado era esperado, 
uma vez que a probabilidade de desenvolver uma menor confiança no equilíbrio 
aumenta com a idade (HATCH et al. 2003). 
O sexo não era uma variável preditiva de confiança no equilíbrio no presente estudo. No 
entanto, observamos que as mulheres apresentam menor confiança no equilíbrio do que 
os homens na análise bivariada, o que corrobora com um estudo anterior (KO et al. 
2009). As mulheres apresentam um declínio contínuo da força muscular e têm maior 
probabilidade de viver com menor status funcional por períodos mais longos. Esse 
status os leva a se tornarem mais dispostos a sofrer dificuldades para realizar AVDs e 
cair (KO et al. 2009). Da mesma forma, os idosos com presença de queixa de tontura 
apresentaram menor confiança no equilíbrio. Essa falta de confiança pode ser devida 
ao medo de cair e à evitação de movimentos entre a população que sofre de tontura, 
pois eles têm capacidade limitada para realizar AVD essenciais, como caminhar sozinho 
e fazer compras (ALGHWIRI et al. 2012). 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que todos esses fatores citados alteram a confiança no equilíbrio e a 
dinâmica de AVD’s. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DE UM MODELO CINEMÁTICO TRIDIMENSIONAL PARA 

PREDIÇÃO DE VOLUME CORRENTE EM RECÉM-NASCIDOS 

Resumo 

Introdução: No período neonatal, a função pulmonar é medida em ventilação mecânica 
invasiva ou requer que o recém-nascido (RN) permaneça imóvel durante a análise, 
impedindo sua aplicação no cuidado neonatal e na respiração espontânea. Objetivo: 
Criar uma nova ferramenta para avaliar o volume corrente (VC) no RN e testar a 
concordância entre o VC prevista pelo peso corporal. Métodos: O RN foi filmado por 2' 
na posição dorsal. A nova ferramenta estimou o VC associando imagens de movimento 
toracoabdominal à citometria torácica e calculou os valores (ml) no Matlab®. O acordo 
foi testado em comparação com a VC prevista por quilograma de peso para cada RN (5 
ml/kg). A correlação foi testada pelo coeficiente de Pearson e concordância pela análise 
de Bland-Altman. Resultados: 13 RN (GA: 39,1 ± 0,8 semanas), com peso e 
comprimento médios de 3175,4 ± 493,8g e 49 ± 2,8 cm, respectivamente, foram 
incluídos no estudo. O VC estimado por análise cinemática foi de 16,3 ± 4,2 ml ou 5,1 
ml / kg e 15,9 ± 2,5 ml ou 5 ml/kg de acordo com o valor calculado em peso. Houve forte 
correlação entre os métodos (r = 0,724; p = 0,005) e a diferença nos valores médios 
calculados foi de 0,4 ml (viés), com intervalo de confiança de 95% entre -5,2 e 6,0 ml, p 
= 0,624. Conclusões: Os métodos para medir VC são intercambiáveis, sugerindo que a 
nova ferramenta com uma análise cinemática tridimensional do movimento 
toracoabdominal no software Matlab® pode estimar o VC do RN termo. 
 
Palavras-chave: Recém-nascido. Mecânica respiratória. Fotogrametria. Software. 

TITLE: APPLICATION OF A THREE-DIMENSIONAL KINEMATIC MODEL FOR 

PREDICTION OF CURRENT VOLUME IN NEWBORNS 

Abstract 

Introduction: In neonatal period, pulmonary function is measured in invasive mechanical 
ventilation or requires the newborn (NB) to remain motionless during analysis, precluding 
its application in neonatal care and spontaneous breathing. Objective: To create a new 
tool to assess the tidal volume (TV) in NB and test the agreement between TV predicted 
by body weight. Methods: The NB was filmed for 2’ in dorsal position. The new tool 
estimated the TV associating thoracoabdominal movement images with thoracic 
cytometry and calculated the values (ml) through Matlab®. The agreement was tested 
comparing to TV predicted by kilogram of weight for each NB (5ml/kg). The correlation 
was tested by Pearson’s coefficient and agreement by Bland-Altman analysis. Results: 
13 NB (GA: 39.1±0.8 weeks), with average weight and length of 3175.4±493.8g and 
49±2.8 cm, respectively, were included in the study. TV estimated by kinematic analysis 
was 16.3±4.2ml or 5.1ml/kg and 15.9±2.5ml or 5ml/kg according to the value calculated 
by weight. There was a strong correlation between the methods (r=0.724; p=0.005) and 
the difference in average values calculated was 0.4 ml (bias), with a 95% confidence 
interval between -5.2 and 6.0 ml, p = 0.624. Conclusions: The methods to measure TV 
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are interchangeable, suggesting that the new tool with a three-dimensional kinematic 
analysis of thoracoabdominal movement in Matlab® software can estimate the TV of 
term NB. 
 
Keywords: Newborn. Respiratory mechanics. Photogrammetry. Software. 

Introdução 

A avaliação da função e mecânica pulmonar em recém-nascidos (RN) possibilita a 
compreensão de parâmetros de amplitude torácica, volumes e capacidades 
pulmonares, complacência pulmonar, mecânica toracoabdominal, além de fornecer 
informações sobre a existência ou não de rigidez toracopulmonar, que comumente se 
relaciona a doenças respiratórias (SILVA, R. et al. 2012; GOMES, 2018; GUERRA 
2017).  
  
Dada a sua relevância clínica, é fundamental compreender que esses aspectos da 
mecânica e cinemática pulmonar dependem de particularidades do crescimento e 
desenvolvimento respiratório dos RN (DELGADO et al., 2015). As condições 
anatômicas da mecânica respiratória de um neonato são caracterizadas por 
peculiaridades, divergindo da maturidade pulmonar adulta, apresentando aspectos 
como uma respiração basicamente paradoxal, com o músculo diafragma, os abdominais 
e intercostais pouco resistentes à fadiga, costelas mais cartilaginosas e 
horizontalizadas, vias aéreas com menor diâmetro e comprimento, menor número de 
alvéolos, e ventilação colateral pouco desenvolvida (CARVALHO; PEIXE; RAIMUNDO, 
2012; MATSUNO, 2012).  
  
Considerando esses fatores, estudos demonstram que a mobilidade toracoabdominal 
(TAM) em RN é conceituada como um importante parâmetro da função respiratória na 
avaliação clínica, pois está intimamente relacionada à ventilação alveolar, força 
muscular inspiratória e capacidade pulmonar (BEYDON et al., 2007; LANZA et al., 2013; 
PETERSON-CARMICHAEL et al., 2016). Dessa forma, entende-se que a TAM no 
neonato envolve a contribuição dos compartimentos torácicos e abdominais para o 
padrão respiratório e como eles se relacionam durante a respiração (BEYDON et al., 
2007; LANZA et al., 2013; PETERSON-CARMICHAEL et al., 2016; HAMMER; NEWTH, 
2009; SHAFFER et al., 2012).  
  
Diferentes sistemas de avaliação têm sido propostos na literatura para mensurar a 
mobilidade compartimental em vários patologias e faixas etárias (BENTSEN et al., 2017; 
CHIEN et al., 2013; GOMES et al., 2018; GUERRA et al., 2017; LIU et al., 2017; 
REINAUX et al., 2016). Alguns métodos atualmente disponíveis foram projetados para 
avaliar o volume pulmonar, capacidades, limitações e padrões respiratórios em 
neonatologia de maneira eficiente e não invasiva, como a pletismografia optoeletrônica 
(OEP) (REINAUX et al., 2016; DELACCA et al., 2010), pletismografia respiratória 
indutiva (IRP) (TANA et al., 2015) e tomografia por impedância elétrica (EIT) (VAN DER 
BURG et al., 2014). No entanto, esses métodos são restritos principalmente a ambientes 
de laboratório, exigindo pessoal técnico, além de consumirem muito tempo e não serem 
amigáveis ao usuário, restringindo assim seu uso na prática de cuidados clínicos.  
  
Por sua vez, a bio-fotogrametria tem sido apresentada como um método mais acessível 
e utilizável para analisar a mobilidade e a sincronia do compartimento toracoabdominal 
na prática clínica (GOMES et al., 2018; GUERRA et al., 2017; RICIERI et al., 2009; 
RIPKA; ULBRICHT; GEWEHR, 2014). Essa estratégia permite registrar a variação da 
delimitação geométrica dos compartimentos corporais e, então, capturar a cinemática 
através de um conjunto de fotogramas (GOMES et al., 2018; GUERRA et al., 2017; 
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RICIERI et al., 2009; RIPKA; ULBRICHT; GEWEHR, 2014). Embora já existam 
softwares específicos para esse tipo de análise, como SAPO® (SAPO v 0,68®, Santa 
Maria, Brasil), sua aplicação é limitada, focada na análise postural (MILANESI et al., 
2011).  
  
Diante do exposto, este estudo tem como objetivo avaliar a concordância entre o VC 
estimado pela análise tridimensional do movimento toracoabdominal no software 
Matlab® e o VC previsto pelo peso corporal de RN a termo. 
 
Metodologia 

 
  
Trata-se de um estudo analítico observacional do tipo quase experimental, desenvolvido 
em um alojamento conjunto de uma maternidade escola do Nordeste brasileiro. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (protocolo número 80203/2014), 
atendendo a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Os pais e/ou 
responsáveis de todos os recém-nascidos (RN) foram informados sobre os objetivos 
pretendidos do estudo e deram seu consentimento informado a partir de assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  
  
O tamanho amostral foi determinado com o auxílio do programa Gpower, considerando-
se um coeficiente de correlação de 0,7 com poder de teste igual a 80% e nível alfa de 
0,05, resultando em 14 neonatos. A amostra foi recrutada de forma não probabilística, 
por conveniência, no período compreendido entre junho e agosto de 2017. Os critérios 
de inclusão adotados foram RN com idade gestacional (IG) entre 30 a 41 semanas, 
saudáveis, de ambos os sexos, com até 28 dias de vida, respirando em ar ambiente, 
acordados e nascidos de parto normal ou cesárea.  
  
Não foram incluídos os RN com malformação congênita, síndrome genética, 
insuficiência cardíaca ou doenças respiratórias. Os RN que permaneceram chorando 
durante a filmagem, mesmo diante das manobras de contenção e aconchego, tais como 
posicionamento no colo da mãe e sucção não nutritiva, foram excluídos do estudo uma 
vez que o choro pode alterar o padrão respiratório, interferindo na análise do movimento 
toracoabdominal.  
  
Instrumentos de coleta, aquisição das imagens e procedimentos de análise 
tridimensional  
  
Foi realizado busca ativa em prontuários, sendo então colhido informações referentes à 
IG ao nascimento e sexo dos RN. Na sala de alojamento conjunto, onde foi realizado as 
gravações, foi obtido a frequência respiratória (FR) a partir da observação da expansão 
da caixa torácica, contando o número de incursões respiratórias por um minuto. Para a 
obtenção do peso, utilizou-se uma balança eletrônica pediátrica (Welmy classe III®, 
fabricante Welmy, Brasil, modelo 109E, capacidade máxima:15kg, precisão: 5g), 
realizando a mensuração dos RN com estes despidos. As variáveis antropométricas de 
comprimento, peso e cirtometria torácica foram aferidas de acordo com o Manual de 
Orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria (2009), mais recentemente descrita por 
Hadush, Berhe e Medhanyie (2017).  
  
Para a coleta de vídeos, foi montada uma bancada de suporte revestida por uma folha 
de Etil Vinil Acetato (EVA), hipoalérgica e descartável de aproximadamente 50 cm de 
comprimento e 0,2 mm de espessura. Para maximizar a exposição da região 
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toracoabdominal, cada RN foi posicionado sob o suporte em decúbito dorsal, com os 
ombros flexionados, abduzidos e rotacionados externamente, e os quadris flexionados 
aproximadamente a 110º. Marcadores adesivos vermelhos foram fixados em locais 
anatômicos específicos (Figura 1).  
  
Figura 1. Posicionamento do RN e dos marcadores adesivos. 
  
Para a obtenção das imagens foi utilizado uma câmera fotográfica digital (Sony Cyber-
shot®), posicionada em um tripé para fixação com altura estabelecida de 120cm do 
chão, a uma distância de 20 a 30cm da câmera, o suficiente para a completa 
visualização do RN. Os RN foram filmados em sala de cuidado intermediário durante 
cerca de 2 minuto.  
  
A leitura e processamento das imagens foi realizada através do uso do programa 
Matlab® a partir de uma rotina pré-programada. A rotina inclui as funções de 
programação desenvolvidas para armazenar as imagens coletadas, no formato de 
frames, ou quadros que compõem o vídeo, bem como delimitar e analisar os 
compartimentos toracoabdominais. A partir da análise, o Matlab® gerou dados 
bidimensionais, com gráficos e dados quantitativos das áreas torácicas e abdominais de 
cada segundo de vídeo avaliado, bem como forneceu os valores estimados de VC.  
  
O algoritmo desenvolvido no programa estima o VC a partir da identificação dos três 
marcadores (Figura 1). O programa isola as regiões de interesse e contabiliza o número 
de pixels e sua relação com a área em cm2, levando em consideração um modelo 
tridimensional delimitado em forma de um cilindro com base elíptica, onde a área 
transversal do corpo do RN representa a base (elipse), calculada pelo valor da 
cirtometria torácica, e a dimensão entre a superfície da bancada até o ponto máximo da 
região anterior toracoabdominal representa a altura, calculada pela variação do 
movimento lateral.  
  
O volume estimado é encontrado pelo produto entre o conjunto de valores da área da 
elipse e o conjunto de valores da altura, dividido pela quantidade de números do 
conjunto de valores (o conjunto de valores equivale à variação para cada segundo de 
análise).  
  
O VC previsto foi calculado pelo VC esperado para o peso corporal. O valor médio (5ml) 
do limiar indicado pela AMIB/SBPT (4 a 6 ml) será considerado como resultado para 
cada um dos RNs avaliados.  
  
Análise estatística 
  
Os dados obtidos foram submetidos a tratamento estatístico no programa Package for 
the Social Sciences, versão 20.0 (SPSS), utilizando intervalo de confiança de 95% e 
nível de significância de p≤0,05. A normalidade das variáveis quantitativas foi 
constatada pelo teste de Shapiro-Wilk e os dados, apresentados em forma de média, 
desvio-padrão (DP), valor máximo e mínimo, enquanto as variáveis categóricas foram 
descritas em frequências e porcentagens. As médias dos valores de VC estimado e 
previsto foram submetidas ao teste de correlação de Pearson para verificar o nível de 
associação. A correlação foi considerada muito alta para valores entre 0,9 e 1,0, alta 
para 0,7 a 0,9, moderada para 0,5 a 0,7, baixa para 0,3 a 0,5 e correlação insignificante 
para valores entre 0,0 e 0,3. Por fim, foi realizado a análise de concordância de Bland-
Altman. 
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Resultados e Discussões 

 
Foram avaliados 14 RN e 13 participaram do estudo, sendo oito do sexo feminino 
(61,5%). O RN excluído não teve o vídeo coletado por chorar quando colocado sobre a 
bancada de avaliação, apesar das manobras de contenção e aconchego adotadas. 
Todas as variáveis quantitativas analisadas apresentaram distribuição normal 
(p≥0,237), e estão demonstradas na Tabela 1 em formato de média, DP, valor mínimo 
e máximo.  
  
Tabela 1. Caracterização da amostra e volumes correntes estimados (n=13) 
  
Considerando o peso corporal médio e o volume corrente médio estimado pelo Matlab® 
para a nossa amostra, temos que o volume corrente foi de 5,1 ml/kg para a análise 
cinemática tridimensional da região toracoabdominal dos RN da amostra.  
  
Os resultados demonstram uma alta correlação entre os VC mensurados por meio da 
análise do movimento toracoabdominal e o cálculo de valor previsto para o peso 
(r=0,724; p=0,005). A diferença entre os VC estimado e previsto foi de 0,4 ml (viés), com 
DP=2,9 ml e os limites de concordância de -5,2 a 6,0 ml (intervalo de confiança 95%, 
p=0,624) (Figura 2).  
  
Figura 2. Gráfico de Bland-Altman representando as diferenças para o VC entre os 
valores dos dois métodos de mensuração (eixo Y) comparadas à media das medições 
(eixo X). A linha central representa o viés, ou média das diferenças, e as duas outras 
linhas, o intervalo de confiança (95%). LSC = Limite Superior de Concordância, LIC = 
Limite Inferior de Concordância, r = Coeficiente de Correlação de Pearson.  
  
Nossos resultados demonstram uma correlação positiva alta e boa concordância entre 
o VC estimado pela análise tridimensional com o Matlab® e o predito para a idade de 
acordo com o peso corporal. Esses achados ressalvam a importância da quantificação 
dos movimentos toracoabdominais para avaliação da função pulmonar, sendo 
considerada uma forma inovadora sobre a forma de medir o VC na rotina clínica 
neonatal, possibilitando uma avaliação seriada e não invasiva.  
  
Mediante as peculiaridades do desenvolvimento do sistema respiratório dos RN é de 
fundamental importância uma avaliação seriada e acurada durante a assistência 
neonatal e ao longo do crescimento e desenvolvimento das funções respiratórias, o que 
justifica a necessidade de inovações em métodos de avaliações da dinâmica 
respiratória. Dessa forma, entende-se que a quantificação dos movimentos 
toracoabdominais e dos volumes pulmonares é importante para a detecção precoce de 
desequilíbrios do sistema respiratório.  
  
Dada a sua relevância clínica, em 2016, um novo modelo geométrico de avaliação 
neonatal foi proposto por Reinaux et al. (2016). Nesse estudo, os autores objetivaram 
comparar um modelo geométrico ao pneumotacógrafo em lactentes entre três e quatro 
meses de vida. O VC estimado médio encontrado foi de 9,6 ml/kg, valor maior ao do 
nosso estudo possivelmente devido à idade mais alta da amostra, em ambos os 
aparelhos e o viés próximo a zero, comprovando a concordância entre eles (Reinaux et 
al. 2016). No entanto, Reinaux et al. (2016) utilizaram de seis a oito câmeras e fixaram 
52 marcadores ao tórax do lactente, apontando a dificuldade em transpor esta 
tecnologia para a rotina dos serviços de assistência neonatal.  
  



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1728 

 

Em 2010, Olden e colaboradores já haviam utilizado a pletismografia por indutância 
eletromagnética (PIE) em RN a termo objetivando quantificar parâmetros do VC e 
comparar a repetibilidade das suas medidas com um sistema de teste de função 
pulmonar com vias aéreas abertas (sem máscara facial). A partir disso, os autores 
constataram em seus resultados um VC médio de 5,4 ml/kg. Contudo, os valores 
absolutos de VC foram considerados significativamente diferentes quando comparados 
aos valores encontrados quando em uso da máscara (20,6 ml), sugerindo que, o espaço 
morto pode ter contribuído com esse valor e reforçando a utilização de instrumentos que 
facilitem essa prática de avaliação, como o demonstrado em nosso estudo.  
  
Em estudo realizado por Bentsen et al. (2017), a partir do uso da pletismografia por 
indutância eletromagnética, os autores compararam a função pulmonar de prematuros 
extremos com e sem displasia broncopulmonar com RN a termo saudáveis e 
determinaram quais características perinatais estavam associadas à função pulmonar 
desses RN (BENTSEN et al., 2017). Em seus resultados, encontraram um VC médio de 
4,6 ml/kg para RNs a termo, valor próximo ao do presente estudo (5,1 ml/kg).  
  
Ripka et al. (2014) realizaram a aplicação de um modelo cinemático fotogramétrico para 
previsão de volumes pulmonares em adolescentes, cujo objetivo principal foi 
correlacionar os volumes respiratórios obtidos pelo equipamento padrão de espirometria 
com uma análise fotogramétrica da biomecânica desses sujeitos. Dessa forma, foi visto 
que a análise fotogramétrica encontrou valores fortemente correlacionados com as 
medidas espirométricas da CVF (0,812), volume expiratório forçado no primeiro 
segundo (VEF1 - 0,708), pico de fluxo expiratório (PFE - 0,762), além do inspiração pós-
teste realizado (IP- 0,816). No entanto, por estudarem adolescentes saudáveis, 
ressaltam a importância de testar a sua metodologia em outras populações, para que 
seja observada a sensibilidade do método em pequenos deslocamentos (Ripka; 
Ulbricht; Gewehr, 2014).  
  
Tem-se visto, portanto, que o modelo cinemático sugerido foi capaz de perceber 
pequenas variações toracoabdominais e estimar o VC dos RNs da amostra, inovando 
ao propor uma avaliação dinâmica e tridimensional, com a utilização da filmagem à beira 
do leito. Esses achados são considerados promissores quanto a mensuração indireta e 
não invasiva do VC em RNs, podendo ser utilizado, posteriormente, para quantificar o 
volume pulmonar em pacientes com patologias que acarretem distúrbios ventilatórios, 
bem como parâmetro para avaliação de condutas terapêuticas empregadas com a 
finalidade de melhorar a função respiratória. Dessa forma, entende-se que gerar dados 
quantitativos da função respiratória com a necessidade de apenas uma câmera 
fotográfica, que possua a função de gravar vídeos, e a rotina desenvolvida para um 
determinado software é proporcionar a prática baseada em evidências de maneira 
viável. 
 
Conclusão 

 
Os resultados apresentados nesse estudo demonstram que o método para mensuração 
do VC apresenta alta correlação entre os VC mensurados por meio da análise do 
movimento toracoabdominal executado pelo Matlab®e o cálculo de valor previsto para 
o peso nos RNs da amostra. Dessa forma, sugere-se que a análise do movimento 
toracoabdominal por meio do software Matlab® pode estimar o VC de RN termos, de 
forma não invasiva, rápida e simples, possibilitando uma medição indireta e seriada, o 
que favorece o acompanhamento do desenvolvimento do sistema respiratório de 
maneira precoce. No entanto, novos estudos são necessários com amostras maiores e 
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diferentes características referentes a condições de saúde do RN para conclusões mais 
definitivas. 
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Anexos 

 

 
Figura 1. Posicionamento do RN e dos marcadores adesivos. 
 

 
Tabela 1. Caracterização da amostra e volumes correntes estimados (n=13) 
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Figura 2 
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TÍTULO: Percepção dos Docentes do Curso de Medicina sobre o Sofrimento Psíquico 

dos Alunos. 

Resumo 

A prevalência do sofrimento psíquico entre os universitários do curso de medicina é bem 
descrita e evidenciada na literatura científica. Tal fato é preocupante pois este 
sofrimento pode tornar-se patológico, afetando diretamente a saúde mental e a 
qualidade de vida desses indivíduos. As associações do sofrimento psíquico com seus 
determinantes são diversas, e o apoio institucional, assim como a relação discente-
docente, mostram-se importantes para a redução deste problema. Essa pesquisa 
pretende identificar e compreender a percepção do corpo docente do curso de medicina 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sobre o sofrimento psíquico 
de seus estudantes e quais os fatores que estão associados a este. Para além disso, 
visa avaliar a capacidade dos docentes de: reconhecer precocemente o sofrimento 
psíquico do aluno; se auto identificar como agente contribuinte ou atenuante do 
sofrimento psíquico dos estudantes; adotar estratégias e medidas pós identificação 
dessa problemática. Com a suspensão do período letivo 2020.1 frente à pandemia do 
COVID-19 e a necessidade de isolamento social, a pesquisa foi interrompida e só 
recentemente teve suas estratégias redefinidas no intuito de dar prosseguimento de 
forma remota. Por este motivo ainda não possui resultados. 
 
Palavras-chave: Sofrimento psíquico, saúde mental, professores, estudantes de 

medicina 

TITLE: THE PERCEPTION OF THE TEACHERS OF THE MEDICINE COURSE OF THE 

FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE DO NORTE ON THE PSYCHIC 

SUFFERING OF THE STUDENTS 

Abstract 

The prevalence of psychological distress among undergraduate medical students is well 
described and evidenced in the scientific literature. This fact is worrying because this 
suffering can become pathological, directly affecting the mental health and quality of life 
of these individuals. The associations of psychological suffering with its determinants are 
diverse, and institutional support, as well as the student-teacher relationship, are 
important to reduce this problem. This research aims to identify and understand the 
perception of the faculty of the medical course at the Federal University of Rio Grande 
do Norte (UFRN) about the psychological distress of their students and what factors are 
associated with it. In addition, it aims to assess the ability of teachers to: recognize the 
student's psychological suffering early; identify itself as a contributing or mitigating agent 
to the students' psychological suffering; adopt strategies and measures after identifying 
this problem. With the suspension of the 2020.1 academic period in the face of the 
COVID-19 pandemic and the need for social isolation, the research was interrupted and 
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only recently had its strategies redefined in order to proceed remotely. For this reason it 
still has no results. 
 
Keywords: Psychic suffering, mental health, teachers, medical students 

Introdução 

O sofrimento psíquico dos estudantes universitários é uma evidência observada e 
estudada nacional e internacionalmente. Sinais e sintomas indicadores de burnout, 
ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental expressam o relevante e 
frequente sofrimento psíquico nessa população. Entre os cursos universitários, o de 
medicina se sobressai como objeto de vários estudos, na medida em que os relatos 
sobre o sofrimento psíquico e problemas de saúde mental de seus estudantes são 
reiteradamente apontados. Entre os fatores de estresse sistematicamente associados a 
esta problemática temos: a “falta de horas para o lazer”, “poucas horas de sono por 
noite” e o “extenso conteúdo didático” deste curso. Macedo et al. (2012) ressaltaram 
que a qualidade de vida destes estudantes e seu consequente bem-estar estão 
associados inversamente com o grau de sofrimento psíquico e com problemas de saúde 
mental. Entre os estudantes de medicina observou-se uma alta prevalência dos 
seguintes sintomas: nervosismo, cansaço, dismnesias, dificuldade para tomar decisões, 
perda da autoconfiança, tristeza, pensamento confuso e desprazer cotidiano (Turibio et 
al, 2020). Em menor proporção, mas com significância estatística, foram encontrados 
outros sintomas como: cansaço, insônia, sustos frequentes, dificuldades digestivas, 
sensações corporais desagradáveis e ideias suicidas. Por sua vez, Lima et al. (2016) 
afirmam que o estresse contínuo e de grande intensidade pode contribuir para este tipo 
de sofrimento. Entre outras fontes estressoras importantes ressaltam: “morar distante 
da família”, “pressões acadêmicas” e a “falta de suporte social”. Este último é apontado 
como um fator fundamental para a promoção da saúde mental. Sobretudo quando se 
evidencia que o sofrimento psíquico gerado pelo estresse pode comprometer o 
aprendizado destes estudantes e, mesmo, o cuidado aos pacientes durante as 
atividades profissionalizantes. Nesse sentido, ressalta-se a importância do apoio 
institucional e dos docentes ao bem estar dos alunos de medicina para prevenir formas 
mais graves de sofrimento psíquico que afetem a sua saúde mental e, em última 
instância, a dos usuários dos serviços de saúde. Diante de um processo multicausal que 
leva ao sofrimento psíquico dos estudantes de medicina, constata-se que os professores 
têm um papel fundamental no reconhecimento desta forma de sofrimento e no 
acolhimento aos alunos. A identificação dos fatores determinantes do sofrimento 
psíquico e dos problemas de saúde mental dos alunos é fundamental para promover 
mudanças positivas no contexto dos cursos. Assim sendo, este estudo visa 
compreender a percepção dos docentes do curso de medicina da UFRN sobre o 
sofrimento psíquico dos estudantes e os fatores que influenciam o seu aparecimento, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida destes estudantes e da redução do 
seu sofrimento ao longo do curso. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo transversal com abordagem qualitativa que associa técnicas 
quantitativas, descritivas e analíticas. A população do estudo é constituída pelo conjunto 
de docentes do curso de medicina da UFRN, do qual foi retirado uma amostra aleatória 
e estratificada por períodos letivos, garantindo a representatividade ao longo do curso. 
Foi definido como estratégia de coleta de dados a utilização de um questionário e 
entrevistas com grupos focais, estes últimos com um número mais restrito de docentes 
selecionados em razão de sua representatividade no curso de Medicina da UFRN. Em 
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função de problemas operacionais aos docentes, foi realizado o pré-teste do 
questionário e a seleção dos componentes da amostra, mas não foi possível realizar as 
entrevistas previstas em 2019. A retomada do período letivo foi conturbada pela ameaça 
da difusão anunciada da pandemia do COVID-19, enfim deflagrada logo no início. Isto 
resultou na interrupção do período letivo 2020.1, em face da necessidade de isolamento 
social de toda a comunidade universitária. Desde então, a pesquisa ficou focada na 
revisão bibliográfica e, só recentemente, foram redefinidas as estratégias da pesquisa 
no sentido de sua efetivação de forma remota. Foram estabelecidos contatos com 
alguns dos docentes que participarão da amostra e a revisão do questionário para torná-
lo mais operacional para este novo formato da pesquisa. Para realização das entrevistas 
será utilizada a plataforma Google Meet, em que as entrevistas serão gravadas. As 
entrevistas individuais serão transcritas para o software Word constituindo um banco de 
dados único. Depois, será usado o software IBM SPSS Statistics 22.0 para a descrição 
e análise das variáveis presentes no questionário. As entrevistas dos grupos focais 
serão gravadas e também serão transcritas para o Word constituindo um banco de 
dados único, a partir do qual será construído um “Corpus” textual, de acordo com as 
especificações da linguagem do software Iramuteq 0,7, alfa 2. Este será utilizado como 
recurso de apoio para análise qualitativa dos discursos presentes nestas entrevistas. As 
técnicas da pesquisa e os resultados da análise de discurso (utilizada na análise 
qualitativa) serão “trianguladas”, para conferir validade às interpretações dos resultados. 
 
Resultados e Discussões 

 
Não se Aplica, pois a pesquisa não foi concluída, nem temos resultados preliminares. 
 
Conclusão 

 
Não se aplica, pois a pesquisa não foi concluída. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTICULAS LIPIDICAS GELIFICADAS 

Resumo 

 
O câncer é uma das principais causas de morte no mundo. Devido a essa realidade, 
moléculas com potencial anticâncer têm sido investigadas. Dentre elas, está a 
curcumina cuja eficácia tem sido relatada frente a diversos tipos de câncer. No entanto, 
a curcumina apresenta limitações biofarmacêuticas que comprometem suas 
propriedades terapêuticas. Para tal, o uso de nanopartículas, tem-se revelado uma 
estratégia promissora. Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar 
nanopartículas lipídicas gelificadas contendo curcumina (Curc-NPLGs). As 
nanopartículas foram caracterizadas quanto a de distribuição do tamanho de partículas, 
potencial zeta, pH, condutividade e taxa de encapsulamento (TX). As NPLGs foram 
acompanhadas por 90 dias. Curc-NPLGs apresentaram tamanho de partículas 
reduzido, baixa polidispersão, condutividade elevada e pH levemente ácido. Estas se 
mantiveram sua estáveis ao longo de 90 dias. Em adição, uma elevada TX foi verificada. 
Assim, foram desenvolvidas nanopartículas estáveis, com estabilidade e características 
físico-químicas adequadas, apresentando-se como formulação promissora para a 
avaliação das propriedades anticâncer. 
 
 
Palavras-chave: Curcuminoides. Nanotecnologia. Curcuma longa. Nanopartículas. 

TITLE: DEVELOPMENT OF GELLED LIPID NANOPARTICLES 

Abstract 

 
Cancer is one of the most causes of death around the world. Considering this reality, 
molecules presenting anticancer pontencial has been investigated. Nonetheless, 
curcumin shows biophamaceutical limitations which compromise its therapeutical 
properties. To overcome this drawback, the aim of this study was to develop and 
characterize lipid gelled nanoparticles containing curcumin (Curc-NPLGs). The 
nanoparticles were characterized for its particle size distribution, zeta potencial, pH, 
conductivity and loading drug content (TX). The nanoparticles were evaluated over 90 
days. Addicionally, a good loading drug content was found. Thus, stable nanoparticles 
were developed, showing suitable physicochemical properties and stability, presenting 
itself as a potencial formulation for anticancer properties evaluation. 
 
 
Keywords: Curcuminoids. Nanotechnology. Curcuma longa. Nanoparticles. 

Introdução 

1. INTRODUÇÃO 
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O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo, sendo esperado que 
venha a ser a causa mais recorrente de morte precoce (antes dos 70 anos) em homens 
e mulheres, devido ao aumento da estimativa de vida da população no século XXI 
(BRAY; FERLAY; SOERJOMATARAM; SIEGEL et al., 2018). No Brasil, estima-se que 
até 2022 ocorram 625 mil novos casos de câncer, onde o câncer de pele não melanoma 
será o mais incidente (177 mil), seguido pelos cânceres de mama e próstata (66 mil 
cada), cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 mil) (INCA, 2019). Diante 
desta perspectiva, a pesquisa de moléculas ativas com boa tolerabilidade e alta 
atividade antineoplásica para o tratamento do câncer tornou-se uma tarefa crucial. 
Nesse contexto, destaca-se a curcumina, polifenol obtido do rizoma da Curcuma longa 
(popularmente conhecido como açafrão da índia). Este polifenol, apresenta inúmeras 
potencialidades terapêuticas, bem como alta tolerabilidade e segurança, podendo ser 
consumida até 12 g/dia (GOEL; KUNNUMAKKARA; AGGARWAL, 2008). Dentre as 
potencialidade, suas propriedades anticancerígenas vêm sendo estudadas ao longo dos 
anos, sugerindo um potencial tanto para a prevenção quanto para o tratamento de 
diversos tipos de câncer, dentre eles cânceres no trato geniturinário, de mama, de 
pulmão, neurológico e carcinomas associados à cabeça e pescoço (TOMEH; 
HADIANAMREI; ZHAO, 2019). 
Entretanto, apesar do seu grande potencial terapêutico, a curcumina é classificada pelo 
sistema biofarmacêutico como molécula de classe 4, ou seja, apresenta baixa 
solubilidade em água e baixa permeabilidade, que pode mostrar-se como uma 
dificuldade em sua administração, adicionalmente, estudos realizados em roedores e 
em humanos apontam que a curcumina administrada por via oral possui baixa 
biodisponibilidade (DE SOUZA FERREIRA; BRUSCHI, 2019; YALLAPU; JAGGI; 
CHAUHAN, 2012). 
Contudo, esses desafios podem ser superados através do uso de estratégias galênicas, 
como o uso de nanocarreadores, por exemplo, nanocápsulas lipídicas e poliméricas, 
nanoemulsões, microemulsões, lipossomas, micelas e nanopartículas lipídicas solidas. 
No âmbito das nanopartículas, podemos destacar as nanopartículas lipídicas gelificadas 
(NPLGs), sistemas coloidais carreadores de ativos farmacêuticos que apresentam maior 
estabilidade, maior carga e internalização celular frente a nanopartículas lipídicas 
convencionais, devido a combinação das propriedades de partícula em escala 
nanométrica e de gel (PALOMO; PRIETO; KIRILOV, 2017). Portanto, o objetivo deste 
trabalho foi desenvolver e elucidar as propriedades físico-químicas de nanopartículas 
lipídicas gelificadas contendo curcumina, visando contornar suas limitações 
biofarmacêuticas. 
 
Metodologia 

 
2. METODOLOGIA 
2.1. Materiais 
No estudo utilizou-se curcumina grau de pureza ≥ 65% e Span® 80 comprados da 
Sigma-Aldrich Chemical Inc. (St. Louis, MO, EUA). LIOVAC® 1112 obtido de Miracema-
Nuodex (Campinas, SP, Brasil). Polietilenoglicol 30 (PEG 30 castor oil) foi gentilmente 
cedido pela Oxiteno (São Paulo, SP, Brasil). Miglyol® 812 N foi doado pela Sasol 
(Witten, Alemanha). 
2.2. Métodos 
2.2.1. Desenvolvimento das nanopartículas lipidicas gelificadas (NPLGs) 
Para o desenvolvimento das NPLGs (formulação branca e contendo curcumina), foi 
necessário uma fase oleosa, gelificante, tensoativos e fase aquosa. A composição de 
partida é revelada na tabela 1. 
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As nanopartículas lipidicas gelificadas branca (NPLG-B) e contendo curcumina (NPLG-
Curc), foram obtidas a partir da metodogia descrita por KIRILOV; LUKYANOVA; 
FRANCESCHI-MESSANT; PERIER et al. (2008) com adaptações. A primeira etapa do 
processo, consistiu na fusão do gelificante (em concentração na fase oleosa (Miglyol® 
812 N) a 75 ºC seguido por seu resfriamento em temperatura ambiente (25 °C ± 2), 
formando um organogel branco (ORG-B). Para a formulação contendo curcumina, 
realizou-se o mesmo processo, com a adição da curcumina (20mg/g óleo) no Miglyol ® 
812 N, obtendo-se um organogel contendo curcumina (ORG-Curc). A etapa seguinte 
consistiu na obtenção das dispersoes aquosas de NPLG-B e NPLG-Curc. Para tal, foi 
adicionado água purificada contendo os tensoativos, ao organogel obtido na etapa 
anterior. A dispersão foi aquecida a 75 ºC em estufa por 20 minutos seguida de 
emulsificação em sonicador durante 10 minutos. Após esse processo, a formulação foi 
resfriada a temperatura ambiente (25 °C ± 2), obtendo-se as NPLGs. 
2.2.2. Taxa de encapsulamento (TX) 
O quantitativo de curcumina nas nanoparticulas foi determinada partir do 
espectrofotômetro Libra S32 Biochrom, (Cambridge, UK) no comprimento de onda de 
422 nm. A quantificação foi realizada nas nanoparticulas antes e após (sobrenadante) 
o processo de centrifugação através da centrífuga Mini Fisherbrand (Loughborough, 
Inglaterra) a 9800 RCF durante 10 minutos. As amostras foram diluídas com etanol e 
quantificadas a partir de uma curva de calibração previamente construída (y = 126,78x 
+ 0,0026 R2= 0,9960). A taxa de encapsulamento (TX) foi calculada de acordo com a 
equação. 
2.2.3. Caracterização físico-quimica das NPLGs 
As NPLGs foram caracterizadas em termos de tamanho de partículas, índice de 
polidispersão (PdI) através da técnica de espalhamento dinâmico da luz (DLS) e 
potencial zeta (a partir de mobilidade eletroforetrica) utilizando o equipamento 
ZetaSizer® Nano Series Malvern (Malvern, Worcestershire, Reino Unido). Em adição, 
os valores de pH (pH-metro digital PG2000 (Gehaka, Brasil), previamente calibrado com 
soluções padrão de valores de pH 4,0 e 7,0 e condutividade eletrica (Condutivimetro, 
MC 226 Toledo / Mettler, Brasil) foram avaliados respectivamente. As formulações foram 
acompanhadas por 90 dias para avaliação da estabilidade a longo prazo. 
2.2.4. Análise estatística 
As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software Prism 5 (GraphPad, 
Califórnia, EUA). As diferenças significativas foram avaliadas utilizando análise de 
variância one-way (ANOVA) e pos-test bonferroni, onde valores de p menores que 0,05 
(p < 0,05) foram considerados significativos. 
 
Resultados e Discussões 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1. Caracterização físico-quimica das NPLGs 
3.1.1. Tamanho de partículas, índice de polidispersão (PdI) e potencial zeta 
O tamanho de particulas, índice de polidispersão e potencial zeta são parâmetros 
importantes quando se trata de estabilidade de nanoparticulas (BRAR; VERMA, 2011). 
O tamanho das nanopartículas influencia na sua atividade no sítio de ação, desta forma, 
o tamanho das NPLGs pode auxiliar na sua atividade anticancerígena, especialmente 
quando exploramos o efeito aprimorado de permeabilidade e retenção (EPR), sendo 
este possível quando obtemos nanocarreadores com tamanhos de particula até 400 nm 
(NAKAMURA; MOCHIDA; CHOYKE; KOBAYASHI, 2016). Sendo assim, as NPLGs 
foram analisadas. NPLG-B apresentou tamanho de partícula no D1 de 21 ± 0,9 nm e no 
D90 de 25 ± 0,2 nm (p < 0,0001), enquanto NPLG-Curc obteve os valores de 21 ± 0,30 
nm e 24 ± 0,1nm para D1 e D90 (p < 0,0001), respectivamente. Não houve diferença 
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estatística quando comparados os tamanhos da NPLG-B e a NPLG-Curc no D1 (p > 
0,05), não sendo evidenciada influência da curcumina no tamanho de particulas. Tal fato 
sugere que esta se encontra encapsulada no sistema, visto que a manutenção do 
tamanho de particulas é um indicio de que o fármaco não se localiza na interface da 
partícula (BERGONZI; HAMDOUCH; MAZZACUVA; ISACCHI et al., 2014). Em 
contrapartida, ambas as nanoparticulas apresentaram diferenças significativas 
estatisticamente nos tamanhos de particulas quando comparado os tempos D1 e D90 
(p < 0,05), porém, estas alterações não são consideradas relevantes em termos de 
estabilidade físico química. 
Essa estabilidade também foi observada quando avaliado o indice de polidipersão das 
NPLG-B e a NPLG-Curc, cuja medida permite avaliar o grau de uniformidade na 
distribuição do tamanho das partículas. A escala varia de 0.0 a 1.0, onde menores 
valores representam maior uniformidade na distribuição das partículas (DANAEI; 
DEHGHANKHOLD; ATAEI; HASANZADEH DAVARANI et al., 2018). Para NPLG-B e 
NPLG-Curc observou-se valores de PdI abaixo de 0,1 ao longo de 90 dias sugerindo 
assim, um comportamento monomodal de elevada homonegeidade entre as partículas. 
Um comportamento semelhante foi observado por Boudier e colaboradores em 
nanopartículas produzidas com o mesmo agente gelificante, cuja natureza permite 
maior estabilidade fisica as particulas (BOUDIER; KIRILOV; FRANCESCHI-MESSANT; 
BELKHELFA et al., 2010). Diferente das NPLGs-Curc aqui desenvolvidas, Santonocito 
e colaboradores obtiveram nanopartículas de curcumina com valores de polidispersão 
acima dos encontrado nesse estudo. Tal comportamento foi justificado devido a 
estrutura da interface destas nanopartículas (SANTONOCITO; SARPIETRO; 
CARBONE; PANICO et al., 2020). 
Afim de se obter informações sobre a mobilidade eletroforetica das particulas, avaliou-
se o potencial zeta das nanoparticulas (NPLG-B e NPLG-Curc). Este parâmetro pode 
fornecer informações sobre as forças eletrostáticas, podendo assim indicar um perfil de 
estabilidade das particulas (BHATTACHARJEE, 2016; LOWRY; HILL; HARPER; 
RAWLE et al., 2016). A NPLG-B apresentou valores de -16,6 mV ± 1,36 e -16,5 mV ± 
1,58 nos tempos D1 e D90 respectivamente. Já para as NPLG-Curc, os valores para os 
mesmos tempos foram -18,4 mV ± 2,7 e -19,6 mV ± 1,34 respectivamente. Não foram 
observadas diferenças estatisticas significativa (p > 0,05) nem ao longo de 90 dias, nem 
após o encapsulamento da curcumina. Um valor de potencial zeta diferente de -30 mV 
a +30 mV é geralmente considerado como tendo força repulsiva suficiente para atingir 
melhor estabilidade coloidal física (JOSEPH; SINGHVI, 2019). Desta forma, podemos 
sugerir que as formulações apresentam estabilidade fisica apresentando manutenção 
dos valores de forças repulsivos encontrados. 
3.1.2. Condutividade e pH 
Os valores de condutividade para NPLG-B em D1 e D9 foram de 206,5 ± 7,47 μS cm–1 
e 295,2 ± 14,64 μS cm–1 (p < 0,0001), respectivamente, enquanto que NPLG-Curc 
apresentaram valores de 190,0 ± 5,84 μS cm–1 e 225,7 ± 3,72 μS cm–1 (p < 0,0001) 
para os mesmos dias. Nota-se o aumento na condutividade de ambas as formulações, 
o que pode ser sugestivo de degradação dos tensoativos não ionicos presentes na 
formulação (KISHORE; PAPPENBERGER; DAUPHIN; ROSS et al., 2011). Em adição, 
os ácidos orgânicos gerados a partir da degradaçao dos tensoativos levam a 
acidificaçao das formulações, como observado nos valores de pH da NPLG-B de 6,75 
± 0,08 e 6,18 ± 0,10 (p < 0,0001) pro D1 e D90, respectivamente, e NPLG-Curc 6,81 ± 
0,06 e 6,18 ± 0,10 (p < 0,0001) para os mesmos dias, as quais obtiveram decaimento 
ao longo de 90 dias. 
3.2. Taxa de encapsulamento (TX) 
NPLG-Curc apresentou taxa de encapsulamento de 100% ± 0,55, logo, o sistema foi 
capaz de encapsular todo o fármaco. Tal elevada performance de encapsulamento 
também foi observada em outros estudos de nanoparticulas gelificadas, a qual pode ser 
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justificada graças as interações fisicas estabelecidas a partir da natureza gel das 
particulas, o mesmo gelificante deste estudo (MARTIN; BROUILLET; FRANCESCHI; 
PEREZ, 2017; SIQUEIRA-MOURA; FRANCESCHI-MESSANT; BLANZAT; RE et al., 
2013). 
 
Conclusão 

 
4. CONCLUSÃO 
Diante do exposto, foi demonstrado que as nanopartículas lipídicas gelificadas foram 
desenvolvidas e foram capazes de veicular a curcumina com uma alta taxa de 
encasulamento. Além disso suas propriedades físico-químicas foram elucidadas e 
mostraram-se adequadas, com estabilidade ao longo de 90 dias. Desta forma, as 
nanoparticulas gelificadas contendo curcumina, se revelam um potencial carreador para 
futuros ensaios biologicos que comprovem sua ação frente a celulas cancerigenas. 
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Tabela 2. Resultados das nanopartículas 
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TÍTULO: Avaliação da toxicidade de nanopartículas a base de extrato rico em 

carotenoides de melão Cantaloupe (Cucumis Melo L.) em cultura de célula 

Resumo 

 O melão Cantaloupe (Cucumis melon var. cantaloupensis) destaca-se por 
apresentar propriedades bioativas devido à presença de carotenoides, compostos 
lipofílicos com importância biológica, mas com a bioatividade limitada devido a 
estabilidade química frente a fatores ambientais. Nessa perspectiva, a 
nanoencapsulação surge como uma alternativa para dar estabilidade a esses bioativos, 
visando aumentar o potencial de utilização em alimentos industrializados. Para isso, é 
necessário avaliar a segurança desses materiais. Dessa forma, o objetivo deste estudo 
foi avaliar a segurança de nanopartículas a base de extrato rico em carotenoides de 
melão Cantaloupe e gelatina suína em cultura de células CCD-18Co. As nanopartículas 
foram obtidas pela técnica de emulsificação O/A e, caracterizadas por Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de 
Fourier (FTIR). Os resultados obtidos demonstraram partículas lisas em escala 
nanométrica (50 -75 nm) e, o FTIR mostrou interações químicas entre o extrato bruto 
(EB) e o agente encapsulante que confirmam a eficiência do encapsulamento. Para 
todas as concentrações do EB (0.05, 0.16 e 0.50 mg/mL) e da nanoformulação (0.2, 
0.65 e 2.0 mg/mL) avaliados em diferentes tempos (4 e 24 horas), não foram 
demonstrados efeitos tóxicos em cultura de células avaliada (viabilidade celular > 70%). 
Dessa forma, os resultados obtidos asseguram estudos posteriores em modelo in vivo 
para avaliação do potencial bioativo. 
 
Palavras-chave: Nanoencapsulação. Cucurbitacea. Segurança. 

TITLE: Toxicity evaluation of nanoparticles based on extract rich in Cantaloupe melon 

(Cucumis Melo L.) carotenoids in cell culture 

Abstract 

 
Cantaloupe melon (Cucumis melon var. Cantaloupensis) stands out for having 
bioactive properties due to carotenoids' presence, lipophilic compounds with biological 
importance, but with limited bioactivity due to chemical stability in the face of 
environmental factors. In this perspective, nanoencapsulation appears as an alternative 
to provide stability to these bioactive agents, aiming to increase the potential for 
processed foods. For this, it is necessary to evaluate the safety of these materials. Thus, 
this study's objective was to evaluate the safety of nanoparticles based on an extract rich 
in cantaloupe melon carotenoids and swine gelatin in non-cancerous colon cell culture 
(CCD-18Co). The nanoparticles were obtained using the O / W emulsification technique 
and characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM) and Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy (FTIR). The results obtained showed smooth particles on a 
nanometer scale (50 -75 nm). The FTIR showed chemical interactions between the crude 
extract (EB) and the encapsulating agent that confirm the encapsulation's efficiency. For 
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all concentrations of EB (0.05, 0.16 and 0.50 mg / mL) and nanoformulation (0.2, 0.65 
and 2.0 mg / mL) evaluated at different times (4 and 24 hours), no toxic effects have 
been demonstrated in cell culture assessed (cell viability> 70%). Thus, the results 
obtained ensure further studies in an in vivo model to assess the bioactive potential. 
 
 
Keywords: Nanoencapsulation. Cucurbitacea. Safety. 

Introdução 

  O melão (Cucumis Melo L), pertence à família Cucurbitaceae é uma das frutas mais 
populares cultivadas em países tropicais. No Brasil, essa cultura é responsável pela 
maior produção e exportação de frutas no país, onde o estado do Rio Grande do Norte 
se destaca como o principal produtor, sendo as variedades cantaloupensis e inodorus 
as mais importantes comercialmente (ANDRADE et al., 2019; SROY et al., 2019; 
GÓMEZ-GARCÍA et al., 2020). Particularmente, o melão Cantaloupe (Cucumis melon 
var. cantaloupensis) é reconhecido devido aos atributos nutricionais e organolépticos. 
Essa variedade botânica, é fonte relevante de vitamina C, potássio e polifenóis. 
Morfologicamente, apresenta polpa firme, moderadamente doce e de cor alaranjada 
atribuída a presença de carotenoides como a luteína, β-caroteno, violaxantina e 
zeaxantina (FLESHMAN et al., 2011, MAIETTI et al., 2012; FUNDO et al., 2018; 
GÓMEZ-GARCÍA et al. 2020). 
  Os carotenoides são compostos bioativos lipofílicos com importância química e 
biológica, responsáveis pelos pigmentos naturais de coloração amarela, laranja e 
vermelha sintetizados por algas, microrganismos e plantas (SANTOS et al., 2018; 
ALBUQUERQUE et al., 2020). O consumo de dietas ricas em frutas e vegetais, 
principais fontes de carotenoides, está associado a menor incidência de câncer, 
doenças cardiovasculares, degeneração macular relacionada à idade e formação de 
catarata, devido à importância desse composto na comunicação intercelular, atividade 
do sistema imunológico e nas propriedades antioxidante e pró-vitamina A (RAO e RAO, 
2007; SAINI et al., 2015). 
  Apesar dos efeitos benéficos, a bioatividade dos carotenoides é restrita devido à pouca 
estabilidade em altas temperaturas, pH, exposição ao oxigênio e luz o que limita a sua 
utilização em indústrias alimentícias (AGUIAR, ESTEVINHO e SANTOS, 2016; 
SANTOS et al., 2018). Por essas razões, a técnica de encapsulamento, processo no 
qual ocorre a incorporação de uma substância (agente ativo) dentro de um material de 
revestimento (material de parede), é uma alternativa favorável para a preservação e 
proteção de compostos bioativos, como os carotenoides contra fatores ambientais 
(SHISHIR et al., 2018). Além disso, essa técnica propicia alterações positivas, tais como: 
aumento da biodisponibilidade, liberação controlada, diminuição da volatilidade, 
melhora na solubilidade de compostos lipofílicos em meio aquoso, oculta o sabor e 
aromas desagradáveis e também aumenta a vida útil de produtos alimentares (BAZANA, 
CODEVILLA e DE MENEZES, 2019; - HOSSEINI e JAFARI, 2020). 
  Atualmente, essa tecnologia vem sendo utilizada para a encapsulação a base de 
carotenoides em diferentes matrizes alimentares, tendo em vista que vários 
processamentos e armazenamentos de alimentos podem interferir na estabilidade 
desses bioativos (SILVA et al., 2017). Medeiros et al. (2019) produziram e 
caracterizaram nanopartículas a base de carotenoides da polpa do melão Cantaloupe e 
gelatina suína e aplicaram em iogurte, com o objetivo de substituir os corantes sintéticos 
frequentemente utilizados pela indústria de alimentos e, obtiveram partículas em escala 
nanométrica (59 nm), com excelente solubilidade em água e estáveis durante todo o 
período de vida útil do produto (60 dias). 
  Dessa forma, considerando as prováveis aplicações bioativas e biotecnológicas 
desses carotenoides, se torna importante avaliar a segurança tendo em vista que altas 
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doses desses pigmentos podem desencadear riscos à saúde humana relacionadas a 
efeitos no sistema nervoso, hepático, na pele e nos ossos, sendo necessário testes 
iniciais in vitro e in vivo (LIPKIN e LENSSEN, 2008). Com isso, este trabalho visa avaliar 
a segurança de nanopartículas a base de extrato rico em carotenoides de melão 
Cantaloupe e gelatina suína em cultura de células. 
 
Metodologia 

 
2.1 MATERIAIS 
  Os melões (10 kg) e o óleo de soja (Lizza®) foram obtidos no comércio local da cidade 
de Natal – RN. A gelatina suína (tipo A), o padrão de β-caroteno e o tensoativo Tween 
20 foram adquiridos da Sigma-Aldrich®. A proteína isolada e concentrada do soro do 
leite foram doadas pela Alibra®. O melão Cantaloupe foi previamente cadastrado no 
Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do conhecimento tradicional 
associado (SISGEN) sob o número A5A85DF. 
2.2 PROCESSAMENTO DA POLPA DE MELÃO (Cucumis melo L. var. cantalupensis) 
E OBTENÇÃO DO EXTRATO CONTENDO CAROTENOIDES 
  Os frutos foram submetidos à lavagem em água corrente para remoção das sujidades 
e imersos em água clorada a 200 ppm por 15 minutos. A polpa foi separada, cortada 
em pedaços de aproximadamente 2 cm de espessura e desidratada em estufa ventilada 
a 55 ºC por 24 h. Por fim, o material foi moído em liquidificador industrial. O extrato bruto 
rico em carotenoides do melo Cantaloupe (EB) foi obtido seguindo metodologia descrita 
por Medeiros et al. (2019). 
  As etapas envolvendo o processamento da polpa foram realizadas no Laboratório de 
Análise de Alimentos e de Técnica Dietética do Departamento de Nutrição (UFRN). A 
obtenção do extrato livre de solvente foi realizada no Laboratório de Análise de 
Alimentos (DNUT - UFRN) e no Laboratório de Farmacognosia no Departamento de 
Farmácia (UFRN). 
2.3 ENCAPSULAÇÃO DO EXTRATO RICO EM CAROTENOIDE 
  O processo de nanoencapsulação foi realizado com base em Medeiros et al. (2019), a 
partir da técnica de emulsificação O/A com posterior dispersão da fase aquosa contendo 
a gelatina suína na emulsão obtida, sob ação do ultradispersor. A emulsão resultante 
foi seca por liofilização (LioTop L101) a – 57 ºC e pressão de 43 µHg, sendo 
posteriormente triturada em liquidificador. 
  As etapas de encapsulação e liofilização foram realizadas no Laboratório de Análise 
de Alimentos e Tecnologia dos Alimentos (DNUT- UFRN) e no Laboratório de 
Farmacognosia (DFA- UFRN), respectivamente. 
2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS 
  As nanopartículas (EPG) foram, inicialmente, caracterizadas quanto à estrutura e 
morfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e, quanto às interações 
químicas entre os materiais que compõem o sistema por Espectroscopia no 
Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) com base na metodologia 
padronizada por Medeiros et al. (2019). A Microscopia Eletrônica de Varredura foi 
realizada no Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais do Departamento de 
Engenharia de Materiais da UFRN, e a Espectroscopia no infravermelho por 
transformada de Fourier na Central Analítica no Instituto de Química da UFRN. 
2.4 ANÁLISES DE TOXICIDADE EM CULTURA CELULAR 
  Para o ensaio, foram utilizadas a linhagem celular derivada das células do cólon não 
cancerígenas (CCD-18Co) adquiridas na American Type Culture Collection (ATCC). Os 
ensaios in vitro com células foram reproduzidos com base no padrão internacional, 
estabelecido pela ISO 10993-5 - Biological evaluation of medical devices – Parte 5: 
Tests for in vitro cytotoxicity (2009). As células (passagem 25-40) foram cultivadas em 
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meio Dulbecco’s Minimum Essential Medium (DMEM), suplementado com 10% de soro 
fetal de bovino (FBS) e 1% de penicilina/estreptomicina. As células confluentes foram 
separadas a partir da solução de tripsina – EDTA, precipitadas por centrifugação a 1.080 
rpm/5min e ressuspensas no meio a uma concentração de 8 x 104 células/mL. Até a 
data do ensaio, as células foram mantidas em frascos estéreis em atmosfera umificada, 
5% de CO2 em ar a 37 ºC. 
  As concentrações do extrato bruto (EB) e do encapsulado em gelatina suína (EPG) 
para os testes de viabilidade celular foram determinadas com base na concentração de 
EB (50 mg/Kg) administradas em ratos Wistar. Extrapolando para o uso humano, 
estimaram-se as concentrações de 0.2, 0.65 e 2.0 mg/mL de EPG e 0.05, 0.16 e 0.50 
mg/mL para o EB. 
2.5 ENSAIO COM RESAZURINA 
  As células CCD-18Co foram semeadas em placas de 96 poços a uma densidade de 8 
x 103 células por poço e incubadas durante a noite (37 ºC, 5% de CO2) por 12 h. Após 
a adesão, o meio de cultura foi removido e substituído por 200 µL do mesmo meio 
contendo o EPG, avaliado em diferentes concentrações (0.2, 0.65 e 2.0 mg/mL), e a 
solução de resazurina a 10% foi adicionada, o mesmo procedimento foi realizado para 
o EB nas concentrações de 0.05, 0.16 e 0.50 mg/mL. Além disso, para todas as 
concentrações, as amostas foram diluídas em meio de cultura contendo o EB e em outro 
meio contendo o EPG, mas sem a adição de células, sendo considerados os brancos. 
As placas permaneceram incubadas (atmosfera umificada, 5 % de CO2, 37 ºC) por 4 h 
e 24 h. Foram utilizados dois controles, o negativo utilizando as células cultivadas em 
meio DMEM, contendo 10% (v/v) de Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS) e um 
controle positivo com 40% (v/v) de Dimetilsufóxido (DMSO). 
 O número de células viáveis é proporcional a intensidade de fluorescência (cor rosa) 
que foi mensurada após 4 hrs e 24 hrs de incubação, utilizando um Leitor de 
Fluorescência de Microplacas (Synergy, BioteK H 1, EUA) a um comprimento de onda 
de excitação de 560 nm e emissão de 590 nm (ANSAR AHMED; GOGAL; WALSH, 
1994; XU; MCCANNA; SIVAK, 2015). O percentual de viabilidade celular foi expresso a 
partir da fórmula: 
% de viabilidade celular = (Fluorescência de células tratadas com EB ou EPG - 
Fluorescência da amostra) / (Fluorescência de células que crescem no meio de 
cultura - Fluorescência de meio de cultura) x 100. 
2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
  Para o teste de viabilidade celular in vitro foi adotado ANOVA com pós-teste de 
Dunnett’s, via software GraphPad Prims, versão 5.0, considerando como estaticamente 
significativos os valores de p < 0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
  A nanoencapsulação dos carotenoides é uma das estratégias para promover uma 
maior estabilidade e biodisponibilidade desses compostos visando a utilização em 
alimentos (XAVIER e MERCADANTE, 2019). Com isso, o nanoencapsulamento, a 
caracterização das nanopartículas e, a avaliação da segurança em modelo in vitro são 
de grande importância para potencial utilização desses bioativos pela indústria de 
alimentos. 
  Para a caracterização das nanopartículas, as técnicas frequentemente descritas para 
este fim são a espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 
difração de raio X, Microscopia eletrônica de varredura – MEV, Difração a laser, 
Potencial Zeta entre outros (GIACONIA et al., 2017). 
  O potencial Zeta é um método frequentemente utilizado para caracterizar a carga 
superficial do material, fornencendo informações sobre a estabilidade da solução, 
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resultante das forças de atração e repulsão entre as partículas, podendo ser influenciado 
pela composição da nanocápsula e pelo meio de dispersão. Outra ferramenta de 
caracterização amplamente utilizada em estudos com nanopartículas é a difração de 
raio X, que permite avaliar a estrutura cristalina incluindo o tamanho do cristalino, a 
tensão do cristal, orientações e deformações. Já a difração a laser possibilita analisar o 
tamanho da partícula e distribuição do tamanho, paramêtros essenciais para avaliação 
da nanoencapsulação devido a sua relação com a distruibição, mudanças físico-
químicas dos compostos encapsulados, viscosidade, área de superfície e densidade de 
empacotamento das nanopartículas. (AKBARI, TAVANDASHTI, ZANDRAHIMI, 2011; 
SANTOS et al., 2018 e VERMA et al., 2020). Em decorrência da pandemia, não foi 
possível realizar todas as análises. Por isso, no presente estudo, a caracterização 
ocorreu por Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 
  As micrografias obtidas (Figura 1 A e B- Anexo 1) revelaram partículas esféricas, com 
superfície lisa, sem rachaduras ou depressões e tamanho físico na escala nanométrica 
(50-75 nm), partículas semelhantes morfologicamente as obtidas por Medeiros et al. 
(2019). Essa análise permite constatar aspectos importantes como a integridade das 
nanopartículas obtidas (SANTOS et al., 2018). Sendo assim, a partir das micrografias 
obtidas neste estudo, nota-se que as nanopartículas apresentam características 
morfológicas satisfatórias. 
  FTIR é uma técnica comumente utilizada para constatar a viabilidade das 
nanoestruturas com a incorporação de compostos bioativos, como os carotenoides, 
fornecendo informações a nível molecular, permitindo a investigação de grupos 
funcionais, tipos de ligações e conformações moleculares (GIACONIA et al., 2017). Os 
espectros de FTIR obtidos referentes a EB, gelatina suína e EPG são demonstrados na 
Figura 1C (Anexo 1). No espectro do extrato bruto é observada a presença de 
hidrocarbonetos, como nas bandas 2759 cm-1, 2723 cm-1 e 2651 cm-1 (ligação C-H) e 
1356 cm-1, 1257 cm-1, 1221 cm-1 e 1176 cm-1 (ligação C-C), dados semelhantes aos 
achados por Medeiros et al. (2019). 
  Observou-se no espectro da gelatina suína, um alongamento em torno de 1691 cm-1 
indicando um alongamento da dupla ligação C=O e uma banda de absorção de 2130 
cm-1 indicando a presença de triplas ligações (C C e C N), segundo Medeiros et 
al.(2019) . No espectro do EPG, foram observados a atenuação e deslocamento de 
bandas de absorção presentes nas matérias-primas utilizadas. Comparando ao 
espectro do EB, foi constatado o deslocamento das bandas 1252 cm-1 e 2723 cm-1, 
respectivamente, para 1257 cm-1 e 2728 cm-1. Com relação as bandas que 
caracterizam a presença do agente encapsulante em EPG, foi possível observar um 
alongamento da banda 1442 cm-1. Verificou-se ainda o surgimento de novas bandas 
vibracionais (1542 cm-1, 1352 cm-1 e 1042cm-1), que refletem as interações químicas 
entre a cadeia apolar do extrato bruto rico em carotenoides e os aminoácidos apolares 
da gelatina suína. Além disso, nota-se que as bandas vibracionais (2759 cm–1, 1221 
cm-1 e 1176 cm-1) e as bandas 2130 cm-1 e 1691 cm-1 presentes, respectivamente, 
no extrato bruto e na gelatina suína não foram observadas, reforçando a presença de 
interações químicas entre os materiais o que sugere a encapsulação e proteção do 
ativo. 
  Ressalta-se que, apesar da pandemia ter dificultado a realização das demais análises 
de caracterização, possivelmente, os resultados obtidos seriam semelhantes aos 
encontrados por Medeiros et al. (2019). Assim, espera-se obter neste estudo, para a 
análise de difração de raio X uma estrutura semicristalina, faixa de tamanho em escala 
nano por Difração a Laser e, para o potencial Zeta é esperado partículas com presença 
de cargas positivas na superfície. 
  Para mensurar a viabilidade celular em presença de EB e do EPG foi realizado o ensaio 
de toxicidade in vitro com a resazurina em diferentes concentrações de ambos 
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materiais e tempos (4 h e 24 h) de avaliação em linhagem de células CCD18-Co (Figura 
2 A, B, C e D – Anexo 2). Os ensaios in vitro com células permitem identificar possíveis 
efeitos tóxicos e, com isso, estimar doses iniciais seguras para posterior testes de 
toxicidade in vivo¸ além disso, são mais rápidos, apresentam um menor custo e evitam 
o uso desnecessário de animais e danos tóxicos em seres humanos (AULA et al., 2015 
e MCMULLEN et al., 2018). 
  Observou-se que o EB (Figura 2 A e B – Anexo 2) e o EPG (Figuras 2 C e D – Anexo 
2), em todas as concentrações, diferiram, significativamente, do controle positivo DMSO 
40% (p < 0,05). Além disso, nota-se que a exposição celular a diferentes concentrações 
de EB e EPG foram capazes de manter a viabilidade celular superior a 70% após 4 
horas e 24 horas de incubação, indicando que não houve toxicidade à cultura de células 
testada. Cabe ressaltar ainda, que os resultados confirmam a eficiência da metodologia 
empregada para a obtenção do extrato bruto, tendo em vista que não há resquício do 
solvente hexano capaz de promover toxicidade para as células. Em geral, as 
nanopartículas com diâmetro inferior a 100 nm podem estar relacionadas a efeitos 
potencialmente tóxicos (SINGH et al., 2019). No entanto, os resultados obtidos para as 
nanopartículas demonstram que, embora o diâmetro encontrado seja inferior a 100 nm, 
não foi constatado toxicidade para as células avaliadas. 
  Além disso, os resultados foram interpretados segundo a ISO/EM 10993-5 (2009), no 
qual, é considerado tóxico o componente que é capaz de reduzir a viabilidade celular (< 
70%). Dessa forma, o EB e o EPG, não foram capazes de ocasionar esse efeito nos 
tempos e concentrações analisados. Portanto, o presente estudo está de acordo ao 
preconizado por esse padrão. No entanto, a padronização da análise precisa ainda ser 
ajustada para que os valores obtidos não ultrapassem o limite de 100% observado nos 
resultados. 
 Cabe ressaltar que em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o 
trabalho continua em andamento. 
 
Conclusão 

 
  A partir dos resultados obtidos, observa-se que o extrato bruto rico em carotenoides 
obtido da polpa do melão Cantaloupe se encontra protegido quando encapsulado em 
gelatina suína. Além disso, o EB e o EPG não demonstraram atividade tóxica quando 
incubados com linhagem de células CCD18-Co por 4 e 24 horas, demonstrando ser um 
indicativo de que o material é seguro para ser avaliado em estudos in vivo, visando 
obter mais informações acerca da segurança e potencial bioativo. 
 
Referências 

 
AGUIAR, Joana; ESTEVINHO, Berta Nogueiro; SANTOS, L. Microencapsulation of 
natural antioxidants for food application–The specific case of coffee antioxidants–A 
review. Trends in Food Science & Technology, v. 58, p. 21-39, 2016. 
AKBARI, B.; TAVANDASHTI, M. Pirhadi; ZANDRAHIMI, M. Particle size characterization 
of nanoparticles–a practicalapproach. Iranian Journal of Materials Science and 
Engineering, v. 8, n. 2, p. 48-56, 2011. 
ALBUQUERQUE, Bianca R. et al. Could fruits be a reliable source of food colorants? 
Pros and cons of these natural additives. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 
p. 1-31, 2020. 
ANDRADE, Isamire Silva et al. Morphoagronomic genetic diversity of Brazilian melon 
accessions based on fruit traits. Scientia horticulturae, v. 243, p. 514-523, 2019. 
AULA, Sangeetha et al. Biophysical, biopharmaceutical and toxicological significance of 
biomedical nanoparticles. Rsc Advances, v. 5, n. 59, p. 47830-47859, 2015. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1750 

 

BAZANA, Maiara Taís; CODEVILLA, Cristiane Franco; DE MENEZES, Cristiano 
Ragagnin. Nanoencapsulation of bioactive compounds: challenges and perspectives. 
Current opinion in food science, v. 26, p. 47-56, 2019. 
MCMULLEN, Patrick D. et al. Evaluating opportunities for advancing the use of 
alternative methods in risk assessment through the development of fit-for-purpose in vitro 
assays. Toxicology in Vitro, v. 48, p. 310-317, 2018. 
FLESHMAN, Matthew K. et al. Carotene and novel apocarotenoid concentrations in 
orange-fleshed Cucumis melo melons: determinations of β-carotene bioaccessibility and 
bioavailability. Journal of agricultural and food chemistry, v. 59, n. 9, p. 4448-4454, 2011. 
FUNDO, Joana F. et al. Physicochemical characteristics, bioactive compounds and 
antioxidant activity in juice, pulp, peel and seeds of Cantaloupe melon. Journal of Food 
Measurement and Characterization, v. 12, n. 1, p. 292-300, 2018. 
GIACONIA, Michele Amendoeira et al. Overcoming restrictions of bioactive compounds 
biological effects in food using nanometer-sized structures. Food Hydrocolloids, p. 
105939, 2020. 
GÓMEZ-GARCÍA, Ricardo et al. Valorization of melon fruit (Cucumis melo L.) by-
products: Phytochemical and Biofunctional properties with Emphasis on Recent Trends 
and Advances. Trends in Food Science & Technology, 2020. 
HOSSEINI, Hamed; JAFARI, Seid Mahdi. Introducing nano/microencapsulated bioactive 
ingredients for extending the shelf-life of food products. Advances in Colloid and 
Interface Science, p. 102210, 2020. 
LIPKIN, Ann Connell; LENSSEN, Polly. Hypervitaminosis A in pediatric hematopoietic 
stem cell patients requiring renal replacement therapy. Nutrition in Clinical Practice, v. 
23, n. 6, p. 621-629, 2008. 
MAIETTI, Annalisa et al. Analytical traceability of melon (Cucumis melo var reticulatus): 
proximate composition, bioactive compounds, and antioxidant capacity in relation to 
cultivar, plant physiology state, and seasonal variability. Journal of food science, v. 77, 
n. 6, p. C646-C652, 2012. 
MEDEIROS, Anny Karoliny de Oliveira Cavalcanti et al. Nanoencapsulation improved 
water solubility and color stability of carotenoids extracted from Cantaloupe melon 
(Cucumis melo L.). Food chemistry, v. 270, p. 562-572, 2019. 
RAO, A. Venket; RAO, Leticia G. Carotenoids and human health. Pharmacological 
research, v. 55, n. 3, p. 207-216, 2007. 
SAINI, Ramesh Kumar; NILE, Shivraj Hariram; PARK, Se Won. Carotenoids from fruits 
and vegetables: Chemistry, analysis, occurrence, bioavailability and biological activities. 
Food Research International, v. 76, p. 735-750, 2015. 
SANTOS, Priscilla Pereira et al. Nanoencapsulation of carotenoids: a focus on different 
delivery systems and evaluation parameters. Journal of food science and technology, v. 
55, n. 10, p. 3851-3860, 2018. 
SILVA, Médelin Marques et al. Thermal and ultraviolet–visible light stability kinetics of 
co-nanoencapsulated carotenoids. Food and bioproducts processing, v. 105, p. 86-94, 
2017. 
SINGH, Ajay Vikram et al. Review of emerging concepts in nanotoxicology: opportunities 
and challenges for safer nanomaterial design. Toxicology Mechanisms and Methods, v. 
29, n. 5, p. 378-387, 2019. 
SHISHIR, Mohammad Rezaul Islam et al. Advances in micro and nano-encapsulation of 
bioactive compounds using biopolymer and lipid-based transporters. Trends in Food 
Science & Technology, v. 78, p. 34-60, 2018. 
SROY, Sengly et al. Impact of ozone processing on microbiological, physicochemical, 
and bioactive characteristics of refrigerated stored Cantaloupe melon juice. Journal of 
Food Processing and Preservation, v. 43, n. 12, p. e14276, 2019. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1751 

 

VERMA, Madan L. et al. Carbohydrate and protein based biopolymeric nanoparticles: 
Current status and biotechnological applications. International journal of biological 
macromolecules, v. 154, p. 390-412, 2020. 
XAVIER, Ana Augusta Odorissi; MERCADANTE, Adriana Zerlotti. The bioaccessibility 
of carotenoids impacts the design of functional foods. Current opinion in food science, v. 
26, p. 1-8, 2019. 
 
Anexos 

 

 
ANEXO 1. Figura 1. Caracterização do encapsulado: (A) Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV) com magnitude de 60 KX (B) Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV) com magnitude de 40.00 KX. (C) Espectros de infravermelho por transformada 
de Fourier (FTI 
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ANEXO 2. Figura 2. Citotoxicidade (Resazurina) do EB e do EPG avaliadas em células 
CCD18-Co: DMSO 40%: Dimetilsulfóxido 40%; EB: Extrato bruto rico em carotenoides 
nas concentrações de 0,05, 0,16 e 0,50 mg/mL; EPG: Extrato bruto encapsulado em 
gelatina su 
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TÍTULO: Visão do enfermeiro sobre as necessidades e dúvidas dos pacientes cirúrgicos 

relacionados ao período perioperatório 

Resumo 

As orientações são relevantes para o cuidado e recuperação dos pacientes cirúrgicos, 
haja vista seus anseios e dúvidas. O estudo tem como objetivo identificar as 
necessidades dos pacientes relacionadas ao perioperatório na visão dos enfermeiros, e 
verificar as dificuldades e facilidades vivenciadas pelos enfermeiros na educação em 
saúde ao paciente cirúrgico. Trata-se de um estudo transversal realizado nas 
enfermarias de um hospital universitário, no período de junho e julho de 2018 e 2019, 
por meio de instrumento estruturado organizado por tópicos, com 20 enfermeiros. Das 
necessidades dos pacientes relacionadas ao pré-operatório, houve um destaque para 
dúvidas a respeito do horário e duração do procedimento com 65,0% e orientação sobre 
banho, higiene e vestimentas (40,0%) e sobre a realização do procedimento (40,0%). 
Quanto às necessidades no pós-operatório, destacaram-se dúvidas em relação à 
mobilização precoce e deambulação (70,0%), nutrição e líquidos (65,0%) e cuidados 
com a ferida operatória e curativos (55,0%). No tocante às dificuldades na educação em 
saúde, 40% alegou não haver motivos que dificultam, 15% para admissão direto no 
bloco cirúrgico, assim como para divergência de informações e colaboração entre 
profissionais. O estudo revelou que, na visão dos enfermeiros, há dificuldades na 
educação em saúde aos pacientes cirúrgicos, os quais apresentam muitas dúvidas, e 
são de extrema importância no planejamento de ações em saúde, de forma que o 
cuidado seja efetivado. 
 
Palavras-chave: Assistência perioperatória. Educação em Saúde. Pacientes cirúrgicos. 

TITLE: Nurse’s vision on the needs and doubts of surgical patients related to the 

perioperative period 

Abstract 

The guidelines are relevant to the care and recovery of surgical patients, given their 
concerns and doubts. The study aims to identify the needs of patients related to the 
perioperative in the view of nurses, and to verify the difficulties and facilities experienced 
by nurses in health education for surgical patients. This is a cross-sectional study carried 
out in the wards of a university hospital, in the period from June to July 2018 and 2019, 
using a structured instrument organized by topics, with 20 nurses. Of the patients' needs 
related to the preoperative period, there was an emphasis on doubts about the time and 
duration of the procedure with 65.0% and guidance on bathing, hygiene and clothing 
(40.0%) and on the procedure (40, 0%). As for the needs in the postoperative period, 
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doubts were highlighted regarding early mobilization and walking (70.0%), nutrition and 
fluids (65.0%) and care for the surgical wound and dressings (55.0%). Regarding the 
difficulties in health education, 40% claimed that there are no reasons that make it 
difficult, 15% for direct admission to the operating room, as well as for diverging 
information and collaboration between professionals. The study revealed that, in the view 
of nurses, there are difficulties in health education for surgical patients, who have many 
doubts, and are extremely important in planning health actions, so that care is effective. 
 
Keywords: Perioperative Care. Health Education. Surgical patients. 

Introdução 

A qualidade na assistência à saúde está intimamente ligada à segurança do paciente, 
uma vez que aquela está relacionada com a sua recuperação, assumindo, portanto, 
papel de suma importância (AMARAL et al., 2013). 
Com os avanços técnicos científicos, os procedimentos cirúrgicos aumentaram 
significativamente. Assim, surgiu a necessidade de buscar maior qualificação do 
cuidado e da segurança do paciente. Para tanto, falhas devem ser identificadas e 
prevenidas antes de ocasionarem malefícios aos clientes, e os erros devem servir de 
aprendizagem para os profissionais, a fim de reduzir os efeitos adversos (HENRIQUES; 
COSTA; LACERDA, 2016). 
Ainda que seja uma cirurgia simples, o indivíduo pode experimentar sentimentos 
negativos, como anseios, dúvidas e medo. Desta forma, ele é capaz de atingir níveis 
altos de estresse, devido à internação hospitalar, alteração de sua rotina, costumes e 
hábitos, além da mudança biopsíquica (CAMARGO et al., 2018). 
Esclarecer as dúvidas dos clientes, tendo em vista suas necessidades facilita a 
adaptação a diversas situações clínicas, minimiza a ansiedade diante das condições às 
quais estão expostos, altera hábitos de risco e promove uma eficácia na adesão do 
tratamento no perioperatório, seja no hospital ou em casa, cabendo ao enfermeiro, 
preferencialmente, a tarefa de identificar essas carências (NASCIMENTO et al., 2015). 
A assistência cirúrgica pode ser dividida em três fases: pré, intra e pós-operatório, as 
quais compreendem o período perioperatório, que se inicia na tomada da decisão para 
a intervenção cirúrgica e finaliza na evolução e no acompanhamento na unidade clínica 
ou no domicílio (JOST; VIEGAS; CAREGNATO, 2018). 
O período pré-operatório oportuniza o contato inicial do profissional de enfermagem com 
o cliente. A partir de então, se estabelece um vínculo de confiança, que possibilita 
detectar, mediante coleta de dados, a história anterior, assim como hábitos e anseios 
que o paciente passa a encarar nesta nova etapa, de modo a contribuir para minimizar 
a condição de passividade diante de inúmeros procedimentos anteriores ao ato cirúrgico 
(OLIVEIRA; MENDONÇA, 2014). 
O elo entre os profissionais de enfermagem e o paciente cirúrgico está intimamente 
ligado à realização do acolhimento, pois permite estabelecer confiança, sendo essencial 
na experiência a ser vivenciado por ele (FILHO, 2020). 
No pós-operatório, o esclarecimento de dúvidas e a elaboração do plano de cuidados 
para alta hospitalar do paciente irão assistir as suas necessidades e de seus familiares 
oferecendo-lhes segurança para dar continuidade ao cuidado (RAZERA; BRAGA, 
2011). 
A orientação e educação em saúde ao paciente que se submete a qualquer 
procedimento são imprescindíveis para a sua recuperação. A enfermagem tem um papel 
fundamental nesse processo, uma vez que essa prática faz parte do seu processo de 
trabalho. Tal estratégia primordial no cuidado ocorre desde a orientação a respeito do 
procedimento cirúrgico até a alta hospitalar (JACOBI et al., 2013). 
A relevância do estudo está relacionada à importância de se pensar acerca da 
assistência prestada ao paciente cirúrgico, como tem sido feita a orientação, sendo a 
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educação ao paciente que se submete a um procedimento de grande contribuição para 
a sua recuperação. 
Este trabalho tem como objetivo identificar as necessidades dos pacientes relacionadas 
ao perioperatório na visão dos enfermeiros, e verificar as dificuldades e facilidades 
vivenciadas pelos enfermeiros na educação em saúde ao paciente cirúrgico, o que trará 
impacto para os serviços de saúde no que diz respeito à assistência e ao ensino, 
possibilitando reflexões no tocante aos cuidados prestados a essa população. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo transversal, quantitativo realizado nas enfermarias do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL), Hospital de Ensino, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, certificado pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Lá são 
desenvolvidas atividades de formação de recursos humanos, pesquisa, extensão e 
assistência e está inserido no Sistema Único de Saúde (SUS) como referência de alta 
complexidade em diversas áreas para todo o Estado do Rio Grande do Norte. Possui 
como infraestrutura 7 andares, onde cada andar possui 10 enfermarias com três leitos 
mais o isolamento, totalizando 242 leitos de internação. 
A população englobou enfermeiros que atuam ao HUOL. Para composição da amostra, 
foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: atuantes nas enfermarias, que 
prestem assistência ao paciente cirúrgico e ter pelo menos 2 meses de experiência 
nesta área. Foram excluídos os enfermeiros que estavam de férias e afastados do 
serviço. Assim, a amostra foi composta por 20 enfermeiros. 
A coleta de dados ocorreu nos turnos matutino e vespertino entre junho e julho dos anos 
2018 e 2019, por meio de instrumento estruturado por tópicos, contendo perguntas 
relacionadas ao perfil profissional, as principais dúvidas apresentadas pelos pacientes 
cirúrgicos durante o período pré e pós operatório na visão dos enfermeiros, os cuidados 
de enfermagem e preparo do paciente realizado no período pré-operatório e pós-
operatório, os recursos que o profissional utiliza para orientação ao paciente e em que 
momento realiza, e as dificuldades para realização das orientações. 
A avaliação crítica dos instrumentos obtidos consistiu em sua leitura na íntegra, 
avaliação e preenchimento dos instrumentos de coleta de dados. Em seguida, os dados 
foram categorizados e digitados em planilha do Microsoft Excel 2010, analisados por 
meio da estatística descritiva e apresentados sob a forma de tabelas. 
Conforme a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, foram 
cumpridas todas as exigências para pesquisa envolvendo seres humanos, o estudo foi 
previamente submetido à análise do comitê de ética em pesquisa e aprovado sob CAAE 
nº 76787717.3.0000.5537. Ademais, a participação voluntária dos sujeitos foi 
formalizada mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e da 
autorização previamente concedida pela Instituição. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dos 20 enfermeiros que participaram da pesquisa, 75,0% eram do sexo feminino, a 
idade variou de 23 a 58 anos, com média de 33,3 anos (±7,6 anos). A maioria tinha 
como nível de escolaridade a pós-graduação (n=15) equivalendo a 75,0%, quatro 
enfermeiros tinham mestrado (20,0%) e somente um tinha apenas a graduação como 
formação. Quanto à atuação profissional, a maioria trabalhava como diarista (n=11) 
equivalente à 55,0%. As enfermarias do hospital são divididas quanto às áreas de 
especialidade, sendo pesquisados os enfermeiros que atuavam nas enfermarias de 
clínica cirúrgica (n=7), oncologia (n=3), cardiovascular (n=8) e neurologia (n=2). 
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Conforme tabela 1, que aborda as necessidades dos pacientes referentes ao pré-
operatório na visão dos enfermeiros, das citadas, houve um destaque para dúvidas 
quanto ao horário e duração do procedimento que obteve 65,0%. Uma pesquisa 
realizada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, mostrou que 
quando o tempo intraoperatório excede mais que duas horas há uma maior exposição 
de risco de infecção de sítio cirúrgico, gerando um déficit nas defesas sistêmicas do 
paciente, além de propiciar um maior risco de falhas técnicas pela equipe devido ao 
desgaste pelo longo tempo operatório (VELOSO, 2017). 
Além disso, houve predomínio de dúvidas em relação ao jejum com 40,0% e 
administração e suspensão de medicamentos com 35,0%. Em uma pesquisa realizada 
em dois hospitais filantrópicos conveniados ao SUS no estado de São Paulo, observou-
se que 19,9% dos pacientes apresentaram alguma complicação após cirurgia em que o 
tempo de jejum foi menor que 8 a 12 horas, tempo médio geralmente utilizado nas 
instituições hospitalares (MARTINS et al., 2016). 
Das necessidades relacionadas ao pós-operatório referentes à tabela 2, houve 
predomínio de dúvidas no que se refere à mobilização precoce e deambulação com 
70,0%, seguido por nutrição e líquidos com 65,0%. A deambulação e exercícios com os 
membros inferiores no pós-operatório proporcionam melhorias na circulação, e 
consequentemente evitam uma possível estase venosa, além de oportunizar uma ótima 
função respiratória, assim como uma melhoria mais rápida das funções fisiológicas 
dificultando possíveis complicações (CARVALHO et al., 2018). 
A nutrição está intimamente ligada às necessidades metabólicas do organismo, ao 
processo de cicatrização, internação e até mesmo mortalidade, e quando bem planejada 
atenua os efeitos das alterações ocasionadas pelo procedimento operatório. É frequente 
o paciente cirúrgico hospitalizado estar suscetível à desnutrição - problema que pode 
atingir até 39% desse público no Brasil. Logo, tratar o estado nutricional favorece a 
recuperação do paciente (MICCHI, 2019). 
Ademais, houveram dúvidas quanto aos cuidados com o curativo (55,0%) e à retirada 
de pontos e drenos (40,0%). A incisão cirúrgica necessita de cuidados especiais e um 
manejo adequado, sendo de extrema importância orientações de como implementá-los. 
Um estudo realizado no interior do estado de São Paulo evidenciou que 20% dos 
pacientes obtiveram esclarecimentos sobre cuidados com a incisão cirúrgica e que 70% 
não tiveram informações sobre sinais e sintomas de infecção do sítio cirúrgico 
(MARTINS et al., 2015). 
Somado a isso, questões como o retorno das atividades diárias e ao trabalho (35,0%) 
foram bastante mencionadas. Um dos cuidados que se deve ter em pós-cirúrgicos é o 
esforço físico demasiado como levantar peso, subir e descer escadas, fazer força, 
dentre outras. Por isso, orienta-se que algumas atividades de vida diárias devem ser 
evitadas por um período de tempo de forma que a cicatrização ocorra de maneira mais 
rápida e segura (CARVALHO et al., 2018). 
De acordo com a tabela 3, referente às dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros na 
educação em saúde ao paciente cirúrgico, sem motivos que dificultam correspondeu a 
40%, seguido por admissão direto no bloco cirúrgico, divergência de informações e 
colaboração entre profissionais, dimensionamento de funcionários/elevada demanda do 
setor, ausência de materiais para que os pacientes possam consultar e nível de 
compreensão dos usuários, correspondendo a 15% cada uma dessas. 
Outrossim, houveram dificuldades quanto à admissão simultânea de pacientes/próxima 
ao fim do turno, déficit sensório do paciente, preparos pré-operatórios prescritos 
tardiamente, estrutura da escala/continuidade da assistência, autorização da internação 
e evolução, com 5% cada uma. 
Outro dado encontrado diz respeito aos meios e recursos utilizados pelos enfermeiros 
na orientação ao paciente cirúrgico, dos quais predominaram: admissão (75%), visita de 
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enfermagem (70%), panfletos, cartilhas e ilustrações (40%), diálogo/vínculo (25%) e 
orientações verbais (25%), conforme tabela 4. 
Na orientação, seja pré ou pós-operatória, as informações e as explicações dadas pelos 
profissionais de enfermagem de acordo com as necessidades dos pacientes dão 
suporte à aplicação da terapêutica, adquirem a confiança do paciente e garantem a 
satisfação com os serviços prestados. Por meio destas, o enfermeiro evidencia 
diariamente suas ações e condutas em relação ao cuidado, além de cooperar para a 
valorização do ser humano em sua multidimensionalidade e viabilizando o elo entre o 
profissional e o paciente cirúrgico, cuja relação considera as individualidades de cada 
ser. Isso repercute na diminuição do estresse e a ansiedade no perioperatório 
(AMTHAUER; FALK, 2014). 
 
Conclusão 

 
O estudo revelou que, segundo a visão dos enfermeiros, as necessidades dos pacientes 
no período perioperatório que mais se destacaram foram dúvidas quanto ao horário e 
duração do procedimento, mobilização precoce e deambulação, cuidados com o 
curativo e nutrição. Observou-se ainda que muitas dessas questões estão presentes em 
ambos os períodos operatórios abordados. 
Além disso, embora 40% dos enfermeiros não terem apresentado motivos dificultadores 
na educação em saúde, ainda foram apontados fatores que dificultam tal processo 
educativo, como: admissão direto no bloco cirúrgico, divergência de informações e 
colaboração entre profissionais, dimensionamento de funcionários/elevada demanda do 
setor, ausência de materiais para que os pacientes possam consultar e nível de 
compreensão dos usuários. 
Ademais, é válido apontar que, dentro os meios e recursos utilizados pelos enfermeiros 
na orientação ao paciente cirúrgico, destacaram-se a admissão (75%) e visita de 
enfermagem (70%). 
Portanto, destaque-se a relevância de identificar as necessidades dos pacientes 
cirúrgicos na visão dos enfermeiros, uma vez que eles acompanham os pacientes em 
todas as etapas do período perioperatório. Além disso, é de suma relevância que, 
apesar das dificuldades vigentes, tais profissionais promovam uma educação em saúde, 
mediante a utilização de meios e recursos disponíveis e apropriados para orientação, 
com o intuito de orientar e atender as demandas pelo paciente, para prestação do 
cuidado de qualidade e redução de riscos e agravos à saúde. 
Outrossim, é importante destacar que o vínculo estabelecido entre o profissional e o 
paciente permite que este adquira confiança e sirva de apoio para o enfrentamento da 
situação na qual ele se encontra. Isso trará um impacto nos serviços de saúde no que 
diz respeito à assistência e ao ensino, possibilitando um olhar reflexivo acerca da 
temática. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1 – Variáveis referentes a dúvidas pré-operatórias dos pacientes na visão dos 
enfermeiros. 
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Tabela 2 – Variáveis referentes a dúvidas pós-operatórias dos pacientes na visão dos 
enfermeiros. 
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Tabela 3 – Variáveis referentes a dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros na 
educação em saúde ao paciente cirúrgico. 
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TÍTULO: O AMBIENTE AQUÁTICO E A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: 

MERGULHANDO NAS POSSIBILIDADES 

Resumo 

O objetivo desse trabalho é relatar a experiência da prática de atividades no ambiente 
aquático com um grupo de pessoas com deficiência intelectual com diferentes 
diagnósticos, a partir do projeto de iniciação científica “Pessoas com deficiência 
intelectual”, que é desenvolvido pelo departamento de Educação Física na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Mostrando as possibilidades de adaptação e inovação, 
além de apresentar o desenvolvimento dos alunos dentro da sua especificidade nesse 
ambiente. Relaciona-se com o Objetivo 3 da saúde e bem-estar e com o Objetivo 4 da 
educação de qualidade da agenda 2030 da ONU. Utiliza a metodologia da pesquisa 
qualitativa, com cunho descritivo, tendo o relato de experiência como princípio. A 
intervenção teve resultado positivo, e um grande desenvolvimento para todos os 
participantes, e contou com algumas adaptações referentes a necessidade de cada 
aluno do projeto. 
 
Palavras-chave: Deficiência intelectual. Ambiente aquático. Natação. 

TITLE: THE AQUATIC ENVIRONMENT AND INTELLECTUAL DISABILITY: DIVING 

INTO POSSIBILITIES 

Abstract 

The objective of this work is to report the experience of practicing activities in the aquatic 
environment with a group of people with intellectual disabilities with different diagnoses, 
from the scientific initiation project “People with intellectual disabilities”, which is 
developed by the Physical Education department at Federal University of Rio Grande do 
Norte. Showing the possibilities of adaptation and innovation, in addition to presenting 
the students' development within their specificity in this environment. It relates to Goal 3 
on health and well-being and to Goal 4 on quality education on the UN 2030 agenda. It 
uses the qualitative research methodology, with a descriptive nature, having the 
experience report as a principle. The intervention had a positive result, and a great 
development for all participants, and had some adaptations regarding the needs of each 
student in the project. 
 
Keywords: Intellectual disability. Aquatic environment. Swimming. 

Introdução 

  A Deficiência Intelectual (D.I) é definida como a capacidade significativamente reduzida 
de compreender informações novas ou complexas e de aprender e aplicar novas 
habilidades (inteligência prejudicada). Ela é caracterizada, essencialmente, por 
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alterações, durante o período de desenvolvimento, das faculdades que determinam o 
nível global de inteligência, isto é, das funções cognitivas, de linguagem, habilidades 
motoras e capacidade social e que tem um efeito duradouro sobre o desenvolvimento 
(Organização Mundial da Saúde, 2010). 
  O desenvolvimento de atividades físicas para pessoas com deficiência estão sempre 
evoluindo e ampliando as suas aplicações, com o intuito de desenvolver nelas uma 
maior capacidade fisiológica, psicossociais, cognitivas e motora. Além de resultar aos 
praticantes um momento de liberdade e autonomia ao enveredarem em um ambiente 
no qual muitos veem dificuldades. 
  As práticas no meio aquático para pessoas com deficiência intelectual têm sido muito 
discutidas e levantado grande interesse aos praticantes pelos benefícios que esse 
exercício pode trazer para os que usufruem dessa prática. Segundo a OMS, com dados 
de 2011, 1 bilhão de pessoas vivem com alguma deficiência – isso significa uma em 
cada sete pessoas no mundo. Já no Brasil, de acordo com o IBGE, temos mais de 12,5 
milhões de brasileiros com deficiência, o que corresponde a 6,7% da população, e um 
percentual de 1,4% de pessoas com deficiência mental/intelectual. 
  A realização de movimentos através da natação pode ser vista como um esporte, um 
momento recreativo, um exercício de relaxamento ou terapêutico. Trata-se de uma 
atividade física com intensidade leve ou moderada que pode ser considerada apropriada 
para pessoas com deficiências, sendo realizada em ambiente sensorial diferenciado, 
adaptada para atender às necessidades de cada indivíduo que possa participar. Dessa 
forma, é importante citar que, a água produz respostas sensoriais diferentes de acordo 
com o meio típico e o movimento realizado nele. A flutuabilidade é, também, outra 
característica vantajosa da água, pois permite maior interação com o instrutor (Getz et 
al., 2007). 
  O objetivo desse trabalho, é relatar a experiência da prática de atividades no âmbito 
aquático com um grupo de pessoas com deficiência intelectual de diferentes 
diagnósticos, mostrando as possibilidades de adaptação e inovação dos professores na 
aplicação das aulas e apresentando as diversas possibilidades de desenvolvimento dos 
alunos nesse ambiente. 
 
Metodologia 

 
  Para a criação desse estudo, foi utilizado a metodologia da pesquisa qualitativa 
descritiva, tendo como princípio o relato de experiência. Minayo (2001) caracteriza 
como: 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
  Foi utilizado como instrumento da pesquisa: depoimento da mãe de um aluno, registros 
fotográficos e de vídeos. A pesquisa foi realizada com uma média de 10 alunos com 
deficiência intelectual, com idades que variam entre 20 e 50 anos e que participam do 
projeto: “Pessoas com deficiência intelectual”, promovido pelo departamento de 
Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
  O lugar utilizado para as práticas das atividades foram as piscinas semiolímpicas (25 
metros) disponibilizadas pela instituição. Além, da utilização de materiais que ajudam 
no aprendizado dos alunos como: pranchas educativas, pranchas em formato de sorriso, 
halteres triangulares flutuantes, cinturões flutuantes, flutuadores espaguete, caneleiras 
flutuantes e polibóias. 
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  As aulas foram realizadas por três professores, duas vezes por semana, com duração 
de 1 hora cada aula. Todos os alunos são acompanhados de um responsável para 
deixá-los e buscá-los na prática. Pensando também no bem estar de ambos, o projeto 
atrelou aulas de zumba e funcional para os responsáveis enquanto acontecia a atividade 
dos seus filhos na água. Com a finalidade de poderem também desfrutar de uma 
atividade física enquanto aguardam o fim da aula. 
  A decisão do esporte aquático se deu por decisão dos professores junto aos pais e 
alunos para explorar as potencialidades e capacidades destes. Apesar das limitações 
existentes, o propósito é desenvolver a autoconfiança e autoestima, gerando uma 
independência quanto ao ambiente aquático. 
  As intervenções foram organizadas da seguinte maneira: temática da aula, discussão 
sobre a forma de aplicação das aulas, sistematização das aulas, formas de observação 
e evolução das aulas. O intuito geral é, o lazer dos alunos junto com a exploração da 
capacidade em desenvolver o nado, a segurança e a autonomia nas suas ações e 
decisões cotidianas por meio desta experiência. 
  Para encerrar as intervenções, foi elaborado um torneio de natação, no qual eles 
puderam transparecer os 2 tipos de nado (crawl e costas), além de outras técnicas 
desenvolvidas, o nado submerso, o salto, o ato de boiar e controle de respiração, tudo 
dentro do limite de cada um, respeitando a capacidade de desenvolvimento individual. 
 
Resultados e Discussões 

 
  A escolha inicial da natação para o público se deu para oportunizá-lo de explorar todos 
os espaços que temos na instituição, além da possibilidade de evolução dos alunos 
quanto a esse esporte e práticas aquáticas. Inicialmente, fizemos uma investigação de 
quais alunos já tinham tido algum contato com atividades na água, para termos a 
percepção de uma adaptação com o meio, como também se tinham um possível trauma 
ou medo que os impedissem de participar das aulas seguintes. Já conscientes de que 
todos já tinham tido contato com o meio e que nenhum dos alunos tinham traumas ou 
medos, iniciamos a intervenção. 
  Os alunos são pessoas com diferentes tipos de deficiência intelectual, englobando a 
síndrome de Down, síndrome do X frágil, trissomia equilibrada, transtorno do espectro 
autista e outras deficiências com comprometimento intelectual. A princípio, foi possível 
perceber que todos já tinham uma certa intimidade e que gostavam muito do ambiente. 
Na primeira semana de intervenção, deixamos de forma mais livre, com todos os 
materiais de apoio disponíveis, os quais eles podiam fazer o que se sentissem à 
vontade. Com isso, foi possível captar um diagnóstico individual de cada um, podendo 
perceber que enquanto uns nadavam a piscina toda e já faziam a virada olímpica, outros 
preferiam se segurarem nas bordas e só desfrutarem do movimento da água. 
  Todas as aulas seguiam uma dinâmica, que se dava inicialmente pelo banho na ducha, 
em seguida, um breve alongamento dentro da piscina, execução da aula e finalizava 
com um relaxamento, e algumas perguntas, na qual eles respondiam em torno do que 
foi trabalhado naquela aula. 
  Na semana seguinte, aprofundamos os exercícios de respiração utilizando uma 
linguagem que fosse de melhor entendimento para eles, a exemplo de “fazer bolhinhas” 
e de “olhos fechados em baixo d’água”. Aplicamos bastante atividades que envolvessem 
o batimento de pernas. Inicialmente segurando nas bordas da piscina, e posteriormente 
com o apoio do flutuante espaguete. 
  Durante a outra semana, foi trabalhado o modo como eles boiavam sobre a água, 
sendo possível ajudar aqueles que não sabiam. Nesse aspecto, foi possível notar os 
alunos que sabiam boiar, e ao acabar o tempo estabelecido, iam em direção aos colegas 
que tinham alguma dificuldade, e junto ao professor ajudava a segurá-lo. No entanto, ao 
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notarmos a maioria dos alunos com uma certa dificuldade, resolvemos utilizar a semana 
seguinte para dar um enfoque maior nessa atividade, utilizando dos instrumentos 
disponíveis para auxiliar: colocando a prancha como apoio de cabeça, para ter uma 
maior estabilidade; colocando as caneleiras flutuantes, para uma sustentação das 
pernas sobre as águas. 
  Consecutivamente, foi iniciado o ensino específico da natação com enfoque em cada 
nado. O primeiro a ser trabalhado foi o nado crawl, o qual a maioria já tinha uma certa 
intimidade e executou muito bem. Para um melhor desenvolvimento, iniciamos fazendo 
o nado dentro da piscina, de uma lateral a outra, pois apresenta uma distância menor, 
ao invés de explorar o comprimento total da piscina. Dessa maneira, os alunos com 
maior dificuldade eram acompanhados de um professor instruindo no movimento e no 
aprendizado. 
  O nado de costas, foi o segundo a ser trabalhado, e gerou um pouco mais de 
dificuldade para alguns, em relação a permanecerem sobre a água enquanto faziam o 
movimento rotacional dos braços. Por esse motivo, tivemos que explorá-lo melhor e 
prolongar por mais algumas semanas a sua prática. Os alunos que já tinham vivenciado 
aulas de natação, conseguiram desenvolver muito bem o nado e exploraram toda a 
piscina, os que não tinham tido essa experiência antes, foi necessário uma maior 
atenção e um trabalho mais insistente para que eles viessem a adquirir, antes de tudo, 
confiança em si mesmo e logo após desenvolver o nado sem afundar. Com essa 
realidade, tivemos que nos aprofundar durante umas 4 semanas, alternando as 
semanas com a vivência do nado crawl e do nado de costas. Foi utilizado também, a 
ajuda dos alunos que já tinham um bom desenvolvimento para contribuir aos que ainda 
não tinham total confiança. 
  Além desses nados, o nado submerso também foi de grande exploração. Com ele, 
pudemos explorar diversas brincadeiras e atividades recreativas para equilibrar o ensino 
e não deixá-lo totalmente técnico, com o intuito de rendimento, mas sim de lazer e 
prazer. Foi utilizada brincadeiras como pega-pega (com variações), pega acumulativo, 
ache o objeto, corrida de obstáculos submersos, corrida em dupla, etc. 
  Ainda na aplicação do nado submerso, utilizamos de evolução no grau de dificuldades 
das atividades para o desenvolvimento deles. Preliminarmente, estabelecemos 
distancias para que eles chegassem; em seguida, fomos aumentando a distância 
apoiando o pé no chão e andando; depois, retiramos a possibilidade de andar, só podia 
encostar o pé no chão e voltar a nadar, e assim sucessivamente, até que quase o público 
completo tenha conseguido atravessar a piscina toda, cada um dentro do seu limite, 
mas com grande evolução. 
  Ainda como programado, saltos foram trabalhados com os alunos, tomando todos os 
cuidados e precauções. Começamos a atividade fazendo um minitorneio de saltos, 
contando com a participação dos responsáveis para serem a plateia e ao mesmo tempo 
os jurados. Organizamos todos dentro da piscina para prestigiarem melhor o colega que 
ia saltar e já estarem desfrutando do ambiente no qual iriam saltar. Seguindo uma ordem 
alfabética, o aluno que era chamado saía da piscina, levantava o braço e fazia o salto 
que quisesse, de forma livre, com a supervisão de um professor, fora da piscina, que 
ficava perto por segurança. E também outro professor, ficava dentro da piscina 
observando, pronto para qualquer eventualidade. 
  Exploramos ainda a iniciação a saída olímpica com os alunos. Por se tratar de algo 
mais complexo, preferimos iniciar a abordagem colocando todos sentados na borda 
piscina, pedindo que afastassem as pernas uma da outra, abrindo em uma largura 
considerável. E depois esticassem o braço a frente da cabeça, e um por um, com o 
auxílio dos professores, entrava na piscina dando início ao aprendizado da saída 
olímpica. O progresso da saída olímpica se deu com a maioria dos alunos agachados 
para o salto. 
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  É importante ressaltar que, a princípio pensamos em implantar os outros 2 nados 
básicos que a natação explora, o nado peito e o nado borboleta, porém, quando fomos 
fazer uma pequena vivência de ambos, vimos que era algo muito complexo para a 
maioria e que para a realização destes movimentos, seria necessário, no mínimo um 
professor para cada aluno, o que tornou inviável para esse projeto, já que tínhamos 
apenas três professores ativos e assíduos. 
  A experimentação e exploração dessas aulas foram importantes para a última semana 
que culminou na realização do mini torneio, com a finalidade de trazer um pouco da 
realidade do esporte para a vida dos alunos, envolvendo-os no ambiente que os grandes 
nadadores se destacam. Esse momento foi realizado no último encontro presencial do 
projeto. A organização foi feita do respectivo modo: 
- Por ter a presença de 10 alunos, eles foram divididos em 2 grupos de 5 pessoas; 
- Cada um escolhia a sua raia; 
- Cada aluno decidia como seria a sua largada (dentro ou fora da piscina); 
- Eram 4 provas: O nado crawl, o nado costas, o nado submerso e por fim, o 
revezamento entre os 2 grupos formados. 
  O evento contou com a presença dos professores como os juízes das provas, dos pais 
e responsáveis como torcedores, que vibravam ativamente a cada largada e a cada 
chegada, gritando o nome dos atletas, acompanhando ao redor da piscina e fazendo 
com que eles se sentissem parte desse esporte e de uma competição olímpica. Essa 
interação é de fundamental relevância para o progresso, o bem estar e a própria 
independência dos alunos que aumentam a sua autoconfiança nas suas decisões, 
assim como relata a mãe de um dos alunos do projeto: 
Estou passando aqui para falar um pouco da experiência do meu filho com a natação e 
com as atividades aquáticas: as brincadeiras, os jogos, e as competições. Dizer que foi 
de suma importância, e de um ganho muito grande para ele, porque assim, quando dizia 
que ia ter esporte, que era natação, na noite anterior ele já arrumava a bolsa, já botava 
a toalha, já separava tudo que ia precisar né? E ele se identifica muito com a natação. 
E assim, só gratidão, só agradecer a todos que desempenharam essa atividade, foi um 
ganho muito grande. Eu falo por ele, e assim, aproveitando a oportunidade né, todas as 
outras mães e os meninos, gostaram bastante mesmo e foi um ponto muito positivo. E 
a única reclamação, não é nem reclamação, é o que faltou realmente para fechar com 
chave de ouro essa experiência foi a falta de mais instrutores né? Mais alunos para 
auxiliar os meninos né. Porque assim, como era uma turma de pessoas especiais tinha 
umas mães que tinha as crianças que não sabia, adolescente né, que elas ficavam meia 
inseguras deles, de repente, ter algum problema dentro d’água, só isso, mas o mais foi 
tudo em paz (informação verbal). 
  Foi possível notar a evolução de todos os alunos, com alguns casos particulares de 
maior desenvolvimento em relação aos outros. Em meio as nossas observações, foi 
possível notar 3 casos específicos que tiveram enormes evoluções durante toda a 
intervenção. O primeiro caso, em relação a interação social, no qual o aluno ao iniciar 
as atividades não falava, não se expressava nem interagia, buscava sempre se isolar 
dentro ou fora da piscina. Ao decorrer das aulas, foi possível notar a liberdade do aluno 
com os colegas, o interesse em sempre falar com os professores, fazer gestos com as 
mãos, interagir e se ambientalizar com os demais colegas dentro da piscina, chegando 
até a falar pequenas palavras e expressar sentimentos de felicidade e alegria, com 
sorrisos e apertos de mão. 
  O segundo e o terceiro foram casos de alunos que tinham medo de tentar boiar ou 
nadar, seja segurando na borda da piscina ou soltos. Ambos foram ganhando confiança, 
primeiro com os professores sempre ao lado, segurando-os para que batessem as 
pernas, depois os braços e fizessem movimentos que os ajudassem no aprendizado do 
nado. Em seguida, eles ganharam confiança no espaguete de macarrão e nas pranchas 
flutuantes, que fizeram eles desenvolverem a movimentação das pernas e o 
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aprendizado do mergulho. Ao término da aplicação das aulas, ficou perceptível a 
evolução de ambos, pois conseguiram sozinhos fazerem o nado no qual sentiam-se 
mais confiáveis, e participarem efetivamente do torneio dentro das suas possibilidades, 
além da demonstração de felicidade de todos os alunos por verem que foram e são 
capazes de praticarem qualquer esporte. Iniciamos o ano de 2020 tendo um encontro 
com os pais e alunos para discutirmos como se daria a intervenção ao percorrer dos 
dias, mas acometidos pela pandemia da COVID-19 e prezando pela saúde do público, 
seguimos as recomendações da OMS e paralisamos as nossas atividades. 
 
Conclusão 

 
  Por meio dessa experiência, é possível perceber a relevância do ensino de atividades 
no meio aquático para pessoas com deficiência intelectual, trazendo principalmente, a 
natação como esporte não só de rendimento, mas de recreação, lazer e de ludicidade, 
capaz de alcançar diversos benefícios, como a descoberta de suas potencialidades, 
superação de limitações e exploração do ambiente aquático, gerando um aumento na 
autoconfiança, autoestima e independência dos alunos. 
  Por fim, as aulas tiveram um resultado positivo relatado pelos alunos, mães e 
responsáveis. Além, do desenvolvimento significativo de todos os alunos que foram 
assíduos nas aulas. É de fundamental importância relatar que a segurança e atenção 
devem ser prioridades durante as aulas, por esse motivo, prezamos em não nos 
aprofundarmos nos dois nados que eram mais complexos para os alunos e precisavam 
de mais professores e voluntários para a realização do mesmo. 
  A percepção da felicidade e interação dos alunos com os colegas e com o meio, nos 
relata o quão significante e prazeroso é inovar e explorar outros ambientes para esse 
público, mostrando para eles que não existem barreiras que os impeçam de 
experimentarem vários esportes e atividades, além das diferentes experiências motoras, 
fisiológicas, psicossociais e da própria autoimagem. 
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Execução de atividades 
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Aquecimento no ambiente aquático 
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TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DE CÉLULAS CANIBAIS EM LESÕES 

PERIFÉRICAS E CENTRAIS DE CÉLULAS GIGANTES DOS OSSOS MAXILARES 

Resumo 

As lesões centrais de células gigantes (LCCG), lesões periféricas de células gigantes 
(LPCG) e tumores de células gigantes (TCG) dos ossos longos são lesões que 
apresentam similaridades histopatológicas, porém, apresentam características clínicas 
e comportamentos biológicos distintos. Este estudo retrospectivo e quantitativo analisou 
o papel do canibalismo celular na patogênese em 42 LPCGs, 43 de LCCGs (24 
agressivos e 19 não agressivos) e 18 de TCGs, nos quais foi verificado o percentual de 
células Gigantes Canibais (CGCs). As Células Gigante Canibais (CGCs) foram 
observadas em 17 casos de LCCGs (39,5%), em 34 casos de LPCGs (80,9%) e em 15 
de TCG (83,3%). O percentual de CGCs foi maior em LPCGs (média do rank: 16,38), 
seguido pelos TCGs (média do rank: 9,05) e LCCGs (média do rank: 2,72) (p &amp;lt; 
0,001). Em LCCGs agressivas, a frequência de CGC foi significativamente maior do que 
o tipo não agressivo (p = 0,001). Nos casos de LCCGs, a frequência de CGCs foi 
significativamente maior nas lesões de crescimento rápido (p = 0,020), lesões com 
bordas irregulares (p = 0,045) e sintomáticas (p = 0,020) nas LCCGs. Em relação aos 
percentuais de CGCs do TCG observou-se diferença significativa com LCCG não 
agressivas (p &amp;lt; 0,001). Nossos resultados evidenciaram que a frequência de 
CGCs em LCCGs podem ajudar a prever o comportamento biológico dessas lesões. 
Além disso, a presença dessas células pode auxiliar a diferenciar morfologicamente as 
LCCGs agressivas das não agressivas. 
 
Palavras-chave: Canibalismo; Células-gigantes; Lesões; Patologia; 

TITLE: COMPARATIVE ANALYSIS OF CANNIBAL CELLS IN PERIPHERAL AND 

CENTRAL INJURIES OF GIANT CELLS OF THE JAWS 

Abstract 

Central giant cell lesions (LCCG), peripheral giant cell lesions (LPCG) and giant cell 
tumors (GCT) of long bones are lesions that have similarities histopathological features, 
however, have clinical and distinct biological behaviors. This retrospective and 
quantitative study analyzed the role of cell cannibalism in the pathogenesis in 42 LPCGs, 
43 from LCCGs (24 aggressive and 19 non-aggressive) and 18 from TCGs, in which the 
percentage of Giant Cannibal cells (CGCs) was verified. Giant Cannibal Cells (CGCs) 
were observed in 17 cases of LCCGs (39.5%), in 34 cases of LPCGs (80.9%) and in 15 
of TCG (83.3%). The percentage of CGCs was higher in LPCGs (rank average: 16.38), 
followed by TCGs (rank average: 9.05) and LCCGs (rank average: 2.72) (p & lt; 0.001). 
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In aggressive LCCGs, the frequency of CGC was significantly higher than the non-
aggressive type (p = 0.001). In cases of LCCGs, the frequency of CGCs was significantly 
higher in growth lesions fast (p = 0.020), lesions with irregular edges (p = 0.045) and 
symptomatic (p = 0.020) in LCCGs. Regarding the percentage of CGCs of the TCG, a 
significant difference was observed with non-LCCG aggressive (p & lt; 0.001). Our 
results showed that the frequency of CGCs in LCCGs can help to predict the biological 
behavior of these lesions. In addition, the presence of these cells can help to differentiate 
aggressive and non-aggressive GCCs morphologically. 
 
Keywords: Cannibalism; Giant cells; Injuries; Pathology; 

Introdução 

As lesões de células gigantes constituem um grupo de lesões que podem ocorrer 
tantona forma intraóssea (central) quanto extraóssea (periférica). As lesões centrais de 
células gigantes (LCCG), lesões periféricas de células gigantes (LPCG) e tumores de 
células gigantes (TCG) dos ossos longos são lesões que apresentam similaridades 
histopatológicas, porém, apresentam comportamentos clínicos e biológicos diferentes 
(ARAGÃO et al., 2006; FLÓREZ-MORENO et al., 2008; HOUPIS et al., 2009; CHENG 
et al., 2015; NEVILLE et al., 2016). Ainda há lacunas em relação ao conhecimento dos 
fatores que podem estar associados ao desenvolvimento dessas lesões, que são 
responsáveis pelas diferenças entre os comportamentos biológicos distintos. Nesse 
contexto, o canibalismo celular ocorre quando uma célula menor é englobada para o 
citoplasma de uma célula maior, sendo uma característica morfológica observada quase 
que exclusivamente em neoplasias malignas agressivas (SARODE et al., 2014). A 
presença das células canibais está bem correlacionada com a agressividade, grau de 
anaplasia, capacidade de invasão e potencial metastático de alguns tumores malignos 
como carcinoma de mama (TOWERS et al., 1979), carcinoma de células gigantes de 
pulmão (CRAIG et al., 1983), carcinoma da bexiga, carcinoma do estroma endometrial 
(HONG et al., 1981), timoma maligno (FRABTE et al., 1980), melanoma (LUGINI et al., 
2006), dentre outros. Embora o canibalismo seja frequente em tumores malignos, 
recentemente esse fenômeno foi observado em tumor de células gigantes da bainha do 
tendão, em LPCG e LCCG dos ossos maxilares. O tumor de células gigantes dos ossos 
longos é um tumor benigno caracterizado pela presença de células gigantes 
multinucleadas (CGs) que se originam por fusão das células mononucleares. 
Características morfológicas similares as LPCGs, LCCGs dos maxilares e TCGs dos 
ossos longos (SARODE et al., 2014). Objetivando elucidar os mecanismos moleculares 
que possam estar envolvidos no desenvolvimento dessas lesões para que tenham 
diferenças nos seus comportamentos clínicos e biológicos, nos últimos anos tem sido 
investigado o papel de proteínas envolvidas na regulação da apoptose celular, 
destacando-se o papel de Bcl-2 (anti-apoptóticas) em lesões que apresentam células 
gigantes na sua composição (SARODE et al., 2012; SARODE et al., 2014). Até o 
momento estas patologias foram estudadas sempre de forma isoladas e nunca 
comparando esses três tipos de lesões de células gigantes LPCG, LCCG e TCG dos 
ossos longos, o que justifica de modo comportante sua execução afim de buscar mais 
respostas sobre essas lesões. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa será analisar se 
a presença das células canibais Bcl-2 positivas pode estar associada com o 
comportamento clínico e biológico mais agressivo em uma série de casos de LPCG e 
LCCG dos maxilares e TCG dos ossos longos. Com esta pesquisa espera-se fornecer 
informações adicionais em relação ao comportamento biológico diferenciado entre as 
lesões estudadas. 
 
Metodologia 
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A pesquisa pela qual este plano de trabalho está vinculado foi aprovado pelo do Comitê 
de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, via 
Plataforma Brasil. O presente plano de trabalho consistirá em uma análise transversal, 
descritiva, quantitativa e comparativa da presença de células canibais em uma série de 
casos de LPCG e LCCG. A população objeto do presente estudo será constituída de 
todos os casos de LPCG e LCCG registrados e diagnosticados no serviço de 
Histopatologia da Disciplina de Patologia Oral, Departamento de Odontologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN no período de janeiro de 1990 
a dezembro de 2018. A amostra selecionada de forma intencional e por conveniência 
para este estudo, e compreenderá 42 casos de LPCG, 43 casos de LCCG (19 casos de 
LCCG agressivas e 24 casos de LCCG não agressivas) e 18 casos de TCG dos ossos 
longos. Foram incluídos na amostra: Casos de LPCG e LCCG que não foram 
submetidos a nenhum tipo de tratamento conservador prévio; LCCGs que apresentaram 
todas as informações clínicas e radiográficas que possibilitaram sua classificação em 
agressivas e não agressivas, de acordo com os critérios de classificação de Chuong et 
al. (1986); sendo excluídos da amostra: Pacientes portadores de Querubismo ou 
hiperparatireoidismo, através de análises da história familial, clínica, radiográfica e 
exames laboratoriais (nível sérico de paratormônio, fosfatase alcalina, cálcio e potássio), 
bem como pacientes alérgicos, grávidas ou com doenças de base que comprometam a 
análise; Pacientes que não possiam dados clínicos e radiográficos disponíveis o 
suficiente para classificar a LCCG como agressiva ou não agressiva de acordo com os 
critérios de classificação de Chuong et al. (1986); Os casos que não possuiam 
quantidade suficiente de material biológico nos blocos de parafina para realização do 
estudo imuno-histoquímico; Casos em que os pacientes receberam qualquer tipo de 
tratamento antes da obtenção do fragmento de biópsia incisional para o diagnóstico; 
Casos de recidiva de LPCG, LCCG e TCG dos ossos longos. Os portadores de LCCG 
foram classificados em lesões agressivas e não agressivas de acordo com os critérios 
de CHUONG e colaboradores (1986), respeitando os seguintes critérios de 
agressividade: pouco ou nenhum sintoma, nenhuma evidência de perfuração da cortical 
óssea, reabsorção radicular ou deslocamento dentário, crescimento lento e baixas taxas 
de reincidência, no entanto, casos que apresentarem dor, reabsorção radicular, 
deslocamento dentário, perfuração do osso cortical, crescimento rápido e elevados 
índices de recorrência, foram considerados casos de lesões agressivas. A taxa de 
crescimento foi considerada rápida, quando o registro do paciente indicou que a lesão 
tenha evoluído ao longo de um período de três a seis meses. A alta taxa de recorrência 
foi considerada, quando existiu pelo menos uma recorrência dentro de 24 meses após 
o tratamento anterior (CHUONG et al.,1986). Os dados clínicos, radiográficos, e de 
acompanhamento, foram obtidos por meio dos dados presentes nos prontuários e fichas 
de biópsias dos pacientes. Análise das células canibais: Os espécimes teciduais dos 
casos selecionados, fixados em formol a 10% e incluídos em parafina, foram submetidos 
a cortes histológicos de 5 μm de espessura, estendidos em lâminas de vidro e corados 
pela técnica histoquímica da hematoxilina e eosina (HE). A referida técnica seguirá o 
protocolo do Laboratório de Anatomia Patológica do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Odontológicas do Departamento de Odontologia da UFRN. A quantificação das 
CGs canibais foi realizada em lâminas coradas em H/E. O canibalizado celular será 
considerado completo quando foram observados citoplasmas cercados por um halo 
claro nas CGs. Foi considerado como aparência apoptótica quando as CGs exibirem 
perda do núcleo e aumento da densidade citoplasmática. O método do campo de 
batalha (zig-zag) foi usado para contar as CGs e, dessa forma, evitar recontagem das 
mesmas células CGs nesses campos. Todas as secções serão avaliadas em uma 
ampliação de 400x. Em seguida foram contabilizados os números de células canibais e 
expressos em percentagem. Células gigantes multinucleares em superfície óssea foi 
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excluída para evitar a contagem do osteoclastos de acordo com a metodologia descrita 
por Sarode et al. (2014). Os dados clínicos, radiográficos, de acompanhamento e imuno-
histoquímicos serão tabulados no programa Microsoft Excel® 2007 e em seguida foram 
submetidos a uma análise descritiva. Por conseguinte, foi realizada a análise estatística 
utilizando o teste T de Student não pareado para comparar os diferentes grupos 
analisados. Toda a análise estatística foi realizada pelo programa estatístico SPSS® 
versão 2.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). O nível de significância será de 95% (p≤0,05). 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra foi constituída de 43 casos de LCCG, 42 casos de LPCG e 18 casos de TCG. 
A idade média dos pacientes foi de 31,4 ± 19,1 anos. Quanto ao sexo, para as LCCG 
(23 feminino e 20 masculino) e para as LPCG (20 feminino e 22 masculino). A 
localização mais frequente foi a mandíbula nas LCCG (n=25, 58,2) e a gengiva para as 
LPCG (n=21, 50,0%). As características radiográficas das LCCG foram lesões 
radiolúcidas (n=29, 67,5%), com bordas bem delimitadas (n=23, 53,4%). Tal parâmetro 
não pôde ser avaliado na contraparte em tecido mole, entretanto em relação às 
características clínicas das LPCG, a maioria dos casos de LPCG apresentaram 
coloração avermelhada (n=20, 47,6%), consistência firme (n=11, 26,2%) e de 
implantação pedunculada (n=19, 45,2%). Quanto a sintomatologia, ambas as lesões 
apresentaram mais casos assintomáticos (n=22 para as LCCG e n=28 para as LPCG) 
do que sintomáticos e apresentou associação significativa (p=0,037). Observou-se 
diferença estatisticamente significativa no percentual de células canibais entre as 
LPCGs (média do rank: 16,38), LCCGs (média do rank: 2,72) e TCGs (média do rank: 
9,05), com diferença estatisticamente significativa (p&lt;0,001). Acreditamos que o maior 
percentual de CGs multinucleadas pode ter relação com a sua apresentação clínica 
nodular, visto que a exposição das LPCGs à traumas contínuos pode ocasionar o 
aumento da quantidade de células canibais nessas lesões. Adicionalmente, observou-
se diferença significativamente maior no percentual de CGs nas LCCG agressivas, 
quando comparada às não agressivas (p=0,001), assim como maior percentual nas 
LCCG que exibiram crescimento rápido (p=0,037), corroborando o fato de que 
morfologicamente essas lesões pelo potencial mais agressivo podem exibir maior das 
CGs canibais, as quais são típicas de lesões mais agressivas, como neoplasias de 
mama e de pulmão. Em relação aos percentuais de CGCs do TCG observou-se 
ausência de significância com LCCGs agressivas (p = 0,126) e diferença significativa 
com as LCCGs não agressivas (p &lt; 0,001). Esse dado demonstra que, em casos de 
LCCGs agressivas, as células canibais podem estar associadas a um comportamento 
biológico semelhante ao de neoplasia benignas como o TCG, o que justifica a 
necessidade de abordagens cirúrgicas menos conservadores. As células canibais estão 
relacionadas com a sintomatologia nos casos de LCCG, as quais obtiveram diferença 
estatisticamente significativa para os casos sintomáticos (p=0,020), ou seja, a 
sintomatologia está relacionada com a quantidade de células canibais na contraparte 
óssea. Em relação a quantidade de células canibais com as características 
radiográficas, apenas as bordas apresentaram diferença estatisticamente significativa, 
em que as células canibais parecem estar relacionadas a bordas irregulares e a um 
maior comportamento osteolítico (p=0,045). Quanto a radiolucidez e loculariedade, o 
percentual de células canibais parece não influenciar (p=0,941 e p=0,209, 
respectivamente). Foram encontrados 03 casos de rompimento de cortical óssea nas 
LCCG. Quanto ao tamanho das lesões, 11 casos não informaram o tamanho das LCCG 
nas fichas e 2 casos não informaram o tamanho das LPCGs nas fichas. As LCCG 
tiveram tamanho maiores com média de 4,12 ±4,41 e as LPCG tiveram tamanhos 
menores com média de 1,84±0,86, além disso o tamanho não apresentou correlação 
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com a porcentagem das células canibais para as LCCG (p=0,081, r=-0,31) e nem para 
as LPCG (p=0,303, r=-0,16). 
 
Conclusão 

 
Nossos resultados evidenciaram que a frequência de células canibais em LCGs pode 
ser um dos fatores associados ao comportamento biológico dessas lesões. Vale 
ressaltar que a maior frequência dessas células em LCCG agressivas, quando 
comparadas as não agressivas, semelhante ao TCG pode sugerir um comportamento 
mais próximo do neoplásico para o grupo de LCCG mais agressivas o que justifica a 
realização de uma abordagem de tratamento mais radical para esses casos que 
minimizem a possibilidade de recidivas. Para continuidade desta pesquisa tencionamos 
analisar se a presença das células canibais são Bcl-2 positivas, visto que esse é um 
marcador anti-apoptóticos que está associado a um mecanismo de sobrevivência 
celular. 
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TÍTULO: Relação entre sintomatologia depressiva e desempenho físico em puérperas 

adolescentes e adultas jovens da região do Trairi 

Resumo 

O trabalho está vinculado ao projeto intitulado Caminhos do curso da vida conectando 
a gravidez na adolescência a condições crônicas: Um estudo piloto para reforçar a 
capacidade de pesquisa e do sistema de saúde no Nordeste do Brasil. O propósito do 
presente estudo foi identificar e descrever a presença de sintomatologia depressiva nas 
gestantes (adolescentes e adultas) rastreada através da Escala de Depressão Pós-
parto de Edimburgo (EPDS) e caracterizá-las em relação aos fatores socioeconômicos, 
obstétricos e funcionais. Conclusão: O grupo das adolescentes apresentou uma maior 
prevalência (19%) da sintomatologia depressiva quando comparadas a adultas jovens 
(6,8%), reforçando a necessidade de estratégias de rastreio precoce dos sintomas 
depressivos voltadas para este público em específico. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Gravidez na adolescência. Depressão. Puerpério. 

TITLE: Relationship between depressive symptoms and physical performance in 

adolescent and young adult mothers in the Trairi region. 

Abstract 

The work is linked to the project entitled Paths of the course of life connecting teenage 
pregnancy to chronic conditions: A pilot study to strengthen research capacity and the 
health system in Northeast Brazil. Objective: The purpose of this study was to identify 
and describe the presence of depressive symptoms in the puerperal women 
(adolescents and adults). Statistical analysis was performed using descriptive statistics: 
percentages, standard deviation measures and p-value. Methods: Observational study, 
conducted with adolescent and adult mothers using the Edinburgh Postpartum 
Depression Scale (EPDS). Results: The group of adolescents presented a higher 
prevalence (19%) of depressive symptoms when compared to young adults (6.8%), 
reinforcing the need for strategies for early screening of depressive symptoms aimed at 
this specific audience due to their peculiarities. 
 
Keywords: Keywords: Teenage pregnancy. Depression. Postpartum Period. 

Introdução 

A depressão pós-parto (DPP), além de ser uma condição que afeta diretamente a 
conjuntura familiar e as relações interpessoais da mulher, pode apresentar-se 
acompanhada por outras comorbidades (como ansiedade, por exemplo) (FIGUEIRA et 
al., 2009), aumentando a complexidade da condição. De acordo com Theme et al. 
(2011), no Brasil cerca de 26% das mulheres apresentam sintomatologia depressiva de 
seis a dezoito meses após o parto. O Manual de Diagnóstico e Estatística de 
Transtornos Mentais edição quatro (DSM-IV) considera depressão pós-parto a presença 
de episódios depressivos com início nas 4 semanas seguintes ao parto. Na atualização 
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do manual para a sua quinta versão (DSM-V) ampliou-se o conceito para depressão 
com início periparto, o que inclui episódios durante a gravidez (MILGROM; GEMMILL, 
2014). Segundo Susman el al. 1996, os critérios clínicos de diagnóstico para a 
depressão pós-parto são os mesmos do DSM-IV para a depressão maior, sendo o 
diagnóstico clínico da depressão realizado através da avaliação médica. Em 
contrapartida, existem diversas escalas e questionários utilizados como forma de 
avaliação por profissionais e trabalhadores da saúde que podem ser utilizadas para 
mensurar e caracterizar os sintomas depressivos, não podendo ser usados como 
método de diagnóstico. Entre elas está a Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo 
(EPDS), capaz de ser aplicada por qualquer profissional de saúde como forma de 
rastreio para a depressão puerperal. (RUSCHI et al., 2007). A depressão pode ser mais 
evidente em situações de vulnerabilidade, como em casos de gravidez na adolescência. 
As adolescentes ainda se encontram em fase de crescimento e desenvolvimento dos 
mecanismos biológicos (MANN et al., 2010) e o aumento das demandas emocionais e 
as variações hormonais ocorridas durante a gestação e o pós-parto podem contribuir 
para episódios depressivos em puérperas adolescentes (LANZI et al., 2009), tornando-
as mais propensas ao desenvolvimento dessa sintomatologia se comparadas às 
adultas. Estudos prévios mostram que a gravidez na adolescência pode implicar 
diretamente na saúde da mulher ao longo da vida (PIRKLE, et al., 2014; CÂMARA et 
al., 2015). Apesar de a temática possuir extrema relevância, existem poucos estudos 
que tenham comparado a sintomatologia depressiva em puérperas adolescentes e 
adultas e quais fatores são associados a ela. A identificação precoce de fatores de risco 
potencialmente modificáveis pode ajudar a reduzir complicações associadas à 
depressão. Com isso, o objetivo do presente estudo é identificar a presença de 
sintomatologia depressiva em adolescentes e adultas e descrever fatores associados 
em relação a aspectos socioeconômicos, obstétricos e funcionais. 
 
Metodologia 

 
Os dados foram coletados com adolescentes (13 a 18 anos) e adultas (23 a 28 anos) 
residentes em cinco cidades da Região Trairi: Santa Cruz, Tangará, Lajes Pintadas, São 
Bento do Trairi e Campo Redondo. A amostra foi obtida através da divulgação nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos dias de consulta de pré-natal. Foram adotados 
como critérios de inclusão: puérperas com até 6 semanas de pós-parto que participaram 
das outras etapas da pesquisa. As participantes com idades entre 13 e 18 anos fizeram 
parte do grupo das adolescentes e as participantes entre 23 e 28 anos do grupo das 
adultas. Foram excluídas aquelas que possuíam déficit cognitivo, diagnóstico de 
condição crônica e as que faziam uso prolongado de medicamentos que pudessem 
causar alterações nos dados coletados. O instrumento utilizado para a coleta dos dados 
foi um questionário estruturado em formato eletrônico feito originalmente na língua 
inglesa, posteriormente traduzido e adaptado culturalmente para o português. Para a 
avaliação da presença da sintomatologia depressiva foi utilizada a EPDS, que consiste 
em um instrumento composto por 10 itens com pontuação de zero a três, referentes aos 
sintomas depressivos frequentemente observados no puerpério (COX et al., 1996). A 
somatória total dos pontos é igual a trinta e resultados iguais ou maiores que dez pontos 
são considerados como positivo para a presença de sintomatologia depressiva, 
conforme a validação da escala em uma amostra brasileira obtida por Santos et al. 2007 
(RUSCHI et al., 2007). A aplicação do questionário foi realizada em local reservado, 
permanecendo no espaço apenas o entrevistador e a participante. Para a avaliação do 
desempenho físico no foram utilizados dois testes de força muscular: força de preensão 
palmar e de adutores de quadril. A força de preensão palmar foi mensurada através do 
dinamômetro manual Seahan® e as forças de adutores de quadril foram mensuradas 
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através do dinamômetro digital Lafayette®. No teste da força de preensão palmar, as 
participantes foram posicionadas sentadas segurando o dinamômetro com a mão 
dominante, mantendo os cotovelos ao lado do corpo deixando-os flexionados a 90° e o 
punho em até 30° de extensão, conforme as Recomendações de Avaliação Clínica da 
American Society of Hand Therapists (FESS, 1992). O avaliador instruiu as participantes 
que apertassem o dinamômetro com o máximo de força por 5 segundos após o 
comando verbal, por três tentativas, realizando um descanso de um minuto após cada 
tentativa. Durante o teste para a mensuração da força de adutores de quadril, as 
participantes foram posicionadas deitadas em decúbito dorsal em uma maca e o 
avaliador instruiu as participantes que realizassem o máximo de força possível, 
apertando o dinamômetro entre as pernas por 5 segundos após o comando verbal, por 
três tentativas, realizando um descanso de um minuto após cada tentativa. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciência da Saúde 
(FACISA) sob o parecer Nº 2.151.554 e respeita a resolução do Conselho Nacional de 
Saúde nº 466/2012, onde as participantes adultas tiveram acesso ao TCLE e as que 
concordaram, assinaram ou colocaram sua impressão datiloscópica; as participantes 
adolescentes que concordaram em participar assinaram o termo de assentimento e o 
responsável legal assinou o termo de consentimento. A análise de dados foi realizada 
pelo software SPSS versão 20.0. Foi utilizada estatística descritiva para todas as 
variáveis de acordo com a presença ou não da sintomatologia depressiva utilizando o 
teste qui-quadrado, considerando p<0,05 e intervalo de confiança de 95%. 
 
Resultados e Discussões 

 
Existem divergências a respeito do ponto de corte específico para triagem de 
sintomatologia depressiva através da EPDS na literatura mundial, isso se justifica devido 
às diversas características culturais, econômicas e sociais encontradas em cada região 
(MORAES et al., 2006), como concluiu a metanálise realizada por Halbreich (2006) que 
incluiu trabalhos de 40 países, inclusive brasileiros. No presente estudo, foi adotado 
como ponto de corte uma somatória igual ou maior a 10 pontos, escolha realizada 
devido os valores apresentarem sensibilidade e especificidade superiores quando 
comparados as análises de outros escores, conforme demonstrado por Santos et al., 
2007. (RUSCHI et al., 2007). Após o estabelecimento do ponto de corte (≥ 10 pontos) 
foram realizadas as análises estatísticas. Na amostra composta por 86 puérperas, 11 
(25,8%) apresentaram escores ≥ 10 pontos na EPDS, o que caracteriza a presença de 
sintomas depressivos. Os dois grupos avaliados mostraram-se diferentes em relação a 
presença de sintomatologia depressiva. Do grupo das adolescentes, de um total de 42 
participantes, oito (19%) apresentaram sintomas depressivos. Já as adultas, apenas 
três participantes (6,8%), de um total de 44, apresentaram os sintomas (P= 0,09). 
Corroborando com estudos anteriores, nos quais a prevalência de depressão entre 
mães adolescentes é maior que em mulheres adultas no pós-parto. (TROUTMAN et al., 
1990; LANZI et al., 2009; SLOMIAN et al., 2019). Uma menor proporção de puérperas 
com sintomatologia depressiva possui escolaridade acima de oito anos de estudo 
(11,3%), quando comparadas com as sem sintomatologia (88,7%). Uma menor 
proporção de puérperas com sintomas depressivos respondeu que possui uma renda 
familiar avaliada como "muito bem" (11,1%), quando comparadas com as sem 
sintomatologia (88,9%). Corroborando com o nosso estudo, a literatura relata que a 
baixa escolaridade e baixas condições socioeconômicas são alguns dos fatores de risco 
para uma gestação precoce (SILVA et al., 2013). Uma maior proporção de puérperas 
com sintomatologia depressiva realizou parto por via vaginal (19%), em comparação 
com as demais do grupo que realizaram o parto via cirurgia cesariana (6,8%). No 
entanto, uma pesquisa nacional realizada com mais de 23.000 mulheres por Theme et 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1783 

 

al. 2011, concluiu que o tipo de parto e as intervenções obstétricas não apresentaram 
associação com sintomas de depressão materna rastreados através da EPDS e sim 
com o mau atendimento às mulheres e bebês durante o parto. Em relação aos testes 
funcionais do grupo de puérperas com sintomatologia, a média de força de preensão 
palmar de 24,11kgf e de adutores de quadril de 13,31kgf, em comparação com o grupo 
sem sintomatologia que obteve a média de força de preensão palmar de 24,41kgf (P= 
0,899) e de adutores de quadril de 12,34kgf (P= 0,473) totalizando uma menor média 
de força de preensão palmar entre as participantes sintomáticas, porém sem diferença 
significativa entre os grupos. Diferente do nosso estudo, uma pesquisa realizada com 
mulheres de meia-idade e idosas (45-69 anos), concluiu que as mulheres com sintomas 
depressivos e/ou de ansiedade tiveram força de preensão manual mais fraca, quando 
comparadas ao grupo sem sintomas (GANASARAJAH et al., 2019). Embora não tenham 
sido encontradas diferenças estatisticamente significativas entre todos os fatores 
analisados em relação a presença de sintomatologia depressiva, é importante salientar 
que os profissionais de saúde devem atentar-se a todas as dimensões durante uma 
avaliação/consulta puerperal, principalmente durante o rastreio dos sintomas 
depressivos para que, caso necessário, seja realizado o encaminhamento para um 
profissional capacitado e oferecido o tratamento. 
 
Conclusão 

 
O grupo das adolescentes apresentou uma maior prevalência de sintomas depressivos 
e sabe-se que a gravidez na adolescência está diretamente relacionada com maiores 
índices de mortalidade, aparecimento de doenças crônicas e menor funcionalidade ao 
longo dos anos. Por isso o rastreio e a triagem da depressão pós-parto devem ser 
realizados o mais brevemente para que seja possível a realização de intervenção 
precoce na saúde desse público, evitando, assim repercussões negativas a longo prazo. 
Por se tratar de uma escala de fácil aplicação e alta efetividade no quesito de rastreio 
da sintomatologia depressiva, a EPDS possui potencial para ser utilizada por 
profissionais de saúde dos diferentes níveis de atenção. Fornecendo subsídios para que 
os mesmos se tornem capazes de identificar casos de risco e, se necessário, intervir 
realizando o encaminhamento para profissionais especializados em saúde mental. O 
estudo possibilitou uma ampliação do olhar do pesquisador para além das estruturas e 
funções do corpo, instigando-o a atentar-se para todos os fatores que cercam e 
influenciam diretamente na condição de saúde, enriquecendo e reforçando sua a 
formação como um profissional de saúde humanizado por meio de uma abordagem 
biopsicossocial. 
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TÍTULO: Relação entre os valores de força muscular respiratória com a Medida da 

Função Motora em pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne. 

Resumo 

A DMD acomete de forma progressiva e irreversível a musculatura esquelética, 
principalmente a respiratória. Nesse contexto, a MFM é uma escala que favorece a 
compreensão de gravidade e o acompanhamento da evolução desses indivíduos. 
Objetivo: Correlacionar as medidas de função e força muscular respiratória com a 
funcionalidade pela escala MFM na DMD. Metodologia: Avaliamos a função pulmonar 
por espirometria e as pressões inspiratórias e expiratórias máximas, além da pressão 
inspiratória nasal pela manovacuometria. Aplicamos a MFM e agrupamos seus itens de 
acordo com as dimensões que a compõem (D1, D2 e D3), além do valor MFM Total. 
Utilizamos o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov e a correlação de Spearman 
para análise de dados. Resultados: Foram avaliados 34 sujeitos (sexo M, média de 
idade 14,67±5,43 anos). Encontramos correlação positiva e moderada na escala MFM 
Total versus CVF(%pred) r=0,66, p<0,0001, PImáx(%pred) r=0,65, p<0,0001 e 
PEmáx(%pred) r=0,56, p=0,0005. O SNIP apresentou correlação forte e positiva com 
as dimensões D1 r=0,72, D2 r=0,80 e MFM Total r=0,76 (todos com p<0,0001) e 
moderado com D3 r=0,68 e p<0,0001. Conclusão: O declínio da funcionalidade avaliado 
pela escala MFM em sujeitos com DMD se associa positivamente com a queda da força 
muscular respiratória. Esses achados poderão favorecer a introdução de intervenções 
terapêutica precocemente na prática clínica nessa população. 
 
Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchenne, Espirometria e Pressões 

Respiratórias 

TITLE: RELATIONSHIP BETWEEN RESPIRATORY MUSCULAR STRENGTH 

VALUES AND MOTOR FUNCTION MEASUREMENT IN PATIENTS WITH DUCHENNE 

MUSCULAR DYSTROPHY. 

Abstract 

DMD affects skeletal muscles, especially the respiratory, progressively and irreversibly. 
In this context, MFM is a scale that favors the understanding of the severity and the 
monitoring of the evolution of these individuals. Objective: Correlate the measurements 
of respiratory muscle function and strength with functionality using the MFM scale in 
DMD. Methodology: We evaluated lung function using spirometry and maximum 
inspiratory and expiratory pressures, in addition to nasal inspiratory pressure using 
manovacuometry. We apply the MFM and group its items according to the dimensions 
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that compose it (D1, D2, and D3), in addition to the Total MFM value. We used the 
Kolmogorov-Smirnov normality test and Spearman correlation for data analysis. Results: 
34 subjects were evaluated (gender M, mean age 14.67 ± 5.43 years). We found a 
positive and moderate correlation on the Total MFM versus FVC scale (%pred) r=0.66, 
p<0.0001, MIP (%pred) r=0.65, p<0.0001 and MEP (%pred) r=0.56, p=0.0005. SNIP 
showed a strong and positive correlation with the dimensions D1 r=0.72, D2 r=0.80 and 
MFM Total r=0.76 (all with p<0.0001) and moderate with D3 r=0.68 and p<0.0001. 
Conclusion: The decline in functionality assessed by the MFM scale in subjects with 
DMD is positively associated with the decrease in respiratory muscle strength. These 
findings may favor the introduction of therapeutic interventions precociously in clinical 
practice in this population. 
 
Keywords: Duchenne Muscular Dystrophy, Spirometry and Respiratory Pressures 

Introdução 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença hereditária recessiva ligada ao 
cromossomo X, causada por uma mutação no gene que codifica a proteína distrofina, 
cuja ausência está associada à degeneração progressiva e irreversível da musculatura 
esquelética, principalmente dos músculos respiratórios (Lo Mauro et al., 2016). É uma 
das distrofias musculares mais comuns da infância, com a incidência de 
aproximadamente 1:3.500 nascidos vivos do sexo masculino e manifestações clínicas 
normalmente começando nos três primeiros anos de vida (Santos et al., 2006) e se 
estendendo ao longo do tempo com: perda da deambulação antes da adolescência, 
aparecimento de escoliose, comprometimento cardíaco (Lo Mauro et al., 2016; Lo Mauro 
et al., 2015), insuficiência respiratória e a morte prematura (Santos et al., 2006). O 
enfraquecimento muscular ocorre gradualmente e de forma ascendente, simétrica e 
bilateral (Santos et al., 2006). 
A Medida da Função Motora (MFM) é uma ferramenta projetada para monitorar com 
precisão a gravidade e a progressão da função motora na maioria das doenças 
neuromusculares. É aplicável a todos os graus de gravidade da doença, tanto em 
pacientes ambulatoriais quanto não ambulatoriais (de Lattre et al., 2013). A partir da 
avaliação das três dimensões que compõem o questionário é possível obter dados 
quantitativos, permitindo que a evolução do paciente seja acompanhada. Um estudo 
realizado por Vuillerot C. et al. (2010) visando avaliar alterações na função motora em 
pacientes com DMD através da MFM verificou que é possível prever a perda da 
capacidade de deambulação dentro do período de um ano por meio dos dados que 
correspondem à função de pé e transferências (D1), quando esta se mostra próxima de 
40% ou quando a pontuação total estiver próxima a 70%. 
A DMD está associada a uma diminuição progressiva da função muscular respiratória, 
que resulta na diminuição da ventilação pulmonar e em uma tosse ineficaz, levando ao 
surgimento de complicações como pneumonia, atelectasia e insuficiência respiratória, 
sendo esta última a principal causa de mortalidade. Segundo Phillips et al. (2001), a 
Capacidade Vital Forçada (CVF) é uma medida confiável para se avaliar a sobrevida 
dessa população. Em geral, os indivíduos com doenças neuromusculares mostram 
padrões de doença pulmonar restritiva devido à fraqueza dos músculos respiratórios. 
Entre os 8 e os 12 anos, este padrão deve-se principalmente à redução dos VRE e ao 
aumento do espaço morto e isso pode indicar uma deterioração precoce dos músculos 
expiratórios. Após a idade de 16 anos, está associado à redução de VRI e da CPT, 
comprometendo os músculos inspiratórios (Hahn A et al., 1997). A força dessa 
musculatura respiratória pode ser avaliada pela quantificação da Pressão Inspiratória 
máxima (PImáx) e da Pressão Expiratória máxima (PEmáx), além do SNIP (Sniff Nasal 
Inspiratory Pressure), complementar à PImáx e realizada mais facilmente. 
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Do ponto de vista respiratório, a DMD frequentemente segue um curso previsível. O 
declínio progressivo da função pulmonar quase sempre inicia após o confinamento à 
cadeira de rodas e está associado com o aumento da insuficiência respiratória (IR) e da 
ineficácia da tosse (Birnkrant, 2002). É de conhecimento que as funções motoras e 
respiratórias tendem a entrar em declínio com o passar do tempo na DMD, e, embora o 
distúrbio motor seja visivelmente mais perceptível, é importante que os profissionais da 
saúde estejam cientes do declínio respiratório que o acompanha, podendo, então, 
proporcionar um tratamento mais direcionado ao paciente. Sendo assim, o estudo busca 
correlacionar as medidas de força muscular respiratória com o valor total da função 
motora, medida pela escala MFM, dos pacientes com DMD analisando também 
individualmente as medidas de PImáx, PEmáx, SNIP, CVF e VEF1 quando relacionadas 
às dimensões da MFM: posição em pé e transferências (D1); função motora axial e 
proximal (D2); e função motora distal (D3). 
 
Metodologia 

 
O presente estudo é uma recorte de um projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do HUOL (CEP-HUOL) com parecer favorável segundo o número de 
protocolo 1.817.836. Trata-se de um estudo do tipo transversal observacional analítico, 
realizado no Laboratório PneumoCardioVascular, no Hospital Universitário Onofre 
Lopes UFRN/EBSERH, localizado na cidade de Natal-RN. Recrutamos pacientes com 
diagnóstico de DMD em acompanhamento no ambulatório de neurologia do HUOL, que 
aceitaram participar do estudo. As avaliações foram desenvolvidas no período entre 
maio de 2019 e março de 2020, interrompidas antes da data prevista devido à pandemia 
causada pelo novo Corona vírus. 
Os critérios de inclusão adotados foram: ter diagnóstico médico confirmado de Distrofia 
Muscular de Duchenne; ter idade acima dos 7 anos; aceitar participar do estudo; não 
apresentar doenças pulmonares infecciosas associadas nos últimos 3 meses; não 
possuir histórico de traqueostomia; não estar em ventilação não invasiva por mais de 15 
h/dia; não estar sob uso de sedativos. Compuseram os critérios de exclusão: se recusar 
a participar de alguma etapa do estudo; não completar a realização de algum 
procedimento da pesquisa (algum dado não fosse registrado adequadamente). 
Desenho do estudo 
A avaliação dos voluntários ocorria em apenas um dia. Inicialmente fora explicado aos 
pacientes como se realizaria a pesquisa, bem como seu intuito. Após isto, os 
responsáveis pelos menores assinavam um termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE) e os menores, o termo de assentimento livre e esclarecido (TALE). Em seguida, 
realizamos a anamnese e o exame físico, com aferição dos sinais vitais, medidas 
antropométricas, avaliação da função pulmonar, das pressões respiratórias máximas e 
da função motora.  
Avaliação da função pulmonar 
A avaliação da função pulmonar foi realizada através da espirometria com o software 
KoKo DigiDoser® (Longmont, USA) utilizando o protocolo recomendado pela American 
Thoracic Society (ATS). Os parâmetros analisados na prova foram: Capacidade Vital 
Forçada (CVF), que representa o volume de ar exalado com esforço máximo a partir do 
ponto de máxima inspiração; Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo da 
manobra de CVF (VEF1); Pico de Fluxo Expiratório (PEF), o fluxo máximo de ar durante 
a manobra de CVF; Fluxo Expiratório Forçado médio na faixa intermediária da CVF, isto 
é, entre 25 e 75% da curva de CVF (FEF25-75%); e a relação VEF1/CVF (ABNT, 1996; 
Jardim et al.,1983). Os valores de referência utilizados foram de acordo com os 
propostos por Mallozi e publicados por Pereira (1996) para os pacientes de 7 a 19 anos 
e Pereira et al., para os maiores de 19 anos. 
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Avaliação das pressões respiratórias máximas 
A força da musculatura respiratória foi avaliada a partir das pressões estáticas máximas 
obtidas na manovacuometria; o equipamento utilizado para esta mensuração foi o 
Manovacuômetro Digital V0.2 (MG-Brasil). Os testes foram precedidos de orientações 
e demonstrações feitas pelo examinador ao paciente a fim de promover total 
compreensão por parte deste. Tanto para o teste de PImáx quanto para PEmáx os 
pacientes permaneciam em posição sentada, com a cabeça na posição neutra, 
utilizando um clipe nasal e um bocal descartável conectado ao manovacuômetro. Um 
orifício de aproximadamente 1 mm no bocal era feito para evitar o fechamento da glote 
e dissipar a pressão dos músculos faciais e da orofaringe (de Souza, 2002). A análise 
dos resultados foi feita através da equação proposta por Lanza et al., para os pacientes 
de 7 a 18 anos e Pessoa et al., para os maiores de 18 anos. Avaliamos a pressão 
inspiratória nasal (SNIP) com o paciente sentado, com os braços apoiados e a cabeça 
em posição neutra utilizando, na narina que não tinha obstrução (escolhida pelo 
paciente), um plug nasal de silicone; a narina contralateral permanecia sem oclusão. O 
examinador, acompanhando a respiração do indivíduo, solicitava a nível de CRF uma 
inspiração rápida e máxima pela narina livre. Realizamos 10 manobras com 30 
segundos de repouso entre elas e selecionamos a que apresentasse maior Pico de 
Pressão. Foram adotados os valores de referências propostos por Stefanutti et al., para 
os pacientes de 6 a 19 anos e Araújo et al., para os maiores de 19 anos. 
Medida da Função Motora 
A Medida da Função Motora é uma escala quantitativa que mensura a capacidade 
funcional do paciente com doença neuromuscular, composta por 32 itens que incluem 
avaliações estáticas e dinâmicas, divididas em três dimensões: posição em pé e 
transferências, com 13 itens (D1); função motora axial e proximal, com 12 itens (D2) e 
função motora distal, com 7 itens, dos quais 6 são referentes aos membros superiores 
(D3). Logo após o teste de função pulmonar, iniciávamos a aplicação. O indivíduo era 
solicitado a realizar as atividades propostas e cabia ao avaliador treinado graduá-las 
entre 0 e 3 pontos, adotando-se, de forma geral: escore 0 quando não podia iniciar a 
tarefa solicitada ou não conseguia manter a posição inicial; escore 1 quando realizava 
parcialmente o item; escore 2 quando realizava parcialmente ou completamente, mas 
de modo imperfeito; escore 3 quando realizava completamente o item, com movimento 
controlado, considerado normal. Em casos de limitação articular ou retração tendínea, 
o indivíduo era graduado como se não apresentasse força adequada para realizar o 
movimento, impedindo que recebesse a graduação máxima (Iwabe C et al, 2008). Os 
resultados dos itens do D1, D2 e D3, bem como o valor total, eram dados em 
porcentagem em relação ao escore máximo de cada área e agrupados para posterior 
análise. 
Análise estatística 
A análise dos dados foi realizada no programa GraphPadPrism6.0; utilizamos o teste de 
normalidade Kolmogorov-Smirnov e a correlação de Spearman. Foram considerados 
níveis de significância p<0,05 e Intervalo de Confiança (IC) de 95%. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram avaliados 34 pacientes do sexo masculino com idades de 7 a 26 anos, 
caracterizados de acordo com os dados apresentados na tabela 1. Encontramos 
correlação positiva e moderada na escala MFM Total versus CVF(%pred) (r=0,66, 
p<0,0001), PEmáx(%pred) (r=0,56, p=0,0005) e PImáx(%pred) (r=0,65, p<0,0001), 
expressas nos gráficos da figura 1. O SNIP apresentou correlação forte e positiva com 
os domínios D1 (r=0,72), D2 (r=0,80) e MFM Total (r=0,76, figura 1), todos com 
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p<0,0001 e moderado com D3 (r=0,68, p<0,0001). As correlações encontram-se 
descritas na tabela 2. 
Este estudo teve como objetivo correlacionar as medidas de função e força muscular 
respiratória com o valor total da função motora, medida pela escala MFM, dos pacientes 
com DMD. Nossos achados indicam que, a escala MFM, tanto em seus diferentes 
domínios quanto em seu valor total se associa positivamente com as variáveis 
respiratórias, com correlações de moderadas a fortes, especialmente nas variáveis de 
força. 
Obtivemos uma boa correlação entre MFMTotal e o SNIP, quando comparadas às 
outras variáveis, provavelmente pelo fato de que ambos apresentaram baixos valores 
dentro da amostra, bem como ocorre nas dimensões da escala de forma separada, 
ainda mais evidente na correlação com a Dimensão 2 (função motora axial e proximal), 
que inclui a musculatura de tronco e, consequentemente, acessória à respiração. 
Os valores da pressão inspiratória nasal evidenciam o comprometimento diafragmático, 
característico na progressão da DMD. Sabe-se que a musculatura acessória à 
inspiração (intercostais externos, esternocleidomastóideo e escaleno) torna-se mais 
ativa na posição sentada e durante manobras de esforços máximos, enquanto que o 
diafragma atua como principal músculo inspiratório (Lo Mauro A, Aliverti A, 2016) com 
grande ativação durante a manobra de SNIP, facilmente executada se comparada à 
PImáx, pois trata-se de uma manobra natural, de fácil compreensão e que não necessita 
da utilização de bocal, realizada pela via aérea nasal, facilitando para os indivíduos com 
distúrbios neuromusculares (Stefanutti D, Fitting JW, 1999). Embora aumente até à 
idade de 10,5 anos, o SNIP segue com uma diminuição média de 4,8 cm de H2O (5,2% 
do previsto) por ano, antes da CVF, podendo ser considerado um sinal precoce na 
análise da força muscular inspiratória (Khirani S et al., 2014). Além disso, a presença da 
escoliose, também característica na população estudada, exacerba não apenas o 
padrão pulmonar restritivo, mas também a ação do diafragma (LoMauro A et al., 2018). 
Fica clara a relevância da medida da pressão inspiratória nasal e a importância em se 
relacionar a função motora com esta variável. Um dos principais fatores para que o 
escore total da MFM apresente baixos valores refere-se ao fato de que a Dimensão 1 
(de pé e transferências) é zerada ou próxima de zero para muitos indivíduos, uma vez 
que a deterioração da marcha e fraqueza progressiva começam nos músculos 
extensores do quadril e joelho (Townsend et al., 2015), sendo nossa amostra composta 
em sua maioria por cadeirantes. Luiz et al. observaram em estudo de 2019 que as 
pontuações, principalmente de D1 e Total, estão associadas à progressão da doença. 
Outros estudos associam a função motora com a respiratória na DMD. Meier et al. 
(2017), ao estudarem a caracterização da função pulmonar nesses pacientes, 
observaram seu declínio quando os indivíduos atingiam pontuação 5 na escala de 
Brooke (função dos membros superiores), corroborando com os dados anteriores que 
indicam correlação entre a perda desta função com o declínio na CVF. Dessa forma, é 
possível entender que os pacientes que perdem a capacidade de levar a mão à boca 
podem ter atingido limite clinicamente relevante de volume pulmonar, sendo um 
indicador de fácil avaliação para identificar esta perda avançada. 
Sabemos que independente do grau de deficiência motora, a escala MFM possibilita 
especificar a sintomatologia e evolução das doenças neuromusculares, objetivar o 
impacto das medidas terapêuticas, orientar medidas de reabilitação e adaptação, além 
de facilitar a escolha de grupos homogêneos para pesquisas (Mesure de Fonction 
Motrice, 2019). Ao demonstrar correlações de moderadas a fortes entre a força muscular 
respiratória e a pontuação obtida na escala, o presente estudo reforça a possibilidade 
de utilizá-la como instrumento de apoio na prática clínica de forma diferente. Com o 
tempo médio de aplicação de 36 minutos e materiais de baixo custo e fácil aquisição 
(Bérard C. et al., 2005), uma vez aplicada a escala em suas diferentes dimensões, o 
profissional de saúde pode obter um reflexo da força e função muscular respiratórias a 
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partir da motora, beneficiando especialmente ambientes onde não se é possível a 
realização de exames como a espirometria e a manovacuometria frequentemente, 
sendo assim ferramenta auxiliar para o melhor direcionamento da conduta terapêutica. 
A dificuldade encontrada durante a execução do estudo refere-se principalmente à 
variedade entre as idades dos pacientes e a falta de proporção na quantidade de 
indivíduos em cada faixa etária, o que dificultou o estabelecimento de uma 
homogeneidade na amostra. 
 
Conclusão 

 
Concluímos que o declínio da funcionalidade avaliado pela escala MFM em sujeitos com 
DMD se associa positivamente com a queda da força muscular respiratória. Esses 
achados poderão favorecer a introdução de intervenções terapêutica precocemente na 
prática clínica nessa população. Faz-se ainda necessária a realização de outros estudos 
utilizando uma amostra mais homogênea sob alguns aspectos a fim de reforçar os 
resultados encontrados. 
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Tabela 1 
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Tabela 2 
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Figura 1 
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TÍTULO: EFEITO DA LASERTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA NO TRATAMENTO DA 

SENSIBILIDADE APÓS O CLAREAMENTO DENTAL DE CONSULTÓRIO 

Resumo 

Introdução: as exigências sociais por meio dos padrões de beleza influenciam cada vez 
mais a Odontologia em seu âmbito estético. Sobre isso, a procura por dentes mais 
brancos já é uma realidade. Em busca dessa harmonia, a dentística vem desenvolvendo 
e aprimorando diversas alternativas, minimamente invasivas, sendo o clareamento 
dental o procedimento mais realizado no tratamento das alterações cromáticas. Apesar 
disso, a sensibilidade dental ainda é o efeito adverso mais comum e indesejado nas 
diversas técnicas de clareamento. Objetivo: minimizar os efeitos colaterais decorrentes 
do procedimento de clareamento dental relacionados a hipersensibilidade através da 
laserterapia. Metodologia: a avaliação de sensibilidade à dor será verificada em 30 
voluntários, de ambos os sexos, através de um ensaio clínico, cego (para os pacientes), 
utilizando uma metodologia conhecida como “Split-Mouth” ou boca dividida. Todos os 
participantes serão submetidos a 2 sessões de clareamento de consultório e ao final de 
cada sessão, os hemiarcos serão aleatoriamente divididos em dois grupos: DS 
(aplicação de dessensibilizante) DL (dessensibilizante + laser de baixa potência). 
 
Palavras-chave: clareamento dental, sensibilidade da dentina, terapia a laser. 

TITLE: Analysis of the effect of laser theraphy in treating tooth sensitivity after in-office 

dental bleaching 

Abstract 

Introduction: the social demands for beauty standards exert an ever growing influence 
on the aesthetic side of Odontology. On this regard, the quest for whiter teeth is already 
a reality. To guide the search of this harmony, the branch of dentistics has been 
developing and refining several minimally invasive alternatives, being the whitening of 
the teeth, the most common procedure to fix chromatic alterations. Regardless of that, 
tooth sensibility is still the most common unwanted adverse effect of the many teeth 
whitening techniques. Goal: to minimize the side effects from the tooth whitening 
procedure related to hyper-sensibility through laser therapy. Methodology: the pain 
sensitivity will be verified in 30 voluntaries, from both sexes, by a blind clinical essay (to 
the patients), utilizing a method known as split-mouth. All the participants will be 
subjected to 2 sessions of clinical whitening and at the end of every session, the 
hemiarches will be randomly placed into two groups: DS (desensitizer application) and 
DL (desensitizer + low power laser). 
 
Keywords: tooth whitening, dentine sensitivity, laser-theraphy 

Introdução 

    As exigências sociais por meio dos padrões de beleza influenciam cada vez mais a 
Odontologia em seu âmbito estético. Sobre isso, a procura pelos pacientes por dentes 
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mais brancos e alinhados já é uma realidade, a qual move as pesquisas na área a 
desenvolverem técnicas eficientes e minimamente invasivas, que preservem a estrutura 
dentária. Em busca dessa harmonia na forma e nas cores dos dentes, a dentística vem 
aprimorando diversas alternativas, sendo o clareamento dental o procedimento mais 
realizado no tratamento das alterações cromáticas (SALUSVITA, 2017). 
 
    Nesse contexto, o clareamento dental é considerado um método estético não 
invasivo, eficiente e econômico que preserva a estrutura dental (BECKER et al, 2009). 
Sobre isso, consiste na atenuação da cor por meio da utilização de agentes químicos, 
os quais dependem da permeabilidade do esmalte para agirem, podendo ser tanto o 
peróxido de carbamida como o peróxido de hidrogênio. Ambas as substâncias, ao final 
do processo, degradam-se em oxigênio e água, funcionando como veículos de radicais 
livres (SANTOS et al, 2010). 
 
    Sobre isso, os radicais livres produzidos pelos agentes clareadores apresentam a 
capacidade de se difundir pela estrutura do esmalte dental e oxidar partículas 
responsáveis pelo seu escurecimento, quebrando-as em estruturas menores. Na 
dentina, a difusão ocorre pelos túbulos dentinários, de modo que, segundo a literatura, 
a causa mais provável de sensibilidade dental associada ao tratamento clareador é o 
contato dos agentes clareadores com os prolongamentos odontoblásticos e o tecido 
pulpar (AYRES et al, 2016). 
 
     Nesse âmbito, a sensibilidade dental é o efeito adverso mais comum pós-
clareamento, podendo ser localizada ou difundida por diversos dentes. Sua etiologia 
ainda é obscura, porém associa-se a penetração dos subprodutos do peróxido de 
hidrogênio nas estruturas dentais mineralizadas. Essa situação pode desencadear uma 
reação inflamatória reversível na polpa, porém não desejada e, dessa forma, prejudicial 
à vitalidade do elemento dentário (ZANIN F. et al, 2010). 
 
     A partir disso, os métodos de clareamento dentário mais difundidos são dois: o 
caseiro, que deve ser supervisionado pelo cirurgião-dentista, e o de consultório. Esse 
último emprega géis clareadores com concentrações de peróxido mais altas, entre 30% 
e 35% (AYRES et al, 2016). Como mencionado anteriormente, a difusão do peróxido de 
hidrogênio pelos tecidos mineralizados é o fator causal para a sensibilidade vivenciada 
pelos pacientes após esse procedimento, desse modo, cuidados devem ser tomados 
para evitar a exposição excessiva aos produtos clareadores de altas concentrações 
(ZANIN F. et al, 2010). 
 
    Para diminuir a sensibilidade, principalmente após o método de consultório, várias 
substâncias já foram incorporadas aos géis clareadores, os chamados agentes 
dessensibilizantes. Uma das alternativas pode ser o uso de lasers de baixa potência, os 
quais podem apresentar efeitos de analgesia, ação anti-inflamatória e biomoduladora, 
contribuindo para a manutenção da integridade pulpar (ZANIN F. et al, 2010). A 
laserterapia no tratamento da hipersensibilidade dentinária é crescente, demonstrando 
sua eficácia em longos períodos. Tem sido descrito na literatura desde a década de 80, 
por meio da utilização dos chamados lasers não cirúrgicos ou lasers terapêuticos, 
ocupando lugar de notoriedade e assim, sendo uma opção para a redução da 
sensibilidade nos procedimentos clínicos do clareamento dental (BASTING RT, 2008). 
 
    Apesar de crescente, o uso do laser nesta área, especificamente no tratamento da 
sensibilidade dentinária, ainda é uma realidade pouco frequente entre os estudantes e 
profissionais da Odontologia. Dessa forma, constata-se então a pressa e a necessidade 
da contribuição clínico-científica de um tratamento não invasivo, sem irritação à polpa, 
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ausente de dor ou desconforto, de fácil execução, efetivo por um longo período de tempo 
e acessível à maioria da população. 
 
Metodologia 

 
CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 
O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e aprovado sob o CAAE: 13929419.6.0000.5537, sendo 
este requisito necessário para o início da pesquisa. Dessa forma, todas as intervenções 
clínicas só tiveram início após a sua aprovação. 
 
OBJETIVO 
 
O estudo descrito a seguir tem como principal objetivo avaliar, no período de duas 
semanas, a efetividade do laser de baixa intensidade na tentativa de minimizar o 
principal efeito colateral decorrente do procedimento de clareamento dental, a 
hipersensibilidade dentinária. Através de técnicas minimamente invasivas que 
proporcionem conforto e segurança ao paciente até o alcance do objetivo final. De 
acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o presente estudo 
se relaciona ao 3º objetivo – Saúde e Bem Estar. 
 
DESIGN DE ESTUDO 
 
Este estudo trata-se de um ensaio clínico e cego (para os pacientes) utilizando uma 
metodologia conhecida como “Split-Mouth” (ou boca dividida), na qual serão escolhidos, 
aleatoriamente, dois hemiarcos correspondentes para a aplicação do laser de baixa 
potência, compondo o Grupo Laser para o tratamento da sensibilidade dentinária pós-
clareamento dentário. A avaliação de sensibilidade à dor será verificada em 30 
voluntários, de ambos os gêneros, utilizando estímulo evaporativo (seringa tríplice) por 
5 segundos, sendo o nível de dor indicado através da Escala Visual Analógica – EVA 
(apêndice1), contendo 10 escores (variando de “sem dor” até “dor intensa”) antes e após 
cada sessão do tratamento de clareamento dental de consultório. Uma nova avaliação 
será realizada após o tratamento da sensibilidade. Além disso, um Diário da 
Hipersensibilidade (apêndice 2) será entregue ao paciente para análise das primeiras 
24 horas após cada sessão de clareamento (ALENCAR et al, 2018). 
 
AMOSTRA 
 
Serão selecionados – no Departamento de Odontologia da UFRN, após a triagem – 30 
pacientes, voluntários, alunos do curso, de ambos os sexos, que atendam aos seguintes 
critérios de inclusão: ter idade entre 18 e 28 anos, apresentar boa higiene oral, dentes 
hígidos e não ter realizado clareamento anteriormente. Dessa forma, pacientes que 
apresentem – nos elementos incisivos, caninos e/ ou pré-molares – restaurações na 
face vestibular, hipoplasias severas, trincas com presença de sensibilidade, alterações 
severas de cor, fluorose, recessões gengivais, lesões cervicais não cariosas (LCNC), 
tratamento endodôntico, dor espontânea (pulpite), ausência de elementos dentais e/ou 
presença de prótese, sensibilidade dental moderada ou severa (> 4 na escala EVA de 
dor), tratamento ortodôntico em curso, bruxismo, fumante, gestantes ou lactantes, 
pacientes portadores de doenças sistêmicas ou que estejam fazendo uso de 
medicamentos analgésicos e/ou anti-inflamatórios serão excluídos da pesquisa 
(ALENCAR et al, 2018). A avaliação da sensibilidade será realizada previamente ao 
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início do procedimento de clareamento e os pacientes selecionados passarão pela 
aleatorização dos hemiarcos a serem tratados com laser para que, em seguida, o 
tratamento clareador possa ser realizado. 
 
GRUPO DS 
 
Composto por incisivos, caninos e pré-molares, os elementos serão submetidos ao 
tratamento da sensibilidade dentinária pós-clareamento através da aplicação do 
dessensibilizante por 4 minutos na face vestibular dos dentes clareados, sendo o 
material removido por lavagem após esse período. Neste grupo, a ponta do laser será 
direcionada para a face vestibular dos elementos dentários sem a irradiação de luz. 
 
GRUPO DL 
 
Composto por incisivos, caninos e pré-molares, os elementos serão submetidos ao 
tratamento da sensibilidade dentinária pós-clareamento utilizando-se dessensibilizante 
(utilizando o mesmo protocolo de aplicação do grupo controle) + laser de baixa 
intensidade, sendo este posicionado na face vestibular dos elementos dentários com a 
irradiação de luz. O laser utilizado será o PhotonLase III (DMC) com irradiação de 
espectro infravermelho de comprimento de onda 808 nm em seu meio ativo AsGaAl 
(arsênico-gálio-alumínio) operado em modo contínuo emitindo 60J /cm2 com uma 
irradiância de 3,75 W /cm2. 
 
PROTOCOLO CLÍNICO 
 
Em ambos os arcos, controle e laser, previamente ao clareamento de consultório, será 
realizada a etapa de profilaxia com pedra pomes e água, avaliação da sensibilidade 
dentária através do estímulo evaporativo (seringa tríplice) por 5 segundos, sendo a 
avaliação de dor indicada pelo paciente através da Escala Visual Analógica (EVA – 
apêndice 1). Em seguida, será realizada a seleção de cor inicial (sendo as alterações 
de cor avaliadas através da Escala de Cor Vita Clássica – levando em consideração o 
terço médio da face vestibular dos incisivos centrais e caninos, conforme orientação da 
American Dental Association) e proteção dos tecidos moles com o auxílio do afastador 
labial ArcFlex e a barreira gengival fotopolimerizável (Top Dam, FGM). Posteriormente, 
serão realizadas três aplicações, de 15 minutos cada, de gel clareador de peróxido de 
hidrogênio a 35% (Whiteness HP, FGM) sem ativação por luz, totalizando 45 minutos 
de exposição ao gel ao fim de cada sessão, sendo realizadas duas sessões com 
intervalos de uma semana entre elas. Após cada sessão de clareamento e remoção 
completa do gel clareador com o auxílio de pontas sugadoras, gaze e água abundante, 
será aplicado o dessensibilizante KF 2% (Dessensibilize KF 2%, FGM) por 4 minutos 
seguido do posicionamento do laser de baixa potência, especificamente na porção 
cervical dos elementos dentários, com ou sem a irradiação de luz dependendo do grupo. 
Ao final do procedimento, avalia-se, novamente, a sensibilidade à dor através do 
estimulo evaporativo (seringa tríplice) por 5 segundos. 
 
ANÁLISE DA SENSIBILIDADE APÓS O CLAREAMENTO 
 
Ao final de cada sessão de clareamento, o paciente levará consigo um Diário de 
Hipersensibilidade (apêndice 2) para que possa relatar a ocorrência de sensibilidade 
dentinária em até 24 horas. 
 
Resultados e Discussões 
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RESULTADOS ESPERADOS 
Espera-se que haja uma redução significativa da sensibilidade após a primeira sessão 
de clareamento. E que, como visto na literatura, ocorra um aumento significativo da 
sensibilidade dentinária após a segunda sessão de clareamento quando comparada a 
primeira. De modo geral, ao final das duas sessões, é esperado que a atuação 
coadjuvante do laser de baixa potência, através do seu efeito bioestimulativo, apresente 
efeitos positivos no que diz respeito a redução a sensibilidade dentinária resultante do 
clareamento dentário de consultório. 
RELEVÂNCIA SOCIAL DO ESTUDO 
Apresentar à odontologia e a sociedade, um tratamento atraumático, de baixo custo, 
rápido e de longa duração com a finalidade de reduzir a incômoda sensibilidade 
dentinária resultante do processo de clareamento dental. Levando mais conforto e 
segurança aos pacientes que desejam realizar este simples e tão desejado 
procedimento estético na correção das alterações cromáticas. 
 
Conclusão 

 
Infelizmente, devido a paralisação das atividades clínicas e presenciais decorrentes da 
pandemia da covid-19, houve a necessidade de reajuste do cronograma. Dessa forma, 
esperamos que em breve possamos retomar as atividades para conclusão da mesma. 
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TÍTULO: Peso ideal obtido pela compleição óssea: aplicabilidade para a estimativa de 

peso em idosos institucionalizados 

Resumo 

Introdução: A mensuração do peso é um importante marcador para realização de 
cálculos de medicamentos, fluxo e tempo de diálise e estimativa das necessidades 
nutricionais. Neste sentido, foram desenvolvidos estudos com o objetivo de elaborar 
métodos de estimativa para o peso a partir de segmentos corporais. Objetivo: O objetivo 
desse trabalho foi validar a aplicabilidade da estimativa de peso ideal obtido pela 
compleição óssea em idosos institucionalizados. Metodologia: Trata-se de um estudo 
de acurácia e de concordância aninhado a um estudo coorte. Participaram 168 idosos 
de 60 anos, sem restrição de mobilidade residentes em 10 ILPI de Natal/RN. Foram 
coletados dados antropométricos referentes a peso, estatura, altura do joelho, perímetro 
do punho. Posteriormente estes dados foram utilizados para estimativa de peso por 
compleição óssea. A estatística Kappa foi utilizada para verificar as diferenças entre o 
peso estimado por compleição óssea, calculado com a estatura real e a estimada e o 
peso real. Resultados: Observou-se que os valores de peso eram menores quando 
estimados pela compleição física, independentemente do sexo e de estimar o peso ideal 
com estatura real e/ou estimada (p<0,001). Salienta-se que os valores estimados pela 
compleição física (28,91kg, DP 8,6) foram muito inferiores ao peso real (56,9kg, DP 
13,4), quando observado o sexo feminino. Conclusão: Concluiu-se que o peso ideal 
obtido por compleição óssea não é recomendado para estimativa em idosos institu 
 
Palavras-chave: Estudo de Validação, Peso Corporal, Peso Corporal Ideal idosos, ILPI 

TITLE: The ideal weight obtained by bone complexion: applicability for weight estimation 

in institutionalized elderly 

Abstract 

 
Introduction: Weight measurement is an important marker for calculating medication, 
flow, and dialysis time, and estimating nutritional needs. In this sense, studies were 
developed to elaborate methods of estimating the weight from body segments. Objective: 
to validate the applicability of the ideal weight estimate obtained by bone complexion in 
institutionalized elderly. Methodology: This is an accuracy and agreement study nested 
in a cohort study. 168 elderly people aged 60 years participated, without mobility 
restrictions, residing in 10 long-term institutions for the elderly in Natal / RN, Brazil. 
Anthropometric data regarding weight, height, knee height, wrist circumference were 
collected. Subsequently, these data were used to estimate weight by bone complexion. 
We used the Kappa statistic to verify the differences between the estimated weight due 
to bone complexion, calculated with the real height and the estimated and the real 
weight. Results: We observed that the weight values were lower by the bone complexion, 
regardless of sex (p <0.001). We verified that the elderly women presented values 
estimated weight by bone complexion (28.91kg, SD 8.6) were much lower than the real 
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weight (56.9kg, SD 13.4). Conclusion: We concluded that the ideal weight obtained by 
bone complexion is not recommended for estimation among elderly people living in long-
term institutions for the elderly in Natal, Brazil. 
 
 
Keywords: Validation Study, Body Weight, Ideal Body Weight, Homes for the Aged 

Introdução 

O monitoramento do peso corporal é essencial na fase idosa, considerando que a 
porcentagem de perda de peso e o tempo desta perda são indicadores de doenças, 
podendo chegar à mortalidade de um indivíduo. A mensuração do peso é um importante 
fator para realização de cálculos de medicamentos, fluxo e tempo de diálise, 
necessidades nutricionais, entre outras (RUFINO et al., 2010). 
No envelhecimento, a fisiologia é afetada pelo metabolismo basal mais vagaroso, 
alterações no trato gastrointestinal, as modificações de massa corporal, mudanças na 
percepção sensorial, além da diminuição da capacidade de sentir sede, o que torna este 
grupo mais vulnerável à deficiência de nutrientes, desnutrição e desidratação 
(ALBERTINI, et al, 2015). 
Nessa fase da vida, pode-se identificar um menor consumo alimentar, podendo 
ocasionar um desequilíbrio nutricional, que está associado com à susceptibilidade a 
infecções, ao aumento da morbimortalidade, à diminuição da qualidade de vida e à 
ocorrência de desnutrição. A desnutrição é uma condição clínico-nutricional causada 
por ingestão ou digestão inadequada de nutrientes, oriunda de uma dieta não 
balanceada, ou problemas intestinais, que pode ocasionar dificuldades de absorção de 
nutrientes (RDC,2005). 
No Brasil, em instituições de longa permanência para idosos (ILPI), a prevalência de 
baixo peso é de 15 a 60% dependendo do ambiente que reside e do critério diagnóstico 
utilizado (SILVA et al., 2015), enquanto que em estudos de base populacional, 13,87% 
(Brasil, 2015). Isso evidencia a importância do monitoramento do peso corporal, 
principal medida antropométrica relacionada ao diagnóstico de desnutrição, no Brasil é 
obrigatório a realização mensal da mensuração da taxa de prevalência de desnutrição 
nos idosos residentes na ILPI (RDC,2005). Apesar disso, no geral, não é avaliada de 
forma rotineira nas instituições de longa permanência para idosos (SILVA et al., 2015). 
A idade também afeta a estatura que em média aos 40 anos passa a reduzir, 
aumentando a intensidade dessa redução com o passar do tempo. Isso ocorre devido 
ao achatamento das vértebras, redução dos discos intervertebrais, cifose dorsal, 
escoliose, entre outras causas. Neste contexto, recomenda-se a estimativa da estatura 
de indivíduos de idosos que passaram por alguma diminuição para acompanhamento 
detalhado (SAMPAIO, 2004). 
Ainda que sejam observadas as medidas corporais no acompanhamento e tratamento 
de idosos, sua mensuração torna-se inviável em alguns casos, em especial nos 
pacientes acamados, críticos, ou com doenças ósseas, impedidos de 
deambular.  Nestas situações especificas, o peso e a estatura podem ser estimados 
sem a necessidade de equipamentos como a balança e o estadiômetro.  (RABITO et al, 
2008). 
Dentre as medidas que buscam maior facilidade de mensuração pode-se encontrar a 
Adequação do peso segundo a compleição óssea, a qual necessita apenas das medidas 
do perímetro do pulso e da estatura do indivíduo para a avaliação. Trata-se de uma 
estimativa do peso com a finalidade de mensurar, considerando a estatura do indivíduo, 
o peso que o seria ideal (METROPOLITAN LIFE, 1983). O peso ideal tem aplicação na 
prática clínico nutricional para indicar qual seria o peso no qual o indivíduo teria maior 
longevidade e menores riscos de desenvolver doenças ( Mason JE, Stampfer MJ, 
Hennekens CH, et al, 1987). 
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Esse estudo busca validar a estimativa de peso ideal obtido pela compleição óssea com 
o peso real em idosos institucionalizados. 
 
 
Dentre 
 
Metodologia 

 
Este trabalho está vinculado a dois projetos maiores intitulados “Perfil antropométrico e 
de consumo alimentar e dietético de idosos residentes em instituições de longa 
permanência no município de Natal-RN” e “Envelhecimento humano e saúde - a 
realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal-RN”, desenvolvidos na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa seguiu os padrões de ética 
estabelecidos para o estudo Envelhecimento humano e saúde - a realidade dos idosos 
institucionalizados da cidade do Natal/RN, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), CAAE 0290.0.051.000-
11. 
Trata-se de um estudo de acurácia e de concordância aninhado a um estudo coorte. 
Para este recorte, a população de estudo foi composta por idosos com idade a partir de 
60 anos, sem restrição de mobilidade residentes em 10 ILPI de Natal/RN. Neste estudo 
foram incluídos os idosos que tinham todas as medidas antropométricas mensuradas 
em um único momento da coleta de dados do estudo longitudinal. O tamanho amostral 
final foi de 168 idosos. Os critérios de elegibilidade e maiores detalhes quanto à 
descrição da população que originou o estudo estão publicados em Lima et al. (2016) e 
OLIVEIRA (2016). As coletas de dados ocorreram no período de outubro de 2013 a 
março de 2014. 
O procedimento de coleta e a capacitação dos antropometristas, técnicas 
antropométricas utilizadas e reprodutibilidade das medidas estão descritas em Lima et 
al. (2016) e Oliveira (2016). 
A mensuração do peso nos idosos que deambulavam, a partir de uma balança eletrônica 
da marca Balmak®, com capacidade de 300 kg e precisão de 50g. Enquanto nos idosos 
acamados, mensurou-se o peso a partir de uma balança com quatro células de pesagem 
(SECA® 985 - Balança de cama e diálise eletrônicas com carrinho de equipamento), 
que foram posicionadas em cada “pé” da cama, sendo deduzido o peso do idoso pela 
função pré-tara (LIMA et al., 2016). 
Para realização do método de avaliação do peso ideal pela compleição óssea são 
necessárias as medidas de estatura e perímetro do pulso. 
Para dimensionamento da estatura foi utilizado um estadiômetro portátil Caumaq® de 
1,0 mm de precisão e base antiderrapante. Os indivíduos foram posicionados em plano 
horizontal Frankfurt, com as costas, nádegas, parte posterior da cabeça, panturrilhas e 
calcanhares encostados na parede, e precisaram respirar profundamente no momento 
da verificação de estatura. Centralizando, assim, a haste móvel do aparelho do 
indivíduo, ponto mais alto da cabeça, formando um ângulo de 90º graus com a escala 
numérica presente na parte fixa do equipamento, na qual realizou-se a leitura em 
centímetros da estatura (BRASIL, 2011). 
Nos casos em que a estatura do indivíduo precisou ser estimada, foi utilizado o método 
de estimativa pela altura do joelho, por apresentar melhor correlação com a estatura em 
idosos (SAMPAIO et al., 2002; MONTEIRO et al., 2009; CHUMLEA et al., 1985). Para 
a medida utilizou-se um antropômetro de 100 cm, com o indivíduo sentado ou deitado 
formando um ângulo de 90º e o equipamento posicionado com uma extremidade na sola 
do pé e a outra acima da patela. 
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Para estimativa de estatura, seguindo a verificação de aplicabilidade realizada no estudo 
de Lima et al., 2016 para o público da pesquisa foi utilizado o método de Bermúdez; 
Tucker (2000), pertencentes ao cluster 1: Bermúdez; Tucker (2000) (eq.8 e 10) 
Bermúdez; Tucker, 1999 (7-8 – hispânicos; 9-10 – porto-riquenhos). Sendo assim para 
homens utilizou-se a equação E (cm) = 66,80 + (1,94 x AJ) - (0,123 x ID) e para mulheres 
E (cm) = 52,95 + (2,13 x AJ) - (0,006 x ID), onde E (cm) corresponde a estatura em 
centímetros, AJ a altura do joelho em centímetros, ID a idade em anos e sexo 1 para 
masculino e 2 para feminino. 
Para a aferição do perímetro do punho o indivíduo foi posicionado de pé com o braço 
flexionado no cotovelo, para que a palma da mão esteja mais alta e os músculos da mão 
relaxados. Somente assim, a fita pode ser colocada distal aos processos estiloides do 
rádio e ulna (LOHMAN ET AL, 1988). A medida foi realizada com o auxílio de uma trena 
antropométrica (SANNY®) de 150 cm para as medidas de perímetros. 
Por fim, com as medidas de estatura e perímetro do pulso realiza-se o cálculo no qual 
divide-se o valor da estatura em centímetros pelo perímetro do pulso em centímetros 
com o resultado, o resultado é classificado em pequeno, médio e grande e assim 
submetido ao cálculo do peso ideal pela compleição óssea conforme apresentado na 
tabela 1 a seguir:  
Quadro 1. Classificação da compleição óssea 
Classificação da compleição óssea 
Homens 
Mulheres 
Pequena 
> 10,4 
> 11,0 
Média 
9,6 – 10,4 
10,1 – 11,0 
Grande 
< 9,6 
< 10,1 
Cálculo do Peso Ideal pela compleição óssea 
Pequena 
Estatura em cm – 100 
(Estatura em cm – 100) – 5% 
Média 
(Estatura em cm – 100) – 5% 
(Estatura em cm – 100) – 10% 
Grande 
(Estatura em cm – 100) – 10% 
(Estatura em cm – 100) – 15% 
ANALISE DE DADOS 
Para na análise dos dados foi construído um banco de dados utilizando o software 
SPSS, versão 20. A análise descritiva foi realizada por meio de média e respectivo 
desvio padrão, distribuição em quartis, utilizando gráficos do tipo Box-Plot. Para verificar 
as diferenças entre a classificação da compleição óssea referente ao peso ideal 
calculado com a estatura real e a estimada foi realizada estatística Kappa. Todas as 
análises foram consideradas estatisticamente significantes quando p < 0,05. 
 
Resultados e Discussões 
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Do total de 315 idosos do estudo mais abrangente, foram incluídos 168 participantes, 
os quais possuíam todas as medidas antropométricas. Destes, 39(23,2%) eram do sexo 
masculino e 129(76,8%), do sexo feminino. A média de idade foi de 76,0(8,4) para o 
sexo masculino e 81,1(8,5), para o feminino. Na tabela 1 pode-se observar as medidas 
antropométricas da população estudada e seu respectivo desvio padrão. 
Tabela 1 – Estatística descritiva das medidas antropométricas de idosos 
institucionalizados. 
Observa-se um valor maior referente ao peso presente no sexo masculino, assim como 
a estatura, perímetro do pulso e altura do joelho. Com relação a estatura estimada, no 
sexo feminino a estimativa representa um valor acima do real, quando na masculina é 
identificado aproximação. Os valores equivalentes ao peso ideal com estatura real 
mostram-se muito abaixo do observado no peso real para ambos os sexos, 
representando um índice de massa corporal de 13,37kg/m² para o sexo feminino e 
18,65kg/m² para o sexo masculino, o que seria equivalente a baixo peso. Na variável 
Peso ideal com estatura estimada também é possível observar valores muito abaixo do 
peso real observado (tabela 1). 
Os resultados da Compleição óssea referente ao peso ideal são apresentados na tabela 
2. 
Tabela 2 – Diferenças entre a classificação da compleição óssea referente ao peso ideal 
calculado com a estatura real e a estimada. 
Observou-se que das 9 pessoas classificadas por meio da compleição óssea com 
estatura real como pequena, 7 também foram assim classificadas quando a estatura foi 
estimada. Em relação à média compleição óssea, das 59 classificadas com estatura 
real, 48 foram assim classificadas com a estatura estimada. Considerando a compleição 
grande, 94 foram identificadas com a estatura real e 69, com a estimada (p<0,0001) 
(tabela 2). 
Na figura 1, estão dispostos os dados da distribuição em quartis do peso mensurado, 
do peso ideal calculado com a estatura real e do peso calculado com a estatura estimada 
dos idosos institucionalizados. 
Figura 1 – Distribuição em quartis do peso mensurado, do peso ideal calculado com a 
estatura real e do peso calculado com a estatura estimada dos idosos 
institucionalizados. 
Observou-se assim que os valores de peso ideal com estatura real e com estatura 
estimada possuem semelhança. No entanto, ambas as estimativas são muito diferentes 
da mediana do peso real . 
Na figura 2, a seguir, essa diferença pode ser observada por sexo.  
Figura 2 – Distribuição em quartis do peso mensurado, do peso ideal calculado com a 
estatura real e do peso calculado com a estatura estimada, segundo o sexo. 
A figura 2 mostrou que os valores de peso eram menores quando estimados pela 
compleição óssea, independentemente do sexo e de estimar o peso ideal com estatura 
real e/ou estimada. Salienta-se que os valores estimados pela compleição óssea foram 
muito inferiores quando observado o sexo feminino. 
O estudo identificou que o instrumento não é aplicável para estimar o peso ideal em 
idosos institucionalizados por apresentar resultados muito abaixo do peso real, que 
seriam equivalente a baixo peso. Quando não aplicáveis as equações de estimativa 
podem ocasionar erros tanto na prática clínica, quanto aos estudos epidemiológicos. 
Além disso, a estimativa inadequada do peso traz prejuízos aos cálculos de 
medicamentos e dietoterápicos gerando assim resultados que não atendem as 
necessidades do indivíduo e da coletividade (LIMA et al., 2016) . 
Em estudo Leary et al., 2000 também identificaram diferenças significativas entre massa 
corporal e a estatura, mensuradas e estimadas, com uma amostra composta por 30 
idosos de ambos os sexos. Um outro estudo feito por Mendonça-Núnes et al., 2002 com 
736 indivíduos, observou diferenças significativas nas duas variáveis, e associam isso 
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ao fato das equações terem sido desenvolvidas em uma população diferente da 
participante do estudo. 
O sistema fisiológico da população idosa sofre mudanças pela diminuição do 
metabolismo basal, alterações no funcionamento digestivo, redistribuição de massa 
corporal, entre outros fatores que trazem a este grupo um risco maior de desenvolver 
desnutrição e deficiências específicas de nutrientes (ALBERTINI, et al, 2015). Assim, 
torna-se indispensável a monitoração rigorosa do peso dessa população, como 
apresentado no estudo. Destacamos que no Brasil, a legislação recomenda o 
monitoramento obrigatório da prevalência de desnutrição, cujo peso corporal é um dos 
indicadores utilizados, por meio da porcentagem de perda de peso, e compondo índices 
ou escores de estado nutricional antropométrico. A ANVISA estabelece o 
monitoramento de casos de desnutrição em idosos em ILPI, devido a relação com o 
aumento desse distúrbio e a elevação da morbimortalidade nesta população (BRASIL, 
2005). 
Existem ainda diversas dificuldades na aferição do peso, que na prática clínica, podem 
interferir em intervenções dietoterápicas e/ou medicamentosas gerando resultados 
inadequados. Isto pode possibilitar aumento do risco nutricional e a morbimortalidade. 
Outros estudos buscam identificar a melhor forma de estimar peso em idosos 
institucionalizados, quando impossibilitado de mensurar o peso real., Um estudo 
verificou que o peso corporal médio foi maior nos idosos mais jovens e sem restrição de 
mobilidade. A análise qualitativa mostrou a equação proposta por Rabito et al, 2008 a 
de melhor reprodutibilidade, uma vez que não utiliza medidas de dobras cutâneas. A 
análise quantitativa revelou que esta mesma equação obteve melhor aplicabilidade em 
toda a população avaliada independente do sexo, faixa etária (60 a 69 anos, 70 a 79 
anos e 80 anos ou mais) e condição de restrição de mobilidade (Lima et al,2005). 
Ressalta-se que na prática em saúde pública ou em estudos epidemiológicos, a 
utilização de estimativas não validadas para o grupo de estudo pode levar a uma 
avaliação inadequada do perfil populacional estudado, ocasionando assim resultados e 
planejamento de ações de saúde incorretos. Recomenda-se assim que quando não 
houver um método validado para a população em estudo fazer uso de outros métodos 
como perímetros e/ou dobras cutâneas, uma vez que possibilitam informações mais 
confiáveis acerca do estado nutricional. (LIMA, et al.,2016). 
Com isso, observamos a necessidade de maiores estudos de validação dos métodos 
de estimativa de peso, objetivando a diminuição do risco da utilização de estimativas 
inadequadas para a população ou indivíduo em questão. 
Limitações do presente estudo podem ser indicadas, inicialmente considerando o uso 
pouco frequente do peso ideal obtido pela compleição óssea na prática clínica. No 
entanto, estas limitações não invalidam os achados deste estudo uma vez que ainda 
que pouco utilizada é essencial que seja demonstrado os riscos no possível uso das 
mesmas. Outra limitação seria a comparação de um peso real com o peso ideal, 
considerado recomendável para um indivíduo saudável, contudo, os valores 
identificados como peso ideal por compleição óssea poderiam trazer riscos de 
desnutrição, visto que são classificados como baixo peso através do índice de massa 
corporal. 
 
Conclusão 

 
Concluiu-se que o peso ideal obtido por compleição óssea não é recomendado para 
estimativa em idosos institucionalizados. Além disso, ressaltamos que não pode ser 
utilizado para prescrições dietéticas, por direcionar estimativa de consumo calórico 
insuficiente. 
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Anexos 

 

 
Figura 1 – Distribuição em quartis do peso mensurado, do peso ideal calculado com a 
estatura real e do peso calculado com a estatura estimada dos idosos 
institucionalizados. 
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Quadro 1. Classificação da compleição óssea 
 

 
Tabela 1 – Estatística descritiva das medidas antropométricas de idosos 
institucionalizados. 
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Figura 2 – Distribuição em quartis do peso mensurado, do peso ideal calculado com a 
estatura real e do peso calculado com a estatura estimada, segundo o sexo. 
 

 
Tabela 2 – Diferenças entre a classificação da compleição óssea referente ao peso ideal 
calculado com a estatura real e a estimada. 
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TÍTULO: OS DESENHOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CONVÍVIO COM O 

ADOECIMENTO CRÔNICO 

Resumo 

Objetivo: Revelar através da análise e interpretação de desenhos de crianças 
hospitalizadas, as perspectivas pessoais e os aspectos intrínsecos do viver e conviver 
com a doença crônica. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo com abordagem 
exploratória descritiva. Participaram do estudo cinco crianças em idade escolar 
diagnosticadas com doenças crônicas e hospitalizadas na enfermaria pediátrica do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Resultados e discussões: Foram 
analisados cinco desenhos, dos quais um era temático e quatro eram desenhos livres. 
Das análises e interpretações emergiram seis categorias temáticas, essas foram 
formadas com base nos conceitos chaves das produções gráficas, assim, foram elas: A 
figura humana como representação de si e do outro; a casa; os animais; a bicicleta; os 
elementos da natureza (o sol, as nuvens, a árvore e a flor); a escrita no desenho. 
Conclusão: A utilização do desenho como técnica projetiva foi um instrumento que 
auxiliou na percepção da vivência das crianças, principalmente no que se refere às 
experiências pessoais sobre viver e conviver com a doença crônica. Todavia, esse 
estudo trouxe a possibilidade de enxergarmos a necessidade de recomendações, para 
que os profissionais da área de saúde da criança em especial no contexto hospitalar se 
utilizem das ferramentas apontadas, visando um cuidado ampliado e de maior alcance 
às necessidades das crianças que convivem no cotidiano da doença crônica. 
 
Palavras-chave: Doença Crônica. Desenho. Criança. 

TITLE: THE DRAWINGS OF CHILDREN AND TEENAGERS LIVING WITH CHRONIC 

ILLNESS 

Abstract 

Objective: To reveal through the analysis and interpretation of drawings of hospitalized 
children, the personal perspectives and the intrinsic aspects of living and living with the 
chronic disease. Methodology: This is a qualitative study with a descriptive exploratory 
approach. Five school-aged children diagnosed with chronic diseases and hospitalized 
in the pediatric ward of Onofre Lopes University Hospital (HUOL) participated in the 
study. Results and discussions: Five drawings were analyzed, of which one was thematic 
and four were free drawings. Six thematic categories emerged from the analysis and 
interpretation, these were formed based on the key concepts of graphic production, so 
they were: The human figure as a representation of himself and the other; the house; the 
animals; the bicycle; the elements of nature (the sun, the clouds, the tree and the flower); 
the writing on the drawing. Conclusion: The use of drawing as a projective technique was 
an instrument that helped in the perception of the experience of children, especially with 
regard to personal experiences about living and living with chronic disease. However, 
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this study brought the possibility of seeing the need for recommendations, so that 
professionals in the area of children's health, especially in the hospital context, use the 
tools indicated, aiming at a broader care and greater reach to the needs of children living 
with the chronic disease.  
 
Keywords: Chronic Disease. Drawing. Child. 

Introdução 

O conceito de doença crônica, assim como de condições crônicas, compreende 
doenças com início e evolução lenta, de fatores multicausais com variáveis hereditária, 
ambiental, fisiológica, hábitos e estilo de vida, acarretando sintomatologias diversas, 
podendo manifestar eventos agudos ou exacerbados, e limitações ao indivíduo 
(MENDES, 2012). 
O enfrentamento ao processo de adoecimento crônico implica em diversas mudanças 
no cotidiano da criança, do adolescente e sua família, como hospitalizações, mudanças 
na vida diária, distanciamento das atividades escolares, adesão a novos hábitos 
alimentares, limitações físicas, adaptações no ambiente doméstico e familiar, alterações 
de sentimentos e emoções gerados pela doença (ARAÚJO et al, 2020). 
A hospitalização implica em um evento desagradável para a criança e seus familiares, 
pois consiste na realização de processos invasivos e dolorosos. Com isso, destaca-se 
a importância de uma assistência de enfermagem humanizada, com conhecimento da 
multimensionalidade da criança e da subjetividade com vistas à redução de dor e alívio 
de eventos traumáticos (COSTA; MORAIS, 2017). 
O processo do cuidado prestado às crianças e aos adolescentes portadores de doenças 
crônicas é complexo, pois consiste em uma abordagem multifatorial que compreende 
além da doença propriamente dita, a família, influências culturais, condição econômica 
e social, hospitalizações, assim como o acesso aos serviços de saúde (ARAÚJO et al, 
2020). 
Em suma, sabe-se que a hospitalização e o processo de adoecimento desencadeiam 
conflitos internos e externos nas crianças, seguidos de mudanças nos aspectos 
biológicos, psicológico e social. Dessa forma, para abranger a amplitude desses 
aspectos, torna-se fundamental a busca por intervenções e estratégias adequadas que 
favoreçam e direcionem a atenção integral a esses indivíduos (JONES; PESKIN; 2010). 
O desenho é uma estratégia favorável a esse processo, pois, além de ser desenvolvido 
por toda criança durante a infância, possibilita o lugar de fala, ainda que, essa fala não 
seja sonora/oral. Como retificado por Siqueira (2013), alguns pesquisadores têm se 
apropriado da técnica gráfica do desenho como instrumento para análise da percepção 
de crianças, de adolescentes e de adultos, em temáticas diversificadas, como 
tratamento e cuidados hospitalares ou intervenções viárias (FUKUDA; GARCIA; 
AMPARO, 2012; REZENDE et al., 2009; MENEZES et al., 2008, HORSTMAN et al., 
2008). 
A percepção sobre a vivência da criança com o adoecimento crônico é importante para 
que se possam pensar novas formas de cuidado, preconizando as diretrizes instituídas 
pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), que objetiva 
a promoção e proteção à saúde da criança mediante a atenção e cuidados integrais, por 
meio da articulação de uma rede de apoio, a fim de garantir estratégias para o 
enfrentamento da doença e melhores condições de vida para as crianças. 
Embora, nos últimos anos, observe-se o avanço e crescimento na produção científica, 
ainda existe uma carência e necessidade de novos estudos que busquem interpretar, 
analisar e entender como crianças portadoras de doenças crônicas podem expressar 
as suas vivências, anseios, perspectivas futuras e possibilidades de expressão através 
do desenho. Neste contexto, este estudo objetivou revelar através da análise e 
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interpretação de desenhos de crianças hospitalizadas, as perspectivas pessoais e os 
aspectos intrínsecos do viver e conviver com a doença crônica. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo qualitativo com abordagem exploratória descritiva. A pesquisa 
foi desenvolvida na enfermaria pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL/UFRN), na capital do Rio Grande do Norte, Natal. O HUOL é considerado um 
hospital terciário de grande porte por possuir 242 leitos que integra a Rede de Atenção 
à Saúde, oferecendo atenção de média e alta complexidade, além de ser local de 
formação acadêmica (MORORÓ, 2018). 
Participaram do estudo cinco crianças em idade escolar, dos quais, três foram meninas 
e três meninos com idades entre oito e quatorze anos. Todos eles apresentavam 
diagnóstico médico de doença crônica, tanto desde o nascimento, quanto a poucos 
anos. Dentre os diagnósticos cita-se a síndrome nefrítica, fibrose cística, lúpus 
eritematoso sistêmico, insuficiência renal e Neuromielite óptica. Os participantes do 
estudo receberam pseudônimos referentes a personagens das histórias em quadrinho 
da Turma da Mônica, a fim de resguardar a identidade dos escolares, a saber: Mônica, 
Magali, Tina, Cebolinha, Jeremias. 
A seleção dos participantes se deu mediante critérios de inclusão, foram eles: ser de 
ambos os sexos; estar na faixa etária escolar ou da adolescência; possuir qualquer 
doença crônica com diagnóstico médico sem tempo determinado, que estivesse 
hospitalizado (a) na referida unidade; e ter capacidade física e cognitiva para 
corresponder aos objetivos da pesquisa. E os de exclusão: pacientes que 
apresentassem comprometimento físico, neurológico e/ou cognitivo que os 
impossibilitem de prestar correspondência aos questionamentos da pesquisa; ou 
pacientes impossibilitados de corresponder às questões por qualquer circunstância não 
inclusa no critério anterior, como por exemplo, aqueles com deficiência visual ou 
auditiva, traqueostomizados ou com acesso venoso em membro que os impedisse de 
confeccionar desenhos. 
A coleta do material se deu seguindo três etapas: 1ª: Anamnese dos prontuários dos 
pacientes internados na enfermaria pediátrica e seleção dos escolares que se 
enquadravam nos critérios de inclusão; 2ª: Abordagem e apresentação acerca da 
pesquisa, onde foi solicitada a autorização dos pais ou responsáveis legais dos 
participantes e, também, de cada escolar, por meio da declaração e assinatura do 
Termo de Consentimento Livre (TCLE) e Esclarecido e Termo de Assentimento Livre e 
Esclarecido (TALE), respectivamente; 3ª: Entrevista individual com o escolar e utilização 
de técnicas projetivas - desenho livre e desenho temático. O procedimento de coleta se 
deu no período de março a abril de 2020. 
As exigências éticas estabelecidas na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 
seres humanos, foram cumpridas, e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisas Envolvendo Seres Humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 
sob o parecer de n° 3.301.327. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os desenhos das crianças com doença crônica foram realizados com base nos 
resultados da resposta à pergunta: você poderia desenhar em uma folha sulfite uma 
situação marcante de sua história ou como se sente no momento? 
Foram analisados cinco desenhos, dos quais um era temático e quatro eram desenhos 
livres. Os desenhos estão disponíveis em anexo e as análises e interpretações serão 
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apresentadas em categorias temáticas, essas foram formadas com base nos conceitos 
chaves das produções gráficas, assim, são elas: A figura humana como representação 
de si e do outro; a casa; os animais; a bicicleta; os elementos da natureza (o sol, as 
nuvens, a árvore e a flor); a escrita no desenho. 
Valladares e Carvalho (2006), defendem que para a obtenção de significados dos 
desenhos de crianças hospitalizadas é necessário uma percepção fundamentada na 
totalidade, pois o desenho precisa ser analisado considerando os aspectos individuais. 
No entanto, além de considerar as características dos traçados, é importante considerar 
a realidade da criança e o sentido particular atribuído às suas produções gráficas. 
A figura humana como representação de si e do outro 
Nos desenhos analisados, a figura humana aparece como representação de pessoas 
significativas e como autorretrato. O desenho temático de Cebolinha (Fig. 1) é a 
elaboração da médica e da enfermeira, as mesmas responsáveis pelos cuidados no 
hospital. No desenho livre de Jeremias (Fig. 4) ele busca representar a figura do pai e o 
seu autorretrato, ambos jogando no campo e andando de bicicleta, enquanto que, no 
desenho livre de Mônica (Fig. 5) ela faz o autorretrato de si mesma, representando a 
forma como se sente quando recebe o apoio da família, dos amigos e de Deus. 
O desenho da figura 1 foi realizado por Cebolinha, um garoto de 14 anos, diagnosticado 
com insuficiência renal. Neste desenho percebemos a representação das profissionais 
que são responsáveis pelos cuidados ao longo de toda a internação hospitalar, observa-
se que o traçado do corpo é desproporcional, o que ultrapassa um estado mais 
elaborado, que para Piaget (1993), trata-se de um traçado fortuito. 
Considerando os estágios do desenvolvimento estabelecido por Piaget, às crianças 
participantes desta pesquisa estão, ou deveriam estar passando pelo estágio das 
operações concretas, que compreendem de 07 a 12 anos. Ao observarmos as 
características do traçado do desenho de Cebolinha, podemos chegar à conclusão de 
que, nem todas as crianças passam pelo desenvolvimento da mesma forma, e que, de 
acordo com Piaget, embora a sequência de estágios de desenvolvimento não varie, a 
idade em que aparece um dado estágio pode variar. 
Dessa forma, quando nos reportamos a Piaget, compreendemos que Cebolinha pode 
apresentar um atraso no desenvolvimento cognitivo, a afirmação é feita com base nas 
características dos traçados do desenho do escolar, por apresentar irregularidades, que 
fogem daquilo que é considerado realístico. De certa forma, as afirmações são 
concretizadas quando feita a avaliação do prontuário do paciente, onde revela que o 
mesmo possui dificuldade para a aprendizagem. 
Sobretudo, mesmo apresentando essa limitação, percebemos que o desenho é uma 
forma viável para compreensão do indivíduo, pois, Cebolinha consegue representar a 
sua vivência particular com o adoecimento crônico, quando através da representação 
gráfica, simboliza o afeto e o cuidado recebido pelas profissionais de saúde. 
No entanto, o desenho apresenta características importantes que precisam ser 
consideradas, como é o caso da boca. O significado da boca demasiadamente 
acentuada, para Bédard (2006), faz referência a um tipo de criança que não costuma 
“guardar a língua no bolso”, assim como, a presença de sorriso também pode significar 
que a criança consegue desempenhar um bom relacionamento com a pessoa 
representada. 
A interpretação segundo Bédard, nos leva a refletir que ao longo de uma internação a 
criança perpassa por diversos procedimentos médicos, dos quais, muitos fogem da sua 
compreensão, assim, é normal que ela se questione sempre sobre o que os profissionais 
estão fazendo, qual a importância e para quê serve determinado procedimento. Tais 
questionamentos são levantados por se tratar de um mundo novo, onde a dúvida e a 
curiosidade se revelam de forma acentuada. 
Embora o desenho se refira às profissionais, ele fala muito sobre quem desenhou, 
revelando o quanto o garoto é comunicativo e gosta de conversar, além de conseguir 
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desenvolver um bom relacionamento com as pessoas que o rodeiam. O tratamento que 
Cebolinha recebeu das profissionais refletiu positivamente na sua experiência com a 
hospitalização, através do desenho ele conseguiu dar um significado ainda maior à 
figura das profissionais. 
A partir do diálogo, quando questionado sobre o desejo de voltar para casa, a ideia de 
ir embora do hospital não foi cogitada, para o escolar a forma como estava sendo 
cuidado, mesmo tendo que passar por procedimentos invasivos, foi satisfatória ao ponto 
de fazê-lo querer permanecer naquele espaço. Um estudo desenvolvido por Marrach e 
Kahhle (2003) destacou que as experiências de crianças hospitalizadas não estiveram 
somente vinculadas ao caráter negativo que é atribuído à internação infantil, mas 
também, mostrou-se como uma experiência agradável e positiva. 
No entanto, estudos como de Al-Ma’aitah e Gharaibeh (1996), Matilde Correia, et al 
(2010), mostraram que a representação gráfica do profissional de saúde esteve 
associada à elementos empregados à imagem destes e aos procedimentos técnicos; 
como seringas, quepe, bata branca, estetoscópio. Para os autores, os desenhos faziam 
uma alerta para a representação das próprias experiências e medos. Contudo, em todos 
esses estudos, as crianças representaram os profissionais de uma forma positiva, isso 
demonstra que, os profissionais de saúde podem, através das relações positivas, 
promover a mudança dos significados das experiências de saúde e doença dessas 
crianças, tornando a hospitalização e o adoecimento menos traumático. 
O desenho da figura 4 foi realizado por Jeremias, um garoto de 10 anos diagnosticado 
com Fibrose Cística. As figuras humanas do desenho representam o autorretrato do 
próprio Jeremias, e a imagem do pai. Neste cenário, o pai possui um significado 
importante, no entanto, pode-se revelar como uma figura de apoio ausente. 
Ainda assim, por considerar importante o relato do escolar, através de um diálogo, pôde-
se entender que, com as internações sucessivas impostas pela doença, a mãe sempre 
foi a figura mais presente ao longo do seu tratamento, o pai, por sua vez, era um homem 
ocupado pelo trabalho, certamente, a ausência do pai é justificada pela posição cultural 
do papel paterno como o provedor de recursos financeiros da família (BOSSARDI, 
2013). 
Sobretudo, o desenho de Jeremias ainda faz referência às vivências anteriores as 
hospitalizações. Quando ele representa um jogo de futebol e uma bicicleta associada à 
figura humana, ele recorda as atividades desenvolvidas antes dos tratamentos, os quais 
provocam limitações, esses elementos revelaram-se como desencadeadores de 
sentimentos, tais como a saudade das atividades cotidianas e a frustração de não poder 
realizar as atividades representadas, considerando que, são constantes as intervenções 
hospitalares, que dificultam toda a dinâmica de vida da criança, distanciando-o das 
atividades que ora eram rotineiras e normais, como ir à escola e brincar com os amigos. 
O desenho da figura 5 elaborado por Mônica, uma menina de 10 anos de idade, 
diagnosticada com Nefrite Lúpica, trata-se de um autorretrato. A felicidade da escolar é 
determinada pelos elementos escritos, neste caso, a família, os amigos e Deus como 
figura de apoio. Nesta produção gráfica, identifica-se que a fé foi uma das formas 
elaboradas pela garota para o enfrentamento da realidade vivenciada com a doença, 
ela funciona como suporte para o enfrentamento das dificuldades, fortalecimento 
pessoal, reflexão sobre valores e sentido da vida (PAIVA et al., 2015; SAV et al., 2015). 
A casa 
O ato de desenhar está intimamente ligado com o ato de representar algo ou um objeto 
significativo. A casa foi representada em pelo menos três dos cinco desenhos deste 
estudo. Para Bédard (2006), os desenhos das casas assumem conformações 
diferentes, embora apresentem características semelhantes, no entanto, ainda para a 
autora, é equivoco acreditar que as casas desenhadas por crianças são iguais, pois 
existem elementos para eleger a individualidade de cada casa no momento da 
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interpretação, tais como, a orientação espacial, a pressão e as cores empregadas, o 
número de janelas, a fechadura ou o puxador da porta. 
Segundo Bédard (2006), o desenho de uma casa muito grande pode revelar que a 
criança está vivendo uma fase mais emotiva que racional, já uma casa pequena pode 
ser sinal de um estado anímico mais introspectivo, e que provavelmente a criança esteja 
elaborando perguntas. Com relação às casas da figura 2, 3 e 4, observamos que a casa 
da figura 2 possui estrutura maior que as demais, isso revela que a criança que a 
desenhou vivencia uma fase emotiva, percebe-se que a descoberta de uma doença 
ainda na infância, seguida de intervenções hospitalares, faz com que a criança 
apresente sentimentos diversos, desde aceitação à revolta. 
Portas pequenas podem estar relacionadas com a forma que a criança se comporta com 
outras pessoas, isso pode significar que ela não gosta de convidar pessoas para a sua 
casa ou é bastante seletiva. No entanto, portas grandes, é sinal de boas-vindas, para 
essa criança a vida é quase uma festa contínua. A presença de janelas no desenho 
pode representar a curiosidade da criança sobre o que há ao redor dela, quanto mais 
janelas existir, maior é a curiosidade. No entanto, janelas pequenas sugerem mais 
discrição e prudência com a criança. 
A casa é a representação social da família, que no campo sociológico, é a primeira e 
principal instituição social que se detém à formação do ser (pessoa) social, sobretudo, 
no que concerne à inserção do indivíduo na sociedade, tornando-o apto à integração e 
interação com as demais instituições sociais. Para Golderbg, Yunes e Freitas (2005), 
tudo que está ao redor interage, criando um sistema de representação muito rico e de 
extrema relevância para a criança. 
Assim, através do desenho a criança que elabora a estrutura de uma casa, consegue 
recriar seus significados. A casa certamente possui um valor imensurável, que no 
aspecto da doença assume uma significância ainda maior, considerando que, é o lugar 
onde a criança vive, ou onde deveria passar maior parte do tempo com a família, quando 
em condições de saúde normais. Ao decorrer do adoecimento crônico, o hospital torna-
se o lugar mais frequentado pela criança, as internações ocasionam a ruptura e perda 
de relações importantes para o seu desenvolvimento e que são construídos 
exclusivamente no ambiente familiar. 
O papel da família é marcado e enfatizado ao longo de todo este estudo. Os familiares, 
o hospital na figura dos profissionais da saúde, assumem a rede de apoio à criança, 
eles são os principais agentes que estão à frente do cuidar, e esses cuidados precisam 
ser pautados sobre a óptica da humanização, como determina a teoria humanística e 
humanitária de Rogers (1970), sobretudo, deve-se considerar a individualidade e 
singularidade de cada sujeito, respeitando os processos vivenciados pela criança 
durante todo a fase de adoecimento. 
Os Animais 
Bedárd (2006) acredita que quando uma criança se concentra nos desenhos de animais, 
significa que ela busca comunicar uma determinada necessidade, como por exemplo, a 
dificuldade de ser compreendida pelos adultos. Para a autora, o desenho de um cavalo 
pode revelar que estamos diante de uma criança ambiciosa, que com frequência fala do 
futuro e do que fará mais adiante. 
O desenho da figura 3 foi elaborado por Tina, onde ela buscou representar um cavalo, 
neste caso, o seu animal de estimação preferido. Tina é uma menina com diagnóstico 
de neuromielite óptica, uma doença inflamatória e desmielinizante do sistema nervoso 
que desencadeia limitações físicas. Os relatos de Tina revelam que ela é uma garota 
que pensa bastante no futuro e que tem desejo de ajudar crianças com a mesma 
condição de saúde que ela, apesar de ser uma criança também com diagnóstico de 
transtorno de personalidade. 
À vista disso, o desenho apresentou-se como terapêutico, pois, a partir dele, Tina pôde 
representar uma paisagem bonita, que aparentemente, pode significar a esperança por 
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dias melhores. Para Tina, a experiência com o adoecimento fez com que ela 
desenvolvesse pensamentos positivos em meio a uma situação em que a sua saúde 
ficou frágil e as limitações físicas começaram a surgir. Antes do adoecer, Tina 
apresentava pensamentos negativos, acreditava que algo pior fosse acontecer, no 
entanto, assim como Mônica, a fé foi uma forma elaborada por ela para compreender a 
situação que estava vivendo. 
A bicicleta 
As crianças costumeiramente desenham veículos. A bicicleta, para Bédard (2006), fala 
de um ritmo mais pausado, sobretudo, a criança que desenha uma bicicleta prefere 
seguir os próprios passos, para quando deseja, e reinicia quando parece oportuno. 
No desenho de Jeremias (Fig. 4) ele representa a bicicleta como um meio de se 
comunicar e desenvolver um relacionamento afetivo com os pais, além de ser uma 
forma de lazer, pois o garoto descreve que frequentemente vai à praia de bicicleta com 
eles. No entanto, em momento algum foi representada a figura da mãe, a ausência da 
representação da mãe pode revelar-se como uma característica de dualidade, ora 
represente um excesso de cuidados, e concomitantemente a necessidade de se ter o 
pai mais presente nos processos que envolvem o cuidar, ora represente a ausência dos 
cuidados maternos. 
Estudo exploratório-descritivo, cujo objetivo foi analisar a percepção materna acerca do 
cuidado paterno à criança com doença crônica, revelou que os pais assumiam diferentes 
papéis nos cuidados das crianças a depender da disponibilidade de tempo e da abertura 
materna para a sua participação. Com base nesta última, os autores afirmam que em 
alguns casos, a mãe restringe a participação do pai nos cuidados por acreditar que ele 
não possui habilidade, nem obrigação de realizar determinados cuidados, colocando-se 
à frente do pai e assumindo as responsabilidades. (RAMOS et. al, 2017) 
Sobretudo, entende-se que a participação do pai no cuidado ao filho com doença crônica 
é essencial para a garantia da qualidade de vida e enfrentamento da doença. No 
entanto, ainda existe a necessidade de participação do genitor não somente em 
atividades cotidianas e de lazer, mas nos cuidados direto à criança, propondo uma 
divisão de responsabilidades, a fim de que, com a participação integral dos genitores, 
não exista a deficiência de afetividade e atenção à criança. 
Os elementos da natureza (O sol, as nuvens, a árvore e a flor) 
Os elementos da natureza, como sol, nuvens, árvores e flores foram representações 
frequentes nos desenhos das crianças. O sol é um elemento bastante presente, em 
comparação à lua e as estrelas. Bédard (2006) relata que o sol representa a energia 
masculina, além disso, define o lado independente e combativo do indivíduo. 
O desenho das nuvens, para a autora, mostra que a criança é sensível ao ambiente 
paterno ou social, no entanto, a criança é consciente de que sua vida contém tanto 
momentos agradáveis, quanto momentos difíceis. O que diferencia se as nuvens 
anunciam coisas positivas ou negativas é a cor utilizada. Nuvens de cor azul indicam 
que faz tempo bom, enquanto que nuvens cinza ou negras podem representar grande 
tempestade. 
Nos desenhos das figuras 2 e 3 observamos a presença de nuvens. Percebemos que 
as crianças que a desenharam exerceram pressões diferentes sobre os papéis, isso 
reflete aspectos próprios de cada criança, e podem representar a forma que elas se 
sentem naquele exato momento. A nuvem acinzentada da figura 3, com pressão mais 
leve, pode revelar insegurança e anseio sobre o futuro. No entanto, a nuvem da figura 
2 com pressão mais forte e cor viva, revela que a criança vivencia uma fase de 
superação e expectativas intensas, a criança acredita que tudo ficará bem e que dias 
melhores virão. 
O desenho da árvore é um importante elemento a ser considerado na interpretação. 
Para Bédard (2006), a análise do desenho da árvore divide-se em três partes: a base e 
as raízes, a altura e a espessura do tronco, e os ramos e a folhagem. A base do tronco 
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traz a informação sobre a energia física da criança, uma base estreita sem muita 
pressão do lápis pode-se sugerir que foi desenhada por uma criança de saúde frágil. A 
altura e a espessura do tronco podem indicar a atitude e o comportamento da criança 
frente ao exterior, enquanto que o tronco espesso é vulnerável. 
Bédard (2006) descreve que a criança assemelha-se ao tronco da árvore que desenha, 
além de transportar sua percepção social, indicando o lugar que ela ocupa socialmente. 
Para Van Kolck (1984) e Retondo (2000), a árvore representa um autorretrato menos 
invasivo do que o desenho da figura humana, refletindo os sentimentos mais profundos 
e inconscientes. Por fim, os ramos e a folhagem revelam a imaginação e a criatividade. 
As flores simbolizam o amor. Segundo Bédard (2006), a criança que desenha flores tem 
o desejo de agradar. Desenhos repetitivos de flores podem determinar que a criança 
deseja atrair e manter a atenção da mãe ou do pai. Para Bacarji e Gramacho (2005), a 
flor pode simbolizar investimento e busca de afeto. 
O desenho da figura 4, já discutido em tópicos anteriores, foi o único que apresentou o 
desenho gráfico de uma flor, assim como de um animal. Curiosamente, na medida em 
que a flor venha significar a necessidade que a criança tem de manter a atenção e o 
afeto dos pais, e que a representação do animal diz sobre a dificuldade que a criança 
tem de ser compreendida pelo adulto, ambas se justificam. 
A descoberta da doença gera impactos negativos na vida dos familiares, especialmente 
na do cuidador principal, a mãe. Diversos sentimentos são produzidos diante do 
diagnóstico de uma doença crônica, tais sentimentos podem influenciar sobremaneira 
na forma que os cuidados são conduzidos. Pois, assim como a curiosidade e 
insegurança surgem na criança, a família se depara com uma situação nova e 
desconhecida, seguida da dificuldade para compreender o diagnóstico e a procura por 
uma justificativa para aquelas alterações (GOMES et al., 2017). Os impactos da doença 
sobre a vida do cuidador podem influenciar em um distanciamento que reflete na 
atenção direcionada à criança. 
A escrita no desenho 
Outra característica observada em um único desenho deste estudo é a mistura entre o 
espaço cognitivo visual (percepção) e a escrita (linguagem). Como pontuado por 
Siqueira (2013), e Mèredieu (2006), o registro escrito torna-se um concorrente do 
desenho na medida em que a criança atinge a idade escolar. Assim, para Mèridieu 
(2006), através da escrita a criança descobre novas possibilidades gráficas, e, dessa 
forma, a escrita e o desenho podem então misturar-se, como no desenho de Mônica 
(fig.5), onde ela associa a representação gráfica ao desenho. A utilização da escrita no 
desenho permite maior compreensão dos anseios e das necessidades da criança, 
tornando a análise e interpretação mais objetivas. 
 
Conclusão 

 
A obtenção dos dados desse estudo revelou que a utilização do desenho como técnica 
projetiva foi um instrumento que auxiliou na percepção da vivência das crianças, 
principalmente no que se refere às experiências pessoais sobre viver e conviver com a 
doença crônica. O desenho, enquanto objeto de estudo primitivo, é uma ferramenta 
importante para o desenvolvimento de uma comunicação efetiva e afetiva, além de ser 
uma linguagem utilizada para criar e recriar sentimentos, emoções e dar significados 
aos objetos e experiências vividas. 
A criança que convive com o adoecimento crônico passa por diversos processos 
adaptativos. Proporcionar um espaço de comunicação, interação e liberdade é de 
extrema importância para a sua adequação ao novo estilo de vida e consequente 
aceitação da doença. Os desenhos não são apenas traços simples, sem significação, 
mas se observados com cuidado, de maneira mais importante, podem fazer referência 
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ao inconsciente, e assim, as informações obtidas através do desenho podem contribuir 
para o entendimento das necessidades da criança. 
Contudo, neste estudo, o desenho além de ser uma ferramenta terapêutica oportunizou 
as crianças a expressão do sentir e do viver, bem como, as aspirações para o futuro. 
No entanto, ainda é necessário que os profissionais da saúde, principalmente os da 
enfermagem, pensem formas de promover práticas e saberes, que englobem aspectos 
sociais, culturais e de saúde que possam auxiliar nos cuidados à criança. Sugere-se 
que outras ferramentas sejam utilizadas dentro do espaço de hospitalização, tais como, 
o teatro, o brincar, para o fortalecimento das relações. 
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Figura 1 - Desenho livre de uma médica e uma enfermeira realizado por Cebolinha, um 
paciente de 14 anos internado na enfermaria pediátrica em Natal/RN (2020) 
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Figura 2 - Desenho livre de uma casa realizado por Magali, uma paciente de 8 anos 
internada na enfermaria pediátrica em Natal/RN. (2020). 
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Figura 3 - Desenho livre de um pasto com flor e um cavalo, uma casa, sol e nuvens 
realizado por Tina, uma paciente de 14 anos internada na enfermaria pediátrica em 
Natal/RN. (2020) 
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Figura 4 - Desenho livre de um jogo no campo de futebol, uma casa, uma bicicleta, um 
sol e figuras humanas, realizado por Jeremias, um paciente de 10 anos internada na 
enfermaria pediátrica em Natal/RN. (2020) 
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Figura 5 - Desenho livre de uma garota que fica feliz ao pensar em Deus, na família e 
amigos, realizado por Mônica, uma paciente de 12 anos internada na enfermaria 
pediátrica de Natal/RN. (2020) 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1832 

 

CÓDIGO: SB0710 

AUTOR: JOAO MARCOS MARTINS SILVA 

ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO 

 

 

TÍTULO: Matriz de critérios para orientar as principais competências e habilidades 

clínicas a serem desenvolvidas pelos estudantes para formação generalista em 

Odontologia 

Resumo 

O processo de formação generalista deve resultar em um perfil profissional resolutivo 
nos processos de tomada de decisões. A construção de um referencial para a formação 
generalista do cirurgião dentista, demanda a definição de habilidades, competências e 
sua essencialidade. O presente trabalho teve o objetivo de validar dimensões e 
subdimenções necessárias a formação de um cirurgião dentista generalista, 
possibilitando a identificação de competências e habilidades essenciais. Foi 
desenvolvido estudo de avaliabilidade. Foi validada a matriz composta pelas dimensões 
e suas respectivas subdimensões partir do Consenso de Delfos, por meio de consulta 
aos especialistas realizado em três rodadas sendo validadas as dimensões: (1) 
habilidades transversais, (2) diagnóstico e planejamento, (3) prevenção de doenças 
bucais e (4) assistência odontológica. Vinte e uma dessas subdimensões propostas 
foram validados na primeira rodada, com destaque para biossegurança e exame clínico, 
essas 21 subdimensões validadas são tidas como “essenciais” na formação generalista. 
Os resultados do estudo representam uma alternativa na construção de currículos para 
cursos de graduação em odontologia, permitindo a formação de cirurgiões dentistas 
generalistas 
 
 
 
Palavras-chave: Generalista, competência, odontologia. 

TITLE: Matrix of criteria to guide the main competencies and clinical skills to be 

developed by students for general training in Dentistry 

Abstract 

The generalist training process must result in a resolutive professional profile in the 
decision-making processes. The construction of a referential for the general formation of 
the dental surgeon, demands the definition of skills, competences and their essentiality. 
The present study aimed to validate dimensions and subdivisions necessary to train a 
general dentist, enabling the identification of essential competencies and skills. An 
evaluability study was developed. The matrix made up of the dimensions and their 
respective sub-dimensions was validated from the Delphi Consensus, through 
consultation with specialists carried out in three rounds, with dimensions being validated: 
(1) transversal skills, (2) diagnosis and planning, (3) prevention of oral diseases and (4) 
dental assistance. Twenty-one of these proposed sub-dimensions were validated in the 
first round, with emphasis on biosafety and clinical examination, these 21 validated sub-
dimensions are considered “essential” in general training. The results of the study 
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represent an alternative in the construction of curricula for undergraduate courses in 
dentistry, allowing the training of general dentists. 
 
Keywords: Generalist, competence, dentistry. 

Introdução 

A instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais propõe uma formação generalista 
com visão humanista, crítica e reflexiva, estando o profissional apto a atuar em todos os 
níveis de atenção à saúde (BRASIL, 2002). Nessa perspectiva os profissionais deverão 
estar aptos a desenvolverem atividades de promoção, prevenção, proteção e 
reabilitação em saúde, tanto em nível individual quanto coletivo (MOREIRA; DIAS, 
2015). 
Segundo Pessoa e Noro (2015), trabalhar de maneira generalista na atenção à saúde 
significa estar apto a atender aos anseios e necessidades da população, indo de 
atividades de diagnóstico e tratamento de doenças bucais a perspectiva de trabalho 
mais amplas, como na atuação com em políticas de promoção a saúde. 
Apesar da importância do profissional generalista, assim como do poder de 
resolutividade do mesmo para a maioria dos problemas de saúde da população, a 
perspectiva de uma atuação generalista ainda enfrenta inúmeras dificuldades para atrair 
os profissionais, como o baixo prestígio social, menor possibilidade de renumeração, 
dificuldade de atuação enquanto profissional liberal, além, de toda cultura de incentivo 
a especialização. (LAZZARIN et al, 2007). 
Para HADDAD et al (2006), o processo de formação generalista deve resultar em um 
perfil profissional resolutivo nos processos de tomada de decisões, com capacidade de 
comunicação com outros profissionais de saúde e com a população, de modo que exista 
um processo de educação continuo e com atenção as questões de saúde presentes no 
serviço, levando em consideração o conceito ampliado de saúde. No entanto ainda se 
perpetuam modelos pedagógicos que priorizam uma formação altamente conteudista, 
focados na sofisticação das técnicas e das habilidades psicomotoras, aumentando o 
nível de isolamento profissional e superespecialização. (LAZZARIN et al, 2007). 
A integração das especialidades odontológicas para a formação em odontologia numa 
perspectiva generalista esbarra em limitações no processo de construção dos 
currículos, sendo concretizada somente mediante uma transformação na cultura 
pedagógica da Instituições de Educação Superior e na elaboração de currículos 
integrados. (TOASSI et al, 2012). 
Na odontologia, assim como em qualquer área do conhecimento, a qualidade do ensino 
está diretamente relacionada ao modelo pedagógico adotado pelo curso ou Instituição 
de Ensino Superior. Nesse sentido, a formação do profissional generalista esta atrelada 
as atuações do corpo docente da instituição, sendo sua formação fundamental no 
processo de ensino, de modo que as percepções e habilidades dos professores tendem 
a ser priorizadas, muitas vezes em detrimento ao modelo de formação priorizado pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais. (LAZZARIN et al, 2007). 
A construção de um referencial para a formação generalista do cirurgião dentista, 
demanda a definição de elementos fundamentais para tal, levando em consideração 
habilidades, competências e conteúdos e sua essencialidade dentro desse processo de 
formação e no perfil profissional almejado, servindo de orientação para a atuação dos 
docentes, assim como na construção eficiente de currículos com essa perspectiva 
generalista, resultando em mudanças na atuação de professores na perspectiva de 
superar atuações limitadas a especialidade e clínicas onde o conhecimento altamente 
fragmentado não seja um problema para a atuação do discente. (PIZZATTO et al, 2004). 
Frente ao que foi exposto, o presente trabalho teve o objetivo de validar dimensões e 
subdimenções necessárias a formação de um cirurgião dentista generalista, 
possibilitando a identificação de competências e habilidades essenciais a serem 
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desenvolvidas pelos discentes de graduação nos cursos de odontologia nas Instituições 
de Educação Superior. 
  
 
Metodologia 

 
Estudo de avaliabilidade, caracterizado por ser constituído por procedimentos que 
antecedem o processo de avaliação propriamente dito, a partir do exame preliminar e 
sistemático relativo às respostas adequadas a uma determinada situação-problema, 
fortalecendo sua adoção na tomada de decisão (NATAL et al, 2010; OLIVEIRA et al, 
2015). 
Levando em consideração a situação-problema do estudo, relacionada a identificação 
das principais habilidades e competências para a formação generalista em odontologia, 
foi realizada uma identificação preliminar das dimensões envolvidas nessa perspectiva, 
construída a partir de buscas na literatura científica foram identificadas as dimensões: 
habilidades transversais, diagnóstico e planejamento, atividades preventivas e 
assistência odontológica, sendo essas definidas a partir das grandes áreas de formação 
inseridas no contexto das clínicas odontológicas. 
A partir da definição dessas dimensões, tendo como participantes do estudo os 
professores inseridos nos componentes curriculares relacionados a clínica odontológica 
do curso de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), foram 
propostas subdimensões contemplando os principais procedimentos e atividades a 
serem desenvolvidos pelos estudantes para determinada dimensão. Para tal, foi 
solicitado aos participantes do estudo a identificação desses elementos a partir da 
seguinte questão: “O que é essencial para o aluno de odontologia aprender na área 
clínica durante a graduação para contemplar a formação generalista prevista nas DCN? 
” 
Na fase seguinte a matriz composta pelas dimensões e suas respectivas subdimensões 
foi validada a partir do Consenso de Delfos, por meio de consulta aos especialistas 
(professores da UFRN participantes selecionados para pesquisa), realizado em três 
rodadas. Buscou-se, com isso, obter-se uma opinião coletiva qualificada sobre o 
problema em questão. (SOUZA et al, 2005). 
A consulta aos especialistas pela técnica de delfos foi realizada entre outubro e 
dezembro de 2018. Foi enviada para cada participante uma matriz com suas dimensões 
e subdimensões sobre as quais ele pôde indicar sugestões, seja pela mudança de nome 
de alguma subdimensão ou pela indicação de novas subdimensões. Para cada 
subdimensão presente na matriz foi solicitada a avaliação a partir de notas de 0 a 10, 
sendo 0 (zero) a sugestão de exclusão da subdimensão e 10 (dez) a importância 
máxima dessa para a formação generalista em odontologia. 
Para a consolidação do banco de dados, as matrizes encaminhadas passaram por um 
processo de conferência, limpeza e codificação, sendo armazenadas no programa 
Microsoft Excel. As notas atribuídas as subdimensões foram analisadas descritivamente 
por meio de média, mediana e desvio padrão. Quanto maior a média e mediana, maior 
a importância desse elemento. O desvio-padrão permitiu visualizar o grau de consenso 
entre esses especialistas, inversamente proporcional a esse. 
O presente estudo é parte de um projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte por meio do parecer 
2.514.949. Toda a investigação foi realizada dentro dos princípios bioéticos contidos na 
Resolução nº 466/12 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Antes da 
coleta de dados, os especialistas que aceitaram participar da pesquisa, assinaram um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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Resultados e Discussões 

 
  
Para a validação da matriz de critérios, a partir do consenso de Delfos, foram convidados 
a participar da pesquisa 34 especialistas, dos quais 19 participaram de todas as rodadas 
do estudo. A matriz com composta incialmente por 4 dimensões (grandes áreas de 
formação da clínica odontológica) e 48 subdimensões (procedimentos e atividades 
necessários para o processo de formação). 
As quatro dimensões validadas foram: (1) habilidades transversais, (2) diagnóstico e 
planejamento, (3) prevenção de doenças bucais e (4) assistência odontológica. A partir 
dessas foram analisadas as suas respectivas subdimensões, por meio da média, 
mediana e desvio padrão. Foram mantidas na matriz após a primeira rodada de 
avaliação as subdimensões com mediana igual a 10 (dez), média superior a 9,5 (nove 
e meio) e com desvio-padrão menor que 1 (um). 
Vinte e uma dessas subdimensões propostas foram validados na primeira rodada de 
avaliação sendo essas: biossegurança, comunicação com o paciente e equipe, 
humanização e acolhimento, princípios éticos do atendimento odontológico, prontuário 
e documentação odontológica em habilidades transversais; diagnóstico da cárie 
dentária, diagnóstico das alterações pulpares e periapicais, diagnóstico das doenças 
periodontais, exame clínico, exames de imagens, projeto terapêutico singular em 
diagnóstico e planejamento; orientação de higiene oral, prevenção do câncer bucal na 
dimensão de ações preventivas; e por fim anestesia, cirurgia bucal básica, prescrição 
medicamentosa, raspagem supra e subgengival, restaurações de dentes 
permanentes/decíduos, tratamento restaurador minimamente invasivo, tratamento 
restaurador não invasivo, urgências odontológicas foram validadas na assistência 
odontológica. 
Foram excluídas na primeira rodada as subdimensões com mediana menor ou igual a 
8 (oito) e média inferior a 8 (oito) e com desvio-padrão maior que 2 (dois). Seis 
subdimensões foram descartadas na primeira rodada de consulta aos especialistas: 
diagnóstico em implantodontia na dimensão de diagnóstico e planejamento; 
clareamento dentário, ortodontia interceptativa, próteses parciais fixas, restaurações 
indiretas e tratamento das lesões dos tecidos moles e ósseos bucomaxilofaciais em 
assistência odontológica. 
Na segunda rodada, foram enviadas 21 subdimensões, as quais não foram validadas 
nem invalidadas na primeira rodada. Nessa rodada, foram mantidas na matriz as 
subdimensões com mediana igual a 10 (dez), média maior ou igual a 9 (nove) e com 
desvio-padrão menor que 1,5 (um e meio): ergonomia e trabalho a quatro mãos, gestão 
da clínica odontológica, suporte básico de vida, profilaxia (habilidades transversais); 
diagnóstico das lesões dos tecidos moles e ósseos bucomaxilofaciais, diagnóstico das 
oclusopatias (diagnóstico e planejamento); flúor com finalidade preventiva, orientação 
acerca de hábitos comportamentais deletérios (ações preventivas); fluorterapia, 
endodontia de dentes permanentes/decíduos (assistência odontológica). 
Para exclusão foram considerados os mesmos critérios da primeira rodada, tendo duas 
subdimensõescdescartadas: análise de modelos de estudo (diagnóstico e 
planejamento); cirurgia periodontal para aumento de coroa clínica (assistência 
odontológica). 
Na última rodada de consulta aos, com às nove subdimensões restantes, foram 
mantidas duas subdimensões com mediana menor ou igual a 9,5 (nove e meio), média 
igual a 9 (nove) e desvio-padrão menor que 2 (dois): aconselhamento sobre saúde geral 
em habilidades transversais; exames laboratoriais na dimensão de diagnóstico e 
planejamento). Sete subdimensões foram excluídas na última rodada por apresentarem 
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simultaneamente média menor que 9 (nove) e desvio-padrão maior que 1,5 (um e meio): 
biópsia, diagnóstico das disfunções temporomandibulares em diagnóstico e 
planejamento; aconselhamento de dieta, ortodontia preventiva, selamento de fóssulas 
e fissuras na dimensão de ações preventivas; próteses removíveis, tratamento básico 
das disfunções temporomandibulares para assistência odontológica. 
A construção dessa matriz com suas dimensões e respectivas subdimenções permitiu 
o envio de uma matriz com critérios para a avaliação dos especialistas, a partir do 
consenso de Delfos. Esse processo de validação com sucessivas rodadas permite a 
revisão de opiniões entre os participantes. O feedback é dado individualmente a cada 
participante da avaliação do restante do grupo, auxiliando na tomada de decisão em 
mudar ou não. A aplicação foi realizado sob anonimato com a perspectiva de se obter 
um consenso geral do grupo baseado em processos estatísticos. (GARCÍA VALDÉS; 
SUÁREZ MARÍN, 2013). 
As subdimensões já validadas em primeira rodada foram consideradas como 
competências e habilidades “essenciais” na prática clínica a serem desenvolvidas pelos 
estudantes de odontologia no processo de formação generalista. Devendo ser 
considerados elementos fundamentais na elaboração de projetos pedagógicos para o 
curso de odontologia, de modo a atender ao que é preconizado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Já os critérios validados em segunda rodada são tidos como 
“importantes” para a formação generalista e deve ter uma atenção diferenciada na 
construção das estruturas curriculares em odontologia, no entanto, com menor ênfase 
que os validados na etapa anterior. As subdimensões validadas na última rodada são 
entendidas como “interessantes”, devendo ser desenvolvidas em disciplinas optativas 
ou em atividades complementares como projetos de pesquisa e extensão. 
Os critérios não validados pelo consenso de Delfos devem ter sua abordagem 
considerada para cursos de aperfeiçoamento ou especialização, tendo em vista sua 
exclusão se dar por não estar inteiramente adequado ao processo de formação 
generalista para os cirurgiões dentistas. A não validação de alguns critérios contidos na 
dimensão ações preventivas (aconselhamento de dieta, ortodontia preventiva, 
selamento de fóssulas e fissuras) podem ter sua exclusão justificada por se tratarem de 
competências ainda não muito exploradas nos cursos de graduação. 
No que se refere as habilidades transversais o critério que obteve maior significância foi 
a biossegurança sendo um tema de relevância na formação em saúde. Para SANTOS 
et al (2011), esse critério, além da atestada a sua importância em relação a prevenção 
e controle de riscos, representa ao aluno o desenvolvimento do senso de 
responsabilidade com o meio ao qual está se inserindo. 
O exame clínico, inserido na dimensão diagnóstico e planejamento, foi considerado 
como o critério de máxima importância nessa análise. Dividido em anamnese e exame 
físico do paciente, permite ao cirurgião dentista a construção do conhecimento sobre 
cada caso que irá tratar. A anamnese caracteriza-se como uma investigação dos 
sintomas e do estado de saúde do paciente, enquanto o exame físico permite ao 
profissional a busca por sinais do processo de doença. Ambos aliados permitem ao 
clínico documentar o estado de saúde do paciente assim como o plano de tratamento 
adequado para cada caso, se necessário. (PASSARELLI, 2017). 
A validação da dimensão prevenção do câncer de boca busca a superação de uma 
problemática importante na odontologia, tento em vista a relevância da atuação do 
profissional na prevenção da doença. A preocupação em relação ao tema decorre da 
ausência de sintomatologia ser comum em canceres nessa região e o diagnóstico 
precoce ser imprescindível para o processo tratamento da doença. 
A integração de conteúdos é avaliada como imprescindível pelos avaliadores quando 
se leva em consideração que coletivamente alguns critérios representam o processo de 
cuidado para com determinada doença. As subdimensões de diagnóstico da cárie 
dentária, das alterações pulpares e periapicais, das doenças periodontais, recorrentes 
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em ambiente clínico, tem seu diagnóstico a partir de critérios como a comunicação com 
o paciente e equipe, humanização e acolhimento, princípios éticos, prontuário e 
documentação, exames de imagens, assim como o seu tratamento se dar através de 
competências como: terapêutico singular, urgências odontológicas, anestesia, cirurgia 
bucal básica, raspagem supra e subgengival, restaurações de dentes 
permanentes/decíduos, tratamento restaurador minimamente invasivo e não invasivo, 
prescrição medicamentosa, e por fim a sua prevenção necessita indiscutivelmente pela 
subdimensão orientação de higiene oral. 
Na dimensão assistência odontológica, clareamento dentário, próteses parciais fixas e 
tratamento das lesões dos tecidos moles e ósseos bucomaxilofaciais, foram excluídos 
da matriz após a primeira rodada de avaliação, sendo vistos como mais específicos em 
sua área, a não exclusão desses conceitos vai na contramão do entendimento da 
formação do profissional generalista como responsável por enfrentar problemas sobre 
abordagem global, colaborando com a ideia de que que tais competências devem ser 
abordadas em estudos foras da graduação. 
  
 
Conclusão 

 
Os resultados obtidos a partir desse estudo, através da construção e validação da matriz 
pelos avaliares, representam uma alternativa na construção de currículos para cursos 
de graduação em odontologia, permitindo a formação de cirurgiões dentistas 
generalistas que vai de encontro ao que é priorizado pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais. 
O estudo possibilita aos docentes inseridos no ambiente clínico da graduação em 
odontologia, o entendimento das competências e habilidades essenciais para a 
formação generalista nessa área, assim como, sua responsabilidade sobre o impacto e 
necessidade dessas para o processo de aprendizado de sua área especifica ou 
especialidade. 
O processo de aprendizado na área clinica nos cursos de odontologia, deve ser 
viabilizado para que os estudantes possam efetivar o conhecimento cientifico obtido 
coletivamente, visando a construção de um profissional apto a atender demandas em 
níveis individual e coletivo, com competências e habilidades frente aos desafios 
impostos cotidianamente. Desse modo, as mudanças do processo de formação 
profissional devem representar não só transformações metodológicas e/ou curriculares, 
mas, também, em toda cultura pedagógica das Instituições de Ensino Superior. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS APOIADO NO 

MÉTODO PILATES, EM PILOTOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA PORTADORES 

DE LOMBALGIA NÃO ESPECÍFICA 

Resumo 

O objetivo do estudo foi analisar os efeitos crônicos de um protocolo de exercícios para 
dor lombar em pilotos de caça da Força Aérea Brasileira. Neste ensaio clínico quase 
experimental, 14 pilotos foram divididos em dois grupos iguais: experimental (GE) e 
controle (GC). O O estudo teve duração de 12 semanas e foi realizado na Base Aérea 
de Natal e no Laboratório de Análise da Performance Neuromuscular da UFRN. Foram 
feitas avaliações posturais, de mobilidade, força e resistência lombar, exames de 
ressonância magnética da coluna e aplicado questionários de dor, função lombar e 
alterações musculoesqueléticas antes e depois dos exercícios. O GE realizou exercícios 
de mobilidade, força e resistência lombar e o GC recebeu uma cartilha com os mesmos 
exercícios. Ambos os grupos começaram com valores iguais de intensidade de dor, 
horas de voo, tempo diário de exercício. O GE apresentou diminuição significativa na 
dor lombar após o protocolo de exercícios, apresentaram, ainda, menor intensidade na 
cervicalgia e lombalgia no fim do estudo, quando comparado ao GC. Para estes, as 
intensidades mostraram uma tendência de aumento. O mesmo foi visto em relação aos 
questionários, onde o GC mostrou diminuição da funcionalidade, porém não 
estatisticamente significativa. É possível conluir que o treinamento focado nos múculos 
do core contribue positivamente para o controle da dor lombar. 
 
Palavras-chave: terapia por exercício; pilotos; dor nas costas; ressonância magnética 

TITLE: APPLICATION OF AN EXERCISE PROTOCOL SUPPORTED BY THE PILATES 

METHOD IN BRAZILIAN AIR FORCE PILOTS WITH NON-SPECIFIC LOMBALGY 

Abstract 

The aim of the study was to analyze the chronic effects of an exercise protocol for low 
back pain in Brazilian Air Force fighter pilots. In this quasi-experimental clinical trial, 14 
pilots were divided into two equal groups: experimental (EG) and control (CG). The study 
lasted 12 weeks and was carried out at the Natal Air Base and at the Neuromuscular 
Performance Analysis Laboratory at UFRN. Postural, mobility, strength, and lumbar 
resistance evaluations were done as well as magnetic resonance imaging of the spine 
and questionnaires of pain, lumbar function and musculoskeletal changes were applied 
before and after the exercises. The EG performed exercises of mobility, strength and 
lumbar resistance and the CG received a booklet with the same exercises. Both groups 
started with equal values of pain intensity, flight hours, daily exercise time. The EG 
showed a significant decrease in low back pain after the exercise protocol, they also 
presented lower intensity in neck pain and low back pain at the end of the study, when 
compared to the CG. For these, the intensities showed an upward trend. The same was 
seen in relation to the questionnaires, where the CG showed decreased functionality, 
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but not statistically significant. It is possible to conclude that the training focused on the 
core muscles have a beneficial effect in the management of the low back pain.  
 
Keywords: Exercise therapy; pilots; back pain; MRI 

Introdução 

O surgimento da aviação e o avanço da tecnologia permitiu que os aviões se tornassem 
cada vez mais rápidos e com maiores cargas G. Com isso, também aumentaram os 
efeitos da carga G sobre o corpo humano, especialmente a coluna lombar, gerando 
maiores queixas dos aviadores (Albrethen et al., 2016; Grassman et al., 2012). 
  
A causa da dor lombar está em íntima relação com as forças de aceleração que atuam 
sobre a coluna e com o posicionamento incorreto no cockpit (Albrethen et al., 2016). 
Durante os voos, os aviadores precisam passar um tempo prolongado na posição 
sentada em um assento pouco ergonômico, ao mesmo tempo que realizam manobras 
bruscas, sustentando o peso do capacete, a máscara de oxigênio e por vezes, dos 
óculos VGA (Grossman et al., 2012; Albrethen et al., 2016). Tudo isso submetidos a 
cargas que podem atingir picos de 7 a 9 vezes a força da gravidade (Shiri et al., 2015). 
  
Devido à alta demanda estabilizadora da coluna durante o voo, aviadores com menor 
força e resistência de tronco estão mais propensos a dor lombar (Andersen et al., 2017). 
Assim, pilotos com melhor preparo físico apresentam menos dor lombar. Outros fatores 
de risco relacionados a dor lombar são: idade, tempo acumulado de voo, tempo de 
descanso inadequado entre voos, stress e vibração (helicóptero). Como consequência, 
são frequentes as queixas de dor, ausências no trabalho, a diminuição da concentração 
e da performance durante o voo, além de mudanças na função no trabalho (Grossman 
et al., 2012; Albrethen et al., 2017). 
  
Apesar da literatura internacional apontar o alto índice de dor lombar em pilotos, ainda 
são poucos os estudos sobre a incidência, prevalência ou fatores de risco associados a 
lombalgia em pilotos no Brasil (Barreiros et al., 2005; De Oliveira et al., 2004). Quanto a 
evidências clínicas sobre intervenções, a literatura carece de mais estudos 
experimentais, deixando um enorme campo a ser explorado em futuras pesquisas. Dos 
estudos publicados em língua inglesa (Andersen et al., 2017; Andicochea et al., 2015; 
Sovellius et al., 2008; Green et al., 2006), apenas 2 são experimentais. Diante disso, o 
presente estudo objetiva analisar os efeitos crônicos de um protocolo de exercícios 
sobre a dor lombar em pilotos de caça da Força Aérea Brasileira. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo quase experimental, em que apenas os pilotos instrutores que 
estiveram dentro dos critérios de inclusão para esse estudo participaram. Obtendo-se a 
amostra de 14, dos quais, metade foi alocada para o grupo experimental (GE) e a outra 
para o grupo controle (GC). 
Os exames clínicos foram realizados no Laboratório de Análise da Performance 
Neuromuscular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LAPERN - UFRN), os 
exames de ressonância magnética foram realizados no Centro de Diagnóstico por 
Imagem do Hospital Universitário Onofre Lopes (CDI - HUOL) e o treinamento com 
exercícios para tratamento da lombalgia foi realizado na academia da FAB. 
Os participantes deviam atender aos seguintes critérios de inclusão: ser piloto de caça 
militar da Força Aérea Brasileira, do sexo masculino, instrutores de voo, com dor lombar. 
Os voluntários foram excluídos do estudo caso: não tenham voado nos últimos 3 meses; 
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refiram dor lombar agudizada ou abaixo de 2 na Escala Visual Analógica nos últimos 3 
meses; estejam em tratamento fisioterápico durante o período do estudo; possuam 
alguma doença cardíaca, neurológica, reumática, diabetes ou hipertensão não 
controlada ou não executem os procedimentos de avaliação de maneira correta, de 
forma a impossibilitar a captação dos dados. 
Os indivíduos do GE participaram de um programa de exercícios duas vezes na 
semana, durante 12 semanas. Os indivíduos do GC receberam explicação e 
demonstração de cartilha dos mesmos exercícios - após as 12 semanas de intervenção 
e após serem reavaliados. Uma ficha de avaliação padronizada foi utilizada para 
preenchimento de dados pessoais, antropométricos, informações sobre ocupação, 
histórico de saúde, padrão de exercício físico e informações sobre a dor, mensurada 
pela Escala Visual Analógica de Dor (EVA). Nessa mesma ficha foram registrados os 
dados das avaliações. Após assinarem o TCLE e responderem a ficha de avaliação, os 
aviadores foram avaliados quanto à postura, mobilidade, força isométrica e resistência 
de músculos estabilizadores de tronco. Durante 3 meses foi realizado o protocolo de 
treinamento e, logo após, ocorreu nova avaliação para verificar os efeitos do programa 
de treinamento sobre a dor, mobilidade, força e resistência dos músculos da coluna 
lombar. 
Para a avaliação postural, utilizou-se uma câmera fotográfica em um cenário com fundo 
preto; marcação vertical no banner com fita de 20 cm para calibração das imagens no 
software; marca de posicionamento do pés, fixada no chão à 30 cm de distância do 
fundo preto, para referência para posicionamento dos pés; um tripé simples para fixação 
da câmera na altura de 1,10m, à 3 metros de distância da marcação para os pés 
(Figueiredo et al., 2012); 12 bolas de isopor de 2 cm de diâmetro para marcar pontos 
fixos no indivíduo; fita dupla-face e fita métrica. O programa SAPO foi utilizado em um 
computador (Figueiredo et al., 2012). Para a avaliação da mobilidade lombar, foi 
utilizado o aplicativo para Iphone denominado iHandy level que opera como 
inclinômetro, confiável e validado (Kolber MJ et al., 2013). O dinamômetro manual 
Lafayette® - modelo 01165, USA foi utilizado para mensurar as forças de extensão de 
tronco e flexão com rotação, geradas durante cada contração voluntária isométrica 
máxima (CVIM). As fixações foram realizadas com faixa de velcro ajustáveis. Foram 
realizados o Questionário Nórdico Padronizado e o Índice Oswestry de Incapacidade 
para avaliar queixas musculoesqueléticas e mensurar incapacidade em pacientes com 
dor lombar, respectivamente. 
Quanto a ressonância magnética, os aviadores foram encaminhados ao Centro de 
Diagnóstico por imagem do Hospital Universitário Onofre Lopes (CDI - HUOL), onde 
realizaram o exame de ressonância magnética sem contraste da coluna cervical e 
lombar, utilizando-se sequências ponderadas em T1 e T2, com e sem saturação de 
gordura. As análises foram realizadas para os seguintes planos: Sagital FSE (TSE) - T1; 
Sagital FSE (TSE) - T2; Axial FSE (TSE) – T2; Sagital STIR. Dois médicos especialistas 
deram o diagnóstico em caso de alterações osteomusculares ou discais. 
O programa de exercícios proposto no presente estudo consiste em 11 exercícios, 
realizados com o auxílio de um tatame e uma bola, os quais foram demonstrados, 
orientados e supervisionados pelo avaliador. Os integrantes do grupo controle (GC) 
receberam explicação e demonstração de cartilha dos mesmos exercícios - após as 12 
semanas do período de intervenção e após serem reavaliados. Para todos os estudos, 
a análise estatística foi realizada por meio do software Statistical Package for the Social 
Science (SPSS) versão 20.0 para Windows. A normalidade de distribuição dos dados e 
a homogeneidade das variâncias foram verificadas por meio dos testes de Shapiro Wilk 
e Levene, respectivamente. A estatística descritiva foi apresentada através de média e 
desvios padrão ou mediana e interquartil. Um nível de significância de 5% (P<0.05) foi 
adotado para todas as análises estatísticas. O teste T independente foi usado para 
comparar as variáveis normais entre os grupos, enquanto que o teste T dependente foi 
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usado para comparar as variáveis normais intra-grupo. Os testes de Mann-whitney e 
Wilcoxon foram usados para os mesmos fins respectivamente, porém para as variáveis 
não-normais. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os integrantes do grupo experimental (GE) participaram de um programa de exercícios 
planejado para desenvolver mobilidade, estabilização, força e endurance dos músculos 
da coluna lombar. Esse programa é adaptado de um protocolo de exercícios, o qual foi 
bem-sucedido na diminuição da dor lombar em pilotos de helicóptero. 
A amostra foi composta por 16 instrutores de caça que aceitaram a participar do estudo. 
Dentre esses, 2 foram excluídos por estarem sem dor lombar nos últimos 3 meses. 
Assim, restaram 14, dos quais 7 se disponibilizaram a participar do protocolo de 
treinamento. O Power calculado foi de: 61.07%, Effect size: 0.51, Cohen´s d: 1.19 
(médio), diferença de 2.27 da EVA lombar entre grupos. Não havia diferença de 
características antropométricas, de horas de voo e tempo diário de exercício, entre os 
grupos, no início, como pode ser visto na tabela 1. 
Os dois grupos também começaram iguais com relação a intensidade de dores. Pode 
ser observado na análise intra-grupo na tabela 2 que o grupo experimental obteve 
diminuição significativa da lombalgia após se submeter ao protocolo de exercícios. O 
grupo quase experimental também apresentou menor intensidade da cervicalgia e 
lombalgia ao fim do período do protocolo de exercícios, quando comparado ao grupo 
controle. No grupo controle essas intensidades tenderam a aumentar, enquanto que no 
grupo de intervenção, tenderam a diminuir. 
Sobre diferenças pré e pós de EVA lombar e Oswestry, na comparação intra-grupo, 
percebe-se que no grupo controle, houve aumento na média de intensidade da dor 
lombar e no prejuízo da funcionalidade, porém a diferença não foi significativa (EVA pré 
e pós) (p= 0.20 - Wilcoxon e 0.30 – T-pareado, respectivamente). No grupo intervenção, 
a intensidade da dor lombar diminuiu e a funcionalidade melhorou, porém não 
significativamente (EVA lombar pré e pós, p= 0.18 – Wilcoxon e 0.33 – T pareado, 
respectivamente). Sobre diferenças pré e pós de EVA cervical e torácica, o teste de T 
pareado mostrou que no grupo controle, houve aumento significativo na intensidade da 
dor cervical pré e pós período de intervenção (p= 0.02). Ao contrário do grupo 
intervenção, o qual teve diminuição da dor, porém não significativa (p= 0.37). O teste de 
Wilcoxon mostrou que no grupo intervenção, não houve diferença entre a intensidade 
da dor torácica pré e pós (p=0.11). 
Dor lombar é uma reclamação comum entre pilotos e altos índices de lombalgia são 
encontrados em diversos estudos. Rintala e colaboradores encontraram a prevalência 
de 45% em pilotos da Força Aérea Finlandesa. Cerca de 60% dos pilotos poloneses de 
alta performance reclamaram de dor na coluna, em especial a lombar 
(TRUSZCZYŃSKA e colab., 2014). Grossman e colaboradores ainda relataram que 
88% dos pilotos que seu estudo analisou sentiam dor lombar de nível moderado. 
Nas suas análises, Grossman e colaboradores afirmam que a dor cervical é mais 
comum em pilotos de caça e de helicóptero e que 21% dos pilotos de caça avaliados 
sentiam dor moderada ou severa. Wagstaff e colaboradores encontraram que 72% dos 
pilotos noruegueses já sentiram dor cervical relacionada ao voo e 50% sentiram dor no 
último ano. Movimentos do corpo durante manobras de voo (WAGSTAFF e colab., 
2012), má postura (TRUSZCZYŃSKA e colab., 2014) e alta força G (HONKANEN e 
colab., 2018) parecem estar relacionados a dor cervical ou lombar nesses pilotos. É 
importante estudar a dor nas costas e a aviação por duas razões: a dor nas costas é 
uma importante causa de faltas no trabalho; e para o desenvolvimento de métodos 
preventivos adequados ao tipo de aeronave utilizada (GROSSMAN e colab., 2012). 
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A partir da aplicação do questionário Nórdico foi possível comprovar que as maiores 
queixas musculoesqueléticas nos pilotos de caça avaliados estão relacionadas à 
lombar. A porcentagem dos aviadores com a presença de sintomas nos últimos 12 
meses e últimos 7 dias foi maior nessa região. Entretanto, não há procura de assistência 
médica ou fisioterapêutica na mesma proporção e a sintomatologia parece não afetar 
as atividades de vida diária. Além disso, os sujeitos foram classificados com 
incapacidade leve, a partir do uso do índice de Oswestry. 
Os demais resultados deste extenso projeto, como dos testes de mobilidade, força, 
resistência e os resultados dos exames de ressonância nuclear magnética ainda se 
encontram em análise e em construção. 
 
Conclusão 

 
Após o programa de exercícios, o grupo quase experimental apresentou menor dor 
quando comparado ao grupo controle, com diferença média de 3.26 pontos da Escala 
Visual Analógica de dor. Esses resultados sugerem que o treinamento focado na 
musculatura do core e baseado no método pilates contribuem positivamente para o 
controle da dor lombar e possivelmente para o aumento das demais variáveis de 
desempenho muscular a serem analisadas. 
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Tabela 2 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1846 

 

CÓDIGO: SB0714 

AUTOR: JOSE LUCAS PEREIRA DE ARAUJO 

ORIENTADOR: BONIEK CASTILLO DUTRA BORGES 

 

 

TÍTULO: Eficácia clínica de peróxidos de carbamida e hidrogênio no clareamento 

dentário de consultório 

Resumo 

 
O estudo objetiva avaliar a eficácia e a estabilidade de cor geradas por produtos a base 
de peróxido de hidrogênio 35% e peróxido de carbamida 37%, na técnica de 
clareamento dentário de consultório. Trata-se de um ensaio clínico controlado, 
randomizado, duplo cego e do tipo boca dividida com 6 meses de acompanhamento. 
Quarenta e cinto voluntários participaram de 02 grupos, denominados G1 (grupo 
controle) que utilizou peróxido de hidrogênio 35% e G2 (grupo experimental) que utilizou 
peróxido de carbamida 37%. Os participantes foram submetidos a 03 sessões de 
clareamento com peróxido de hidrogênio 35% e peróxido de carbamida 37% com 
aplicação única de 40 minutos para cada gel, em seu respectivo lado de aplicação e 
intervalo de 07 dias entre as sessões. A aferição de cor foi feita antes e após cada 
sessão de clareamento. A análise estatística foi feita através dos testes T Student 
pareado e ANOVA 2 fatores com pós teste de Tukey. Para ambos os géis, a estabilidade 
de cor manteve-se após 3 e 6 meses. 
 
 
Palavras-chave: Clareamento dentário. Peróxido de hidrogênio. Peróxido de carbamida. 

TITLE: Clinical efficacy of carbamide and hydrogen peroxides in the dental office 

whitening 

Abstract 

 
The purpose is to evaluate the efficacy and color stability generated by a product based 
on 35% hydrogen peroxide and 37% carbamide peroxide in the dental office whitening 
technique. This is a controlled, randomized, double-blind, split-mouth, 6-month follow-up 
clinical trial. Forty-one volunteers participated in two groups, G1 (control group) side that 
used hydrogen peroxide at 35% and G2 (experimental group) side that used 37% 
carbamide peroxide. The volunteers underwent three bleaching sessions with 35% 
hydrogen peroxide and 37% carbamide peroxide with a single application of 40 minutes 
for each gel, on their respective side of application and seven days interval between 
each session. Color was measured before and after each bleaching session. Statistical 
analysis was performed using paired Student T tests and ANOVA 2 factors with Tukey 
post test. For both gels, the color stability was maintained after 3 and 6 months. 
 
 
Keywords: Dental whitening. Carbamide Peroxide. Hydrogen Peroxide. 

Introdução 
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O clareamento dental é um tratamento estético conservador, utilizado para proporcionar 
dentes mais brancos e com isso melhorar o sorriso e a autoconfiança dos pacientes, 
proporcionando um impacto positivo na qualidade de vida dos mesmos (MEHTA et al., 
2018). A técnica consiste na aplicação dos géis clareadores na face vestibular dos 
dentes a serem clareados. O oxigênio molecular liberado pela reação de oxirredução 
penetra na estrutura dentária, causando uma quebra dos pigmentos responsáveis pela 
alteração da cor, proporcionando dentes mais claros (LIMA et al., 2012). 
Esse mecanismo de ação pode ser obtido de duas técnicas. O clareamento caseiro 
envolve a aplicação de agentes clareadores, na maioria das vezes, à base de peróxido 
de carbamida, já o clareamento em consultório emprega concentrações mais altas de 
peróxido de hidrogênio (AHRARI et al., 2015).Apesar da alta taxa de sucesso das 
técnicas no clareamento de dentes, a sensibilidade dentária relatada pelos pacientes é 
o efeito adverso mais comum relacionado ao procedimento de clareamento, 
especialmente quando o peróxido de hidrogênio altamente concentrado é utilizado na 
técnica de consultório (PEIXOTO et al., 2018). 
Dentre as possibilidades para que se possa reduzir a sensibilidade dentária no 
clareamento de consultório, surgiu a utilização do peróxido de carbamida em detrimento 
do peróxido de hidrogênio (MATIAS et al., 2013). O peróxido de carbamida dissocia-se 
em peróxido de hidrogênio (aproximadamente um terço de sua concentração anterior) 
e ureia, que se decompõe em água e amônia (LUQUE-MARTINEZ et al., 2016). A 
redução da sensibilidade dentária no clareamento de consultório pode ser esperada 
quando usado o peróxido de carbamida, visto que a menor concentração de peróxido 
de hidrogênio está disponível (PEIXOTO et al., 2018). Entretanto, não há relatos de 
estudos clínicos na literatura comparando a eficácia do peróxido de carbamida na 
técnica de clareamento de consultório bem como seus efeitos sobre a sensibilidade 
dentária, especialmente quanto à duração do clareamento. 
Diante do exposto, o objetivo desse ensaio clínico foi avaliar a eficácia do peróxido de 
carbamida a 37% usado para técnica de consultório em comparação com o peróxido de 
hidrogênio a 35%. A hipótese nula testada foi que não haveria diferenças na efetividade 
dos géis. 
 
Metodologia 

 
Este ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego do tipo boca dividida com 6 
meses de acompanhamento, seguiu as normas do CONSORT (Consolidated Standarts 
of Reporting Trials Statement) com todos os aspectos éticos e estruturais (SCHULZ; 
ALTMAN; MOHER, 2010). Foi aprovado (CAAE: 80007517.8.0000.5537) pelo comitê de 
ética da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). O protocolo do estudo 
foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) sob o número (RBR-
366zkv). 
Os pacientes incluídos no estudo tinham que apresentar os 20 dentes (segundo pré-
molar a segundo pré-molar) presentes nos arcos, assinar o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, ter mais de 18 anos, estar apto a retornar para consultas periódicas, 
ser livre de cárie, ter boa higiene oral, não apresentar hipersensibilidade dentária a frio 
e/ou quente. Já os pacientes que possuíssem restaurações nos dentes (segundo pré-
molar a segundo pré-molar), tivessem alguma patologia grave na cavidade oral, 
mulheres grávidas ou lactantes, pacientes que apresentassem cálculo excessivo ou 
com manchas severas nos locais estudados, usuários de drogas, álcool ou analgésicos, 
foram excluídos. 
O resultado primário deste estudo foi o risco da sensibilidade global imediata ao 
clareamento. Foram necessários 36 voluntários por grupo para obter 80% de chance de 
detectar diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em um nível de 
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significância de 5%. Considerando a possibilidade de perda amostral, 45 voluntários 
foram incluídos por grupo. o tamanho da amostra foi calculado no site 
www.sealedenvelope.com. o presente estudo foi capaz de detectar um efeito de alta 
significância. 
O estudo clínico foi categorizado em dois grupos, sendo eles: 
G1 - Grupo controle: utilizou peróxido de hidrogênio 35% (Whitness HP AutoMixx, FGM 
Ind., Joinville, Santa Catarina, Brasil). Foram três sessões do clareamento e em cada 
sessão foi realizada 1 aplicação de 40 minutos, com um intervalo de 7 dias entre as 
sessões. 
G2 – Grupo experimental: utilizou peróxido de carbamida 37% (Powerbleaching 37% 
Office, BM4, Palhoça, Santa Catarina, Brasil). Foram três sessões do clareamento e em 
cada sessão foi realizada 1 aplicação de 40 minutos, com um intervalo de 7 dias entre 
as sessões. 
No primeiro dia foi fornecido aos participantes, uma escova dental macia (Escova Dental 
Sorriso Fort Protect Macia, Colgate-Palmolive, Brasil) e um tubo de creme dental 
(Colgate Total12, Colgate, Brasil). O paciente recebeu orientações da quantidade de 
creme dental necessária para escovação por escrito, correspondendo a uma quantidade 
equivalente a um grão de ervilha e também quantas vezes seriam necessárias as 
escovações de acordo com o fabricante. A Colgate recomenda escovação 03 vezes ao 
dia. 
No dia 01, foi realizada a primeira sessão de clareamento dental de consultório, no arco 
superior e inferior, antecedida pela profilaxia. A proteção gengival foi realizada utilizado 
a barreira gengival (Top Dam, FGM Ind., Joinville, Santa Catarina, Brasil), com auxílio 
do afastador labial (Arc Flex, FGM Ind., Joinville, Santa Catarina, Brasil) a fim de se 
evitar queimadura química devido ao potencial cáustico do gel clareador. Após finalizada 
a proteção gengival, os pacientes foram submetidos ao tratamento clareador com o 
peróxido de hidrogênio 35% e peróxido de carbamida 37%. Foram 3 sessões do 
clareamento e em cada sessão foi realizada 1 aplicação de 40 minutos, com um 
intervalo de 7 dias entre as sessões, a remoção do gel ao final de cada aplicação foi 
com auxílio do sugador, totalizando 3 sessões com o peróxido de carbamida e 3 sessões 
do peróxido de hidrogênio 35% em cada hemiarcada. No 7º dia após a primeira sessão, 
foi realizada a segunda sessão, que aconteceu assim como a primeira e no 14º foi 
realizada a terceira e última sessão do clareamento em ambas arcadas. 
A aferição de cor foi realizada por um examinador previamente calibrado, utilizando a 
escala VITA Classical (PEIXOTO et al., 2018; GOODSON et al., 2005; AL SHETHRI et 
al., 2003; BRAUN; JEPSEN; KRAUSE, 2007). 
A avaliação de cor foi realizada através de uma comparação visual utilizando as guias 
da escala de cor, que nos permite um arranjo do valor de cor mais claro (B1) para o 
mais escuro (C4) e a conversão em figuras 1–16 (KOSE et al., 2011; BORGES et al., 
2018). 
Para determinação do grupo controle, foi utilizada uma moeda, onde “cara” correspondia 
ao lado direito e “coroa” ao lado esquerdo. O lado oposto, ao que era utilizado o Peróxido 
de Hidrogênio (grupo controle) após randomização, aplicava-se o Peróxido de 
Carbamida (grupo experimental). 
Os participantes e o avaliador da pesquisa não sabiam quais géis foram utilizados. 
Os dados de mudança de cor foram submetidos a análise de variância ANOVA 2 fatores 
com pós-teste de Tukey (p<0,05) com auxílio do software GraphPad Prism 8.0. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 
O fluxograma do estudo clínico foi apresentado na figura 1. 
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Mudança de cor 
Houve diferença estatisticamente significativa entre as alterações de cor (através do 
tempo) para um mesmo gel clareador (p <0.05). Houve diferença estatisticamente 
significativa entre os géis clareadores para as alterações de cor no mesmo período de 
tempo. As comparações entre os grupos estão listadas na Tabela 2. 
Na comparação entre as alterações de cor através do tempo para um mesmo gel 
clareador, os dois peróxidos demonstraram maior valor de cor na análise inicial, 
diminuindo esse valor até se igualarem após terceira sessão. Para ambos os géis, a cor 
obtida após a 3ª sessão foi mantida após 3 e 6 meses. 
Na comparação entre os géis clareadores dentro de um mesmo período de tempo, não 
houve diferença estatisticamente significativa na cor inicial, antes da 2ª sessão, após a 
3ª sessão, após 3 meses e após 6 meses. O peróxido de carbamida demonstrou clarear 
menos nas aferições de cor realizadas logo após a 1ª sessão e logo após a 2ª sessão 
em relação ao peróxido de hidrogênio. 
DISCUSSÃO 
As pesquisas sobre clareamento dentário sofreram avanços significativos 
recentemente. Produtos novos foram introduzidos e estudados (ONTIVEROS; 
ELDIWANY; PARAVINA, 2012), como o agente clareador à base de peróxido de 
carbamida a 37% deste estudo, que manteve a eficácia clínica em comparação com 
peróxido de hidrogênio a 35%. Assim, a hipótese do estudo foi parcialmente aceita, 
divergindo do achado de PEIXOTO et al. (2018), que apesar da redução da 
sensibilidade comprovado proporcionada pelo peróxido de carbamida, também 
constataram uma mudança de cor reduzida quando comparada com peróxido de 
hidrogênio a 35%. Esse resultado se deve possivelmente ao gel clareador à base de 
peróxido de hidrogênio 35% utilizado, como pode ter sido influenciado também pelo 
meio ambiente bucal diferente, não se tratando de um estudo do tipo boca-dividida, ou 
mesmo pela quantidade de sessões as quais os pacientes foram submetidos, no caso 
duas sessões, que quando comparada ao presente estudo, após a segunda sessão o 
peróxido de carbamida apresentou maiores valores quando comparados com o peróxido 
de hidrogênio. 
A menor sensibilidade proporcionada pelo peróxido de carbamida a 37% pode ser 
justificada pelo seu mecanismo de ação. O peróxido de carbamida dissocia-se em 
peróxido de hidrogênio e ureia; o peróxido de hidrogênio reduz ainda mais, a água e 
oxigênio e a ureia a amônia e dióxido de carbono (LUQUE-MARTINEZ et al., 2016). 
Independentemente do gel utilizado, o componente ativo do clareamento é o mesmo: 
peróxido de hidrogênio (uma solução de 10% de peróxido de carbamida é 
aproximadamente 3,5% de peróxido de hidrogênio e 6,5% de ureia) (LUQUE-
MARTINEZ et al., 2016). Em relação à sensibilidade dentária, esse efeito adverso está 
fortemente relacionado à presença de peróxidos e seus subprodutos atingindo a câmara 
pulpar para ativar a TRAP1 (canal catiônico potencial transiente do receptor com o 
domínio 1 da ankirina) (MARKOWITZ, 2010). Portanto, a menor sensibilidade dentária 
pode ser explicada pela menor concentração de peróxido de hidrogênio disponível. 
A liberação do peróxido de hidrogênio ativo em géis de peróxido de carbamida é mais 
lenta do que em produtos à base de peróxido de hidrogênio. Cerca de 50% de seu 
peróxido é liberado nas primeiras 2 a 4 h, e o restante nos próximos 2 a 6 h. Dessa 
forma, sempre haverá peróxido de hidrogênio disponível para oxidação devido à 
liberação lenta, permitindo melhor oxidação da matriz orgânica da dentina (LUQUE-
MARTINEZ et al., 2016), justificando-se o peróxido de carbamida demonstrar maiores 
valores de cor após a 1ª sessão e após a 2ª sessão em relação ao peróxido de 
hidrogênio, e depois a igualdade e manutenção desses valores proporcionada pelo 
peróxido de carbamida a 37% quando comparado com peróxido de hidrogênio a 35%. 
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A estabilidade da cor dos dentes vitais manteve-se pelo período de 6 meses para ambos 
os géis, como obtido pelo estudo de BERSEZIO et al. (2018) ao analisar a estabilidade 
dos géis para clareamento de dentes não-vitais nesse mesmo período de tempo. 
Os resultados deste ensaio clínico demonstraram que concentrações elevadas de 
peróxido de carbamida, como à base de 37%, efetivamente alcançam efeitos 
satisfatórios de clareamento quando usados em aplicação única de 40 minutos, em três 
sessão, em comparação com o peróxido de hidrogênio a 35%. Além disso, apresentou 
menor nível de sensibilidade dentária relatado pelos pacientes. A eficácia clínica 
alcançada com a cor, associada a redução da sensibilidade relatada pelos pacientes 
devem ser considerados em qualquer protocolo de clareamento. Dessa forma, o 
cirurgião-dentista pode contribuir para melhorar a conduta no tratamento clareador e 
tornar o procedimento mais atrativo e menos sintomatológico para os pacientes, sendo 
de grande valia científica. 
 
Conclusão 

 
O clareamento dentário em consultório utilizando o peróxido de carbamida a 37% em 
aplicação única de 40 min e total de três sessões não compromete a eficácia clínica 
relacionada a cor e duração em longo prazo quando comparada com peróxido de 
hidrogênio a 35%. 
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Quadro 1 - Composição dos géis clareadores 
 

 
Tabela 1 - Ordenação da escala VITA variando de acordo com o valor B1 (cor mais 
clara) e C4 (cor mais escura) 
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Figura 1 - Fluxo detalhado do ensaio clínico 
 

 
Tabela 2 - Média (desvio padrão) das alterações de cor através do tempo de acordo 
com o gel clareador utilizado. 
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TÍTULO: ESCANEAMENTO INTRA-ORAL E EXTRA-ORAL EM PACIENTES 

REABILITADOS COM PROTOCOLOS MANDIBULARES 

Resumo 

Este estudo clínico transversal/controlado objetivou avaliar a veracidade de uma nova 
técnica de escaneamento intraoral para capturar a angulação e distância de implantes 
em arcos desdentados mandibulares. Pacientes reabilitados com prótese provisória 
mandibular total fixa implantossuportada retida por quatro implantes foram submetidos 
a três métodos de moldagem. Grupo SC (escaneamento intraoral com os corpos 
digitais), grupo SD (escaneamento intraoral com o dispositivo) e grupo CT (captura de 
transferência da posição dos implantes e escaneamento do modelo mestre com um 
scanner de laboratório). Os dados em STL foram sobrepostos. Então, definiu-se um 
sistema de coordenadas para projeção tridimensional de cada implante. As variações 
nestas coordenadas para os deslocamentos lineares (x, y e z), angulares (XY, XZ e YZ) 
e suas variações (XY, XZ e YZ) foram comparadas estatisticamente (p<0,05) 
(n=60/implante). Em seguida, mensurou-se as distâncias intercilíndricas (n=40). Na 
busca de correlações entre as distâncias e eixos das coordenadas, utilizou-se o 
coeficiente de correlação de Spearman (p<0,05). O grupo SD apresentou valores de 
veracidade melhores que o SC para as variações de y, z e D quando comparado com o 
grupo CT e valores menores de deslocamento angular que o SC para as variações XY 
e total YZ, além de valores médios mais próximos ao CT quanto as distâncias entre os 
implantes. Não foram observadas correlações significativas entre as distâncias e eixos 
das coordenadas. 
 
Palavras-chave: Imageamento tridimensional; CAD/CAM; Arcada Edêntula. 

TITLE: Intra-oral and extra-oral scanning in patients rehabilitated with mandibular 

protocols. 

Abstract 

This cross-sectional/controlled clinical study aimed to evaluate the veracity of a new 
intraoral scanning technique to capture the angle and distance of implants in mandibular 
edentulous arches. Rehabilitated patients with a fixed implant-supported total 
mandibular temporary prosthesis retained by four implants were submitted to three 
impression methods. SC group (intraoral scanning with digital bodies), SD group 
(intraoral scanning with the device) and CT group (transfer of implant position and master 
model digitizing with a laboratory scanner). The STL data set was overlaid. Then, a 
coordinate system was defined for the three-dimensional projection of each implant. The 
variations in these coordinates for linear (x, y and z), angular (XY, XZ and YZ) 
displacements and their variations (XY, XZ and YZ) were compared statistically (p <0.05) 
(n = 60 / implant). After, the inter-cylindrical distances (n=40) were measured. In the 
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search for correlations between the distances and axes of the coordinates, Spearman's 
correlation coefficient (p <0.05) was used. The SD group showed veracity values better 
than the SC for the variations y, z and D when compared to the CT group and lower 
values of angular displacement than the SC for the variations XY and total YZ, besides 
of mean values closer to the CT regarding the distances between the implants. No 
significant correlation was observed between the distances and axes of the coordinates. 
 
Keywords: Imaging, Three-Dimensional; CAD/CAM, Jaw, Edentulous. 

Introdução 

O ajuste passivo de estruturas protéticas é requisito determinante para o sucesso e 
longevidade em próteses totais fixas implantossuportadas (MENINI et al., 2017). A 
ausência de passividade exerce sobrecarga adicional aos componentes protéticos 
contribuindo para futuras complicações (GHERLONE et al., 2015). Diante dessa 
necessidade e das limitações das técnicas de moldagem convencional, surge a 
tecnologia CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing) e os 
scanners intraorais com o objetivo de eliminar os erros inerentes ao método 
convencional (AMIN et al., 2017) e reduzir o tempo de trabalho (VANDEWEGHE et al., 
2016), proporcionando assim, maior conforto aos pacientes (CAPPARE et al., 2019). 
Estudos mostraram maior precisão ou similaridade dos scanners intraorais em 
comparação ao método convencional para a captura da posição de múltiplos implantes 
(AMIN et al., 2017; RECH-ORTEGA et al., 2019), previsibilidade para digitalizar um 
único implante (LEE e GALLUCCI, 2013; LIN et al., 2013; ABDEL-AZIM et al., 2014), 
assim como as restaurações monolíticas (JODA e BRAGGER, 2014). No entanto, ainda 
apresenta limitação para digitalizar rebordos desdentados em decorrência da ausência 
de características anatômicas evidenciadas (VANDEWEGHE et al., 2016). Estas, 
quando associadas a múltiplos implantes, torna-se ainda mais desafiadora, uma vez 
que o scanner tem dificuldade em diferenciar os corpos digitais e, consequentemente, 
capturar com precisão a posição deles corretamente (ANDRIESSEN et al., 2014). Diante 
disso, foram relatadas técnicas para permitir com precisão a digitalização de múltiplos 
implantes (PRADÍES et al., 2014; ITURRATE et al., 2018; LAMBERT et al., 2020; FANG-
YU et al., 2020). Pradíes et al (2014), descreveram um novo método para capturar com 
precisão a posição dos implantes. Para isso utilizou-se da tecnologia 
estereofotogramétrica. No entanto, o arquivo STL gerado por essa tecnologia apenas 
captura com exatidão a posição dos implantes, mas não contém informações sobre as 
demais topografais da boca. Embora os autores tenham associado ao scanner intraoral 
ou de laboratório para contornar tal limitação, esta tecnologia ainda não é uma realidade 
clínica. Iturrate et al (2018), desenvolveram um dispositivo geométrico simulando a 
topografia de uma prótese com o objetivo de melhorar a precisão de captura da posição 
dos implantes. Os resultados mostraram que o dispositivo melhorou os valores de 
acurácia (precisão e veracidade), possibilitou referência ao processo de digitalização, 
no entanto independentemente do tipo de scanner intraoral utilizado, os valores de 
acurácia foram piores em mandíbulas desdentadas. Lambert et al (2020), demonstraram 
uma técnica para arco reabilitado com múltiplos implantes, na qual projetou sobre um 
modelo em gesso, obtido por moldagem convencional uma subestrutura metálica, 
desenvolvida pelos mesmos autores, e a partir disso, sugeriu um escaneamento 
intraoral ou de laboratório. No entanto, o fluxo de trabalho associou o método digital com 
o convencional. Fang-Yu et al (2020), descreveram o fluxo de trabalho para a confecção 
de um dispositivo, sugerindo a utilização deste para fabricação de prótese do tipo total 
fixa implantossuportada, porém não apresentou dados de precisão ou fabricação de 
estruturas que comprovem a indicação do dispositivo. Portanto, diante das limitações 
que envolvem a digitalização de múltiplos implantes e das tentativas, sem sucesso, de 
desenvolvimento de novas técnicas para melhorar a precisão dos scanners intraorais, 
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propôs-se a realização deste estudo transversal e controlado, para responder o seguinte 
questionamento: “a nova técnica de escaneamento intraoral captura com veracidade a 
angulação e distância entre os implantes em arcos desdentados mandibulares?”. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo do tipo transversal/controlado realizado entre novembro de 2019 
e fevereiro de 2020. Três possibilidades de capturar a posição dos implantes foram 
testadas e comparadas neste estudo: escaneamento intraoral com os corpos digitais 
(Grupo SC), escaneamento intraoral com o dispositivo (Grupo SD) e captura de 
transferência da posição dos implantes (Grupo CT). Considera-se o grupo SD o teste 
desse estudo, enquanto o grupo SC controle do escaneamento intraoral, uma vez esse 
método é o preconizado pelo fabricante do scanner, e CT o controle do método 
convencional (padrão ouro da literatura). Esta pesquisa foi aprovada e registrada no 
Registrado Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC), com parecer RBR-4kcvpb. Para o 
cálculo amostral, utilizou-se o programa estatístico Action e a diferença entre médias e 
desvio-padrão para as variáveis dependentes principais: angulação tridimensional dos 
implantes e distância entre os implantes, considerando um nível de confiança de 95% e 
poder da amostra de 80%. Para a variável “avaliação angular tridimensional” se utilizou 
como parâmetro o estudo de Kim et al (2019) (n = 39 implantes) e para a variável 
“distância tridimensional entre implantes” se utilizou o estudo de Braian et al (2018) (n = 
60 distâncias). Para a realização deste estudo, pacientes com no mínimo um ano da 
reabilitação com prótese provisória mandibular do tipo total fixa implantossuportada por 
quatro implantes sem perda de implantes nem doenças periimplantares foram 
convidados ao Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte para reabilitação com prótese total fixa implantossuportada híbrida. Após 
avaliação clínica e radiográfica dos implantes, iniciou-se a realização das moldagens, a 
se iniciar pelas digitais, que foram realizadas por um único técnico experiente e 
orientado quanto ao procedimento. Todos os procedimentos de escaneamento intraoral 
foram realizados no mesmo equipo odontológico, sob a mesma fonte de luminosidade 
e tom. Quanto à técnica de escaneamento intraoral, respeitou-se as instruções do 
fabricante do scanner (3Shape-TRIOS®) e todas as varreduras foram conduzidas a 
partir da sequência: face oclusal/incisal da extremidade esquerda do arco até a 
extremidade direita, seguindo para a face vestibular e finalizando com a face lingual 
(GOODACRE et al., 2018). Inicialmente, o torque dos minipilares foi conferido (32 N/cm) 
e os corpos digitais (Neodent, São Paulo - SP, Brasil) parafusados aos minipilares com 
torque de 10 N/cm (instrução do fabricante). A primeira varredura intraoral foi então 
realizada. Sobre os corpos digitais foi anexado um dispositivo, cujo planejamento foi 
realizado por intermédio da interface gráfica de software (Fantabulous Bruticus-Migelo, 
Tinkercad) de desenho CAD (Computer Assisted Design). Esse consiste em um 
conjunto de três componentes: pino rosqueável com encaixe bola, suporte para união 
dos corpos digitais de escaneamento e uma barra rígida, a qual une os corpos de 
escaneamento. Com o dispositivo montado, realizou-se a segunda varredura intraoral. 
Em ambas as varreduras, após a obtenção da digitalização do posicionamento e 
angulação dos implantes, a imagem foi arquivada no software (3Shape-TRIOS®) e 
convertida em arquivo STL. A seguir, iniciou-se a captura da posição dos implantes pelo 
método convencional. Para a confecção do index foi feita a captura das posições dos 
implantes com transferentes do tipo quadrado (Neodent, São Paulo-SP, Brasil) para 
minipilar. Após a inspeção visual realizada pelo operador, o index foi enviado para o 
laboratório para confecção do modelo em gesso, utilizando gesso Durone Tipo IV 
(Dentsply, Vila Gertrudes, São Paulo – SP). Depois da acrilização do gesso os 
transferentes foram desparafusados. Com os modelos confeccionados, estes foram 
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digitalizados por um scanner de laboratório (Zirkozahn® S600 ARTI Scan) com os 
mesmos corpos digitais utilizados durante o escaneamento intraoral (Neodent, São 
Paulo-SP, Brasil). A seguir, as digitalizações foram convertidas em arquivo STL para as 
análises. Baseado no estudo de Alikhasi et al (2018), as coordenadas dos centroides 
(x-, y- e z-) foram calculados através do software GOM Inspect (GOM GmbH, 
Alemanha). Os dados foram fornecidos automaticamente pelo software, dando valores 
referentes às coordenadas para o implante de cada modelo avaliado, para posterior 
correlação com os planos de projeção (XY, XZ e YZ). A mudança no eixo de angulação 
dos implantes, indicado pelos corpos digitais, com o eixo correspondente ao modelo 
nominal foi fornecida em graus. As distâncias entre os implantes foram mensuradas 
através do software GOM Inspect baseado na metodologia proposta por Brain et al 
(2019). Assim, determinou-se as distâncias P1-P2, P2-P3, P3-P4, P4-P1, P1-P3, P2-P4 
(Sendo P1 a posição do implante posterior direito, P2 a posição do implante anterior 
direito, P3 a posição do implante anterior esquerdo e P4 a posição do implante posterior 
esquerdo) para todos os modelos virtuais. As medidas das coordenadas e das 
distâncias entre os implantes foram realizadas por um operador calibrado e experiente. 
Duas aferições foram obtidas para cada distância em tempos diferentes, com intervalo 
de 15 dias. Mediante amostra repetida, realizou-se a média das aferições. Os dados 
foram inseridos e analisados no software SPSS (IBM Statistics 22). Utilizou-se os testes 
não-paramétricos de Friedman com o pós-teste para a variável “distância tridimensional 
entre os implantes”. Para a variável “avaliação angular tridimensional”, utilizou-se o teste 
de Wilcoxon. assumindo uma significância estatística de p<0,05. Na busca de 
correlações entre os eixos de coordenadas e distância entre os implantes, utilizou-se o 
coeficiente de correlação de Spearman, assumindo uma significância estatística de 
p<0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os deslocamentos lineares de cada implante foram avaliados para comparar a 
veracidade entre o grupo SC (escaneamento intraoral com os corpos digitais) e grupo 
SD (escaneamento intraoral com os corpos digitais e com o dispositivo) a partir da 
diferença com o grupo CT (captura de transferência da posição dos implantes). Quanto 
aos deslocamentos lineares, ao compararmos os valores de delta entre o escaneamento 
intraoral com os corpos digitais (SC) e dispositivo (SD), diferenças estatisticamente 
significativas foram encontradas no delta-y (mediana SC: 2,82; mediana SD: 0,63) e 
delta-z (mediana SC: 2,06; mediana SD: 0,70) total. O implante anterior direito (P2) foi 
o único dos quatro implantes que apresentou diferença estatisticamente significativa 
(mediana SC: 2,99; mediana SD: 0,02). Para o desvio 3D total (delta-D), observou-se 
diferença estatisticamente significativa entre o grupo SC e SD (mediana SC: 4,38; 
mediana SD: 2,28) (p<0,05). Portanto, os resultados de veracidade para os 
deslocamentos lineares mostraram que o grupo SD foi o que mais se aproximou do 
grupo CT, quanto ao delta-y, delta-z e delta-D. Ao comparar delta-x total (mediana SC: 
0,17; mediana SD: 0,21) e por implante, diferenças estatisticamente não foram 
encontradas (p>0,05). Assim, o grupo SD apresentou resultados de veracidade 
superiores ao grupo SC e mais próximo do grupo CT. No que se refere aos valores de 
deslocamento angular absoluto nos planos XY, XZ e YZ, na comparação entre os grupos 
SC e SD, diferenças estatisticamente foram encontradas no ângulo de projeção total da 
variação XY (SC: -2,59; SD: -0,61; p=0,019) e total da variação YZ (SC: 4,78; SD:1,04; 
p=0,015). Dessa forma, podemos dizer que o grupo SD apresentou menor variação 
angular e foi o que mais se aproximou do grupo CT, o contrário não ocorreu com o grupo 
SC. Quando se avaliou o implante individualmente não foram observadas diferenças 
estatisticamente significativas (p>0,05). Um total de 60 distâncias entre os implantes 
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foram avaliados em 10 participantes com 40 implantes. As medianas das distâncias 
entre os implantes foram para o grupo SC de 20,15, SD de 21,46 e CT de 21,52. Na 
busca de comparar os grupos observou-se diferença estatística significativa (p=0,011), 
as custas da comparação entre SC e CT, considerando as distâncias do grupo SC 
inferiores ao grupo CT. Quando comparado os grupos SD e CT (p=0,011) não foram 
observadas diferenças estatísticas, mostrando que as distâncias do grupo SD, mesmo 
sendo numericamente menores do que as do grupo CT, foram estatisticamente 
semelhantes. Quando se correlacionou as distâncias entre os implantes e os eixos (x-, 
y- e z-) para os grupos: SC, SD e CT, não se observou correlações significativas. Dessa 
forma, os valores sugerem que, para as distâncias entre os implantes apresentadas por 
esse estudo, não existe correlação com o desvio 3D total por implante. Em razão da 
pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 que resultou na interrupção de todos os 
atendimentos no Departamento de Odontologia da UFRN a partir de março de 2020, a 
qualidade do assentamento dos protocolos nos modelos impresso e convencional não 
foi avaliada, bem como a avaliação digital sobre a influência do número de implantes (3 
ou 4) na precisão do escaneamento intra e extraoral. 
 
Conclusão 

 
Diante das limitações que envolvem esse estudo, as seguintes conclusões foram 
tiradas: • Quanto aos deslocamentos lineares, o escaneamento intraoral com o 
dispositivo apresentou valores de veracidade melhores em relação ao escaneamento 
intraoral com os corpos digitais e mais próximo a moldagem convencional, para os eixos 
y e z dos implantes; • O escaneamento intraoral com o dispositivo apresentou menor 
variação angular para os ângulos de projeção total das variações XY e YZ em relação 
ao escaneamento intraoral com os corpos digitais e mais próximo a moldagem 
convencional; • Quanto as distâncias entre os implantes, o escaneamento intraoral com 
o dispositivo foi o mais se aproximou da moldagem convencional; • Não foram 
observadas correlação entre as distâncias e eixos (x-, y- e z-) dos implantes 
apresentadas por esse estudo. 
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TÍTULO: Inadequação do consumo alimentar e dietético de zinco em pacientes 

oncológicos 

Resumo 

 
O câncer é definido como enfermidade multicausal crônica, em que as células possuem 
crescimento descontrolado. Resulta de vários fatores, sendo um dos principais, a dieta 
inadequada. As fases de iniciação, promoção e progressão de carcinogênese têm sido 
frequentemente relacionadas ao estresse oxidativo. Dentre os antioxidantes, o zinco 
desempenha um papel importante em vários processos fisiológicos e na manutenção 
dos sistemas imunológico e anti-inflamatório. OBJETIVO: Analisar a inadequação do 
consumo alimentar e dietético de zinco em pacientes oncológicos. MÉTODO: Estudo 
observacional, transversal e prospectivo. Os dados de ingestão habitual de nutrientes 
foram coletados por meio de 2 Recordatórios 24h. A prevalência de ingestão 
inadequada de zinco foi estimada usando método de ponto de corte (EAR) após o ajuste 
para variações intra e interpessoais e energia. RESULTADOS: Amostra foi composta 
por 69 pacientes com média de idade de 54 (±22,2) anos e predominância do sexo 
feminino (58%). A inadequação de zinco atingiu 35,94% para as mulheres e 52,39% 
para os homens. CONCLUSÃO: Com o presente trabalho pode-se concluir que este 
grupo de pacientes oncológicos apresentou uma alta prevalência de inadequação na 
ingestão do zinco. Desta forma, a orientação nutricional individualizada é indispensável 
para evitar carências nutricionais em indivíduos com câncer. 
 
 
Palavras-chave: Neoplasias; Consumo de alimentos; Zinco. 

TITLE: Inadequacy of food and dietary consumption of zinc in cancer patients 

Abstract 

 
Cancer is defined as a chronic multicausal disease, in which cells have uncontrolled 
growth. It results from several factors, one of which is the inadequate diet. The stages of 
initiation, promotion and progression of carcinogenesis have often been related to 
oxidative stress. Among antioxidants, zinc plays an important role in various 
physiological processes and in maintaining the immune and anti-inflammatory systems. 
OBJECTIVE: To analyze the inadequacy of food and dietary consumption of zinc in 
cancer patients. METHOD: Observational, cross-sectional and prospective study. The 
usual nutrient intake data were collected through two 24-hour recalls. The prevalence of 
inadequate zinc intake was estimated using the cut-off method (EAR) after adjusting for 
intra and interpersonal and energy variations. RESULTS: The sample consisted of 69 
patients with a mean age of 54 (± 22.2) years and predominantly female (58%). The 
inadequacy of zinc reached 35.94% for women and 52.39% for men. CONCLUSION: 
With the present study, it can be concluded that this group of cancer patients had a high 
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prevalence of inadequate zinc intake. Thus, individualized nutritional guidance is 
essential to avoid nutritional deficiencies in individuals with cancer. 
 
 
Keywords: Neoplasms; Food consumption; Zinc. 

Introdução 

O câncer atinge milhares de pessoas em todo o mundo, sendo classificado como uma 
enfermidade multicausal crônica e resulta de inúmeros mecanismos que ocasionam 
mutações sucessivas no material genético das células. Essa patologia pode ocorrer 
devido fatores biológicos e ambientais e, quando associados, maiores são as chances 
de desenvolvimento tumoral. O câncer é o principal problema de saúde pública no 
mundo e já está entre as quatro principais causas de morte na maioria dos países 
(BRASIL, 2020). 
A incidência e a mortalidade por câncer vêm aumentando no mundo, parte pelo 
envelhecimento, pelo crescimento populacional, como também pela mudança na 
distribuição e na prevalência dos fatores de risco de câncer reafirmando a ideia de que 
estratégias de tratamento e prevenção são de grandiosa importância e relevância 
(BRAY et al., 2018). No Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020-2022, é de 
625 mil casos novos de câncer (BRASIL, 2019). 
A relação entre alimentação e câncer é tão relevante que o estado nutricional pode ser 
modificado pela doença e interferir no prognóstico, tornando a desnutrição no câncer 
um fato preocupante. No instante do diagnóstico, 25 a 50% dos pacientes oncológicos 
encontram-se desnutridos e cerca de 20% dos indivíduos com neoplasia maligna vêm 
a óbito em decorrência exclusiva da desnutrição (FERRAZ BRITO et al., 2012). 
Dietas contendo substâncias anticarcinogênicas (antioxidantes, minerais e 
carotenoides), são dadas como protetoras contra essa patologia (WANG et al., 2007b). 
A função de nutrientes antioxidantes na etiologia do câncer continua em discussão, visto 
que estes nutrientes possuem importante função estrutural e atuam como cofatores de 
diversas enzimas (SHETTY et al., 2013). 
Dentre os antioxidantes, o zinco desempenha um papel importante em vários processos 
fisiológicos, atuando como uma molécula de sinalização intracelular, no reparo de danos 
ao DNA, na proliferação celular, na estrutura e estabilidade de algumas enzimas, na 
modulação da função ATP e na manutenção dos sistemas imunológico e anti-
inflamatório. A atividade de várias enzimas no metabolismo energético requer zinco, e 
baixos níveis de zinco resultariam em capacidade muscular reduzida (RIBEIRO, 2017). 
A manutenção dos níveis de zinco durante o período de tratamento oncológico, 
principalmente da quimioterapia, permite a prevenção ou redução de eventos adversos 
como, por exemplo, hipogeusia, cicatrização demorada, alopecia e diversas formas de 
lesões de pele (RIBEIRO, 2017). Com base nesta exposição, tal trabalho tem por 
objetivo a inadequação do consumo alimentar e dietético de zinco em pacientes 
oncológicos. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa foi realizada na Unidade de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) 
da Onco-Hematologia e nas enfermarias do HUOL com aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) (CAAE: nº 2.404.828). 
Participaram indivíduos de ambos os sexos, acima de 20 anos e com biópsia 
confirmada. Foram excluídos aqueles que faziam uso de corticoterapia. Para coleta de 
dados todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). 
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Para a coleta de dados, os participantes responderam a um questionário geral onde 
foram extraídas informações necessárias como, idade, sexo, câncer primário, presença 
de comorbidades, tempo de diagnóstico, hábitos de vida (etilismo, tabagismo), 
modalidade de tratamento e estadiamento (coletados no prontuário). 
Para traçar o perfil nutricional dos pacientes também foi usada a Avaliação Subjetiva 
Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP), padronizada por Detsky e col 
(1987). A ASG-PPP era composta por duas partes; na primeira, o paciente respondeu 
na forma de entrevista, as questões sobre alteração de peso, ingestão alimentar, 
sintomas relacionados ao câncer e alteração da capacidade nutricional. A segunda 
aplicação foi caracterizada pela avaliação das questões pelo avaliador, que envolveram 
o exame físico e alterações que aumentam a demanda metabólica. E em seguida foi 
feito o diagnóstico nutricional. 
Para mensuração de peso foi utilizada uma balança calibrada (Balmak, BK50F, São 
Paulo, SP, Brazil); o voluntário estava descalço e com roupa leve, posicionado e mantido 
imóvel no centro da plataforma, de forma ereta e com os pés juntos, braços estendidos 
e mãos ao lado do corpo e cabeça em ângulo de 90º com o pescoço, para que assim o 
peso ficasse distribuído de modo parecido em ambos os pés (WHO, 1995). 
Para verificar a altura, foi utilizado o estadiômetro (Professional Sanny, American 
Medical do Brasil, São Paulo, SP, Brazil). A medida foi realizada após inspiração 
profunda, com a haste horizontal do equipamento baixada até o ponto mais alto da 
cabeça, no vértice do crânio, com uma pressão para comprimir o volume do cabelo 
(WHO, 1995). 
O registro do consumo alimentar e dietético foi realizado no primeiro contato com o 
voluntário a partir da realização de dois recordatórios 24 horas, onde, de forma 
qualitativa e quantitativa, os pacientes relataram os alimentos consumidos no dia 
anterior a coleta de dados, com a maior riqueza de detalhes possíveis, baseando-se em 
suas memórias. O segundo recordatório foi realizado dentro de um prazo de 30 a 45 
dias a partir da realização do primeiro. A análise de energia, macronutrientes, fibras, 
zinco foram analisados por meio do software DietSmart® (São Paulo, Brasil) com a 
adição de preparações e alimentos à base de dados conforme necessário, sendo 
utilizadas a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO (UNICAMP, 2011) 
e a do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). 
A prevalência de inadequação da ingestão de zinco foi observada e calculada de acordo 
com sexo, idade, e a Necessidade Média Estimada (EAR) com o ponto de corte (IOM, 
2011), após o ajuste para variações intra e interpessoais e energia. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram incluídos 69 participantes, com média de idade de 54 (± 22,2) anos e 
predominância do sexo feminino (58%). 
Observou-se que 56% possuíam tumor localizado no trato gastrointestinal, 27,2% 
apresentavam linfomas e leucemia, 11,8% apresentavam no sistema genitourinário e 
5% em outras localidades. 
Das comorbidades estudadas, 12% da população estudada apresentava diabetes 
mellitus, 26% hipertensão, 14,5% dislipidemia, 14,5% cardiopatia e 8% doença renal. 
Quanto ao tempo de diagnóstico, 23,2% tinham entre 1 e 3 meses de diagnóstico. E os 
demais, tinham mais de 1 ano de diagnóstico. 
Além disso, observou-se baixa frequência de tabagismo e etilismo, uma vez que 94% 
dos participantes atualmente não tinham estes ou eram ex tabagistas ou etilistas. 
Dos tratamentos realizados, a quimioterapia foi o tratamento mais recorrente entre os 
pacientes (60,9%) e, quanto à classificação dos estadiamentos, só foi possível obter a 
informação de 10 pacientes, sendo 2 no TII, 7 no TIII e 1 no estágio TIV. 
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A ASG-PPP foi o método utilizado para avaliar o estado nutricional, peso, ingestão 
alimentar, sintomas, nível de atividade e funções. Entre os 69 pacientes, 46,3% estavam 
na categoria bem nutrido, 40,5% estavam com desnutrição suspeita ou moderada e 
13,2% gravemente desnutrido. 
Analisando o consumo dietético de macronutrientes desses pacientes, foi observado 
que o valor médio do consumo energético foi de 1.674,0 (± 754,90) kcal/dia. Em 
consonância, a prevalência de inadequação do mineral zinco foi presente em ambos os 
sexos (tabela 1 em anexo). 
A desnutrição habitualmente observada em pacientes oncológicos correlaciona-se 
diretamente com aumento do risco de complicações cirúrgicas, redução da capacidade 
funcional, menor tolerância e resposta ao tratamento antineoplásico, pior prognóstico e 
diminuição da sobrevida. É de suma relevância ressaltar que, para firmar o diagnóstico 
nutricional, considera-se a importância em utilizar-se diferentes métodos que avaliem a 
condição nutricional conjuntamente, a fim de aumentar a especificidade e a 
sensibilidade da avaliação do risco nutricional, e diminuir possíveis inadequações ao 
fazer o uso de qualquer método ou ferramenta isoladamente (SOUZA et al., 2017). 
Em relação à ASG-PPP, 53% da amostra apresentaram algum grau de desnutrição. 
Pastore et al. (2013), em estudo realizado em Pelotas/RS com 77 pacientes com câncer 
de trato gastrointestinal e de pulmão, encontraram níveis semelhantes de desnutrição, 
com 87% de sua amostra com algum grau de desnutrição e 21% com desnutrição grave. 
Outro estudo, com 61 pacientes oncológicos, a AGS encontrou 32,8% da amostra 
desnutrida grave e apenas 14% bem nutrida. 
Dos pacientes avaliados 71,4% tiveram perda de peso devido à baixa ingestão 
alimentar, aos sintomas da doença e a difícil disponibilidade de alimentos em casa. A 
perda de peso é agravada devido o tratamento com quimioterápicos, aumentando os 
riscos de desnutrição, caquexia e prejudicando a qualidade de vida de cada indivíduo 
(GOMES; MAIO, 2015). Reiterando mais uma vez que, o diagnóstico precoce 
proporciona melhor prognóstico no tratamento, pois pode-se intervir de maneira 
adequada. 
Uma alimentação rica em vitaminas e minerais ajuda a manter o estado nutricional 
adequado, prevenindo a desnutrição e mantendo o sistema imunológico trabalhando 
corretamente. O aporte proteico total da dieta deve estar dentro das recomendações 
para fase de vida, pois se estiverem abaixo do necessário podem prejudicar o 
tratamento do paciente. O fracionamento das refeições contribui para o equilíbrio e 
homeostase do organismo (PEREIRA et al., 2014). 
Os pacientes oncológicos podem apresentar habitualmente deficiências de 
micronutrientes, considerando o aumento das necessidades e de perdas associadas à 
diminuição da ingestão alimentar (SOUZA, TG et al, 2017). 
De acordo com um estudo realizado em Minas Gerais com pacientes oncológicos, o 
mineral zinco apresentou alta taxa de inadequação, de 78%. Vale ressaltar que a 
deficiência de zinco pode provocar modificações e danos à nível de DNA, ocasionando 
maior predisposição ao risco de câncer (SOUZA et al., 2017). 
Outro estudo brasileiro nesta população observou que a média de consumo de vários 
nutrientes estava abaixo da recomendação, dentre eles, o zinco. E justifica, 
principalmente, pela alteração da ingestão alimentar (TOLEDO et al., 2018). 
Em contrapartida, um estudo do consumo alimentar de mulheres com câncer de mama 
em Vitória/ES, em tratamento quimioterápico, tanto a média do percentual de 
macronutrientes ficou adequada, como também o consumo de vitamina C, fósforo, ferro, 
selênio e zinco (SALAROLI, L. et al 2014). 
 
Conclusão 
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Com o presente trabalho pode-se concluir que este grupo de pacientes oncológicos 
apresentou uma alta prevalência de inadequação na ingestão do zinco. Desta forma, 
conclui-se que a orientação nutricional individualizada é indispensável para evitar 
carências nutricionais em indivíduos com câncer. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1. Recomendação nutricional, ingestão e prevalência de inadequação de zinco 
(mg) em pacientes com câncer. 
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TÍTULO: PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCÁPSULAS POLÍMERICAS 

BIODEGRADÁVEIS À BASE DE ÓLEO DE COPAÍBA (Copaifera langsdorffii Desf.): 

POTENCIAL SISTEMA PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

INFLAMATÓRIAS 

Resumo 

 
A asma é uma doença respiratória inflamatória crônica, a qual vem sendo tratada a partir 
do uso de corticoides e broncodilatadores, os quais apesar de efetivos, demonstram 
severos efeitos adversos que comprometem a adesão terapêutica. Diante disso, há 
necessidade de estratégias alternativas para seu tratamento, onde é inserido o óleo de 
copaíba, o qual apresenta notória atividade anti-inflamatória. No entanto, suas 
características organolépticas e físico-químicas inadequadas comprometem seu uso in 
natura. Baseado nisso, o objetivo desse trabalho foi produzir nanocápsulas poliméricas 
para veiculação do óleo de copaíba, visando sua futura aplicação em doenças 
inflamatórias respiratórias. Para isso, as nanocápsulas foram desenvolvidas por meio 
da técnica de deposição interfacial do polímero (PCL) e foram caracterizadas quanto a 
distribuição do tamanho de partícula e potencial zeta. Assim, as nanocápsulas contendo 
o óleo de copaíba mostraram distribuição monomodal no tamanho com média de 215,1 
± 10 nm e o PdI de 0,15 ± 0,1; além do potencial zeta de -18,0 ± 1,0 mV, parâmetros 
que foram mantidos ao longo de 60 dias. Desse modo, os resultados do presente 
trabalho permitem sugerir que as nanocápsulas foram produzidos com notório êxito, e 
que esse sistema pode ser utilizado em estudos futuros para avaliar a real propriedade 
anti-inflamatória do óleo de copaíba frente a doenças respiratórias. 
 
 
Palavras-chave: Asma, Óleo de copaíba, Nanocápsulas 

TITLE: DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF BIODEGRADABLE 

POLYMERIC NANOCAPPSULES BASED ON COPAÍBA OIL (Copaifera langsdorffii 

Desf.): POTENTIAL SYSTEM FOR TREATMENT INFLAMMATORY RESPIRATORY 

DISEASES 

Abstract 

Asthma is a chronic inflammatory respiratory disease, which has been treated by 
corticosteroids and bronchodilators, on which even being effective, present severe side 
effects that compromise therapeutic adherence. Therefore, there is a need to develop 
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alternative strategies for the asthma treatment, wherein the copaiba oil stands out, since 
present an anti-inflammatory effect. However, due to its unsuitable organoleptic and 
physical-chemical characteristics, its use in natura is limited. Then, the aim of this work 
was to produce and characterize biodegradable polymer nanocapsules based on 
copaiba oil with the potential to be used in the treatment of respiratory inflammatory 
diseases. For this, nanocapsules were developed using the interfacil deposition 
technique using the polycaprolactone polymer (PCL) and were characterized in terms of 
particle size distribution and zeta potential. Thus, nanocapsules based on copaiba oil 
showed monomodal size distribution with an average of 215,1 ± 10 nm and the PdI of 
0,15 ± 0,1, included zeta potential of -18,0 ± 1,0 mV, parameters that were maintained 
over 60 days of analysis for stored samples at a temperature of 25 ± 2 ºC. In this way, 
results from the present work suggest that the nanocapsules were successfully 
produced, and that this system can be used in future studies to assess the real anti-
inflamatory properties of copaiba oil against respiratory diseases. 
 
Keywords: Asthma, Copaiba oil, Nanocapsules 

Introdução 

A asma é uma doença respiratória inflamatória crônica, sendo um problema de saúde 
mundial que atinge mais de 300 milhões de pessoas. Sua fisiopatologia é caracterizada 
pela hiper responsividade das vias aéreas inferiores com diminuição variável do fluxo 
de ar (KUMAR, 2001). Além disso, sabe-se que ela é uma doença multifatorial, podendo 
surgir da interação entre fatores genéticos e ambientais, como obesidade, contato com 
antígenos como a poeira residencial, partículas presentes em plantas; ou mesmo 
substâncias químicas tóxicas que são inaladas e despertam a resposta imune 
ocasionando o processo inflamatório (ANTHRACOPOULOS et al., 2007; MAESTRELLI 
et al., 2009; SINGH et al., 2007). 
O atual tratamento para asma se baseia em fármacos capazes de promover alívio 
imediato dos sintomas como tosse seca e dispneia, assim como reduzir o processo 
inflamatório pulmonar (MANFREDA et al., 2001). Nesse cenário, destaca-se os 
broncodilatadores, os quais podem ser associados com os anti-inflamatórios 
corticosteroides inalatórios, a fim de se ter um tratamento mais efetivo (AMARAL-
MACHADO et al., 2020). Por outro lado, tais fármacos apresentam uma série de efeitos 
adversos, como aumento da susceptibilidade de candidíase oral, desbalanço hormonal, 
alterações cardiovasculares, dentre outras complicações, as quais comprometem a 
adesão terapêutica (HANANIA; CHAPMAN; KESTEN, 1995; STIRBULOV, 2020). 
Diante disso, surge a necessidade de alternativas para o tratamento da asma, as quais 
devem ser efetivas e com reduzidos efeitos adversos. Nesse cenário, é possível 
destacar o uso de produtos naturais, os quais podem ser empregados como ativos 
promissores no desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos (YUAN et al., 2006). 
Dentre esses, pode-se destacar o óleo de copaíba, o qual é extraído da árvore de 
copaíba, encontrada em grande quantidade nas florestas da América do Sul e África, 
sendo a Copaífera langsdorffii a principal espécie desse gênero (LORENZI; ABREU, 
2002). 
O óleo de copaíba, ao longo do tempo, vem sendo utilizado pela medicina popular no 
tratamento de complicações cutâneas, mas seu uso no tratamento de doenças de 
caráter inflamatório e imunológico só foi difundido após sua inserção nos compêndios 
oficiais quando a FDA aprovou seu uso em 1972 (BASILE et al., 1988; NAKAMURA et 
al., 2012; PIERI; MUSSI; MOREIRA, 2009; SOUZA et al., 2011). Aqui, é importante 
ressaltar que seu uso medicinal está associado a sua composição química, a qual 
apresenta metabólitos secundários das classes dos sesquiterpenos e diterpenos, 
compostos responsáveis pela atividade anti-inflamatória do óleo de copaíba (JUNIOR 
et al., 2007; PAIVA et al., 2004). Por outro lado, seu uso in natura possui algumas 
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limitações, como a sua inadequada estabilidade físico-química, o que torna o óleo de 
copaíba susceptível a processos oxidativos, bem como suas características 
organolépticas que são desagradáveis, o que compromete assim seu uso (ALENCAR 
et al., 2015). 
Sendo assim, objetivando aprimorar tais características do óleo de copaíba, o uso de 
nanocápsulas produzidas com polímero biodegradável surge como uma estratégia 
promissora. Esse sistema nanoestruturado é constituído por uma matriz polimérica que 
forma partículas de tamanho diminuto contendo um núcleo capaz de veicular 
substâncias lipofílicas variadas, como por exemplo os óleos naturais, podendo contribuir 
dessa forma para o carreamento do óleo de copaíba. Tal característica promove uma 
melhoria na estabilidade físico-química, redução da percepção de sabor/odor, e o uso 
de polímero biodegradável em sua estrutura contribui para aumento da 
biocompatibilidade nos fluídos biológicos (ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 2013; SOUTO; 
SEVERINO; SANTANA, 2012). 
Sendo assim, baseado na problemática do tratamento da asma assim como na 
possibilidade de utilizar o óleo de copaíba para essa finalidade, esse trabalho tem como 
objetivo a produção e caracterização de nanocápsulas poliméricas biodegradáveis à 
base de óleo e copaíba. 
 
Metodologia 

 
Materiais 
A policaprolactona (PCL), Tween® 80 e o Span® 60 foram adquiridos da Sigma Aldrich 
Inc. (St. Louis, MO, USA). O óleo de copaíba foi adquirido da Farmácia São Lucas 
(Belém, Pará, Brasil). A acetona foi fornecida pela Dinâmica (Indaiatuba, São Paulo, 
Brasil). 
Produção das nanocápsulas contendo óleo de copaíba 
As nanocápsulas de óleo de copaíba foram preparadas pelo método de deposição 
interfacial do polímero (FESSI et al., 1989). Para isso, o óleo de copaíba (0,160 g) foi 
solubilizado em acetona (27 mL) juntamente com o PCL (0,100 g) e Span® 60 (0,038 g) 
à 40°C até completa solubilização dos componentes. Posteriormente, essa fase foi 
vertida continuamente em solução de aquosa (53 mL) contendo Tween® 80 (0,077 g) 
seguindo de homogeneização magnética (500 rpm) durante 10 minutos também à 40 
°C. Por fim, a dispersão de nanocápsulas foi concentrada por meio da evaporação do 
solvente orgânico, utilizando-se evaporador rotativo (BÜCHI Rotavapor R-125, Flawil, 
Switzerland) e o volume final foi ajustado para 10 mL com água purificada. 
Avaliação da distribuição do tamanho de partículas e estabilidade das nanocápsulas 
A distribuição do tamanho de partícula foi determinado por meio da técnica de 
espalhamento dinâmico de luz utilizando o equipamento ZetaSizer NanoZS (Malvern 
Instruments, Malvern, UK) à 25 ºC com ângulo de leitura fixado a 173º. Para isso, as 
nanocápsulas de copaíba foram diluídas na proporção 1:100 em água deionizada e as 
leituras foram realizadas em triplicata. Adicionalmente, para avaliar a estabilidade do 
sistema produzido, esse mesmo parâmetro foi monitorado durante um período de 60 
dias, onde as amostras foram armazenadas à temperatura ambiente (25 ± 2 ºC). 
Determinação do potencial zeta 
O potencial zeta do sistema produzido foi determinado através da avaliação da 
mobilidade eletroforética usando o equipamento Zetasizer Nano ZS (Malvern 
Instruments, Malvern, UK). A análise foi realizada por um período de 60 dias, no qual as 
amostras foram armazenadas sob temperatura ambiente (25 ± 2 ºC). No ensaio, as 
nanocápsulas foram diluídas (1:500) em solução salina (NaCl) a 0,1 mM com intuito de 
manter a força iônica constante. Os resultados corresponderam a média de três 
determinações. 
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Análise Estatística 
Os dados obtidos em triplicata foram expressos em média ± desvio padrão. A análise 
estatística foi realizada como análise de variância (ANOVA) seguida pelo pós-teste de 
Tukey para múltiplas comparações de médias. 
 
Resultados e Discussões 

 
Visando a obtenção de nanocápsulas de PCL para veiculação do óleo de copaíba, foi 
empregada a técnica de deposição interfacial do polímero, a qual permite a precipitação 
do polímero na interface entre duas fases, orgânica e aquosa, com consequente 
encapsulação de um componente lipofílico, nesse caso, o óleo de copaíba (FESSI et 
al., 1989) . Baseado nisso, após a produção, as nanocápsulas mostraram distribuição 
monomodal no tamanho com média de 215,1 ± 10 nm e o PdI de 0,15 ± 0,10, valores 
que estão de acordo com o esperado pela técnica empregada e indicam boa 
homogeneidade no tamanho de partícula obtido. 
Adicionalmente, o potencial zeta obtido de -18,0 ± 1,0 mV pode ser atribuído ao óleo de 
copaíba, uma vez que sua composição química contribui para um potencial zeta 
negativo. Esse fato pode ser suportado por outros trabalhos que produziram 
nanocápsulas para veiculação do mesmo óleo, como o de Tavares et al. 2019, o qual 
produziu nanocápsulas com PCL e obteve tamanho de partícula 154,1 ± 0,9 nm e 
potencial zeta de − 29,3 ± 0,8 mV . Sendo assim, os dados de tamanho de partícula e 
potencial zeta permitem sugerir que as nanocápsulas de PCL contendo óleo de copaíba 
foram produzidas com sucesso. 
Ademais, o uso do PCL na produção de nanocápsulas traz algumas vantagens, visto 
que esse polímero tem aprovação pela Food and Drug Administration (FDA) e vem 
sendo amplamente utilizado em sistemas farmacêuticos por ser um polímero atóxico, 
possuir estabilidade em diferentes meios e ser compatível com diversos outros 
compostos, permitindo assim a produção de nanocápsulas para veicular os mais 
diversos fármacos ou mesmo compostos naturais, como o óleo de copaíba (BALZER, 
2012; WOODRUFF; HUTMACHER, 2010). 
Além da produção das nanocápsulas e sua caracterização logo após tal processo, a 
distribuição no tamanho de partícula assim como seu potencial zeta foram avaliados ao 
longo de 60 dias, conforme demonstrado na Figura 1. É possível destacar que ao longo 
de 60 dias de análise a distribuição do tamanho de partícula se manteve estável (p > 
0,05), sem alterações significativas no tamanho médio e no PdI, dado que permite 
afirmar a ausência de fenômenos de instabilidade, como por exemplo a coalescência. 
Já para o potencial zeta, os resultados estão presentes na Tabela 1, onde é possível 
observar que ao longo de 60 dias os valores se mantiveram semelhantes, ocorrendo 
uma alteração significativa apenas no último dia (p < 0,01) em comparação ao primeiro. 
Tal resultado pode ser justificado pela presença de grupamentos carboxílicos de carga 
negativa nas extremidades do PCL que podem estar sendo ionizados ou mesmo por 
estar havendo liberação do conteúdo oleoso a partir das nanocápsulas (MORA-
HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010). No entanto, tal alteração não compromete o 
sistema obtido, visto que essa diminuição no potencial zeta contribui para a não 
agregação entre as nanocápsulas, visto que o valor em módulo maior ou igual a 25 já é 
descrito na literatura como característica de um sistema eletrostaticamente estável 
(DROZDEK; BAZYLIŃSKA, 2016; XAVIER-JR et al., 2019). 
 
Conclusão 

 
A partir dos resultados obtidos é possível destacar que a nanocápsulas de PCL à base 
de óleo de copaíba tiveram sucesso em sua síntese, de modo que as partículas tiveram 
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distribuição de tamanho e potencial zeta dentro dos parâmetros já reportados na 
literatura e compatíveis com nanocápsulas que usam PCL em sua produção. Além 
disso, tais parâmetros foram mantidos ao longo de 60 dias sob temperatura ambiente, 
indicando uma excelente estabilidade para o sistema produzido. Dessa forma, baseado 
nos resultados obtidos e no potencial anti-inflamatório do óleo de copaíba, é possível 
sugerir a futura avaliação das nanocápsulas obtidas nesse trabalho em ensaios in vitro 
e in vivo para que se possa, de fato, avaliar a potencial aplicação desse sistema frente 
a doenças inflamatórias respiratórias. 
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Figura 1 – Distribuição do tamanho das nanocápsulas poliméricas à base de óleo de 
copaíba em um período de 60 dias sob temperatura ambiente (25 ºC ± 2 ºC). 
 

 
Tabela 1 - Potencial zeta das nanocápsulas poliméricas contendo óleo de copaíba por 
um período de 60 dias sob temperatura ambiente (25 ºC ± 2 ºC). 
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DA IMUNOEXPRESSÃO DA E-CADERINA COM AS 

CARACTERÍSTICAS CLINICOPATOLÓGICAS DO CARCINOMA EPIDERMOIDE DE 

LÍNGUA ORAL 

Resumo 

O carcinoma epidermoide oral (CEO) representa aproximadamente 90% dos casos de 
câncer de boca, sendo a língua um dos locais mais acometidos. A proteína 
E-caderina representa um biomarcador envolvido no processo de transição 
epitéliomesênquima (TEM), evento crucial para invasão tumoral. Sendo assim, o 
presente 
estudo tem como objetivo investigar a imunoexpressão da E-caderina com as 
características clinicopatológicas em CEO de língua. Trata-se de um estudo 
descritivo, transversal e retrospectivo dos casos de CEO em língua, bem como análise 
descritiva da imunoexpressão da E-caderina. Serão coletados 60 casos de 
CEO localizados em língua no Serviço de Anatomia Patológica do Departamento de 
Odontologia da UFRN, dos quais serão coletadas informações clínicas. Serão 
obtidos cortes histológicos e realizada coloração pela técnica da imunoistoquímica para 
o anticorpo anti-Ecaderina e realizada análise da intensidade e quantidade de células 
coradas. Posteriormente serão realizadas análises descritivas e avaliadas associações 
entre as variáveis clínicas, imunoistoquímicas e a gradação dos CEO em língua através 
de testes estatíticos, Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher. 
  
 
 
Palavras-chave: Câncer Oral, Carcinoma de Células Escamosas, Imunoistoquimica 

TITLE: ASSOCIATION OF E-CADERINE IMMUNOEXPRESSION WITH THE 

CLINICOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ORAL LANGUAGE EPIDERMOID 

CARCINOMA 

Abstract 

 
Oral squamous cell carcinoma (CEO) represents approximately 90% of cases of oral 
cancer, the tongue being one of the most affected sites. The protein E-cadherin 
represents a biomarker involved in the epitheliomasenchyma (TEM) transition process, 
a crucial event for tumor invasion. Thus, the present study aims to investigate the 
immunoexpression of E-cadherin with clinicopathological characteristics in tongue CEO. 
This is a descriptive, cross-sectional and retrospective study of the cases of CEO in 
language, as well as a descriptive analysis of the immunoexpression of E-cadherin. 60 
cases of CEO located in language will be collected in the Pathological Anatomy Service 
of the Department of Dentistry at UFRN, from which clinical information will be collected. 
Histological sections will be obtained and staining will be performed using the 
immunohistochemistry technique for the anti-Ecaderine antibody and an analysis of the 
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intensity and quantity of stained cells will be performed. Subsequently, descriptive 
analyzes and associations between clinical and immunohistochemical variables and the 
gradation of the CEOs in language will be performed through statistical tests, Pearson's 
chi-square and Fisher's exact test. 
 
 
Keywords: Oral Cancer, Squamous Cell Carcinoma, Immunohistochemistry 

Introdução 

A denominação câncer de boca inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral (mucosa 
bucal, gengivas, palato duro, língua oral e assoalho da boca) (INCA, 2018). O câncer de 
boca representa um dos tipos de neoplasia maligna de maior acometimento em 
humanos, o carcinoma epidermoide representa aproximadamente 90% de todos os 
casos de câncer de boca. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em 
2018 foi prevista a ocorrência de 14.700 novos casos, sendo 11.200 em homens e 3.500 
em mulheres. 
O carcinoma epidermoide oral (CEO) pode acometer qualquer sítio anatômico da 
cavidade oral, sendo a língua oral (comumente associado ao consumo de tabaco e 
álcool) e o lábio inferior (associado à exposição continuada à radiação ultravioleta) os 
locais mais acometidos. Quando comparado com as outras localizações orais, o 
carcinoma epidermoide de língua oral apresenta um pobre prognóstico, uma vez que 
apresenta taxas de sobrevida relativa de cinco anos entre 32 a 45% (BLANCHARD et 
al., 2016). Quando em lábio inferior, a taxa de sobrevida em cinco anos pode ser 
superior a 80% quando diagnosticado em estágios iniciais (OZKUL et al., 2016). 
O CEO ocorre através da transformação maligna dos ceratinócitos constituintes do 
epitélio pavimentoso estratificado de revestimento da mucosa oral. Uma das 
características inerentes ao tecido epitelial é a marcada adesão entre suas células como 
uma condição fundamental para a manutenção da homeostasia tecidual. Esta adesão 
ocorre através de diversos complexos celulares envolvendo distintas proteínas, cada 
uma delas com funções distintas (HUANG et al., 2016; ZHAO et al., 2016). Para invadir 
o tecido conjuntivo fibroso adjacente, as células epiteliais neoplásicas necessitam sofrer 
um processo de aquisição de fenótipo mesenquimal denominado transição epitélio-
mesenquimal (TEM). Neste processo, uma célula epitelial polarizada sofre modificações 
bioquímicas, moleculares e morfológicas, as quais geram a aquisição do fenótipo de 
célula mesenquimal, cuja capacidade de migração, invasão, resistência a apoptose 
aumenta substancialmente (THIERY, 2002; HUANG et al., 2016). 
Segundo Lamouille, Xu e Derynck (2014), durante o processo de TEM, as células 
epiteliais perdem suas junções e a polaridade, reorganizam seu citoesqueleto, sofrem 
alterações nas vias de sinalizações que definem sua morfologia e reprogramam sua 
expressão gênica. Estas modificações resultam em aumento da motilidade individual 
das células e a capacitam para o desenvolvimento de um fenótipo invasivo. 
Estudos apontam que a maior ou menor expressão das proteínas e dos fatores de 
transcrição indutores envolvidos na aquisição deste fenótipo mesenquimal, bem como 
das proteínas indicadoras de modificações ocorridas no microambiente onde o tumor se 
desenvolve, são determinantes para o início do processo de carcinogênese e para a 
progressão tumoral. Dentre estas modificações, alterações na expressão de proteínas 
associadas à TEM, tanto em células parenquimatosas como estromais, como por 
exemplo E-caderina, Twist, Snail, GLI1, SHH, Vimentina, N-caderina, TGFβ, α-SMA e 
MMP-9, vêm sendo associadas a características clínicas com possível significado 
prognóstico em diversos tipos de câncer, incluindo o CEO. Em carcinomas epidermoides 
orais, diversos estudos vêm indicando papel determinante da proteína de adesão 
membranar E-caderina (AHMED et al., 2014; DE MORAIS et al., 2019). 
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Frente ao exposto, torna-se importante investigar o papel da expressão de proteína E-
caderina relacionada ao processo de TEM em carcinomas epidermoides de língua oral, 
por constituir o sítio anatômico intraoral de maior frequência do câncer de boca. Espera-
se contribuir com um melhor entendimento a respeito do papel destas proteínas como 
possíveis biomarcadores do potencial de invasão em carcinoma epidermoide de língua 
oral. 
  
 
Metodologia 

 
Considerações éticas 
O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, sendo aprovado sob o parecer n: 3.325.832 
Caracterização do estudo 
O estudo consiste em uma análise descritiva, transversal e retrospectiva dos casos de 
carcinoma epidermoide oral em língua, bem como de análise descritiva da 
imunoexpressão da proteína E-Caderina nesta lesão. 
Seleção da amostra 
Casos de carcinoma epidermoide oral em língua diagnosticados e registrados no 
Serviço de Anatomia Patológica do Departamento de Odontologia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foram selecionados para o presente estudo em 
sua etapa de análise de dados clínicos. Destes, foram selecionados 60 casos para o 
estudo imuno-histoquímico, localizados em língua oral, sendo selecionados aqueles em 
cujos prontuários tinham histórico de acompanhamento de pelo menos 5 anos. 
Critérios de Inclusão e Exclusão 
Como critérios de inclusão, foram adotados os seguintes condições: (1) casos cujos 
prontuários apresentassem os dados necessários para a realização do estudo clínico; 
(2) casos de carcinomas epidermoides em língua oral cujos blocos de parafina 
apresentvam quantidade suficiente de material para realização de estudo 
imunohistoquímico; e (3) foram selecionados casos cujos cortes histológicos permitiram 
a avaliação do front de invasão, onde foi realizada a gradação de malignidade. Foram 
eliminados os casos localizados em terço posterior da mesma, já que esses se 
encaixam na localização anatômica referente à orofaringe. 
A partir das fichas clínicas e/ou dos prontuários dos pacientes, foram obtidas 
informações clínicas referentes ao sexo, idade, localização da lesão, hábito/fator 
etiológico associado e, foram coletados, ainda, dados referentes à data de início do 
tratamento, tipo de tratamento recebido, estadiamento clínico (sistema TNM), presença 
de metástase linfonodal, metástase à distância, recidiva e, quando ocorrido, a data de 
óbito. O cálculo do tempo de sobrevida global é obtido da seguinte forma: 
Tempo de sobrevida global = data do último seguimento ou do óbito – data do início do 
tratamento. 
Análise Morfológica 
Para este estudo, foram utilizadas lâminas arquivadas no Serviço de Anatomia 
Patológica do Departamento de Odontologia da UFRN contendo cortes histológicos com 
5µm de espessura, corados pela técnica da hematoxilina e eosina dos carcinomas 
epidermoides selecionados. As lâminas foram escaneadas (3D HISTECH) e dois 
examinadores previamente treinados realizaram a análise morfológica. 
Os carcinomas epidermoides foram analisados utilizando-se o sistema de gradação 
histopatológica de malignidade proposto por Almangush et al. (2015) denominado 
modelo de gradação BD (B-tumor budding; D-depth of invasion) que propõe a avaliação 
dos parâmetros: profundidade do tumor (ponto de corte de 4mm) e a presença de ninhos 
tumorais com menos de 5 células neoplásicas (tumor budding) no front de invasão 
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tumoral . Nesta análise, os escores são interpretados da seguinte forma: 0 (lesão de 
baixo risco); 1 (lesão de risco intermediário); e 2 (lesões de alto risco de recorrência 
loco-regional e baixa sobrevida). 
Técnica de coloração imuno-histoquímica 
Esta etapa do estudo será realizada quando autorizado o retorno das atividades 
laboratoriais de rotina. 
Toda amostra selecionada, fixada em formol a 10% e incluída em parafina, será 
submetida a cortes histológicos de 3μm de espessura que serão estendidos em lâminas 
de vidro devidamente preparadas com adesivo à base de organosilano (3-
aminopropyltrietroxisilano, Sigma Chemical CO, USA). Estes cortes histológicos serão 
corados pelo método da imunoperoxidase através da técnica do polímero de dextrano, 
utilizando-se o anticorpo anti-E-caderina e a diaminobenzidina como cromógeno, de 
acordo com protocolo de rotina. 
Análise das lâminas coradas pela Imuno-histoquímica 
Quando possível, as lâminas coradas pela imunohistoquímica serão analisadas ao 
microscópio de luz para descrição qualitativa do padrão de expressão da proteína E-
caderina. Será analisada a imunolocalização da reação nos compartimentos celulares 
(membranar, nuclear e/ou citoplasmática). Serão consideradas positivas aquelas 
células que exibirem coloração acastanhada em membrana, núcleo ou citoplasma, 
independente da intensidade de marcação. 
Posteriormente, será realizada análise da intensidade e da quantidade de células 
imunomarcadas por dois avaliadores, previamente treinados, sem conhecimento dos 
dados clínicos. A análise imunohistoquímica será realizada no front de invasão do 
processo neoplásico. A metodologia para análise foi adaptada da proposta por SASAKI 
et al. (2009) da seguinte forma: 
- Intensidade da imunorreação:Escore 0 – marcação negativa, Escore 1 – fraca 
marcação, Escore 2 – marcação moderada e Escore 3 – marcação forte. 
- Quantidade de células positivas: escore 0 (ausência de imunomarcação),Escore 1 
(<25% de células positivas), Escore 2 (≥25% a <50% de células positivas), Escore 3 
(≥50% a <75% de células positivas), Escore 4 (≥75% de células positivas). 
O cálculo do escore total para cada caso será a soma dos escores obtidos nas duas 
análises com posterior classificação dos casos em baixa e alta expressão, de acordo 
com o resultado da soma totalizando de 0-5 e 6-7, respectivamente. 
Análise Estatística 
Após a coleta dos dados até agora obtidos, foram organizados em um banco de dados 
informatizado com o auxílio do programa estatístico SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) na versão 20.0 e submetidos inicialmente à análise descritiva. As 
variáveis qualitativas foram apresentadas na forma de frequências absolutas e relativas. 
Posteriormente, para avaliar a associação entre as variáveis e a gradação dos 
carcinomas epidermoides, tais dados foram submetidos aos testes estatísticos Qui-
quadrado de Pearson e Exato de Fisher. 
  
 
Resultados e Discussões 

 
Devido ao isolamento social imposto pela atual pandemia da COVID-19, o presente 
relatório conta apenas com resultados parciais, pela impossibilidade da continuação do 
levantamento e análise dos dados. Diante disso, até o momento, foi possível analisar 
103 casos, através de dados clínicoradiográficos e histopatológicos. As variáveis 
analisadas foram: idade, etnia, gênero, localização, tempo de evolução, tamanho, tipo 
de biópsia realizada, fatores etiológicos e recidiva. 
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O câncer da cavidade oral representa cerca de 5% das neoplasias do corpo humano 
(Wey et al., 1987), com o carcinoma epidermoide sendo responsável por cerca de 95% 
destas, e a língua se configurando como principal sítio de incidência (Carvalho et al., 
2001). Quanto à região de língua oral mais acometida em nosso estudo foi a borda de 
língua (82% casos). O lado esquerdo foi acometido com (31% casos), o lado direito 
(29% casos), em (1% caso) a lesão se apresenta bilateral e em 39% dos casos não foi 
especificada qual borda foi acometida. 
Quanto à variável idade, observou-se que a faixa etária mais acometida foi a quinta 
(29% casos) e sexta (19% casos) décadas de vida, o que corrobora com os estudos de 
Mosele et al., (2008). No entanto, atualmente o carcinoma epidermoide oral em língua 
vem acometendo adultos jovens (Abdulla et al., 2018). Em relação ao tempo de 
evolução da lesão, observou-se uma variação entre dias, meses e anos, com mais de 
50% dos pacientes relatando tempo de evolução de 3 meses (18 casos). 
Com relação ao gênero, foi observada uma ocorrência relativamente igual em ambos 
os sexos, com predominância do sexo masculino com 57% casos e o sexo feminino, 
43%, o que corrobora a literatura onde o sexo masculino é o gênero mais 
predominantemente acometido. Quanto à variável recidiva, o estudo mostrou que não 
houve recidiva em nenhum dos casos analisados até o determinado momento. 
Quanto à etnia, pode-se observar uma prevalência de 42% de acometimento da lesão 
para a raça branca, seguida de 36% da parda e 21% para a raça negra, corroborando, 
portanto, os estudos de Costa et al., (1999), onde a raça branca é a mais acometida 
pela lesão em questão. Com relação ao tipo de biópsia, para a maioria foi realizada 
biópsia incisional (80% casos), seguida da excisional (17% casos) e para os demais 
casos analisados, não foi possível identificar qual tipo de biópsia foi realizada. 
Em relação à variável tamanho da lesão, obtivemos que esta variou de milímetros a 
centímetros, com maior parte dos casos (47% casos), com tamanho entre 1-3 cm. No 
entanto, casos maiores que 10 cm também foram observados. 
O carcinoma epidermoide tem etiologia multifatorial, com forte associação com o 
tabagismo e etilismo (Dantas et al., 2018), dessa forma para a variável fator etiológico, 
observamos que em 78% das fichas clínicas essa informação não era descrita, porém 
foram analisadas as que possuíam essa informação (22%). Foi observado que em 14% 
dos casos os pacientes eram tabagistas, com tempo variando entre 30, 40, 60 anos; e 
que em 9% dos casos, observou-se hábitos concomitante de fumo e álcool. Segundo 
estudos de Carvalho et al. (2001), o consumo de tabaco isoladamente ou associado ao 
álcool foi demonstrado como fator de risco específico de incidência de displasia epitelial 
oral e que esses dois fatores têm sido atribuídos a aproximadamente 75% de todos os 
casos de câncer de boca nos Estados Unidos 
A análise morfológica foi iniciada com a gradação histopatológica dos carcinomas, 
porém interrompida durante a atual pandemia pela impossibilidade do acesso as 
lâminas, que se encontram no serviço de Patologia Oral da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Dessa forma, a continuação do estudo não foi possível, e a finalização 
dos estudos morfológico e imuno-histoquimico, com as análises estatísticas será 
realizada no próximo plano de trabalho vinculado ao mesmo projeto de pesquisa, o qual 
foi renovado. 
 
Conclusão 

 
Os resultados deste estudo demonstraram que o carcinoma epidermoide oral em língua 
é mais comumente encontrado em pacientes do sexo masculino, leucodermas, de idade 
avançada, com a lesão localizada em borda lateral de língua. Foi ainda possível 
observar a presença em grande número dos casos de hábitos como fumo e uso de 
álcool. Por fim, as análises morfológicas e imuno-histoquímicas, seguidas da análise 
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estatística serão realizadas no próximo plano de trabalho onde o vínculo da pesquisa 
foi renovado. 
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TÍTULO: COMPARAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO PALMAR ENTRE PACIENTES 

COM TUMORES SÓLIDOS E HEMATOLÓGICOS 

Resumo 

 
Introdução: Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em 
comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos, podendo 
formar tumores malignos sólidos (TSs) ou hematológicos (THs). Alterações nutricionais 
são comuns, e a determinação da capacidade funcional, pela força de preensão palmar 
(FPP), complementa a avaliação nutricional, pois detecta alterações em curtos períodos 
de tempo, antes que mudanças antropométricas e bioquímicas aconteçam. Objetivo: 
Avaliar e comparar a capacidade funcional entre indivíduos com TSs e indivíduos com 
THs. Métodos: Estudo observacional, transversal e prospectivo, com amostragem não 
probabilística, incluindo pacientes adultos e idosos com diagnóstico de câncer. Os 
dados foram obtidos via questionário, consulta ao prontuário, avaliação da capacidade 
funcional por FPP e do risco nutricional pela Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo 
Próprio Paciente (ASG-PPP). Resultados: A amostra compreendeu um total de 21 
indivíduos, com idade média de 53 (15,78) anos. Não foi encontrada diferença 
estatisticamente significante para a FPP entre indivíduos com TSs e THs para homens 
(p < 0,2224) nem para mulheres (p < 0,5610). Conclusão: A capacidade funcional não 
foi diferente entre indivíduos com TSs e THs. 
 
 
Palavras-chave: Neoplasias. Dinamômetro. Avaliação nutricional. 

TITLE: Comparison of handgrip strength between individuals with solid and 

hematological tumors 

Abstract 

 
Introduction: Cancer is the name given to a set of more than 100 diseases that have in 
common the disordered growth of cells that invade tissues and organs, which can form 
malignant tumors of solid (STs) or hematological types (HTs). Nutritional changes are 
common, and the determination of functional capacity, by handgrip strength (HGS), 
complements the nutritional assessment, as it detects changes in short periods of time, 
before anthropometric and biochemical changes occur. Objective: Evaluate and 
compare functional capacity between individuals with STs and HTs. Methods: 
Observational, cross-sectional and prospective study, with non-probabilistic sampling, 
including adult and elderly patients diagnosed with cancer. Data were obtained through 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1881 

 

a questionnaire, consultation of medical records, assessment of functional capacity by 
HGS and nutritional risk by Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA). 
Results: The sample comprised a total of 21 individuals, with an average age of 53 
(15,78) years. No statistically significant difference was found for HGS between 
individuals with STs and HTs for men (p < 0,2224) or for women (p < 0,5610). 
Conclusion: Functional capacity was not different between individuals with STs and HTs. 
 
 
Keywords: Neoplasms. Dynamometry. Nutrition Assessment. 

Introdução 

O câncer é caracterizado pelo crescimento desordenado de células, que invadem 
tecidos e órgãos. Dividindo-se rapidamente, tendem a ser muito agressivas, podendo 
formar tumores malignos, que podem espalhar-se para outras regiões do corpo 
(BRASIL, 2016). 
Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, para o Brasil, a 
estimativa para cada ano do triênio 2020-2022 aponta 625 mil novos casos de câncer 
(excluindo os casos de câncer de pele não melanoma). Com relação aos tumores 
hematológicos, a incidência estimada para os homens é de 4,84%, enquanto que para 
as mulheres, é de 4,11% (BRASIL, 2019). 
Considerando as diferentes origens dos tumores, os tumores sólidos (TSs) são 
caracterizados por um aglomerado de células neoplásicas, que se multiplicam, em 
decorrência, sobretudo, de um crescimento anormal de células de um tecido. Nessa 
conjuntura, é sabido que mais de 85% dos cânceres humanos são TSs (MARQUES, 
2014). No caso dos tumores hematológicos (THs), trata-se de um grupo de doenças 
malignas que afetam os precursores hematopoiéticos da medula óssea e que desde o 
seu início já não costumam estar restritas a uma única região do corpo, manifestando-
se em várias partes do mesmo (SILVA; ARAÚJO; FRIZZO, 2015). 
Cerca de 20% dos óbitos em pacientes oncológicos ocorre 
devido a complicações decorrentes da desnutrição e não da doença propriamente dita. 
Portanto, a avaliação e o acompanhamento nutricional tornam-se fundamentais, 
podendo reduzir o risco de alterações nutricionais decorrentes da doença e do 
tratamento (LIMBERGER; PASTORE; ABIB, 2014). A etiologia da desnutrição nesses 
pacientes é ampla, e envolve anorexia, ativação do sistema inflamatório, alterações no 
metabolismo e aumento do gasto de energia. Todos esses fatores combinados levam a 
uma perda de peso acentuada, sarcopenia e caquexia (STEEMBURGO et al., 2018). 
Como resultado dessa condição, ocorre a perda da capacidade funcional, com perda de 
força, aumento do risco de quedas, perda de autonomia, redução da capacidade 
respiratória e redução da imunidade. Além disso, apresenta alta prevalência e profundo 
impacto sobre a qualidade e duração da vida (PASTORE et al., 2013). 
Um dos métodos para avaliar esta capacidade funcional é a força de preensão palmar 
(FPP). É um procedimento simples, de baixo custo, rápido e não-invasivo, e que detecta 
alterações funcionais em curtos períodos de tempo, antes mesmo que mudanças 
antropométricas e bioquímicas acontecerem. (STEEMBURGO et al., 2018; 
LIMBERGER; PASTORE; ABIB, 2014). 
A literatura mostra a associação positiva entre a FPP e outras ferramentas de avaliação 
do estado nutricional, e que indivíduos com THs possuem uma avaliação de estado 
nutricional diferente daqueles com TSs, a qual é caracterizada por complicações 
nutricionais não tão graves, quando comparadas aos indivíduos com TSs (BARATA et 
al., 2017) (TOMISLAV-LETILOVIC, 2017). 
Nesse sentido, a FPP é uma importante variável a ser considerada e mensurada nesses 
pacientes, pois a perda de força, de massa magra e de capacidade funcional gerados 
pelo catabolismo causado pela doença, estão diretamente relacionados à sua 
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progressão, piora do quadro clínico e ao declínio do estado nutricional (VALENTE et al., 
2019). Além disso, com a aferição da FPP é possível estabelecer uma relação de direta 
proporcionalidade entre quantidade de massa magra e de força, e assim obter uma 
avaliação fidedigna do estado nutricional a curto prazo e da resposta à terapia nutricional 
aplicada (VALENTE, 2018). 
Diante do exposto, torna-se primordial analisar e monitorar o estado nutricional do 
paciente oncológico, destacando a importância da avaliação da FPP no processo de 
avaliação nutricional do paciente oncológico na busca pela detecção precoce de 
alterações nutricionais decorrentes da doença e das terapias de tratamento. Dessa 
forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar a capacidade funcional, mediante 
a FPP, entre indivíduos com TSs e indivíduos com THs. 
  
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional, transversal e prospectivo, com amostragem não 
probabilística. Foram incluídos no estudo indivíduos adultos e idosos, com idade 
superior a 20 anos e diagnóstico de câncer confirmado por biópsia. Pacientes em uso 
de corticoterapia foram excluídos do estudo 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) (parecer n. 2.404.828). Após explicação detalhada acerca do que 
o estudo se trata, o paciente foi convidado a participar; e a participação foi validada 
através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
garantindo-lhe anonimato e sigilo de suas informações, bem como respeito a todas as 
questões éticas. 
A coleta de dados ocorreu entre agosto de 2019 e março de 2020 nas enfermarias do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Com relação às informações dos 
pacientes, essas foram obtidas através de questionário pré-elaborado e consulta ao 
prontuário para coletar informações de origem e sítio tumoral, modalidade de 
tratamento, sexo e idade. 
A avaliação da capacidade funcional, mediante FPP, foi realizada com auxílio do 
dinamômetro hidráulico de mão JAMAR (SH5001 Saehan). Para obtenção do valor da 
FPP, o paciente foi posicionado sentado, ombro aduzido e neutralmente rodado, 
cotovelo flexionado a 90º e antebraço em posição neutra. O mesmo foi orientado a 
realizar 3 momentos de máxima contração muscular, com duração aproximada de 3 
segundos, e intervalo de descanso entre 10 a 60 segundos entre cada aferição. Para 
determinação do valor final, foi utilizado o maior valor obtido nas três aferições, de 
acordo com o recomendado pela literatura (SCHLÜSSEL et al., 2008). 
Também, foi avaliado o risco nutricional por meio da Avaliação Subjetiva Global 
Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP), introduzida por Detsky et al. (1987). Sua 
aplicação foi feita em duas etapas. No primeiro momento, o paciente respondeu às qu 
estões sobre alteração de peso, ingestão alimentar, sintomas relacionados ao câncer e 
alteração da capacidade nutricional. A avaliação do percentual de perda de peso foi feita 
de acordo com a tabela de significado da perda de peso em relação ao tempo, de acordo 
com Blackburn et al. (1977). O segundo momento foi feito pelo pesquisador, que avaliou 
as questões que envolvem o exame físico e alterações que aumentem a demanda 
metabólica. Por fim, o pesquisador determinou o diagnóstico nutricional do paciente: 
bem nutrido (classificação A), moderadamente desnutrido (classificação B) ou 
gravemente desnutrido (classificação C). 
As informações coletadas foram digitadas em planilha do Excel e importadas para o 
Graph Pad Prism 7.0® (Graph Pad Software, Inc., San Diego, CA, USA). As variáveis 
contínuas serão testadas quanto à normalidade da distribuição, pelo teste de Shapiro-
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Wilk. Os dados clínicos e demográficos foram expressos em frequência e média, com 
seus respectivos desvios padrão. Para fins de comparação, será utilizado o teste t de 
Student. O nível de significância adotado foi de P <0,05.  
 
Resultados e Discussões 

 
A coleta de dados da pesquisa em questão seria feita até o mês de julho de 2020. 
Todavia, no dia 17 de março de 2020, as atividades da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte foram suspensas devido à pandemia do COVID-19. Dessa forma, a 
coleta de dados teve seu encerramento antecipado para o mês de março. 
A amostra analisada compreendeu um total de 21 indivíduos, dos quais, 76,2% 
apresentavam diagnóstico de câncer por tumor sólido e 23,8% por tumor hematológico. 
A faixa etária variou de 22 a 83 anos, com média de 53 (15,78) anos. Do total de 
pacientes avaliados, o tipo de neoplasia mais prevalente entre os tumores sólidos foi o 
de estômago (25%). Já entre os tumores hematológicos, o tipo mais prevalente foi o 
linfoma não-Hodgkin (40%). 
Em se tratando dos valores obtidos na avaliação da capacidade funcional dos pacientes 
através da aferição da FPP, a Tabela 1 (Anexo 1) apresenta os resultados de valores 
médios para os diferentes sítios tumorais (sólidos e hematológicos), e de acordo com o 
sexo. Não foi encontrada diferença estatisticamente significante para a FPP entre 
indivíduos com TSs e THs. 
Da mesma forma, a Tabela 2 (Anexo 2) apresenta o percentual de distribuição das 
classificações A, B e C da ASG-PPP para os diferentes sítios tumorais (sólidos e 
hematológicos). Foi observado que pacientes com THs apresentaram distribuição quase 
total na categoria A, enquanto os pacientes com TSs apresentaram frequência mais 
distribuída entre as 3 categorias. 
Associando os resultados obtidos com o que a literatura aborda, pode ser feita uma 
comparação entre os valores de dinamometria obtidos na coleta e os valores 
estabelecidos para a população saudável. Schlüssel (2006), tomando como base a 
avaliação de adultos residentes na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, estabeleceu 
valores médios de força de preensão palmar para a população brasileira. No estudo em 
questão, os valores médios da mão direita e esquerda, foram de 42,8Kg e 40,9Kg para 
os homens, e 25,3Kg e 24,0Kg para as mulheres, respectivamente. Quando 
confrontados, os valores estabelecidos no estudo se mostram maiores que os obtidos 
em nosso estudo. Tais achados sugerem o impacto negativo do câncer no paciente 
oncológico, com o comprometimento do seu estado nutricional, associado ao aumento 
da morbimortalidade e ao favorecimento da caquexia, que, além de afetar 
significativamente o estado nutricional, ainda tem impacto sobre a toxicidade do 
tratamento e a qualidade de vida do paciente (CAGOL et al., 2016). 
Em nosso estudo não encontramos diferença na FPP entre indivíduos com TSs e THs. 
Semelhante ao encontrado nessa pesquisa, é prudente citar um estudo de Tomislav-
Letilovic (2017) que avaliou a força muscular por meio da FPP de pacientes com TSs e 
THs, e no qual também não foi observada diferença na FPP entre indivíduos com TSs 
e THs. 
Comparando os valores médios de FPP do nosso estudo com os valores propostos pelo 
Consenso Europeu de Sarcopenia (2019), observamos que os indivíduos com TSs 
estavam acima do ponto de corte, enquanto que os com THs estavam abaixo, indicando 
um possível risco para sarcopenia (ENTOFT et al., 2019). 
Ainda nessa conjuntura, observamos que pacientes com THs apresentaram maior 
frequência de distribuição na categoria A da ASG-PPP, enquanto os pacientes com TSs 
apresentaram frequência mais distribuída entre as 3 categorias. Tais achados podem 
ser comparados aos obtidos por Cagol et al. (2016), que avaliou o estado nutricional de 
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pacientes oncológicos por meio da mesma ferramenta, levando em consideração a 
localização do tumor (TSs e THs) na classificação dos resultados. Os resultados 
mostraram que apenas 6,2% dos pacientes com diagnóstico de THs foram classificados 
com score C, 43,8% dos pacientes com THs foram classificados com score B, e os 50% 
restantes foram classificados com score A da ASG-PPP. Esses dados sugerem que, no 
estudo em questão, pacientes com THs não apresentaram complicações nutricionais 
tão graves quanto os pacientes com TSs. 
A principal limitação do nosso estudo foi o n amostral reduzido, pois as coletas tiveram 
que ser interrompidas devido à Pandemia do COVID-19. 
 
Conclusão 

 
A capacidade funcional não foi diferente entre indivíduos com TSs e THs. Entretanto, 
estudos maiores devem ser desenhados para investigar alterações funcionais precoces 
em indivíduos com câncer, no intuito de individualizar o tratamento nutricional de acordo 
com a origem do tumor. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1 – Comparação entre os valores médios de FPP entre indivíduos com TSs e 
THs, de acordo com o sexo. 
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Tabela 2 – Classificação do estado nutricional, segundo ASG-PPP, de acordo com a 
origem do tumor. 
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TÍTULO: PERCEPÇÃO DE DISCENTES E DOCENTES DO NORDESTE SOBRE AS 

FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES DA FORMAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA NOS 

CURSOS DE FONOAUDIOLOGIA 

Resumo 

 
Idealizada com objetivos educacionais durante a década de 1930, a fonoaudiologia 
brasileira ainda encontra-se em processo de reformulação do ensino pautada nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais. Visando a formação de profissionais egressos com 
perfis compatíveis aos diversos cenários de atuações, sejam estes públicos ou privados. 
Diante disto, este trabalho objetiva analisar a percepção discente e docente a respeito 
das potencialidades e fragilidades presentes na formação em saúde coletiva nos cursos 
de fonoaudiologia das IES do Nordeste. Pesquisa qualitativa, estudo de caso, a qual 
participaram sete docentes com graduação em Fonoaudiologia e atuação na área da 
Saúde Coletiva e sete discentes informantes-chaves indicados pelos docentes. Foram 
realizadas entrevistas as quais foram gravadas em áudio e transcritas, e os dados 
coletados foram organizados em uma matriz analítica para análise de conteúdo. 
Considerando como principal objeto de estudo, os trechos de falas inseridas na 
categoria “Potencialidades e Fragilidades no Ensino em Saúde Coletiva”, que apresenta 
subcategorias a respeito da estrutura curricular, perfil discente e corpo docente das IES. 
Após análise dos resultados, identificou-se entre as IES do nordeste, uma realidade 
heterogênea quanto a inserção de componentes curriculares e carga horária na área de 
Saúde Coletiva quando comparadas as disciplinas específicas do currículo de 
fonoaudiologia, ressaltando a ineficiente adesão das DCNs nos currículos. 
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Abstract 

Idealized for educational purposes during the 1930s, Brazilian speech-language 
pathology is still in the process of teaching reformulation based on the National 
Curriculum Guidelines (NCG), aiming at educating professionals with profiles compatible 
in different work situations, whether public or private. That said, this study aims to 
analyze the student and teacher perception regarding the strengths and weaknesses in 
public health training in speech-language pathology courses at the Northeast’s IES. This 
is a qualitative case study, in which attended seven college professors with degrees in 
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Speech-Language Pathology and experience in the public health field, and seven key-
informant students indicated by the professors. The interviews were conducted with 
audio recording and later transcription, and the collected data were organized in an 
analytical matrix for content analysis. Considering as the main object of the study, the 
excerpts of speeches inserted in the category “Potentialities and Weaknesses in 
Collective Health Education”, which presents subcategories regarding the curriculum 
structure, student profile and faculty of the IES. After analyzing the results, a 
heterogeneous reality was identified among the IES in the northeast region regarding 
the insertion of curricular components and workload in the Collective Health area when 
compared to specific subjects of the speech-language pathology curriculum, highlighting 
the inefficient adherence of the NCG in the curriculum. 
 
Keywords: Public health. Speech therapy. Higher education institutions. 

Introdução 

A fonoaudiologia iniciou suas atividades em 1930, sendo idealizada com objetivos 
educacionais devido a preocupação com os erros de linguagem apresentados pelos 
estudantes da época. Em 9 de dezembro de 1981, após sucessivos movimentos em 
busca do reconhecimento da profissão durante a década de 70, esta foi regulamentada 
com a criação da Lei n° 6965.Atualmente, possui inúmeras especialidades e 
possibilidades de atuação, seja no setor público ou privado. Tem como responsabilidade 
intervir nos distúrbios e patologias que possam interferir na comunicação humana, 
desenvolvendo ações de promoção, prevenção e habilitação/reabilitação em todos os 
ciclos de vida.(CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2007) 
Como profissionais da saúde, além de prezar pela saúde e bem estar da população, 
estes tem como responsabilidade propiciar um ensino com articulação entre ensino-
serviço-comunidade inserindo discussões relevantes para a formação discente. Ao 
desenvolver o Projeto Político Pedagógico de seus cursos, estes devem ter como base 
as Diretrizes Curriculares Nacionais, onde estão descritas as características formativas 
dos profissionais egressos, visando a inovação e qualidade no processo de formação 
desses futuros profissionais que devem apresentar competências que possam contribuir 
para as reais necessidades da população.(CONSELHO FEDERAL DE 
FONOAUDIOLOGIA, 2002; DAMIANCE et al. 2016) 
Tendo em vista o modelo biomédico hegemônico ainda presente na maioria das IES e 
serviços de saúde, observou-se a necessidade da implementação de estratégias para 
reformular o ensino de profissionais da área da saúde. Visando proporcionar aos 
egressos um perfil profissional voltado para o SUS e não apenas para os ambientes 
clínicos e particulares, onde os determinantes sociais que interferem diretamente no 
processo saúde-doença e os aspectos individuais de cada usuário fossem realmente 
discutidos e colocados em prática.(FERTONANI, et al. 2015) 
Incentivar e proporcionar aos discentes oportunidades de vivenciarem experiências 
formativas junto à comunidade, como o VER-SUS, PET – SAÚDE e inserir componentes 
de caráter interprofissional aliado ao uso de metodologias ativas, são exemplos de 
estratégias que contribuem para a inserção de discussões e desenvolvimento de 
competências colaborativas, auxiliando a aproximação entre a saúde e educação na 
esfera do SUS, fatores importantes para formação de profissionais aptos para o trabalho 
em equipe nos diversos níveis de atenção.(DAMIANCE, et al. 2016; BATISTA, 2012; 
TELLES, ARCE, 2015) 
Tendo em vista a necessidade da inserção dessas estratégias de ensino para uma 
formação baseada nos parâmetros definidos nas DCN, torna-se indispensável a 
formação continuada destes profissionais que desempenham o papel da docência, por 
participarem do processo de formação dos novos profissionais da saúde. Buscando 
garantir que estes desenvolvam competências e habilidades que tornem o ensino mais 
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crítico, dinâmico e interprofissional. Adicionalmente, favorece uma maior aproximação 
do novo modelo de ensino aos cursos que ainda possuem uma formação fragmentada 
por especialidades, voltadas para a atuação em clínicas e serviços particulares, como 
na fonoaudiologia, e que através das transformações do processo de ensino, com um 
maior incentivo para a atuação no SUS, o número de fonoaudiólogos atuantes nos 
serviços de saúde públicos possa ser ampliado. Beneficiando, ainda, a inserção dos 
discentes nos três níveis de atenção a saúde com acesso a preceptoria durante os 
estágios e outras vivências ainda na graduação, possibilitando a ampliação da visão 
destes a respeito das demandas e espaços para atuação além da clínica.(DAMIANCE, 
et al. 2016; TELLES, ARCE, 2015; LEONEL, 2011; ARAUJO, BATISTA, GERAB, 2015) 
Diante disto, este trabalho objetiva analisar a percepção discente e docente a respeito 
das potencialidades e fragilidades presentes na formação em saúde coletiva nos cursos 
de fonoaudiologia das IES do Nordeste. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, estudo de caso, que toma como objetivo a 
formação em Saúde Coletiva nos cursos de fonoaudiologia das Instituições de 
Educação Superior Públicas do Nordeste que assinaram a carta de anuência para 
participação no presente estudo. 
A amostra foi composta por sete graduandos do curso de fonoaudiologia e sete 
docentes fonoaudiólogos envolvidos com os componentes curriculares voltados à 
Saúde Coletiva oriundos de sete IES, de um total de oito existentes na região: 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Universidade Federal de Permambuco (UFPE), Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), Universidade Federal de Sergipe campus 
Aracaju (UFS- Aracaju), Universidade Federal de Sergipe campus Lagarto (UFS- 
Lagarto), e Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Os docentes que foram convidados a participar da pesquisa possuem graduação em 
fonoaudiologia e atuam na área da Saúde Coletiva em sua universidade. Foi escolhido 
um informante-chave por IES participante. Para aquela IES que possuía mais de um 
docente fonoaudiólogo que atua na área de Saúde Coletiva, foram utilizados os 
seguintes critérios para participação: aceitar participar da pesquisa e ocupar/ter 
ocupado cargo de gestão em sua IES ou ter maior tempo de atuação na IES. Estes 
critérios buscaram contemplar na pesquisa a participação de professores que tivessem 
uma maior experiência e trajetória no curso que leciona. 
Quanto aos discentes, foram adotados os seguintes critérios de Inclusão, onde pelo 
menos três destes deveriam ser atendidos, sendo o primeiro obrigatório: ter cursado 
pelo menos 50% do curso, atua/atuou em movimento estudantil ou outro movimento 
social, participa/participou em projetos de pesquisa ou extensão na área de Saúde 
Coletiva, participa/participou do Núcleo Docente Estruturante (NDE) ou comissões 
voltadas para reformulação do currículo e/ou projeto pedagógico, obteve conceito maior 
que sete nos componentes curriculares voltados à Saúde Coletiva. Estes critérios foram 
utilizados com o objetivo de identificar informantes-chave que, de certa forma, tivesse 
identificação e implicação com a formação em Saúde Coletiva. 
As entrevistas foram realizadas de forma presencial e a distância através da ferramenta 
de comunicação e videochamadas Skype. Estas foram gravadas em áudio e 
posteriormente transcritas. Os dados coletados foram analisados, sendo ordenados, 
categorizados e organizados em uma matriz analítica a partir da interpretação dos 
pesquisadores, utilizando-se da análise de conteúdo (MINAYO, 2014). Considerando 
como principal objeto de estudo, os trechos de falas inseridas na categoria 
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“Potencialidades e Fragilidades no Ensino em Saúde Coletiva”, que apresenta 
subcategorias a respeito da estrutura curricular, perfil discente e corpo docente das IES. 
O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o 
parecer de número 3.735.493, atendendo as orientações da Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde e os participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. 
 
Resultados e Discussões 

 
Tendo como objetivo identificar a percepção dos discentes e docentes integrantes da 
pesquisa a respeito das potencialidades e fragilidades da formação em saúde coletiva 
nos cursos de fonoaudiologia, foram analisados aspectos sobre a estrutura curricular, 
perfil discente e corpo docente das IES do Nordeste. 
ESTRUTURA CURRICULAR 
Após análise dos trechos a respeito da estrutura curricular dos cursos, foi perceptível 
uma heterogeneidade ao comparar a realidade vivenciada por cada IES, onde alguns 
se mostram satisfeitos quanto aos componentes curriculares ministrados e carga horária 
destinada ao ensino da Saúde Coletiva, enquanto outros mostram insatisfação a 
respeito das mesmas variáveis. 
“Eu acho que isso da gente ter Saúde Coletiva desde o primeiro semestre e seguir com 
a Saúde Coletiva até o final do curso, eu acho que é uma potencialidade muito grande 
[...]”. (E1) 
“Que em relação ao anterior (currículo) houve um avanço, mas que a formação, tirando 
Saúde Coletiva, pelo menos na prática, não consigo ver essa discussão tão forte para 
o SUS. Mesmo na parte clínica, que poderia ser voltado mais para o SUS, ainda vejo 
um olhar muito para parte ambulatório clínico privado [...] O projeto mudou, mas a prática 
não.” (P7) 
“[...] é porque eu acho que as matérias poderiam ter uma carga horária maior para poder 
abranger mais coisas [...] Eu acho que é bom, mas poderia ser melhor, acho que tem 
esse problema de ter uma carga horária bem reduzida e aí termina que às vezes tem 
que correr pra terminar de dar o assunto todo.” (E2) 
As DCNs servem como um norteador para os cursos elaborarem seus Projetos Políticos 
Pedagógicos, retratando a importância de uma formação que incorpore conteúdos que 
proporcionem a compreensão das técnicas e aspectos sociais, não restringindo as 
práticas e assistências desenvolvidas durante a graduação apenas aos ambientes 
clínicos e ambulatoriais, garantindo aos egressos a aptidão em atender integralmente 
as demandas dos usuários dos serviços de saúde, sejam eles desenvolvidos em 
serviços públicos ou privados. (CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2002; 
TRENCHE, BARZAGHI, PUPO, 2008; FERTONANI et al. 2015, HADDAD et al, 2010) 
Os resultados obtidos no presente estudo se assemelham a pesquisas presentes na 
literatura, onde é perceptível que a presença significativa de componentes voltados para 
a saúde coletiva ainda não é algo adotado por todas as IES, apresentando uma maior 
carga horária e número de componentes das áreas específicas. Levando estes a 
buscarem em atividades extracurriculares o arcabouço teórico-prático ainda não 
ofertado por seus cursos. (LEMOS, BAZZO, 2010; CORREIA, TELLES, ARAÚJO, 2018) 
Sobre o uso de metodologias ativas, considera-se que é uma estratégia de reformulação 
aos métodos de ensino onde os discentes desempenham apenas o papel de 
expectadores, tornando-os participantes ativos, com mais autonomia nesse processo 
de ensino-aprendizagem. Dramatizações, estudos de caso e o uso do Team Based 
Learning (TBL) são estratégias que proporcionam uma maior proximidade dos alunos a 
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vivências e técnicas características dos profissionais da saúde. (MITRE et al. 2008; 
MACEDO et al. 2018; FREITAS et al. 2015) 
Os discentes entrevistados, quando questionados a respeito das aulas e metodologias 
de ensino utilizadas pelos docentes, demonstraram uma avaliação positiva, afirmando 
que estas têm contribuído para fixação dos conteúdos e busca ativa por referenciais da 
área estudada. 
“[...] eu acho importante as ações que a gente faz, a gente não fica somente na teoria 
em si, somente em sala de aula [...] Não é como o método tradicional, no qual o 
professor dá livro, a gente tira xerox e a gente vai e lê. Não, a gente que vai em busca 
justamente para a gente começar a pesquisar em várias referências e aí quando a gente 
vai pesquisar a gente volta com as nossas referências do estudo, a nossa linha de 
raciocínio e a gente debate na sala e vai atuar.” (E3) 
“os professores de saúde coletiva utilizam na formação muitas metodologias ativas [...] 
Isso torna a aula muito mais interessante, o aluno muito mais envolvido e eu acredito 
que ele aprende mais porque quando o aluno faz algo, ele aprende mais e fica mais 
difícil dele esquecer.” (E6) 
Outro fator relatado pelos entrevistados, sobretudo docentes, que acaba interferindo na 
qualidade das práticas em saúde coletiva é a existência de um pequeno contingente de 
profissionais fonoaudiólogos atuantes nos serviços de saúde pública. Variáveis como o 
número reduzido de componentes curriculares da saúde coletiva ofertados pelo curso e 
o baixo quantitativo de vagas ofertadas nos serviços de saúde do SUS podem estar 
contribuindo para este cenário. 
“O problema é que a gente esbarra na realidade do serviço né, hoje a prefeitura de S, a 
gente tem hoje três fonos na prefeitura, tem poucos fonos disponível, então no nosso 
campo de articulação com o estágio ele acaba sendo limitado pela falta de profissionais 
no serviço [...].” (P1) 
“o CAPS aqui não tem fonoaudiólogo, apesar de o fonoaudiólogo estar por lei na equipe 
mínima do CAPS infanto-juvenil. E nós não temos. Então quando a gente vai lá 
acompanhar esse trabalho o contato que eles têm com o fonoaudiólogo é com o 
professor da IES e os alunos. Mas não tem o profissional no CAPS.” (P3) 
Em sua pesquisa com dez egressos do curso de fonoaudiologia, (BARRETO e CASTO, 
2011) relatam que alguns profissionais afirmaram não ter vivenciado experiências 
relevantes para sua atuação no SUS durante a graduação. A porcentagem de 
fonoaudiólogos especialistas em Saúde Coletiva apresentada pelo Conselho Federal de 
Fonoaudiologia, o quantitativo de docentes que lecionam componentes curriculares de 
Saúde Coletiva nas IES e o número de egressos atuantes em clínicas particulares como 
autônomos, são resultados e cenários atuais que devem ser discutidos, pois interferem 
diretamente na formação e por consequência, na escolha da área de atuação dos 
futuros fonoaudiólogos. (TEIXEIRA et al. 2013) 
PERFIL DISCENTE 
Estes são fatos que reforçam a necessidade dos discentes desenvolverem uma maior 
autonomia durante a graduação e buscarem outros meios de vivenciarem experiências 
formativas dentro do SUS. A proatividade de alguns alunos em não se contentarem com 
o atual cenário ofertado pelos cursos, buscando atividades extracurriculares, disciplinas 
e projetos com caráter interprofissional ofertadas por outros departamentos, foi um 
detalhe observado durante as entrevistas. 
“Eu sempre me questionei sobre essas coisas e eu vejo que o curso da gente não é 
voltado pra o SUS, não é voltado para as práticas do SUS.” (E7) 
“A gente não tem formação também [...] com trabalhos interprofissionais, a gente não 
conhece isso e é muito difícil, é muito difícil também pros alunos quando eles vão pro 
estágio de saúde coletiva que a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem 
essa prática, a gente não sabe o que fazer.” (E7) 
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“Eu acho que se os discentes eles não forem atrás de uma formação extra ou fora, eles 
terminam um pouco, como eu posso dizer... Um pouco ingênuo, até meio despreparado 
com relação a alguns assuntos…” (E2) 
Projetos como o PET-Saúde são estratégias de ensino presentes em todas as regiões 
brasileiras e podem ser cursados por discentes da saúde visando a reorientação da 
formação profissional, assegurando aos discentes uma abordagem integral do processo 
saúde-doença, aliado a vivências interprofissionais que integram o ensino-serviço-
comunidade durante a formação. (BATISTA et al. 2015; MIRA, BARRETO, 
VASCONCELOS, 2016) 
CORPO DOCENTE 
E por fim, quando questionados a respeito do corpo docente e suas contribuições para 
a formação em saúde coletiva, alguns aspectos foram discutidos: baixa integração entre 
os componentes curriculares, relação docente-docente, sobrecarga devido ao baixo 
quantitativo docente nas IES e formação docente. 
Quanto a integração entre os componentes curriculares, foi perceptível uma insatisfação 
por parte dos entrevistados e esta deve-se a visão biomédica por parte de alguns 
docentes das áreas específicas, dificultando o ensino de caráter interdisciplinar e 
interprofissional durante a formação, fato já estudado e publicado em outras pesquisas. 
(TRENCHE, BARZAGHI, PUPO, 2008; FERTONANI et al. 2015) 
“Agora... as limitações, acho que tá na compartimentalização ainda né... quer queira, 
quer não, nós ainda temos uma grade, e hoje mais do que nunca tenho sentido a 
necessidade dessa interação maior com as disciplinas clinicas [...] a gente não 
encontrou esse modo de fazer essa formação interdisciplinar na própria fono, a gente 
não consegue fazer esse contato com diversas disciplinas. E também uma limitação 
grande, que eu acho, é a formação interprofissional. Então, nós temos poucos espaços 
pra ter esse diálogo, então, eu acho que, a parte de estágios, por exemplo, ela já teria 
de ter uma natureza interdisciplinar né, seria um ganho muito grande pra gente.” (P2) 
“A saúde coletiva tem uma linha de sequência, mas essa articulação com as outras 
áreas ela acontece pouco [...] No que diz respeito à formação, essa ainda é uma lacuna, 
a articulação da clínica com a saúde coletiva, eu acho que é uma lacuna.” (P5) 
Durante as entrevistas foi notória a existência do impasse a respeito das metodologias 
de ensino e adesão das mudanças no processo formativo orientados pelas DCNs por 
parte de alguns docentes. Pelo fato de alguns ainda apresentarem um perfil voltado para 
a atuação em clínicas, indo contrário ao perfil de atuação interprofissional, voltado para 
o SUS, interferindo na relação professor-professor e por consequência professor-aluno. 
(CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2002) 
“Somos três, mas até ontem éramos quatro professores é... Não há um entendimento 
homogêneo desses professores em relação ao que é saúde coletiva, o que se deve 
fazer, como se deve fazer. Então a verdade é que há um tensionamento muito grande 
dentro da própria saúde coletiva em relação a isso.” (P1) 
“A relação professor-professor no núcleo, temos uma das professoras extremamente 
difícil de trabalhar, extremamente! Impressionante… Acho que ela é sempre o nó crítico 
[...].” (P6) 
Além disso, destaca-se a sobrecarga que é estabelecida devido o número reduzido dos 
docentes especialistas em saúde coletiva, principalmente após a necessidade da 
reforma curricular e adesão das DCNs ao elaborar e por em prática os Projetos Políticos 
Pedagógicos das IES. 
“Assim, é uma lacuna de 14 anos com uma reforma curricular que não foi pensado em 
ampliar esse RH para que a gente pudesse dar de conta da formação, das DCNs, 
enfim…” (P4) 
“(...) no nosso curso da UFRN, o curso de fonoaudiologia, tem um lado positivo, mas eu 
considero também como um entrave né… A questão de não ter preceptor. O professor, 
ele é supervisor, ele é orientador, ele acompanha os alunos, ele dá a parte teórica.” (P7) 
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Contudo, apesar desses fatores supracitados que dificultam à implementação da saúde 
coletiva nos cursos, também foram reforçados durante as entrevistas, aspectos 
positivos a respeito da formação e qualidade do ensino dos docentes. 
“Ela [docente] faz parte do núcleo de empreendedorismo aqui da universidade e aí é 
incrível como ela consegue incluir fonoaudiólogo em tudo e isso é muito bom porque 
quem participa dos projetos dela, ela sempre instiga a gente a ter essa visão de inserção 
da fonoaudiologia em coisas que até são tradicionais de achar que não deve ter 
fonoaudiologia [...]”. (E2) 
“Os dois professores, a formação deles realmente são na área da Saúde Coletiva [...] 
Toda experiência dos dois, você olhar currículo, prática, mestrado, é na Saúde Coletiva. 
Eu acho isso uma grande potencialidade [...] a gente está conseguindo implementar a 
discussão da Saúde Coletiva no curso. Não só nas disciplinas, mas pesquisa, extensão 
[...]” (P7) 
O uso das metodologias ativas, discussões a respeito da reformulação do ensino e a 
inserção dos graduandos ao serviço-comunidade facilitam o reconhecimento e 
aproximação destes aos docentes, como pode ser visto nos trechos acima. 
 
Conclusão 

 
Discussões como esta se fazem necessárias para estimular a reflexão a respeito da 
importância da adesão das DCNs nos cursos da saúde e formação continuada para 
docentes e profissionais já inseridos nos diversos níveis de atenção, por serem 
considerados atores essenciais do processo de formação dos egressos da saúde. Após 
análise dos resultados, pode-se afirmar que a realidade das IES do Nordeste encontra-
se bem heterogênea quanto a inserção de componentes curriculares e carga horária na 
área de Saúde Coletiva, quando comparadas as disciplinas específicas do currículo de 
fonoaudiologia. 
Algumas IES apresentam um avanço significativo em relação a adesão das DCNs, 
enquanto outras ainda estão adentrando nesse processo da reformulação do ensino. 
Portanto, com base nas evidências presentes na literatura, é notória a necessidade do 
incentivo ao ensino que proporcione ao egresso as condições para atuação nos diversos 
campos de atuação com o estímulo constante da autonomia, para que estes 
desenvolvam as competências necessárias para uma atuação eficaz. 
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TÍTULO: Conhecimento e satisfação dos acadêmicos de enfermagem no processo 

transfusional: simulação realística como estratégia de ensino- aprendizagem. 

Resumo 

Objetivo:  avaliar a simulação realística como estratégia de ensino-aprendizagem no 
processo transfusional na aquisição de conhecimento e satisfação dos acadêmicos de 
enfermagem. Método: estudo analítico, quase-experimental, com abordagem 
quantitativa, realizado em cada semestre de 2017 e 2018, no departamento de 
enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com 143 alunos da 
disciplina de atenção integral a saúde I da graduação em Enfermagem. Usados três 
cenários com informações do paciente simulado, aplicado questionário do 
conhecimento antes e após a simulação acerca do conhecimento no processo 
transfusional, seguido de instrumento referente à satisfação dos alunos diante da 
metodologia utilizada. Os dados foram organizados em planilhas e analisados em 
programa estatístico. Resultados : Observou-se que em 90,0% das questões houve 
diferença significante entre o pré e pós-teste e predomínio de itens de concordância 
quanto o nível de satisfação dos participantes com a estratégia de ensino-
aprendizagem. Os participantes concordaram plenamente que a simulação foi útil, 
interessante, que gostariam de ter mais aulas com outros cenários/temas e que 
contribuiu para o ensino de conhecimentos e habilidades. Conclusão: os resultados 
apontaram que a aprendizagem aumentou significativamente após a intervenção, além 
de sentirem-se satisfeitos com a metodologia utilizada. 

 
Palavras-chave: Simulação. Transfusão de sangue. Estudantes de enfermagem. 

Ensino. 

TITLE: Knowledge and satisfaction of nursing students in the transfusion process: 

realistic simulation as a teaching-learning strategy. 

Abstract 

Objective: to evaluate realistic simulation as a teaching-learning strategy in the 
transfusion process in the acquisition of knowledge and satisfaction of nursing students. 
Method: an analytical, quasi-experimental study, with a quantitative approach, carried 
out in each semester of 2017 and 2018, in the nursing department of the Federal 
University of Rio Grande do Norte, with 143 students from the discipline of integral health 
care I of the Nursing undergraduate course . Three scenarios were used with information 
from the simulated patient, a knowledge questionnaire was applied before and after the 
simulation about the knowledge in the transfusion process, followed by an instrument 
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referring to the students' satisfaction regarding the methodology used. The data were 
organized in spreadsheets and analyzed using a statistical program. Results: It was 
observed that in 90.0% of the questions there was a significant difference between the 
pre and post-test and the predominance of items of agreement regarding the level of 
satisfaction of the participants with the teaching-learning strategy. The participants fully 
agreed that the simulation was useful, interesting, that they would like to have more 
classes with other scenarios / themes and that it contributed to the teaching of knowledge 
and skills. Conclusion: the results showed that learning increased significantly after the 
intervention, in addition to feeling satisfied with the methodology used. 
 
Keywords: Simulation. Blood transfusion. Nursing students. Teaching. 

Introdução 

A necessidade de mudanças nos modelos da educação trouxe o ato de repensar a 
aprendizagem oferecida aos estudantes, tal como, a formação de profissionais 
qualificados que ofereçam cuidado seguro e humanizado (SILVA et al., 2016). A 
simulação é assentida como uma importante ou até fundamental estratégia pedagógica 
na formação de profissionais de saúde e caracterizam-se pelos resultados apresentados 
em várias dimensões (MARTINS, 2017). 
 
A simulação realística representa um seguimento de educação cognitiva e 
comportamental que tem sido utilizado em diferentes cenários, seja ele profissional ou 
acadêmico, compreende-se que possibilita a integração teórico-prática com a aplicação 
clínica, o que consequentemente influi positivamente no aprendizado (SOUZA; 
PASSAGLIA; CÁRNIO, 2018). O presente trabalho contempla o objetivo de 
desenvolvimento sustentável número quatro da agenda 2030 da ONU, que compreende 
assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para todos. 
 
Na conjuntura histórica da humanidade o sangue sempre esteve presente na 
perspectiva de suporte e até mesmo sendo apto de salvar vidas. Assim, observa-se a 
necessidade de fortalecer mecanismos regulatórios e de controle de serviços e do 
sangue, o reconhecendo como medicamento essencial na assistência, assim como 
seus derivados classificado de alta vigilância visto que a sua aplicação como terapêutica 
confere riscos que em grande parte dos casos não são ter notados pela população no 
ato transfusional, o que demanda uma necessidade exponencial de ações regulatórias 
qualificada (MATTIA; ANDRADE, 2016; SILVA JUNIOR; COSTA; BACCARA, 2015; 
OMS, 2018). 
 
A transfusão sanguínea é apontada como o transplante humano mais recorrente nos 
hospitais, para tanto não se apresenta como livre de riscos. Nessa perspectiva, a 
segurança do procedimento e de gestão está diretamente vinculada aos profissionais 
atuantes nesse processo considerando sua qualificação e conhecimentos na área 
(BARBOSA; NICOLA, 2014; MATTIA; ANDRADE, 2016). 
 
É impossível eliminar completamente os erros humanos, porém existe a possibilidade 
de reduzir os riscos envolvidos, levando em consideração que profissionais de saúde 
em especial o profissional de enfermagem, está diretamente ligado a assistência 
integral, ressaltando que sua prática no que tange a gestão de qualidade é 
imprescindível. Com isso, o nível de conhecimento satisfatório nesses aspectos é 
necessário para assegurar a qualidade da assistência e a segurança do paciente. 
(BARBOSA; NICOLA, 2014; MATTIA; ANDRADE, 2016). 
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A resolução nº 0511/2016 do COFEN, corrobora a norma técnica que desfruta sobre a 
atuação de enfermeiros e técnicos de enfermagem em hemoterapia, de forma a levantar 
o questionamento quanto ao conhecimento e habilidade os alunos da graduação tem 
apreendido relacionados à assistência de enfermagem aos pacientes em hemoterapia 
(COFEN, 2016). 
 
Nesse sentido pode-se evidenciar um campo de forte atuação da enfermagem, 
evidenciando a importância de se compreender as etapas que compõe o processo 
transfusional de forma mais íntegra e intensa visto que essa terapêutica apresenta-se 
como de alta complexidade e de grande risco por apresentar um grande potencial de 
transmissibilidade de doenças, além de não ser uma alternativa possível de substituição 
do sangue humano, o que torna essa prática imprescindível na terapêutica e suporte de 
muitos procedimentos (AMARAL et al., 2016). 
 
Diante disso, o presente trabalho justifica-se pela importância de se trabalhar o processo 
formativo, com metodologias educacionais para os acadêmicos de enfermagem, 
atentando para a segurança do paciente. 
 
Com isso o objetivo do estudo é avaliar a simulação realística como estratégia de 
ensino-aprendizagem no processo transfusional na aquisição de conhecimento e 
satisfação dos acadêmicos de enfermagem. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo analítico, quase experimental, com abordagem quantitativa 
realizado em cada semestre dos anos de 2017 e 2018, no Departamento de 
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Justifica-se a 
não realização da simulação nos semestres de 2019 devido afastamento da docente 
orientadora das atividades de ensino por licença maternidade. 
A amostra foi composta por 143 alunos da graduação em enfermagem do quinto período 
que estivessem devidamente matriculados, cursando a disciplina de atenção integral a 
saúde I em cada semestre dos anos de 2017 e 2018 e presentes no momento da coleta 
de dados. A amostra final do primeiro semestre de 2017 foi composta por 40 alunos e a 
do segundo 34, enquanto no ano de 2018, a amostra do primeiro semestre continha 40 
alunos e no segundo semestre 29, em ambas o procedimento de execução da prática 
foi o mesmo. 
Foram elaborados previamente três cenários com as informações sobre o paciente 
simulado: Coleta de amostras para testes pré-transfusionais; Administração de 
hemocomponentes; Atendimento às reações transfusionais. Estes foram elaborados 
baseados num referencial pela National League Nursing/Jeffries Simulations Framework 
(NLN/JSF). Tal modelo traz cinco elementos: fatores relacionados ao facilitador; aos 
participantes; às práticas educacionais; ao desenho da simulação; aos resultados 
esperados pelas atividades (JEFFRIES, 2005; 2012). 
A coleta de dados ocorreu em três etapas: 1) aplicação do questionário de avaliação do 
conhecimento sobre o processo transfusional (pré-teste); 2) desenvolvimento da 
simulação realística; 3) aplicação do pós-teste (mesmo questionário do pré-teste com a 
ordem das alternativas remodelada) juntamente com o instrumento de avaliação da 
satisfação frente à metodologia. 
O questionário aplicado foi previamente validado por especialistas na área, sendo 
composto por dez questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada e apenas 
uma correta, abrangendo os aspectos da etapa pré-transfusional (5 questões), o ato 
transfusional (3 questões) e reações transfusionais (2 questões) (TIBURCIO, 2017). 
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Os cenários foram programados para ser realizado por um aluno voluntário. Com a 
técnica de briefing, na qual todas as orientações e informações inerentes ao processo 
foram repassadas aos participantes como: o uso de materiais e insumos, manuseio do 
prontuário, interação com os autores, postura dos voluntários e observadores durante a 
realização dos cenários. 
Aos alunos que seriam observadores foram entregues três roteiros do tipo lista de 
verificação os quais estavam relacionados os passos considerados importantes quanto 
a habilidade, técnica e comportamento dos voluntários a serem avaliados. Os tópicos 
deveriam ser checados em “realizados” e “não realizado”, bem como havia espaço para 
possíveis observações. 
Após a realização dos cenários, foi conduzido o debriefing, técnica que possibilita o 
feedback imediato, na qual os participantes e o professor facilitador buscam explorar e 
refletir sobre as vivencias e cenário numa construção conjunta de conhecimento. 
Ao final do debriefing foi realizado o pós-teste e verificada a satisfação dos alunos frente 
aos processos vivenciados. Para coleta de dados foi utilizado um questionário adaptado 
entregue aos participantes. O instrumento é composto por 14 itens avaliados por meio 
de uma escala de Linkert de 1- 5, desde 1 para discordo plenamente a 5 para concordo 
plenamente (DEL´ANGELO, N. 2012; TIBÚRCIO, 2017). 
Os dados obtidos foram dispostos numa planilha do software Microsoft Excel® 2010 
para análise de dados. E posterior passado para o programa de tratamento estatístico 
SPSS versão 21.0, sendo realizada analises descritivas e inferenciais, por intermédio 
da aplicação dos testes estatísticos de McNemar, de modo a comparar o percentual de 
acertos dos alunos prévio e pós-teste para cada questão do instrumento, de Wilcoxon 
identificando as diferenças de médias de acertos do conhecimento nas etapas do 
processo transfusional (pré-transfusional, transfusional, pós transfusional e somatório 
geral do instrumento) antes e após a intervenção com simulação realística como 
estratégia de ensino e por fim o de Mann-Whitney, adotando o nível de significância 
inferior a 5%sendo seus resultados apresentados em forma de tabelas. 
O estudo obteve apreciação favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN com 
parecer número 1.709.004 (CAAE: 58511516.0.0000.5292), assegurando os princípios 
éticos e legais. Aos sujeitos que aceitaram participar foi empregado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dos 143 alunos que participaram da pesquisa, 28,0% (n=40) correspondiam ao primeiro 
semestre letivo 2017.1, 23,8% (n=34) ao semestre 2017.2, 28,0% (n=40) 2018.1 e 
20,3% (n=29) ao 2018.2, sendo 76,2% (n=109) do sexo feminino, predominantemente 
solteiros (85,2%, n=121). A idade média foi de 22,9 anos (desvio padrão de 4,2 anos), 
mínimo de 18 e máximo de 48 anos. Quanto à formação anterior, 79,7% (n=114) deles 
não apresentava experiência em saúde; 19 alunos (13,3%) apresentavam a formação 
anterior de técnico de enfermagem; apenas 7,7% (n=11) já trabalharam na área da 
saúde. 
Considerando a simulação desenvolvida nos cenários, os acertos foram considerados 
em forma de porcentagem nas questões referentes ao processo transfusional antes e 
após a intervenção com simulação realística (tabela 1), observou-se que em 90,0% das 
questões houve diferença significante entre o pré e pós-teste (p-valor < 0,001 cada) 
exceto na questão 4 sobre liberação de hemocomponentes que variou apenas de 
(85,3%) no pré-teste para (87,4%) pós teste. Pode-se observar uma melhoria 
significativa do conhecimento após a realização da simulação, especialmente em 
relação à coleta para testes pré-transfusionais, cuidados de enfermagem transfusional 
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e tempo máximo de infusão (98,6%) e conduta de enfermagem frente à reação 
transfusional (97,9%). 
Na tabela 2 observa-se o nível de satisfação dos participantes com a estratégia de 
ensino-aprendizagem da simulação realística no processo transfusional, houve 
predomínio de itens de concordância. De acordo com os dados do questionário, os 
participantes concordaram plenamente que a simulação realística foi útil (90,2%), que 
constitui uma metodologia interessante (88,8%), que gostariam de ter mais aulas com 
outros cenários e contribuiu para o ensino do conhecimento e habilidades (88,1%) e 
ajudou no aprendizado (82,5%). 
As fases que compreendem a transfusão sanguínea são de alta complexidade, passível 
de riscos sanitários, ainda que a enfermagem desempenhe um papel fundamental neste 
processo, faz-se essencial o conhecimento e competências especificas com intuito de 
certificar o máximo de segurança, uma vez que o paciente é o centro da terapia e deve-
se potencializar os benefícios (MATTIA; ANDRADE, 2016). 
Em estudo realizado com alunos da graduação de uma faculdade do nordeste, 
observou-se que assuntos associados aos cuidados de enfermagem no período pré, 
trans e pós-transfusional e relativo à temática de administração segura de 
hemocomponente e hemoderivados são tratados de forma superficial através de aulas 
expositivas/explicativas, este com menor ênfase, isso quando é falado. Nesta 
perspectiva compreende-se a importância de inovar nessa área, junto as metodologias 
ativas que possibilita uma construção conjunta do conhecimento (PEREIRA et al., 2016). 
A simulação realística trás uma proposta de inovação do ensino, sendo necessário estar 
atrelada a teoria, uma vez que possibilita desenvolver competências inexplorada no 
conteúdo teórico. Tal estratégia responde as necessidades de um contexto atual, visto 
que se trata de uma geração ligada em tecnologias como facilitador de aprendizagem 
estando dessa forma ancorada ao realismo promovendo maior engajamento dos 
estudantes relacionado a essa conduta na consolidação de aprendizado significativo e 
desenvolvimento de habilidades (MARCOMINI et al., 2017; BARRETO et al., 2014). 
O conhecimento dos profissionais de enfermagem quanto ao processo transfusional é 
essencial. Os mesmos precisam assimilar os passos que compõe as etapas pré, trans 
e pós transfusional, os cuidados inerentes e as possíveis intercorrências, a fim de 
atestar a segurança do paciente (PEREIRA et al., 2016; SILVA; ASSIS, 2016). No 
presente estudo por meio da estratégia de simulação realísticas, os graduandos 
obtiveram mudança satisfatória nos conhecimentos dentro das etapas trabalhadas. 
O questionário utilizado na pesquisa referente ao conhecimento do processo 
transfusional é composto de 10 itens, destes cinco referem-se ao período pré-
transfusional. Foi observado maior índice de acertos entre o pré e pós-teste com relação 
a coleta de sangue para testes pré transfusionais. Assim reforça-se a importância de 
analisar a solicitação do procedimento, todos os dados do paciente bem como se 
conferem aos que constam na bolsa do hemoconcentrado a fim de certificar a segurança 
do processo e/ou do paciente, além de conferir o teste pré transfusional e o responsável 
pela realização do mesmo. Tal procedimento é importante para assegurar que o 
paciente receberá o hemocomponente compatível, de forma segura e correta. Porém 
vale ressaltar que em casos emergenciais o componente utilizado é ABO doador 
universal (BARRA; LICHTNER; FERREIRA, 2013; SOUZA et al., 2014; SILVA; ASSIS, 
2016). 
Dentre os cuidados de enfermagem prestados durante a transfusão, destaca-se o 
monitoramento, a verificação dos sinais vitais que é essencial para assegurar o 
procedimento e ser vigilante nos primeiros dez minutos beira leito. Além disso, 
depoimentos de alunos da graduação discorrem sobre a importância da realização dos 
cinco certos no processo de instalação do hemocomponente a fim de minimizar ao 
máximo os riscos. Vale salientar que o rigor no tempo de infusão é essencial, uma vez 
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que existe um tempo máximo preconizado que ao ser ultrapassado coloca em risco todo 
procedimento, devendo ser interrompido (REIS et al., 2016; PEREIRA et al., 2016). 
Ainda com relação aos cuidados de enfermagem, considera-se a lavagem das mãos 
como medida de controle de infecção, utilização de equipamentos de proteção 
individuais na manipulação do paciente e da bolsa, o uso de acesso venoso exclusivo 
preferencialmente, além de outras medidas já citada (SOUZA et al., 2014). Os achados 
corroboram com a atual pesquisa, na qual os cuidados de enfermagem atingiram 98,6% 
(n=141) após a intervenção, ressaltando a importância de se conhecer tais cuidados 
priorizando sempre a segurança do paciente. 
Em relação às reações transfusionais imediatas e tardias pós-transfusão, apesar de ter 
apresentado um crescimento expressivo a partir do pré teste, ainda nota-se a 
necessidade de se investir nesse ponto por meio da metodologia utilizada. Numa reação 
é essencial que o profissional esteja preparado para reconhecer os eventos adversos, 
sintomatologia que podem ter especificidades, saber atuar frentes aos cuidados, além 
de detectar, notificar e avaliar as complicações transfusionais e sempre registrar em 
prontuário (SOUZA et al., 2014). 
Com relação ao pré e pós-teste, nota-se estatisticamente uma diferença significativa, na 
qual o aprendizado melhorou expressivamente após o uso da simulação realística. Em 
um estudo realizado com alunos da graduação em enfermagem e medicina em uma 
universidade Federal de Minas Gerais também apresentou aumento gradual. No 
entanto, avaliou os alunos comparando o conhecimento em três etapas: com a leitura 
de material didático e realização de uma prova; ensino regular após uma aula tradicional 
e a realização de uma prova e a simulação realística seguida da prova. Foi visto uma 
crescente no conhecimento considerando que os alunos eram de dois cursos diferentes, 
o que não interferiu no processo de aprendizagem, ambos com uma evolução 
expressiva, o que reafirma a eficiência do método (FERREIRA et al., 2018). 
Em uma revisão de literatura, comprovou-se que a simulação realística é um método de 
ensino efetivo e inovador, que correlaciona a teoria e a prática. Dentre vantagens 
consideradas no estudo a pratica da simulação realística é um importante instrumento 
para treinamentos em situações emergenciais, o que possibilita o estudante de vivenciar 
situações de emergência e crise, além de tornar-se pró-ativo no seu processo de 
aprendizado (BARRETO et al., 2014). 
O uso da simulação realística propicia o aluno na aquisição de habilidades psicomotor 
e autoconfiança podendo derivar na diminuição de eventos adversos, garantindo a 
segurança do paciente sem trazer danos a aprendizagem. Na enfermagem a 
metodologia tem uma diversidade e abrangência importante, proporcionando 
aprendizagem de forma segura enquanto estratégia de ensino além de gerar menor 
desgaste da equipe envolvida na associação entre a teoria e a prática (MARCOMINI et 
al., 2017; BARRETO, et. 2014). 
A utilização da simulação também possibilita além do trabalho em equipe a construção 
do conhecimento sólido. Essa consolidação é facilitada pelo “debriefing” que objetiva 
assimilar todo conteúdo abordado por meio de feedback, onde os participantes são 
estimulados a questionar, exprimir suas emoções frente ao que se foi vivenciado, suas 
duvidas e reflexões além de mapear conteúdos/conceitos favorecendo a compreensão 
da relação entre a ação realizada e o resultado alcançado na aprendizagem de modo a 
reforçar pontos cruciais, fundamentando e consolidando o pensamento crítico 
desenvolvido durante a pratica (MARCOMINI et al., 2017; COSTA et al., 2016; COLLEN 
MEAKIM et al., 2013). 
Questões associadas à segurança do paciente têm constituído uma temática mundial, 
nota-se a preocupação com políticas em torno da melhoria da qualidade da assistência. 
Os erros mais comuns ligados a enfermagem, refere-se na administração de 
medicamentos, visto que o sague é tido como um no processo de transfusão. No entanto 
estratégias simples e efetivas podem reduzir ricos e danos ao paciente, bem como a 
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utilização de protocolos que se associa como uma barreira de segurança (SILVA 
JUNIOR; COSTA; BACCARA, 2015; OLIVEIRA et al., 2014; SILVA et al., 2016). 
Somado a estes aspectos, a simulação realística traz nuances significativas no ensino 
e aprendizado dos alunos, bem como sua satisfação frente ao método. O estudo 
identificou concordância plena que a simulação realística é uma metodologia 
interessante, em contrapartida o domínio “me sinto capaz de realizar um procedimento 
numa situação real” houve discordância. O estudo de Ferreira et al. (2018) traz 
resultados semelhantes quando demonstra que alunos se sentem mais satisfeitos com 
a metodologia de ensino do que autoconfiante para enfrentarem uma situação real 
considerando uma escala de 0 a 25 para a satisfação e de 0 a 40 para autoconfiança, 
no entanto outro aspecto a se considerar é a existência de uma correlação positiva entre 
a satisfação e autoconfiança desses estudantes frente ao aprendizado e a simulação 
realística reafirmando a importância dessa relação. 
Os estudantes têm se demonstrados satisfeitos com a metodologia da simulação, o 
estimulo provocado pela prática e a receptividade dos mesmos, vem enfatizando sua 
contribuição para a aquisição do conhecimento e aprimoramento de habilidades que os 
permite errar, uma vez que não se trata de uma situação real em um ambiente menos 
hostil, sendo possível repetir sempre que necessário, possibilitando o desenvolvimento 
da autoconfiança. A partir dessas considerações evidencia-se concordâncias com o 
estudo onde alunos julga a pratica útil, que contribui para o ensino do conhecimento e 
habilidade e enfatizando que gostariam de ter mais aulas com outros cenários 
(BAPTISTA; MARTINS; PEREIRA, 2014; BAPTISTA et al., 2014). 
 
Conclusão 

 
Levando em consideração a simulação realística executada com acadêmicos de 
enfermagem sobre o processo transfusional, conclui-se que os alunos da graduação 
conseguiram obter um crescimento significativo do conhecimento partido do pré e pós-
teste, com ênfase nos itens “coleta para teste pré transfusional”, “cuidados de 
enfermagem transfusional”, “tempo máximo de infusão”, em quase todas as questões 
apresentaram diferença significante (p-valor < 0,001 cada), constatando a melhoria do 
conhecimento após a realização da simulação realística. 
A utilização da simulação realística apresenta-se como uma ferramenta eficaz e útil na 
construção do conhecimento, o aluno é oportunizado a se colocar como protagonista, 
sendo pró-ativo, criando juntamente com o facilitador e todos envolvidos na simulação 
o aprendizado conjunto. 
Outra aspecto avaliado refere-se à satisfação apresentada pelos estudantes frente a 
metodologia aplicada. Mediante a isso os alunos concordaram plenamente que a 
metodologia foi útil, que constitui uma metodologia interessante e contribuiu 
significativamente com o conhecimento e habilidade. Com isso pode-se verificar que os 
estudantes se sentem satisfeitos com a metodologia utilizada além de se sentirem 
estimulados e motivados a aprender. 
Uma equipe que trabalha motivada e munida de conhecimento atribui mais qualidade a 
todo e qualquer processo de saúde, dessa forma é de fundamental importância a 
construção de conhecimento desde sua formação acadêmica até após sua formação 
qualificando seu processo de trabalho e a segurança do paciente, para isso as 
metodologias ativas proporcionam um novo olhar para a formação acadêmica e sua 
continuidade, umas vez que as novas tecnologias ganharam um espaço significativo na 
geração atual. 
É de extrema importância que atividades educativas como essa possam ser utilizadas 
com outras temáticas, cenários e realidades, considerando que o ato de planejar e 
implementar qualquer iniciativa para melhorar a qualidade do aprendizado e a 
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segurança do paciente deve ser um objetivo de todas as instituições formativas e de 
saúde para assim reduzir os inúmeros danos causados por uma prática insegura. 
Destaca-se como limitação do estudo a não avaliação das habilidades dos acadêmicos 
frente à temática devido a limitação de tempo para o desenvolvimento da intervenção. 
Assim sugere-se novos estudos que trabalhem as competências envolvendo 
habilidades e atitudes, além da retenção do conhecimento após a simulação realística. 
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TÍTULO: Relação entre postura e pressão inspiratória máxima de indivíduos com fibrose 

cística 

Resumo 

Introdução: A fibrose cística é uma doença hereditária, de caráter autossômico 
recessiva, muito comum na população caucasiana, a FC possui uma potencialidade fatal 
alta, pelo fato de se tratar de uma doença multissistêmica, tendo os problemas 
respiratórios como característica principal. Com o avanço da ciência e a eficiência das 
intervenções multidisciplinares foi possível possibilitar a esse grupo uma maior 
longevidade, mas com o aumento do tempo de vida, foi notado o surgimento 
complicações secundárias como as anormalidades posturais, como a hipercifose 
torácica, que podem provocar um declínio pulmonar. Metodologia: Trata-se de um 
estudo transversal, comparativo e analítico, com amostra de 10 pacientes com FC, entre 
14 e 29 anos de idade, onde relacionamos as variáveis de força muscular inspiratória e 
o ângulo da cifose torácica. Resultado: Ao tentar relacionar entre as variáveis de FMR 
com os ângulos da curvatura da coluna,na região torácica, foi observado que não houve 
nenhuma correlação. Conclusão: Nosso estudo não encontrou correlação entre FMR e 
o ângulo de curvatura torácica. Por ser um tema ainda pouco explorado se faz 
necessário a realização de futuras pesquisas sobre o tema. 
 
Palavras-chave: Fibrose Cística, Cifose torácica, Força muscular inspiratória. 

TITLE: Relationship between posture and maximum inspiratory pressure in individuals 

with cystic fibrosis 

Abstract 

Introduction: Cystic fibrosis is an inherited disease, of an autosomal recessive character, 
very common in the Caucasian population, CF has a high fatal potential, because it is a 
multisystemic disease, with respiratory problems as its main characteristic. With the 
advancement of science and the efficiency of multidisciplinary interventions, it was 
possible to enable this group to have greater longevity, but with the increase in life time, 
secondary complications such as postural abnormalities, such as thoracic 
hyperkyphosis, were noticed, which can cause a pulmonary decline. Methodology: This 
is a cross-sectional, comparative and analytical study, with a sample of 10 CF patients, 
between 14 and 29 years of age, where we related the variables of inspiratory muscle 
strength and the angle of thoracic kyphosis. Result: When trying to relate the FMR 
variables to the angles of curvature of the spine, in the thoracic region, it was observed 
that there was no correlation. Conclusion: Our study found no correlation between FMR 
and the angle of thoracic curvature. As it is still a little explored topic, it is necessary to 
carry out future research on the topic. 
 
Keywords: Cystic fibrosis, thoracic kyphosis, inspiratory muscle strength. 

Introdução 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1907 

 

A fibrose cística é uma doença hereditária, de caráter autossômico recessiva, muito 
comum na população caucasiana, tendo uma proporção de 1:2 500 nascidos vivos. A 
doença é resultado de uma mutação no alelo do sétimo cromossomo, mais 
precisamente no gene CFTR(Cystic Fibrosis Conductance Transmembrane Regulator) 
que actualmente apresenta mais de 1400 variações de mutações, sendo a ∆F508 a mais 
comum no Brasil e no mundo(1).A FC possui uma potencialidade fatal alta, pelo fato de 
se tratar de uma doença multissistêmica. Mas graças ao avanço da ciência e a eficiência 
das intervenções multidisciplinares foi possível possibilitar a esse grupo uma maior 
longevidade, acredita-se que a expectativa de vida desses indivíduos chegue aos 50 
anos, o que há algumas décadas os indivíduos vinham a óbito nos seus primeiros 
anos(2,3). Com o aumento do tempo de vida, surgiram complicações secundárias que 
não eram observadas no passado devido às mortes prematuras dos portadores, essas 
complicações se dá pelas características crônica e progressiva e a alta possibilidade de 
infecção das vias aéreas. Entre esses problemas, temos a presença da hipercifose 
torácica, que promove aprisionamento de ar, diminuição da complacência pulmonar, 
que prejudica consideravelmente a troca gasosa e deixa os músculos respiratórios em 
desvantagem mecânica, principalmente o diafragma. Isso resulta em uma diminuição 
na capacidade funcional do indivíduo, devido a dificuldade de respirar(4,5,6). Embora a 
FC seja multissistêmica, as complicações de caráter respiratório são a principal causa 
de mortes em pessoas com a patologia. A hipercifose torácica pode promover 
consequências prejudiciais à saúde, pois o aprisionamento de ar, diminuição de 
complacência pulmonar e a desvantagem muscular respiratória pode repercutir 
negativamente na diminuição da força dos músculos respiratórios.O objetivo do 
presente trabalho foi mensurar a força dos músculos respiratórios(FMR) e verificar se 
essa variável se correlaciona com o ângulo da cifose torácica. 
 
Metodologia 

 
O nosso estudo foi realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes- Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte(HUOL-UFRN) no período de março até outubro de 
2019. O delineamento do trabalho é de caráter transversal, comparativo e analítico. A 
população estudada foi representada por indivíduos que residem no estado do Rio 
Grande do Norte(RN) diagnosticados com FC . Foram incluídos no estudo jovens e 
adultos de ambos os sexos, entre 14 e 29 anos de idade, sendo portadores de FC 
confirmado pelo teste de suor, que apresentasse estabilidade clínica conforme o escore 
Shwachman-Kulczycki. foram excluídos aqueles com dificuldade de realizar ou 
compreender o protocolo estabelecido. Todos os participantes foram instruídos sobre 
como seria conduzido o estudo e concordaram assinando um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecimento(TCLE), no caso do menores de idade o TCLE foi direcionado 
aos responsáveis e eles assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
(TALE). Os termos de consentimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos(CEP), da UFRN, atendendo ao postulado da Resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Foi aprovado (CAAE: 
96607018.6.0000.5537) e posteriormente submetido no clinical trials (NCT03737630). 
Os voluntários foram assegurados do direito ao anonimato, confidencialidade dos dados 
e a possibilidade de deixar o estudo quando necessitasse. Dinâmica do estudo, os 
participantes foram submetidos a avaliações da função pulmonar, da FMR e da postura, 
em relação a curvatura torácica. Os instrumentos da coleta foram uma balança digital 
Filizola®, manovacuômetro digital MVD 300®, espirômetro KoKo DigiDoser® 
(Longmont, USA) e um inclinômetro Danoplus®. E a análise estatísticas realizadas 
através do software estatístico SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Science). 
O teste de Shapiro-Wilk será utilizado para testar a normalidade dos dados e o teste de 
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Levene para avaliar a homogeneidade de variância. De acordo com a distribuição dos 
dados, será utilizado o teste t’Student não pareado ou Mann-Whitney para comparar as 
médias das variáveis estudadas entre os grupos e o teste t pareado ou Wilcoxon para 
verificar diferenças nas variáveis intragrupos. 
 
Resultados e Discussões 

 
No estudo, 21 pacientes foram considerados elegíveis. Desses, 8 não aceitaram 
participar do estudo e 3 não apresentavam diagnóstico de fibrose cística confirmado 
pelo teste do suor. Sendo assim,a população estudada foi composta de 10 indivíduos, 
sendo 6 homens. A idade média do grupo foi de 19 anos (DP 3,2). Eles apresentaram 
números, em relação a função pulmonar e força muscular respiratória, dentro de 
parâmetros aceitáveis e média de -49,8 (DP 11) para os ângulos de curvatura torácica. 
Ao tentar relacionar entre as variáveis de FMR com os ângulos da curvatura da 
coluna,na região torácica, foi observado que não houve nenhuma correlação. 
Há estudos como o de Rahman et al(7). onde foi encontrado correlação entre PEmáx e 
PImáx com o ângulo de curvatura lombar em idosos, que servem para nos alertar acerca 
da necessidade de mais estudos que procurem relacionar esses dois elementos. 
Fatores como o baixo número de indivíduos e a idade média da amostra, já que os 
efeitos negativos da hipercifose torácica são menores em indivíduos jovens, e os poucos 
estudos comprometidos em realizar essa correlação podem ter sido limitantes para a 
produção deste trabalho. 
 
Conclusão 

 
Nosso estudo não encontrou correlação entre FMR e o ângulo de curvatura torácica. 
Devido a existência de trabalhos que apresentam resultados controversos, se faz 
necessário a realização de futuras pesquisas sobre o tema. 
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TÍTULO: Comparação do desempenho no teste do degrau de seis minutos entre 

homens e mulheres de diferentes faixas de idade 

Resumo 

Introdução/objetivos: O teste do degrau de seis minutos (TD6) vem sendo utilizado na 
avaliação da capacidade de exercício em diversas doenças cardiorrespiratórias. Porém 
há pouca informação sobre a influência do sexo e da idade no desempenho do teste. 
Assim, o objetivo deste estudo é comparar o desempenho no TD6 entre os sexos nas 
diferentes faixas de idade. Método: Estudo transversal multicêntrico. A amostra do 
centro UFRN foi composta por indivíduos saudáveis de ambos os sexos e com faixa 
etária de 18-79 anos, divididos em 3 grupos (18-39; 40-59; 60-79). Foram realizados 
avaliação antropométrica, espirometria, avaliação do nível de atividade física e dois TD6 
de cadência livre, com degrau de 20 cm, intervalo de 30 minutos entre eles. Resultados: 
82 participantes, 45 mulheres e 37 homens, com idade média de 36,1 ± 15,7 anos. O 
número de degraus no sexo masculino foi significantemente maior que no sexo feminino 
– 181,6 ± 25,7 e 160,2 ± 28,3 (p = 0,001), respectivamente. O número de degraus na 
faixa de 18 e 39 anos foi significantemente maior que o alcançado nas demais faixas de 
idade. Houve correlação moderada entre o número de degraus subidos e a idade do 
indivíduo (r = -0,47, p < 0,001). Conclusão: O desempenho no TD6 é influenciado pela 
idade e sexo. A realização de um estudo que produza uma equação para predizer os 
valores de normalidade para população brasileira, considerando a idade e o sexo do 
indivíduo, é essencial para permitir a interpretação dos resultados. 
 
Palavras-chave: Exercício; Teste de esforço; Capacidade funcional; 

TITLE: Comparison of performance in the six-minute step test between men and women 

of different ages 

Abstract 

Introduction / objectives: The six-minute step test (6MST) has been used to assess 
exercise capacity in several cardiorespiratory diseases. However, there is little 
information about the influence of gender and age on the test performance. Thus, the 
objective of this study is to compare the performance in the 6MST between the sexes in 
different age groups. Method: Multicentre cross-sectional study. The UFRN center 
sample consisted of healthy individuals of both sexes and aged 18-79 years, divided into 
3 groups (18-39; 40-59; 60-79). Anthropometric assessment, spirometry, physical 
activity level assessment and two TD6 of free cadence were performed, with a 20 cm 
step, with an interval of 30 minutes between them. Results: 82 participants, 45 women 
and 37 men, with a mean age of 36.1 ± 15.7 years. The number of steps in males was 
significantly higher than in females - 181.6 ± 25.7 and 160.2 ± 28.3 (p = 0.001), 
respectively. The number of steps in the range of 18 and 39 years was significantly higher 
than that reached in the other age groups. There was a moderate correlation between 
the number of steps taken and the individual's age (r = -0.47, p <0.001). Conclusion: 
Performance on the TD6 is influenced by age and sex. The realization of a study that 
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produces an equation to predict normal values for the Brazilian population, considering 
the age and sex of the individual, is essential to allow the interpretation of the results. 
 
Keywords: Keywords: Exercise; Effort test; Functional capacity; 

Introdução 

       O teste do degrau de seis minutos (TD6) foi desenvolvido de maneira análoga ao 
teste de caminhada de 6 minutos, de modo a realizar um teste em espaço físico 
reduzido. Dessa forma o TD6 vem sendo empregado nas mais diversas patologias como 
doenças respiratórias (DPOC, doença intersticial pulmonar e pacientes hospitalizados 
com doença pulmonar aguda).  
        Há pouco tempo, houve a proposta de uma equação de referência do TD6 (ARCURI 
et al.,2016), porém tornou-se restrita tendo em vista que foi baseada em uma população 
local, dessa maneira não representa a população brasileira. 
        Atentando-se para a diversidade do Brasil e as suas particularidades, é crucial a 
existência de um estudo multicêntrico de forma a abranger o país e suas diferenças 
determinando uma equação mais fidedigna para o TD6.  
        Visando o avanço da ciência o qual se destaca por se desenvolver em ambientes 
limitados com ações de pesquisa e ensino, ao atendimento ambulatorial/domiciliar, e a 
limitação por escassez de um equação representativa da população brasileira, esse 
estudo teve o intuito de estabelecer uma equação para previsão dos valores de 
referência do TD6 baseada em uma grande amostra multicêntrica da população 
brasileira, comparando também o desempenho no teste do degrau de seis minutos entre 
homens e mulheres de diferentes faixas de idade. Tendo em vista que hoje muito se 
discute sobre as diferenças no desempenho físico entre ambos os sexos, salientando-
se as diferenças fisiológicas e morfofuncionais, as quais refletem na performance. 
 
Metodologia 

 
         O projeto foi inicialmente submetido ao comitê de ética e aprovado. Esse estudo 
é parte de um estudo multicêntrico transversal que envolveu 6 centros no Brasil. Os 
dados foram coletados entre março de 2018 e maio de 2019. A pesquisa foi realizada 
nas dependências do Centro de Reabilitação Cardíaca (CORE) no Hospital Onofre 
Lopes e no Departamento de Fisioterapia da UFRN. Foram excluídos os indivíduos que 
apresentavam o índice de massa corporal (IMC) <18 e > 29 kg / m2, alterações na prova 
de função pulmonar (capacidade vital forçada CVF] <80% do valor previsto, volume 
expiratório forçado em 1s [VEF1] <80% e VEF1 / CVF <0,7), alterações 
cardiorrespiratórias (exceto hipertensão controlada sem o uso de betabloqueador e 
diabetes mellitus), doenças neuromusculares, reumáticas e/ou ortopédicas que 
impossibilitavam a realização do teste, existência de dor significativa e / ou desconforto 
no momento da avaliação, dificuldade de compreensão dos comandos durante as 
avaliações; gravidez. Em um único dia os participantes realizaram avaliação 
antropométrica, espirometria, avaliação do nível de atividade física e, dois TD6 de 
cadência livre com intervalo de 30 minutos entre eles. Na realização da coleta de dados 
sempre houve a presença de dois avaliadores treinados, no qual um ficava responsável 
pelo comando do teste e cronometragem do tempo, enquanto o outro era responsável 
pela contagem e registro do número de vezes que o participante subia em um único 
degrau durante o tempo previsto. Foi utilizado como ergômetro um degrau de madeira 
com piso de borracha antiderrapante, sem apoio para membros superiores e dimensões 
de 20 cm de altura x 40 cm de largura x 60 cm de comprimento. O local para realização 
do teste era desprovido de ruídos ou estímulos externos. Ao chegar ao local, eram 
explicados todos os procedimentos para o voluntário, e o mesmo lia e assinava o Termo 
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de Consentimento Livre e Esclarecido. Antes de dar início ao teste eram repassadas 
todas as instruções padronizadas, informando também ao participante que o mesmo 
deveria subir e descer o degrau o mais rápido que pudesse sem correr no período de 
tempo de 6 minutos, determinando a sua própria velocidade durante o teste, e que 
estímulos verbais padrões seriam dados a cada minuto durante o mesmo. Todas essas 
orientações foram baseadas nas instruções oferecidas durante a realização do teste de 
caminhada de seis minutos, de acordo com o proposto pela American Thoracic Society 
(ATS)(CRAPO et al., 2002). Caso o indivíduo necessitasse parar durante o teste, o 
cronômetro não era interrompido. 
         A frequência cardíaca (FC) e a saturação de pulso de oxigênio (SpO2) foram 
registradas no repouso, imediatamente após os testes e no primeiro e segundo minuto 
do período de recuperação com o uso de um oxímetro de pulso. A pressão arterial (PA) 
e a percepção de sintomas de dispneia e fadiga de MMII foram mensuradas através da 
escala de Borg modificada (BORG, 1982) imediatamente antes e no final do teste. Todos 
esses dados coletados com indivíduo ainda em ortostatismo.  
        Na análise estatística, para o cálculo do tamanho da amostra, foi utilizada a 
equação de Tabachnick, que considera N > 50 + 8M, onde M representa o número de 
variáveis independentes. Foram utilizadas cinco variáveis independentes (sexo, peso, 
altura, idade e IMC), resultando em 70 participantes por centro. A distribuição dos dados 
foi avaliada por meio do teste de Kolmogorov – Smirnov. Os dados analisados nesse 
estudo apresentaram distribuição normal e, portanto, são expressos como médias e 
desvios-padrão. Para variáveis categóricas e dicotômicas, frequência e proporção foram 
calculadas. O teste t de Student para amostras independentes foi usado para comparar 
os resultados entre participantes do sexo masculino e feminino. A análise de variância 
de uma via (ANOVA oneway) foi utilizada para comparar o número de degraus subidos 
nas diferentes faixas de idade. No caso de uma diferença estatisticamente significante, 
o teste post hoc de Bonferroni foi aplicado para identificar as diferenças. O coeficiente 
de correlação de Pearson foi usado para verificar a correlação simples entre a idade e 
a variável dependente (número de degraus). O nível de significância estatística foi 
estabelecido em p < 0,05 (bicaudal) para todos os testes. 
 
Resultados e Discussões 

 
       Foram analisados em todos os centros no Brasil que participaram do estudo 476 
pacientes. Destes, 82 foram avaliados no departamento de fisioterapia da UFRN, sendo 
45 do sexo feminino e 37 do masculino. A idade dos voluntários variou de 18 a 79 anos, 
sendo 55 de 18 a 39 anos, 17 de 40 a 59 anos e 10 de 60 a 79 anos. As características 
antropométricas, de função pulmonar e nível de atividade física dos voluntários estão 
apresentadas na tabela 1. O número de degraus no sexo masculino foi 
significantemente maior que no sexo feminino – 181,6 ± 25,7 e 160,2 ± 28,3 (p = 0,001), 
respectivamente. O número de degraus dos indivíduos na faixa de idade entre 18 e 39 
anos foi significantemente maior que o alcançado nas demais faixas de idade (figura 1). 
Houve correlação moderada entre o número de degraus subidos e a idade do indivíduo 
(r = -0,47, p < 0,001) (figura 2). A análise de regressão para a elaboração da fórmula 
para o cálculo do número de degraus previstos no teste do degrau de seis minutos 
(TD6M), objetivo do estudo multicêntrico, mostrou que o sexo, a idade, a altura e o peso 
foram as variáveis que influenciaram o modelo.  
       Alguns estudos já apontaram que as variações fisiológicas existentes entre os sexos 
podem influenciar o desempenho durante o exercício físico, devido às diferenças 
morfológicas e nas respostas neuromusculares e metabólicas durante o esforço 
(WANDERLEY et al., 2011; GIACOMANTONIO et al., 2018; HOLLAND et al., 2014).  



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1912 

 

      Outros estudos (ARCURI et al.,2016; IWAMA et al.,2009, HAWKINS et al., 2003) 
mostram que com o avançar da idade há diversas mudanças no organismo, uma perda 
funcional progressiva e gradativa, entre elas a redução de capacidades aerobia e 
anaerobia, o que estabelece uma relação entre idade e capacidade de exercício. No 
entanto, é importante destacar que outros fatores como composição corporal e nível de 
atividade física basal podem influenciar a capacidade funcional do indivíduo. 
 
Conclusão 

 
       O desempenho no TD6 é influenciado pela idade e sexo do indivíduo. Estudos são 
necessários para elaborar uma equação para predição dos valores de normalidade para 
ambos os sexos e diferentes faixas de idade na população brasileira. 
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Tabela 1 - Caracterização da amostra 
 

 
Figura 1 – Comparação do número de degraus por faixa de idade 
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Figura 2 – Correlação entre o número de degraus e a idade 
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TÍTULO: Associação da autoestima, autoeficácia para dor e adesão terapêutica de 

pessoas com úlcera venosa na atenção primária a saúde no município de Parnamirim 

Resumo 

 
Introdução: As Úlceras Venosas caracterizam-se por serem lesões de pele com perda 
de tecidos, dolorosas e crônicas. Isso pode causar redução na funcionalidade do 
indivíduo e uma queda na autoestima. Objetivos: Melhorar a qualidade de vida e demais 
aspectos relacionados nas pessoas com UV através do entendimento de sua 
funcionalidade e autoestima. Método: Estudo do tipo transversal e quantitativo a respeito 
da autoestima, autoeficácia para dor e adesão terapêutica de pessoas com úlcera 
venosa, na atenção primária de saúde de Parnamirim. Critérios de inclusão: ter mais de 
18 anos, estar adscrito à alguma unidade básica de saúde, ter pelo menos uma úlcera 
venosa abaixo do joelho e Índice Tornozelo-Braço maior que 0,8 e menor que 1,3. O 
projeto foi submetido e aprovado (Parecer n. 2156068) no Comitê de Ética em Pesquisa 
CEP/HUOL. Resultados: Foram entrevistadas 54 pessoas com UV das quais 66,3% do 
sexo feminino e 61,4% com 60 anos ou mais e a maioria tinha baixa escolaridade. Houve 
boa auto eficácia para controle da dor para adultos e idosos, já a funcionalidade 
apresentou comprometimento para pacientes com 60 anos ou mais. Foram encontradas 
correlações em sua maioria positivas, de fracas a fortes e não significativas para 
autoeficácia e autoestima. Conclusões: São necessários mais estudos nessa temática, 
que ainda está emergindo no cenário nacional, principalmente na população de pessoas 
com úlcera venosa. 
 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Úlcera Venosa. Autoestima. Qualidade de Vida. 

TITLE: Association of self-esteem, self-efficacy for pain and therapeutic adherence of 

people with venous ulcers in primary health care in the municipality of Parnamirim. 

Abstract 

 
Introduction: Venous Ulcers are characterized by being skin lesions with tissue loss, 
painful and chronic. This can cause a reduction in the individual's functionality and a drop 
in self-esteem. Objectives: To improve the quality of life and other related aspects in 
people with UV through the understanding of its functionality and self-esteem. Method: 
Cross-sectional and quantitative study about self-esteem, self-efficacy for pain and 
therapeutic adherence of people with venous ulcers, in primary health care in 
Parnamirim. Inclusion criteria: being over 18 years old, being registered with a basic 
health unit, having at least one venous ulcer below the knee and ankle-arm index greater 
than 0.8 and less than 1.3. The project was submitted to and approved (Opinion No. 
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2156068) at the Research Ethics Committee CEP / HUOL. Results: 54 people with UV 
were interviewed, 66.3% of whom were female and 61.4% aged 60 or over, and the 
majority had low education. There was good self-efficacy for pain control for adults and 
the elderly, as functionality was impaired for patients aged 60 or over. Correlations were 
found mostly positive, from weak to strong and not significant for self-efficacy and self-
esteem. Conclusions: More studies are needed on this topic, which is still emerging on 
the national scene, especially in the population of people with venous ulcers. 
 
 
Keywords: Key words: Venous Ulcer. Self Esteem; Self-efficacy; Quality of Life. 

Introdução 

A principal causa das Úlceras Venosas (UV) é a Insuficiência Venosa Crônica (IVC) dos 
membros inferiores. Esta é uma patologia que acontece devido a hipertensão no sistema 
venoso profundo, causando vários sinais clínicos, desde microvarizes até as UVs ou 
consequências mais graves como a trombose venosa profunda (DE ABREU et al., 
2020). 
As UV caracterizam-se por serem lesões de pele com perda de tecidos, geralmente 
localizadas no terço distal da perna, de largura e profundidade variáveis. Por ter origem 
em um problema crônico, a lesão também pode se tornar crônica ou ocorrer reincidência 
da mesma, mesmo após completa cicatrização (JOAQUIM et al., 2018). As taxas de 
falhas na cicatrização são altíssimas e, além disso, a ferida pode causar dor, depressão, 
baixa autoestima, déficits na autoimagem corporal, isolamento social, frustração, raiva, 
ansiedade, prejuízo na atividade sexual e limitações nas atividades de vida diárias 
(GARCIA et al., 2018). A autonomia para a realização de tarefas é afetada e em muitos 
casos os indivíduos tem aposentadoria precoce, mesmo ainda em idade ativa devido 
aos problemas e entraves relacionados à lesão (GUEST et al., 2017). 
No Brasil, os cuidados de lesões deste tipo acontecem prioritariamente na atenção 
primária à saúde, mais especificamente inseridos no conhecido modelo de Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), o qual responsabiliza cada unidade de saúde pela 
prevenção e tratamento das lesões da população circunscrita ao território da unidade. 
Nesse contexto, o cuidado deve ser integral e baseado no âmbito familiar e comunitário, 
para além do indivíduo (DA SOLIDADE SIMÕES DE OLIVEIRA TORRES et al., 2018). 
A ESF também recebe o suporte da Política Nacional de Humanização (PNH), que 
objetiva estabelecer o cuidado humanizado, com um bom convívio e relação entre 
pacientes e profissionais de saúde (TANG et al., 2018). 
É dentro deste cenário que o cuidado de pessoas com UV deve estar inserido segundo 
as políticas e estratégia vigentes. Este estudo mostra-se de social importância por 
buscar melhorar a qualidade de vida e demais aspectos relacionados nas pessoas com 
UV, visto que muitas delas estão em idade ativa, porém são afastadas do trabalho e 
outras atividades devido às limitações impostas pela lesão. Dessa forma, a intervenção 
realizada buscou uma forma de reinserir na sociedade estas pessoas atualmente 
fragilizadas, transformando-as em indivíduos ativos e geradores de renda. 
 
Metodologia 

 
Estudo do tipo transversal e quantitativo a respeito da autoestima, autoeficácia para dor 
e adesão terapêutica de pessoas com úlcera venosa, na atenção primária de saúde de 
Parnamirim. O estudo foi realizado nas unidades de saúde da família do município de 
Parnamirim. Esta é a terceira maior cidade do Rio Grande do Norte, pertencente a região 
metropolitana de Natal, à mesorregião do Leste Potiguar e à microrregião de Natal. 
Ocupa uma área de 123 km² e sua população foi estimada no ano de 2019 em 261.469 
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habitantes, sendo também o terceiro município mais populoso do estado (IBGE, 2019). 
A cidade conta com 30 unidades de saúde da família que abrangem todo o território, as 
quais são distribuídas em seis distritos. 
O público alvo das atividades da pesquisa foi a população com úlcera venosa ativa, 
acompanhada nas Unidades de Saúde da Família do município de Parnamirim/RN. Para 
seleção dos participantes da pesquisa, foi formada uma amostra estratificada, de modo 
que houvesse uma distribuição equivalente para cada distrito. As pessoas elegíveis para 
inclusão neste estudo precisavam ter mais de 18 anos de idade, estar adscrito à alguma 
unidade básica de saúde, ter pelo menos uma úlcera venosa abaixo do joelho e Índice 
Tornozelo-Braço maior que 0,8 e menor que 1,3. Como critérios de exclusão foram 
eleitos: úlcera completamente cicatrizada, úlcera de origem mista ou não venosa, pois 
possuem características diferenciais das úlceras venosas típicas, pessoas com diabetes 
mellitus, indivíduos que pertenciam a áreas de abrangência de equipes de saúdes as 
quais os enfermeiros responsáveis encontravam-se de licença ou férias no momento da 
coleta, devido à dificuldade de localizá-las sem a ajuda destes. Após a aplicação dos 
critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 54 pacientes para a participação no 
presente estudo. 
Para a coleta dos dados quantitativos, foram utilizados quatro instrumentos: 
Um formulário estruturado de caracterização sociodemográfica, de saúde e de 
assistência (ALEXANDRE; COLUCI, 2011);A Escala de Autoeficácia para Dor Crônica 
(AEDC), a qual contém três domínios (controle da dor, funcionalidade e outros 
sintomas), que vão de 10 a 100, cada (DE GÓES SALVETTI; DE MATTOS PIMENTA, 
2005);A Escala Multidimensional de Adesão Terapêutica, com 24 itens em três 
dimensões (estilos de vida saudáveis, terapia compressiva e vigilância neuro vascular). 
Seu resultado tramita entre 1 a 5, o qual quanto mais próximo de 1, melhor adesão 
(FAVAS, 2012);A Escala de Autoestima de Rosenberg, em sua versão validada para o 
Brasil. Esta é uma escala do tipo Likert, que varia de zero a 30 e quanto menor o escore, 
melhor a autoestima do indivíduo (HUTZ; ZANON, 2011). 
O projeto foi submetido e aprovado (Parecer n. 2156068) no Comitê de Ética em 
Pesquisa CEP/HUOL, situado em Natal/Brasil, pra cumprimento das normas para 
pesquisas com seres humanos conforme a Resolução 466/2012 (BRASIL, 2013). Todos 
os participantes da pesquisa foram esclarecidos dos objetivos e importância deste 
estudo e aos que concordarem em participar foi requisitada a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Autorização para Gravação de 
Voz. 
Para a análise os dados quantitativos foram organizados em tabelas no Microsoft Excel 
e exportados para software estatístico Statistical Package for the Social Sciences 20.0, 
no qual foram realizadas análises descritivas e inferenciais. Foram utilizadas 
correlações e associações de acordo com a normalidade da amostra por meio do teste 
de Kolmogorov-Smirnov. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram entrevistadas 54 pessoas com UV (Tabela 1), das quais 66,3% do sexo feminino 
e 61,4% com 60 anos ou mais. Predominaram pessoas casadas ou em união estável 
(63,4%), com escolaridade até o ensino fundamental (68,9%), sem profissão (75,2%) e 
renda per capta de até um salário mínimo (90,1%). 
O perfil clínico, apresentado na Tabela 2, mostrou que a maior parte dos pacientes 
apresentavam hipertensão (61,1%) e todos sofriam de insuficiência venosa crônica, que 
é a causa de base das úlceras venosas, mas não possuíam nem diabetes (77,8%) e 
nem doenças cardiovasculares (68,5%), 78,8% negavam tabagismo e etilismo e 88,8% 
dormem mais que 6 horas por dia. Nenhum dado apresentou significância estatística. 
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Os resultados da avaliação da autoeficácia para controle da dor e para funcionalidade 
são apresentados no Quadro 1. Houve boa autoeficácia para controle da dor com boa 
distribuição a partir do percentil médio para ambas as faixas etárias, já a funcionalidade 
apresentou comprometimento para pacientes com 60 anos ou mais. A fragilidade 
funcional apresentou excelente avaliação em relação a adesão da terapia compressiva 
para ambas as faixas etárias e uma pior avaliação para a adesão a vigilância neuro 
vascular. 
O Quadro 2 apresenta os coeficientes de correlação de Spearman entre as escalas de 
autoeficácia para controle da dor e para funcionalidade e o escore total de autoestima. 
Verificaram-se correlações em sua maioria positivas, de fracas a fortes e não 
significativas, com exceção da variável adesão a terapias compressivas, que não 
demonstrou nenhuma correlação significativa para nenhuma das faixas etárias. No geral 
houveram correlações fracas e não significativas para autoestima com todas as 
variáveis, a exceção da adesão a vigilância neuro vascular para os pacientes acima de 
60 anos (fraca e positiva; p= 0,040) e auto eficácia funcional para os pacientes até 59 
anos (forte e negativa; p= 0,010). 
Com relação a autoeficácia para o controle da dor os resultados dessa pesquisa estão 
em oposição aos achados de outros pesquisadores que afirmam que as UVs causam 
dores crônicas as quais resultam na redução da capacidade de realizar tarefas e até 
mesmo na quantidade de horas dormidas (AGUIAR et al., 2020). Porém, em relação a 
funcionalidade, os resultados encontrados corroboram com outros achados na literatura. 
Há uma redução de funcionalidade conforme aumenta a faixa etária, isso está 
relacionado a senescência natural do corpo conforme o indivíduo envelhece, no entanto 
a UV influencia para uma redução ainda maior da funcionalidade (GARCIA et al., 2018). 
A falta de conhecimento sobre sua condição de saúde é um fator que dificulta o 
autocuidado e a prevenção de complicações (LIBERATO et al., 2017). O predomínio da 
baixa escolaridade (68,9%) entre os entrevistados nesta pesquisa pode ter influenciado 
nas respostas negativas em relação ao reconhecimento da sua capacidade funcional e 
de controle da dor. 
No que diz respeito a fragilidade funcional e terapias compressivas, as mesmas 
melhoram a circulação do membro afetado, reduzindo a dor e melhorando a capacidade 
do indivíduo de realizar tarefas com mais disposição e eficácia (JULL et al., 2018). Não 
foi possível encontrar na literatura estudos que neguem ou corroborem com os achados 
desta pesquisa em relação a adesão a vigilância neurovascular. 
Foi verificado uma correlação forte, positiva e significativa entre autoeficácia para o 
controle da dor e autoeficácia funcional e uma correlação positiva e moderada entre 
autoestima e adesão a vigilância neurovascular para os pacientes de 60 anos ou mais. 
Esses resultados sugerem que pacientes com uma maior capacidade funcional tem uma 
maior eficácia no controle da dor, que é uma das características das UV que mais 
incomodam os pacientes (SILVA et al., 2019). Novamente, não foram encontrados 
dados na literatura que suportem ou contrariem esses achados, entretanto sabe-se que 
a dor pode interferir na auto eficácia funcional de pessoas com feridas crônicas 
(ARAÚJO, 2014). 
Para a faixa etária de até 59 anos destaca-se uma correlação moderada, negativa e 
significativa entre autoeficácia funcional e adesão a um estilo de vida saudável, bem 
como uma relação forte, negativa e significativa entre autoeficácia funcional e 
autoestima. Estes resultados estão em oposição ao que pode ser encontrado na 
literatura, pois segundo outros pesquisadores, quanto maior a adesão a um estilo de 
vida saudável, maior é a autoeficácia funcional e a autoestima do paciente (ARAÚJO, 
2014; ARAUJO et al., 2017; LIBERATO et al., 2017) 
 
Conclusão 
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A autoeficácia para funcionalidade mostrou-se mais comprometida que a autoeficácia 
para controle da dor. Houveram correlações fortes e positivas entre a autoeficácia para 
controle da dor e para funcionalidade. A baixa escolaridade dos pesquisados mostrou-
se como uma dificuldade do estudo, pois dificultou o entendimento dos instrumentos, 
em especial a escala de certeza utilizada para medir autoeficácia. Isso demonstra que 
é necessário um maior investimento em educação básica e em educação em saúde, o 
que pode melhorar exponencialmente a autoeficácia dos pacientes com UV, 
aumentando sua compreensão sobre sua doença e sobre como eles podem sem tornar 
agentes de melhoria para a própria saúde. 
Portanto, são necessários mais estudos nessa temática, que ainda está emergindo no 
cenário nacional, principalmente na população de pessoas com úlcera venosa. Além 
disso, se faz necessário um maior investimento em educação e educação em saúde 
para garantir uma maior e melhor participação dos pacientes em seu processo de cura. 
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TÍTULO: Diagnósticos de Enfermagem relacionados ao risco de lesão de pele. 

Resumo 

A avaliação dos riscos de desenvolvimento de Lesão por Pressão (LP), dano localizado 
na pele e/ou tecido mole subjacente, se faz importante pela sua alta incidência em 
pacientes críticos. Objetivou-se identificar os diagnósticos relacionados aos riscos de 
LP na Unidade de Terapia Intensiva Materna (UTIM) da Maternidade Escola Januário 
Cicco (MEJC). Trata-se de um estudo quantitativo e transversal, sobre a relação entre 
os fatores de riscos e a ocorrência de LP das pacientes internadas na UTIM da MEJC. 
Foram avaliadas 113 pacientes e feitas 227 avaliações que corresponderam ao 
acompanhamento diário das pacientes internadas. Encontrou-se os seguintes 
diagnósticos: Nutrição desequilibrada: menor que as necessidades corporais; Risco de 
lesão por pressão; Mobilidade física prejudicada; Deambulação prejudicada; Integridade 
da pele prejudicada e Dor aguda. O estudo mostrou a importância de atentar-se para 
medidas profiláticas no cenário da UTIM, a qual compreende a redução de danos como 
a LP. 
 
Palavras-chave: Lesão por Pressão; Unidade de Terapia Intensiva Materna; SAE. 

TITLE: Nursing diagnoses related to the risks of skin injury 

Abstract 

The assessment of the risks of developing Pressure Injury (PI), localized damage to the 
skin and/or underlying soft tissue, is important due to its high incidence in critically ill 
patients. The objective was to identify the diagnoses related to the risks of PI in the 
Unidade de Terapia Intensiva Materna (UTIM) of the Maternidade Escola Januário Cicco 
(MEJC). This is a quantitative and cross-sectional study on the relationship between risk 
factors and the occurrence of PI among patients admitted to the MEJC's UTIM. 113 
patients were evaluated and 227 evaluations were performed, which corresponded to 
the daily monitoring of hospitalized patients. The following diagnoses were found: 
Imbalanced nutrition: less than body needs; Risk of Pressure Injury; Impaired physical 
mobility; Impaired walking; Impaired skin integrity and Acute pain. The study showed the 
importance of paying attention to prophylactic measures in the scenario of the UTIM, 
which includes harm reduction such as PI. 
 
Keywords: Pressure Injury; Maternal Intensive Care Unit; SNA. 

Introdução 

Sabe-se que a Lesão por Pressão (LP), consiste em um dano localizado na pele e o 
tecido mole subjacente, geralmente sobre proeminência óssea, ou relacionada ao uso 
de dispositivo médico ou artefato (NPUAP, 2016). O projeto “ Avaliação dos Riscos para 
Desenvolvimento de Lesão Por Pressão em Unidade Terapia Intensiva Materna como 
Subsídio para a Sistematização da Assistência de Enfermagem” foi realizado a fim de 
obter conhecimento sobre os riscos para o desenvolvimento de Lesão Por Pressão (LP), 
aos quais o público materno está vulnerável, e através desse conhecimento, promover 
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através da Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE), condutas para 
prevenir os riscos. Esta pesquisa foi realizada na Maternidade Escola Januário Cicco 
(MEJC), a partir da avaliação das pacientes internadas na Unidade de Terapia Intensiva 
Materna (UTIM). As lesões por pressão são comuns em pacientes críticos e podem estar 
relacionadas com o serviço de saúde prestado (LUZ et al, 2010). Tendo em vista a 
vulnerabilidade do paciente se faz relevante constantes avaliações realizadas no 
contexto da internação em unidades de terapia intensiva e pela possibilidade de 
prolongamento da internação causada pela LP. É considerável que os profissionais de 
enfermagem estejam atentos aos riscos e, para isso, precisam estar capacitados tanto 
para detectar as lesões quanto para desempenhar suas atividades de forma 
sistematizada no intuito de promover um cuidado integral. Objetivos: Identificar os 
diagnósticos de enfermagem relacionados aos riscos de lesão por pressão. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo quantitativo com delineamento transversal, sobre a relação entre 
os fatores de riscos e a ocorrência de Lesão Por Pressão das pacientes internadas na 
UTIM da MEJC. A amostra do estudo consiste nas mulheres que atenderam aos critérios 
de inclusão definidos e pela aplicação da Escala de Braden. Foram incluídas as 
pacientes internadas a partir da admissão até a sua alta e que obtiveram escore menor 
ou igual a 16 na Escala de Braden. Os critérios de exclusão consistiam nos casos em 
que não houve avaliação integral durante o internamento. Além disso, foram excluídas 
mulheres menores de 18 anos. A coleta ocorreu entre o mês de setembro de 2019 a 
fevereiro de 2020. Para a coleta de dados foi utilizado um formulário para a obtenção 
dos dados sociodemográficos, bem como avaliação da integridade da pele da paciente, 
através da realização do exame físico e da utilização da Escala de Braden como 
instrumento para averiguar o risco. Pretendeu-se também realizar esta avaliação 
diariamente durante o internamento das pacientes. Os dados obtidos foram digitados 
num banco de dados específico, para isso foi utilizada a planilha do software Microsoft 
Excel 2010 e, em seguida processado pelo programa estatístico Satistical Package For 
Social Science (SPSS), versão 20.0. Para a análise dos dados, utilizou-se de estatística 
descritiva e inferencial. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Universitário Onofre Lopes, e aprovado sob CAAE nº 02234218.1.0000.5292. 
 
Resultados e Discussões 

 
Resultados: Entre setembro de 2019 a fevereiro de 2020, foram avaliadas 113 pacientes 
e realizadas 227 avaliações que corresponderam ao acompanhamento diário das 
pacientes internadas. Para uma melhor análise da amostra, foram consideradas as 
avaliações de mulheres internadas desde o momento da sua internação até a sua alta. 
Com relação ao aspecto sociodemográfico, as pacientes tinham a faixa etária entre 14 
a 75 anos, a maioria das mulheres era jovens de 21 a 30 anos (41%). Dentre os 
principais diagnósticos clínicos de admissão, os mais expressivos era as Síndromes 
Hipertensivas Associadas a Gestação (Pré-eclâmpsia sobreposta, síndrome HELLP, 
eclampsia), Pós-operatório imediato de cesárea, Infecção de ferida operatória, Sepse, 
Histerectomia, Síndrome Respiratória Aguda, Síndromes hemorrágicas relacionadas ao 
terceiro trimestre de gestação entre outros diagnósticos. Os indicadores das Escala de 
Braden avaliados, mostraram uma maior prevalência do Eixo “Atividade” (68,7%), 
seguido por “Mobilidade” (61,7%), “Fricção e cisalhamento” (38,3%), “Umidade” 
(16,7%), “Nutrição” (10,6%) e “Percepção sensorial” (4,8%).Foram encontradas oito 
Lesões por Pressão, localizadas no Sacro, Dorso, Inguinal, Glúteos, Narina e Braços. 
Todas as lesões encontradas foram de Grau 1, e todas foram reportadas a equipe da 
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UTIM. A fim de sistematizar a assistência de enfermagem, foram selecionados 
diagnósticos de enfermagem relativos às avaliações realizadas, os quais foram: 
Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades corporais; Mobilidade física 
prejudicada; Deambulação prejudicada; Integridade da Pele Prejudicada; Dor Aguda e 
Risco de Lesão por Pressão. Discussões:As doenças prevalentes em mulheres 
internadas nas Unidades de Terapia Intensiva Materna, compatíveis com o ciclo 
gravídico-puerperal, são por Pré-eclâmpsia grave, coagulação intravascular 
disseminada (CID), embolia por líquido amniótico, síndrome da Angústia Respiratória 
(SARA) e trauma. (TONIN et al, 2013.) O estudo realizado corrobora com a 
predominância das síndromes hipertensivas associadas a gestação, além de outras 
enfermidades relacionadas ao desequilíbrio hemodinâmico. Além disso, o enfermeiro 
deve pautar em medidas profiláticas no cenário da unidade de terapia intensiva, no qual 
podem estar suscetíveis a um dano evitável, como a lesão por pressão. As lesões por 
pressão são comumente encontradas em pacientes críticos e sua incidência está 
relacionada com o quadro clínico do paciente e pode refletir a qualidade do atendimento 
prestado. (LUZ et al, 2010). Dessa maneira, se faz relevante a identificação do risco de 
LP para que o enfermeiro possa agir sobre a fim de evitar os riscos. Os eixos de maior 
prevalência identificados como o uso da Escala de Braden, como a atividade, a 
mobilidade e fricção e cisalhamento, são pontos de partida para a construção da SAE e 
a partir desse eixos e da avaliação das pacientes, foram selecionados Diagnósticos de 
Enfermagem através do uso da NANDA-I (2018-2020). Os diagnósticos que 
relacionaram aos riscos de LP foram: Nutrição desiquilibrada: menor do que as 
necessidades corporais relacionado a ingestão alimentar insuficiente, evidenciado por 
dor abdominal, aversão a alimento, alteração no paladar e membranas mucosas pálidas; 
Mobilidade Física Prejudicada relacionada a ansiedade, dor, força muscular diminuída 
e relutância em iniciar movimentos, evidenciado por desconforto, dificuldade para virar-
se, movimento lentos e alteração na marcha; Deambulação prejudicada relacionada a 
dor e alteração de humor, evidenciado por capacidade prejudicada de andar uma 
distância necessária; Integridade da Pele Prejudicada relacionada a pressão sobre 
saliência óssea, umidade e nutrição inadequada, evidenciada por dor aguda, 
vermelhidão e alteração na integridade da pele; Dor Aguda relacionada a agente 
biológico lesivo e agente físico lesivo, evidenciado por expressão facial de dor, posição 
para aliviar a dor; Risco de lesão por pressão relacionado a atrito em superfície, forças 
de cisalhamento, nutrição inadequada, pele ressecada, pressão sobre saliência óssea 
e redução na mobilidade. O processo de enfermagem é uma metodologia científica que 
favorece a implementação da SAE, que organiza a realização do cuidado, além de 
implementar e estabelecer a SAE. As doenças prevalentes nas pacientes internadas na 
UTIM, a Escala de Braden e os diagnósticos de enfermagem, apontam para a 
importância do desenvolvimento do raciocínio clínico do enfermeiro, o qual ratifica a 
importância da qualificação do cuidado. 
 
Conclusão 

 
Conclusões:Os diagnósticos nutrição desequilibrada: menor que as necessidades 
corporais; risco de lesão por pressão; mobilidade física prejudicada; deambulação 
prejudicada e dor aguda relacionam-se aos principais riscos evidenciados e são 
primordiais para que o enfermeiro possa atuar na redução do desenvolvimento dos 
riscos através da utilização do Processo de Enfermagem. O diagnóstico integridade da 
pele prejudicada evidencia o processo de lesão por pressão já instalado, ao qual se 
deve intervir o quanto antes para diminuir os seus agravos. O estudo mostrou a 
importância de atentar-se para medidas profiláticas no cenário da UTIM, para a redução 
de danos, como a Lesão por Pressão nas pacientes internadas. A redução da incidência 
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de LP não perpassa somente em identificar a mesma, mas também, em reduzir os riscos 
para o seu desenvolvimento, através do embasamento científico e do uso de 
ferramentas, como a Escala de Braden, para prevenir doenças e agravos no ambiente 
hospitalar. Dessa maneira para reduzir os riscos se faz importante realizar a SAE, e 
partir dela elencar os diagnósticos de enfermagem para identificar as necessidades de 
intervenções para prevenir a LP. Perspectivas:Foi possível através do projeto realizado 
conhecer ferramentas importantes para realizar-se a pesquisa de campo, o uso de 
instrumento para a coleta de dados da pesquisa, além do manuseio de programas para 
processar dados. Além disso a pesquisa favoreceu o desenvolvimento de produções 
científicas e reforçou a importância do desenvolvimento do raciocínio clínico do 
enfermeiro. Outras atividades: Elaboração de artigo científico. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TERAPIA INTEGRATIVA COMUNITÁRIA NA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

Resumo 

Introdução: Na transição demográfica que o mundo vive em que é visto o aumento da 
expectativa de vida é visto que para ter um envelhecimento saudável e ativo faz-se 
necessário ter qualidade de vida. No entanto, o perfil epidemiológico dos idosos é 
caracterizado por doenças com forte predomínio das condições crônicas, incluindo os 
transtornos mentais. Objetivo: Caracterizar os idosos atendidos nas ESFs de Natal e de 
Santa Cruz, Rio Grande do Norte, por meio das características sociodemográficas, os 
escores de Depressão Geriátrica medidos pela GDS-15, a qualidade de vida medido 
pelo SF-36 e verificar a correlação entre a Depressão Geriátrica e Qualidade de Vida 
antes e após a participação na terapia de Grupo. Método: Trata-se de estudo descritivo, 
longitudinal com abordagem quantitativa. Critérios de inclusão: pessoa com idade igual 
ou superior a 60 anos e condições cognitivas para responder ao questionário 
sociodemográfico, SF36 e GDS-15. Para análise dos dados foram utilizados testes 
paramétricos e não-paramétricos como Teste do sinal e Teste de Wilcoxon. Aprovado 
pelo CEP HUOL (Parecer n. 562.318). Resultados: Do total de 120, 60 idosos do grupo 
intervenção melhoraram a sua qualidade de vida, enquanto do grupo controle não foi 
visto melhora, comprovando a efetividade dessas atividades interativas. Conclusões: 
São necessárias intervenções de promoção e prevenção em saúde como forma de 
reduzir as demandas de saúde e melhorar a qualidade de vida dos idosos 
 
Palavras-chave: Atenção primária à Saúde. Saúde Mental. Qualidade de vida. Idoso. 

TITLE: EVALUATION OF COMMUNITY INTEGRATIVE THERAPY IN THE FAMILY 

HEALTH STRATEGY 

Abstract 

Introduction: In the demographic transition that the world is experiencing in which the 
increase in life expectancy is seen, it is seen that to have a healthy and active aging it is 
necessary to have quality of life. However, the epidemiological profile of the elderly is 
characterized by diseases with a strong predominance of chronic conditions, including 
mental disorders. Objective: to characterize the elderly cared for in the ESFs of Natal 
and Santa Cruz, Rio Grande do Norte, through the sociodemographic characteristics, 
the Geriatric Depression scores measured by the GDS-15, the quality of life measured 
by the SF-36 and to verify the correlation between Geriatric Depression and Quality of 
Life before and after participating in Group therapy. Method: This is a descriptive, 
longitudinal study with a quantitative approach. Inclusion criteria: person aged 60 years 
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or over and cognitive conditions to answer the sociodemographic questionnaire, SF36 
and GDS-15. For data analysis, parametric and non-parametric tests were used, such 
as the Signal Test and the Wilcoxon Test. Approved by CEP HUOL (Opinion no. 
562,318). Results: Of the total of 120, 60 elderly people in the intervention group 
improved their quality of life, while in the control group no improvement was seen, 
proving the effectiveness of these interactive activities. Conclusions: Health promotion 
and prevention interventions are needed as a way to reduce health demands and 
improve the quality of life of the elderly. 
 
Keywords: Primary health atention. Mental Health. Quality of Life. Elderly. 

Introdução 

O Brasil e o mundo vivenciam uma transição demográfica, caracterizada pela diminuição 
da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida. Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pessoas com 60 anos ou mais 
representavam 13% da população (IBGE, 2018). Nesse sentido, é necessário 
investimento do estado para garantir a saúde e a qualidade de vida dessa população 
que se encontra em ascensão. Nesse âmbito, os sintomas depressivos merecem 
especial atenção por apresentar prevalência crescente na sociedade, sendo prevista 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que até 2020, será a terceira principal 
causa de incapacidade em todo o mundo (OMS, 2008). 
O perfil epidemiológico da população idosa é caracterizado pelas doenças com forte 
predomínio das condições crônicas, incluindo os transtornos mentais, prevalência de 
elevada mortalidade e morbidade por condições agudas decorrentes de causas 
externas e agudizações de condições crônicas (MINISTÉRO DA SAÚDE, 2019). Dentre 
as doenças crônicas tem-se a depressão, que é um distúrbio mental frequente no 
mundo, caracterizada por uma tristeza profunda, associada a sentimentos de dor, 
amargura, desesperança, baixa autoestima e culpa, alteração do sono e do apetite 
(OMS, 2018). 
No processo de senescência, ter qualidade de vida (QV) significa envelhecer de forma 
mais ativa e independente, em que preserve a capacidade funcional do indivíduo, as 
quais dependem de fatores: pessoais, sociais e ambientais ao longo da vida. Dessa 
forma, juntos e combinados poderão ser determinantes para um envelhecimento 
saudável (ALVAREZ, SANDRI, 2018). 
Diante das demandas do fenômeno de envelhecimento populacional, mediados pelas 
políticas públicas de saúde, deve-se voltar a atenção para as perturbações psiquiátricas 
no idoso, em especial, os sintomas depressivos. Essas perturbações são comuns e 
afetam na perda de autonomia, agravamento de quadros patológicos preexistentes e 
negligência no autocuidado (FRADE, et. al., 2015). 
Em estudo de intervenção, em que foram analisados os efeitos de um programa de 
caminhada sobre a QV e capacidades físicas de idosas, verificou-se no grupo de 
intervenção, melhoria da percepção da saúde física, saúde psicológica e relações 
sociais, após a participação nas atividades programadas, na medida em que o grupo 
controle não apresentou resultados significativos(ÉMILEA, et al., 2014). 
Nesse sentido, as intervenções multidimensionais são um meio louvável para 
elaboração de estratégias para melhorar a QV dos idosos. Desse modo, ´´a necessário 
o investimento em pesquisa de intervenção que envolva uma abordagem 
multidimensional, com intuito de reduzir doenças e consequentemente a melhora da QV. 
(ZORTEA, 2015) 
Assim, este trabalho tem como objetivo caracterizar os idosos atendidos nas ESFs de 
Natal e de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, participantes do estudo verificando suas 
características sociodemográficas, os escores de Depressão Geriátrica medidos pela 
GDS-15, a qualidade de vida medido pelo SF-36 e verificar a correlação entre a 
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Depressão Geriátrica e Qualidade de Vida antes e após a participação na terapia de 
Grupo. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de intervenção do tipo longitudinal e comparativo, de natureza 
quantitativa, a ser realizado com idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família 
(ESF), em 2017 e 2018. Esta pesquisa faz parte do projeto intitulado "Atenção à Saúde 
do Idoso na Estratégia de Saúde da Família no Brasil e Portugal: Proposta de avaliação 
e intervenção multidimensional", coordenado Prof. Dr. Prof. Gilson de Vasconcelos 
Torres. 
Esta pesquisa ocorreu nos municípios de Natal e Santa Cruz (RN), escolhas justificadas 
pelo prévio envolvimento no projeto maior, bem como para poder observar a 
caracterização da qualidade de vida dos idosos nesses diferentes cenários. A pesquisa 
empreender-se-á na ESF do bairro de Igapó/Natal, DNER/Santa Cruz e na Clínica 
Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN) 
para formação do grupo intervenção (GI) e o grupo de pareamento, grupo controle (GC). 
Tendo em vista a inserção no projeto supracitado, participam da pesquisa 120 idosos, 
selecionados via amostra por pareamento. Para a realização do pareamento, foram 
definidos 32 códigos, os quais apresentaram, cada um, seu respectivo conjunto de 
características sociodemográficas e de saúde, diferentes entre si. Para definição dos 
códigos, consideraram-se as seguintes características: sexo, faixa etária, renda familiar, 
estado civil e doenças crônicas a partir do GI. 
Os idosos de cada GI serão atribuídos com seus respectivos códigos após a coleta 
inicial e serão pareados com os idosos pertencentes ao mesmo código no GC. Para 
tanto, foram elencados 60 (30 de cada município) para receber intervenções 
previamente planejadas, a fim de avaliar a Depressão Geriátrica e QV, caracterizados 
por GI. Outros 60, com características semelhantes, receberão apenas o atendimento 
convencional da ESF, configurando o GC. 
A definição do número de pesquisados no estudo, foi delimitada pelos de idosos que já 
participam das atividades em grupo nas unidades das ESF selecionadas. Além disso, o 
grupo intervenção não pode ser ampliado devido as condições de aplicação das 
intervenções. 
A coleta de dados será realizada em dois momentos: por meio de busca ativa nas 
residências dos idosos, na unidade de saúde e na Clínica Escola de Fisioterapia da 
FACISA, por meio de entrevistas. Foram empreendidas por alunos de graduação e pós-
graduação treinados previamente. 
Durante o intervalo entre as duas coletas de dados, as intervenções serão 
desenvolvidas para buscar a melhora dos escores dos sintomas depressivos e QV 
evidenciados na primeira coleta (etapa diagnóstica). Serão aplicadas seis intervenções 
em ambos os cenários, terão duração total de uma hora cada e frequência mensal entre 
as intervenções. As intervenções multidimensionais serão planejadas e submetidas a 
pré-teste no grupo de pesquisa, e posteriormente, desenvolvida nas EFS vinculadas ao 
estudo, abordando aspectos nutricionais, funcionais, sintomas depressivos e qualidade 
de vida. 
Para a realização da pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos: questionário 
de dados sociodemográficos; versão brasileira do questionário Medical Outcomes 
Short-Form Health Survey (SF-36), validado que mensura a QV através de oito domínios 
e duas dimensões resultando em scores positivos que mostra uma melhor QV e 
resultados negativos apontando uma pior QV e a versão Geriatric Depression Scale 
(GDS-15), com 15 questões referentes a como o idoso se sente frente algumas 
situações do dia a dia. 
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Para a tabulação e análise dos dados foram utilizados os programas Microsoft Excel 
2013 e Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0. Nas variáveis 
quantitativas (SF-36 e GDS-15) foi utilizado o teste de normalidade que determinou a 
escolha dos testes estatísticos paramétricos e não-paramétricos apropriados 
(correlação e relação). Utilizou-se o Intervalo de Confiança (IC) de 95% e significantes 
os achados com ρ-valor ≤0,05. 
Houveram problemas de articulação do grupo em que gerou a não implementação da 
aplicação da Terapia Integrativa Comunitária, logo, foram realizadas intervenções por 
meio da terapia de grupo abordando aspectos nutricionais, funcionais, sintomas 
depressivos, associando e correlacionando com a qualidade de vida. 
 
Resultados e Discussões 

 
Com relação as características sociodemográficas dos participantes, verifica-se que a 
maioria dos idosos estão na faixa dos 60-75 anos (72,9%), são do sexo feminino (83,1%) 
moram com alguém (83,1%), renda maior que 1 salário mínimo (65,3%), estão 
aposentados ou afastado do serviço (75,4%) e cerca de 50% dos mesmos possuem 
companheiros e escolaridade de 0 a 3 anos. 
Semelhante a este trabalho, tem-se um estudo brasileiro transversal, quantitativo e 
domiciliar sobre a QV e situação de saúde de idosos no interior do Ceará/BR, mostrando 
que a maioria dos idosos era do sexo feminino, com idade entre 60 e 69 anos de idade, 
com ensino fundamental incompleto. (PEREIRA; NOGUEIRA; SILVA, 2015). 
Sobre a caracterização da depressão medida pela GDS-15 observado na tabela 1 é 
visto que a maioria dos integrantes do GI e do GC estão sem sintomas depressivos 
(63,3% e 55,2%, respectivamente), cerca de 31,7% do GI possuem sintomas 
depressivos leve enquanto no GC é 39,7%. Aproximadamente 5% de ambos os grupos 
estão com sintomas depressivos grave, verifica-se significância estatista de p<0,001 em 
ambos os grupos. 
Este achado corrobora com o estudo de Guths et al. (2017) que fez o perfil 
sociodemográfico e verificou a depressão em idosos no Rio Grande do Sul através da 
GDS-15 e que 54% dos idosos possuíam sintomas depressivos moderados e 1,7% 
sintomas depressivos grave. 
Com a longevidade é visto um perfil com prevalência de doenças crônicas não 
transmissíveis, como as demências e suas consequências, por exemplo, 
comprometimento cognitivo e perda da autonomia, a qual também pode levar aos 
sintomas depressivos (SILVA, et al., 2019). 
A tabela 2 concerne a caracterização da QV dos idosos do GC e do GI. Apesar de não 
haver significância estatística os integrantes do GI possuem melhor QV em relação aos 
do GC nos domínios Capacidade funcional, Estado geral de saúde, Saúde mental e 
Dimensão saúde mental. O GI possui QV positiva apenas nos domínios Estado geral de 
saúde e Dimensão saúde mental. É visto que o domínio Dor e Dimensão física 
apresentam resultados negativos apontado uma pior QV para ambos os grupos. 
A avaliação da QV é fundamental e deve ser considerada como parte integrante na 
avaliação de saúde, pelo fato de abordar aspectos que passam despercebidos na 
avaliação clínica em serviços de saúde (OLIVEIRA, et al., 2017). 
As relações sociais são fatores de prevenção para a saúde física e mental no processo 
de envelhecimento, impactando positivamente nas suas relações e atividades de vida 
diária. Logo, idosos sem contato com amigos, vizinhos e familiares podem apresentar 
sintomas depressivos, sentirem mais dor afetando em sua mobilidade e vitalidade 
(GATO, 2018). 
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Nessa perspectiva, a partir da tabela 3, espera-se que os resultados sejam positivos e 
altos, pois quanto melhor a QV menores serão os índices de sintomas depressivos, 
sendo assim significantes, pois terão alcançado o objetivo esperado. 
A tabela 3 mostra a relação da QV pela Depressão nos idosos participantes do estudo. 
Verifica-se que idosos com sintomas depressivos grave possui medianas negativas na 
maioria dos domínios da QV, chegando a -100,0 no domínio Aspectos Emocionais com 
significância estatística de p=0,015. Idosos com sintomas leves de depressão também 
apresentam resultados negativos na maioria dos domínios da QV com exceção da 
Capacidade funcional (20,0), Estado geral de saúde (5,0) e Saúde mental (8,0). Os 
longevos sem sintomas depressivos apresentam melhor QV se comparado aos outros 
grupos apresentando resultado negativo somente nas variáveis Dor (-20,5) e Dimensão 
física (-1,20). 
Como consequências da depressão verifica-se o aumento do risco de morbimortalidade, 
maior uso dos serviços de saúde e custos, impactando negativamente na QV dos idosos 
(EULÁLIO, et al., 2015). 
A tabela 4 traz a relação da QV pela Depressão nos idosos do GI participantes do 
estudo. É visto que os idosos com sintomas graves de depressão apresenta uma melhor 
QV se comparado aos outros idosos. Idosos sem sintomas depressivos tem resultado 
positivo e baixo nas variáveis Saúde mental (4,0) e Estado geral de saúde (1,5). 
Analisando os resultados obtidos nota-se que os participantes com sintomas 
depressivos leves têm resultados negativos em mais variáveis em relação aos outros 
com resultados positivos e baixos nos domínios Estado geral de saúde (1,0) e Dimensão 
saúde mental (0,8). 
A tabela 5 mostra a relação da QV com a depressão dos pacientes do GI que 
participaram de até 4 intervenções. Verifica-se uma melhora nos resultados nos 
domínios Capacidade funcional que foi de 5,0 para 10,0 e Estado geral de saúde com 
discreta mudança de 1,0 para 1,5. O domínio dor apesar de permanecer negativo é 
possível ver melhora na qual o score de -20,5 se tornou -10 em idosos sem sintomas 
depressivos. A variável Dor apesar de permanecer negativa, é possível ver melhora na 
qual o score de -20,5 se tornou -10. Também se nota piora em alguns domínios como 
Dimensão saúde mental que saiu de 3,4 e foi para 0,8 e idosos sem sintomas 
depressivos e para quem tinha sintomas de depressão leve saltou de -3,0 para -11,8 
com significância estatística p=0,047. 
Na tabela 6 é visto a relação da QV com a depressão dos pacientes do GI que 
participaram de 5 a 7 intervenções. Observa-se melhoras em alguns domínios da QV 
tanto em idosos sem sintomas depressivos quanto com depressão leve, os domínios 
em que apresentaram melhora foram: Estado geral de Saúde; Score total; Dimensão 
física e Dimensão saúde mental, também registrado melhora em função social para 
idosos com depressão leve. Os idosos com sintomas depressivos graves não 
pontuaram por não participarem da quantidade mínima representada na tabela. 
A depressão é a doença psiquiátrica mais recorrente na população idosa. Ela afeta sua 
QV, aumentando a carga econômica por seus custos diretos e indiretos e pode levar a 
tendências suicidas (LARA, et al., 2020). 
Os dados obtidos corroboram com os achados de Ribeiro et al. (2018) que analisou a 
relação da QV com a sintomatologia depressiva e apontou que os domínios função 
social, aspectos emocionais e físicos são mais afetados por quem possui sintomatologia 
depressiva, concluindo que estes sintomas estão associados a baixa QV. 
A partir desses dados, evidencia-se que o apoio familiar ao idoso engloba a manutenção 
e integridade da saúde física e psicológica, melhorando socialização, cuidados, 
autoestima, sentimento de pertencimento e auxílio no enfrentamento de adversidades e 
na recuperação da saúde (GATO, 2018). 
Nesse contexto, torna-se imprescindível que haja o acompanhamento das pessoas 
idosas pelos profissionais da saúde da atenção primária, considerando as medidas de 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1934 

 

promoção e prevenção contra as alterações nutricionais, comprometimento da 
capacidade funcional e dos sintomas depressivos, para melhoria da QV da população 
idosa (OLIVEIRA, DUARTE, REIS, 2016). 
 
Conclusão 

 
Quanto aos resultados, observou-se melhora somente em capacidade funcional, dor, 
função social, dimensão física e mental e score total, no grupo intervenção. Enquanto 
no grupo controle não foi obtido melhora nem piora, pois, os mesmos não participaram 
das intervenções propostas. Não obtivemos domínios com resultados esperados, isto é, 
poucos idosos melhoraram seus sintomas depressivos e sua QV, demonstrando o 
quanto a saúde mental interfere no bem-estar biopsicossocial dos indivíduos. 
Sendo assim, chamou-se a atenção para os domínios como capacidade funcional, 
função social, dimensão física e mental, contendo resultados positivos, de melhora em 
sua QV, a maior parte dos idosos do grupo intervenção. Logo, os participantes do grupo 
controle não evoluíram em seus sinais e sintomas, comprovando a efetividade dessas 
atividades interativas. Portanto, ao identificar as principais necessidades e variáveis 
associadas com a QV, antes e depois de intervenções multidimensionais, foi possível 
constatar a relevância da elaboração de estratégias e intervenções que busquem 
melhorar o bem-estar dos idosos com o objetivo de melhorar sua QV, considerando os 
seus aspectos biopsicossociais. 
Sendo assim, essa pesquisa foi inovadora no sentido de construir intervenções significa 
propor medidas para a elaboração de políticas públicas que possibilitam a modificação 
da realidade enfrentada pelos longevos em seu país, considerando as adaptações 
transculturais. 
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Tabela 1- Caracterização de sintomas depressivos dos idosos pesquisados em Natal e 
Santa Cruz, segundo GDS-15, Brasil, 2020. 
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Tabela 2- Caracterização da qualidade de vida dos idosos pesquisados em Natal e 
Santa Cruz, segundo SF-36, Brasil, 2020. 
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Tabela 3- Relação entre qualidade de vida e sintomas depressivos dos idosos do GI 
pesquisados em Natal e Santa Cruz antes das intervenções multidimensionais, Brasil, 
2020. 
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Tabela 4- Relação entre qualidade de vida e sintomas depressivos dos idosos do GC 
pesquisados em Natal e Santa Cruz, Brasil, 2020. 
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Tabela 5- Relação entre qualidade de vida e sintomas depressivos dos idosos do GI 
pesquisados em Natal e Santa Cruz após as intervenções multidimensionais, Brasil, 
2020. 
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Tabela 6- Relação entre qualidade de vida e sintomas depressivos dos idosos do GI 
pesquisados em Natal e Santa Cruz após as intervenções multidimensionais, Brasil, 
2020. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DO TREINO DE MARCHA EM ESTEIRA INCLINADA E ANÁLISE 

DO DESEMPENHO FUNCIONAL DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL 

Resumo 

As pessoas acometidas por AVC, possuem certas alterações funcionais como 
consequência da lesão. Sendo assim, o treinamento aeróbico, em especial, o treino em 
esteira com inclinação, tem tido bons resultados como forma de tratamento. Esse estudo 
é um ensaio clínico randomizado e cego, no qual participaram 26 indivíduos de ambos 
os sexos, com sequela de AVC com no mínimo 6 meses, tendo idade entre 20 e 70 
anos. Os participantes foram divididos em 3 grupos: controle (GC, n=8), esteira sem 
inclinação; experimental 1 (GE1, n=8), inclinação a 5%; e experimental 2 (GE2, n=10), 
inclinação a 10%. O treino foi realizado em 3 sessões semanais durante 6 semanas. Foi 
feita avaliação em 3 ocasiões (pré-treino, pós-treino e seguimento). As medidas de 
desfecho, são a velocidade de marcha e capacidade funcional [distância percorrida]. A 
velocidade da marcha obtida através do teste de caminhada de 10 metros (TC10m), não 
apresentou diferença entre grupos nos momentos avaliados (F=0,568; P=0,611). Mas, 
sobre a soma das médias dos 3 grupos foi possível notar uma diferença ao decorrer do 
tempo (F=4,963; P=0,014). No que se refere a distância percorrida no teste de 
caminhada de 2 minutos (TCM2), não houve diferença entre grupos nos momentos 
avaliados (F=2,515; P=0,078). Além disso, não existiu diferença ao longo do tempo 
(F=0,217; P=0,730). O grupo que realizou o treino com inclinação a 10%, do ponto vista 
clinico, apresentou melhores resultados sobre a capacidade funcional em relação aos 
outros. 
 
Palavras-chave: AVC, fisioterapia, esteira inclinada, capacidade funcional, marcha. 

TITLE: APPLICATION OF MARCHING TRAINING ON INCLINED TREADMILL AND 

ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL PERFORMANCE OF INDIVIDUALS WITH 

CEREBRAL VASCULAR ACCIDENT 

Abstract 

 
People affected by stroke have certain functional changes as a consequence of the 
injury. Thus, aerobic training, in particular, training on a treadmill with inclination, has had 
good results as a form of treatment. This study is a blind and randomized clinical trial, in 
which 26 individuals of both sexes participated, with stroke sequelae at least 6 months, 
aged between 20 and 70 years. Participants were divided into 3 groups: control (CG, n 
= 8), treadmill without inclination; experimental 1 (GE1, n = 8), 5% inclination; and 
experimental 2 (GE2, n = 10), inclination at 10%. The training was performed in 3 weekly 
sessions for 6 weeks. Assessment was performed on 3 occasions (pre-training, post-
training and follow-up). Denouement measures are gait speed and functional capacity 
[distance covered]. The gait speed obtained through the 10-meter walk test (TC10m), 
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did not show any difference between the groups at the moments evaluated (F = 0.568; 
P = 0.611). However, regarding the sum of the averages of the 3 groups, it was possible 
to notice a difference over time (F = 4.963; P = 0.014). Regarding the distance covered 
in the 2-minute walk test (TCM2), there was no difference between groups at the 
moments evaluated (F = 2.515; P = 0.078). In addition, there was no difference over time 
(F = 0.217; P = 0.730). The group that performed the training with a 10% inclination, from 
a clinical point of view, showed better results on functional capacity in relation to the 
others. 
 
 
Keywords: stroke, physiotherapy, inclined treadmill, functional capacity, march. 

Introdução 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) representa uma das principais questões de saúde 
existentes, tido como a segunda principal causa de morte além de ocupar a terceira 
posição nas causas de incapacidade da população mundial (JOHNSON et al., 2016). 
Caracteriza-se pela ausência de oxigênio proveniente do fluxo sanguíneo que pode ter 
sido bloqueado ou extravasado pela ruptura de uma artéria cerebral, gerando assim, a 
morte das células localizadas na região da ocorrência da lesão (JOHNSON et al., 2016).  
Nesse sentido, os indivíduos que são acometidos com esse problema, normalmente, 
desenvolvem inúmeras mudanças como, por exemplo no sistema locomotor, alterações 
sensórias seja de um ou em ambos os lados do corpo, além de outras alterações 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). Dessa forma, um dos principais 
comprometimentos que geram a incapacidade funcional a esses indivíduos é as 
modificações na realização da marcha (KUAN, TSOU & SU, 1999). Essa por sua vez, 
se apresenta de forma assimétrica, com alterações no equilíbrio, alterações 
cinemáticas, bem como redução do comprimento do passo e a própria velocidade de 
deambular (CHEN et al., 2003; BALABAN et al., 2014). Como consequência dessas 
alterações, as pessoas acometidas por AVC apresentam uma redução considerável nos 
seus níveis de atividade física, devido a essa situação, ocorre uma diminuição na 
capacidade aeróbica desses indivíduos, além disso, eles vão apresentar uma baixa 
tolerância e uma dificuldade na realização de atividades do seu cotidiano (STOLLER et 
al., 2012). Nessa perspectiva, se tem debatido a importância do exercício aeróbico, 
sobretudo, através do treino em esteira, no qual vem contribuindo de forma positiva na 
melhora da marcha, equilíbrio e outros aspectos nos acometidos pelo AVC.  
Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho foi aplicar e avaliar os efeitos de um 
protocolo de treinamento de marcha em esteira inclinada, no desempenho funcional de 
indivíduos com AVC na fase crônica. Além de objetivos específicos para investigar se 
há influência da inclinação da esteira durante o treino de marcha sobre os parâmetros 
funcionais, e comparar ao treino de marcha em esteira sem inclinação; verificar se há 
diferenças quanto aos efeitos sobre os parâmetros funcionais, de acordo com o grau de 
inclinação da esteira durante o treino de marcha. 
 
Metodologia 

 
        Esse trabalho é um ensaio clínico randomizado e cego, o qual teve seu 
desenvolvimento no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Nesse sentido, participaram 26 indivíduos de ambos os sexos, 
com sequela de AVC com no mínimo 6 meses, tendo idade entre 20 e 70 anos. Foi 
realizada randomização, em que as pessoas ficaram alocadas em 3 grupos: grupo 
controle (GC, n=8), que realizou treino em esteira sem inclinação; grupo experimental 1 
(GE1, n=8), que realizou treino com esteira inclinada a 5%; e grupo experimental 2 (GE2, 
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n=10), que realizou treinamento em esteira inclinada a 10%. O treinamento foi realizado 
em 3 sessões semanais durante 6 semanas. Os participantes foram avaliados em 3 
ocasiões (pré-treino, pós-treino e seguimento). Para as medidas de desfecho, foi 
utilizada a velocidade de marcha, obtida através do teste de caminhada de 10 metros 
(TC10m) (BOHANNON, 1997), e a capacidade funcional (distância percorrida), obtida 
pelo teste de caminhada de 2 minutos (TC2M) (STEWART et al., 1990). 
 
Resultados e Discussões 

 
De acordo com dados obtidos das variáveis funcionais, foi visto que, a velocidade da 
marcha não apresentou interação tempo*grupo (F=0,568; P=0,611) (Tabela 1). 
Entretanto, no que diz respeito a soma das médias dos 3 grupos foi possível notar uma 
diferença ao decorrer do tempo (F=4,963; P=0,014). No que se refere a distância 
percorrida no teste de caminhada de 2 minutos (TCM2), não houve interação 
tempo*grupo (F=2,515; P=0,078) (Tabela 1). Além disso, não existiu diferença na soma 
das médias dos 3 grupos ao longo do tempo (F=0,217; P=0,730). 
Com base nesses resultados, não foi possível apontar nenhuma superioridade na 
comparação entre os protocolos em esteira. Entretanto, quando se analisa as medias 
obtidas pelos 3 grupos, é possível notar um aumento nas medidas dessas variáveis 
funcionais ao decorrer do tratamento. Esses achados estão de acordo com outros 
estudos que afirmam a contribuição desse tipo de treinamento para a uma melhor 
velocidade de marcha nessa população. No que se refere ao teste de caminhada de 2 
minutos, as distâncias obtidas não foram estatisticamente superiores ou se que foram 
distintas entre si durante o período de treinamento. Mesmo assim, é possível notar uma 
superioridade do efeito obtido ao fim da intervenção do grupo 2 em relação ao demais 
grupos, ou seja, os indivíduos que receberam o treinamento referente ao grupo 2, 
conseguiu percorrer uma distância maior que os outros indivíduos após a intervenção. 
Esse dado, sugere uma relevância clínica que pode ser considerada. 
Dessa forma, para Hiengkaew, Jitaree e Chaiyawat (2012), relatam que, tratando-se de 
um TCM2 realizado por pessoas com AVC do tipo crônico, se houver uma diferença 
mínima de 13 metros, essa é considera do ponto de vista clinico como sendo importante. 
Com isso, mesmo não apresentando relevância estatística, esses dados referentes ao 
GE2, mostram a importância clinica que essa intervenção pode proporcionar para essas 
pessoas. 
De acordo com Ahmed e colaboradores (2018), o treinamento em esteira com inclinação 
se mostrou eficaz na melhora na execução na marcha, uma vez que, houve uma 
melhora na velocidade da marcha e do equilíbrio dos indivíduos submetidos ao treino 
idealizado pelo estudo dos pesquisadores. Ademais, em uma revisão feita por Mehrholz 
e colaboradores (2017), encontram também que o treino em esteira com inclinação 
contribui para a velocidade da marcha e a resistência para a caminhada. Em outro 
estudo, Ada e colaboradores (2013), também encontraram melhora na marcha de 
indivíduos com AVC. Sendo assim, tais efeitos provocados por esse treinamento, tem 
apresentado melhora nos aspectos clínicos e auxiliado na recuperação da 
funcionalidade dessas pessoas. 
 
Conclusão 

 
De acordo com os achados nesse trabalho, é possível afirmar que ao se comparar um 
treinamento em esteira com incremento de inclinação ou a ausência dela, não existe um 
que possa se sobressair sobre o outro sobre os parâmetros funcionais analisados. 
Entretanto, é possível notar uma melhora na velocidade da marcha nesses indivíduos 
ao longo do tratamento. Consoante a isso, os indivíduos do grupo que realizou o treino 
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com inclinação a 10%, apresentaram do ponto vista clinico, uma superioridade da 
capacidade funcional em relação aos outros indivíduos dos demais grupos. Sendo 
assim, ainda é preciso a realizações de mais estudos para melhor elucidar os possíveis 
benefícios e as repercussões desse tipo de treinamento para indivíduos com AVC. 
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Tabela 1- Comportamento das variáveis dos grupos pré e pós treinamento e após 
seguimento de 1 mês (n = 26). 
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TÍTULO: Fatores neonatais que interferem no contato pele a pele entre mãe e recém-

nascido na primeira hora de vida 

Resumo 

O contato pele a pele é o toque do corpo do neonato e da mãe, ambos desnudos, 
recomenda-se iniciar imediatamente após o parto e durar pelo menos uma hora: período 
denominado de “hora dourada”. O estudo objetivou identificar os fatores neonatais que 
interferem na durabilidade do contato pele a pele imediato entre mãe e recém-nascido 
na hora dourada. A pesquisa é do tipo observacional transversal, com abordagem 
quantitativa, realizada em duas maternidades de risco habitual no estado do Rio Grande 
do Norte, Brasil, ambas de referência no parto humanizado, com estrutura assistencial 
no formato Pré-Parto, Parto e Pós-Parto (PPP). A amostra compreendeu 105 
parturientes e a coleta de dados ocorreu de maio a julho de 2019. Identificou-se que o 
tipo de contato imediato predominante foi o de pele-pano em ambas as maternidades. 
A maioria iniciado imediatamente após o parto, porém de curta duração. Houve 
interrupção precoce, principalmente pelo profissional pediatra, para realização de 
procedimentos no neonato, destacando-se a aspiração aérea, fixação do clamp 
umbilical e exame físico. O estudo apontou falhas no contato pele a pele entre mãe e 
bebê, com curta duração e interrupção para procedimentos neonatais que poderiam ser 
realizados durante o contato ou após o período recomendado para hora dourada. 
 
Palavras-chave: Relações Mãe-filho. Parto. Enfermagem Obstétrica. Enfermagem 

Neonatal. 

TITLE: Neonatal factors that interfere with skin-to-skin contact between mother and 

newborn in the first hour of life 

Abstract 

 
Skin to skin contact is the touch of the body of the newborn and the mother, both naked, 
it is recommended to start immediately after delivery and last at least one hour: period 
called "golden hour". The study aimed to identify the neonatal factors that interfere with 
the durability of immediate skin-to-skin contact between the mother and the newborn at 
the golden hour. The research is of the transversal observational type, with a quantitative 
approach, carried out in two maternity hospitals at habitual risk in the state of Rio Grande 
do Norte, Brazil, both of reference in humanized childbirth, with an assistance structure 
in the Pre-Parturition, Childbirth and Postpartum (PPP) format. The sample comprised 
105 women in labor and data collection took place from May to July 2019. It was identified 
that the predominant type of immediate contact was that of skin-cloth in both maternity 
wards. Most started immediately after delivery, but were of short duration. There was 
early interruption, mainly by the pediatrician professional, to perform procedures in the 
newborn, highlighting the air aspiration, clamp fixation and physical examination. The 
study pointed out failures in skin-to-skin contact between mother and baby, with short 
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duration and interruption for neonatal procedures that could be performed during the 
contact or after the recommended golden hour period. 
 
 
Keywords: Mother-child Relations. Birth. Obstetric Nursing. Neonatal Nursing. 

Introdução 

No ano de 2011, o Ministério da Saúde (MS) lançou a Rede Cegonha no Brasil, que visa 
assegurar direitos às mulheres e às crianças, por meio de um cuidado sistematizado de 
atenção ao parto e ao nascimento; garantir uma assistência humanizada com qualidade, 
além de reduzir intervenções inadequadas no processo de assistência ao parto e, 
consequentemente, os seus agravos. Cabe ressaltar que, nesse mesmo seguimento, 
estão as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal (BRASIL, 2011; BRASIL, 
2017). 
Em relação ao nascimento, a Diretriz estimula o contato pele a pele (CPP) imediato 
entre mãe e bebê, logo após o nascimento, de forma a evitar a separação na primeira 
hora após o nascimento para procedimentos de rotina (BRASIL, 2017). Tal prática é 
também recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) que orientam colocar o bebê em contato pele a pele 
com sua mãe imediatamente após o parto, por pelo menos uma hora, denominado de 
hora dourada (UNICEF E OMS, 2008). 
O CPP é definido pelo toque do corpo do bebê sobre o tórax da mãe, ambos desnudos. 
Esse contato é um dos aspectos que garantem a proteção da prática do Aleitamento 
Materno (AM) na primeira hora após o parto, além de influenciar positivamente no 
vínculo mãe-filho, regular os sinais vitais, o metabolismo e o choro do bebê e diminuir o 
estresse da mãe e do neonato após o nascimento (BUENO, 2018; ABDALA; CUNHA, 
2018; SILVA et al., 2018; SOUZA et al., 2017). 
A execução do CPP trata-se de uma prática considerada como boas práticas 
obstétricas, a qual deve ser estimula pelos profissionais de saúde, entre eles a 
enfermagem obstétrica e neonatal, que atuam no cenário da assistência ao parto 
normal, principalmente nos partos e nascimentos considerados de risco habitual 
(BRASIL, 2017). Estudos indicam que, em partos de risco habitual assistidos por 
enfermeiros obstetras, ocorrem menos intervenções desnecessárias, além de 
apresentarem maior probabilidade de satisfação da mulher e menos desfechos 
adversos maternos e neonatais(INAGAKI et al., 2019; RITTER et al., 2020) Essas 
evidências revelam a importância da atuação do enfermeiro obstetra na assistência ao 
parto de risco habitual. 
No entanto, estudos revelam que existem entraves na realização dessa prática. As 
principais barreiras para efetivar a hora dourada como rotina são: o desconhecimento 
sobre a prática e sobre a importância do CPP pela equipe, pela parturiente e família; e 
a falta de pessoal que causa restrição de tempo nos procedimentos de rotina 
(ALENCHERY et al., 2018; MBALINDA et al., 2018). Em uma pesquisa qualitativa, 
através do uso de entrevistas, Alenchery publicou: 
Uma enfermeira que trabalhava na sala de parto expressou que o pediatra que estava 
acompanhando o parto apressava-os a trazer o bebê para longe da mãe para exames 
de rotina, pois eles tinham que cuidar de outras crianças doentes e não podiam poupar 
uma hora do seu tempo exclusivamente para o CPP. (ALENCHERY et al., 2018). 
Dessa forma, o presente estudo torna-se relevante por identificar os aspectos neonatais 
que impedem ou interrompem o CPP imediato e por proporcionar a possibilidade de 
diminuir a interrupção desse contato, que é um incentivo à promoção da saúde da mãe 
e do recém-nascido. Com base nisso, o estudo tem a seguinte questão de pesquisa: 
quais os aspectos neonatais que interferem no contato pele a pele imediato entre mãe 
e recém-nascido após o parto? 
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Posto isto, o estudo teve como objetivo identificar os fatores neonatais que interferem 
no contato pele a pele imediato entre mãe e recém-nascido na primeira hora pós-parto, 
considerada hora dourada. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional transversal com abordagem quantitativa. O estudo 
observacional analisa os dados coletados sem interferir no andamento dos fenômenos 
(BELLUSCI, 2017). Sendo ele transversal, as mensurações das variáveis de exposição 
e efeito são realizadas ao mesmo tempo (BONITA; BEAGLEHOLE; KJELLSTRÖM, 
2010). 
A pesquisa quantitativa requer o uso de recursos estatísticos, já que considera que os 
dados sejam quantificáveis, ou seja, traduzidos em números para classificá-los e 
analisá-los (PRODANOV; FREITAS, 2013). 
A coleta dos dados foi realizada em duas maternidades de risco habitual no estado do 
Rio Grande do Norte (RN), Brasil. A primeira maternidade, considerada como hospital 
amigo da criança, é referência no parto humanizado e no cuidado contínuo à mulher e 
ao neonato em Natal/RN. A segunda instituição é caracterizada como Maternidade 
Escola, referência na assistência obstétrica e pediátrica da 5ª região de saúde, e integra 
o projeto Apice On. O RN é a décima federação mais povoada do Brasil, para a 
organização do setor saúde, o estado é dividido em oito regiões de saúde em 
consonância com o Plano Diretor de Regionalização – PDR/RN. A 5ª região de saúde é 
composta por 21 municípios e tem como município sede a cidade de Santa Cruz 
(SESAP — RN, 2016). As instiuições envolvidas possuem uma estruturada assistencial 
no formato de PPP (Pré-Parto, Parto e Pós-Parto), que possibilita o vínculo entre mãe 
e bebê do puerpério imediato até a alta hospitalar (BRASIL, 2008). 
A pesquisa considerou o levantamento numérico de partos normais realizados em 
ambas as maternidades, no ano de 2019, registrados no Sistema de Informações 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), pelo TabWin no eixo 
procedimentos hospitalares do SUS, por local de internação, com seleção do período 
por ano/mês atendimento, e caráter de atendimento: parto normal para obter o tamanho 
amostral. No total aferiu-se 154 partos normais de risco habitual na maternidade Ouro 
e 136 na Dourada para o período selecionado de maio a julho de 2019, resultando numa 
média populacional de 290 mulheres. 
O cálculo amostral possibilitou 168,3 participantes através da amostra finita, partindo da 
média mensal (BARBETTA, 2002). Devido às situações de mulheres que evoluíram 
para o parto com distócia, intervenção cirúrgica e pela demanda no período de coleta 
de dados ter sido menor do que a estatística fornecida pelas instituições, em ambas as 
maternidades, a amostra foi constituída por 105 parturientes. 
Foram incluídas parturientes internadas no PPP do hospital no período do estudo, com 
idade gestacional (IG) ≥ 37 semanas, de risco habitual e na iminência do parto. Já as 
parturientes de risco habitual internadas no PPP que evoluíram para o parto por via 
abdominal e para o parto instrumentalizado foram excluídas. 
A pesquisa ocorreu no período de maio a julho de 2019. Participaram, como 
pesquisadoras, três alunas do curso de graduação em enfermagem da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e uma aluna da pós-graduação em 
enfermagem da UFRN. Anteriormente à coleta de dados, as pesquisadoras foram 
niveladas com base no instrumento de pesquisa. 
Para a coleta de dados, utilizou-se um instrumento, construído especificamente para o 
estudo, com 14 variáveis baseadas nas Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto 
Normal (BRASIL, 2017) que regem a assistência obstétrica nas maternidades e têm 
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como objetivo fornecer subsídios e orientações a todos os envolvidos nesse cuidado; 
no intuito de promover, proteger e incentivar o parto normal. 
As variáveis foram agrupadas nos seguintes grupos: grupo das condições 
socioeconômicas e obstétricas da parturiente (dez variáveis); grupo da caracterização 
da interrupção referente ao contato pele a pele imediato (três variáveis); e o grupo 
voltado para os responsáveis pelo contato ou interrupção do contato entre mãe e bebê 
(duas variáveis). Além disso, observou-se a prevalência dos procedimentos no recém-
nascido — nos quais, inclusive, registrou-se 22 tipos deles. 
Para a análise dos dados obtidos, utilizou-se o SPSS, versão 18. A frequência 
percentual foi adotada para caracterizar o perfil socioeconômico, as condições 
obstétricas das parturientes, a caracterização do contato e os procedimentos realizados 
no neonato. Utilizou-se o qui-quadrado para comparar os percentuais dos aspectos 
gerais. Com erro amostral de 5% e confiabilidade de 95,5%. 
A pesquisa é parte integrante de um projeto de mestrado vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN, intitulado: “Fatores intervenientes no 
contato pele a pele entre mãe e bebê na hora dourada”. Importa destacar que esse 
projeto seguiu os princípios da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, 
sendo iniciada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN com 
o parecer de número 3.187.286. Todas as participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Por questões éticas, as instituições não foram identificadas neste estudo através do seu 
nome de origem, e sim por meio de pseudônimos: Ouro e Dourada. 
 
Resultados e Discussões 

 
A hora dourada, ou seja, o CPP na primeira hora após o parto, é fundamental para a 
transição da vida intrauterina para a vida extrauterina. Sem dúvidas, esse é um período 
dinâmico e sensível, porque o neonato necessita se adaptar ao “novo mundo” fora do 
útero (ALENCHERY et al., 2018). Os recém-nascidos que passam pela hora dourada 
mostram melhor estabilidade cardiovascular, manutenção da temperatura corporal, 
maior nível de glicose no sangue, choram menos e apresentam maior duração de 
mamada (MBALINDA et al., 2018; MUKHERJEE et al., 2020). 
A caracterização socioeconômica aponta que 62,9% (n=66) das parturientes tinham 
entre 19 e 30 anos, 68,6% (n=72) declaram-se parda, 58,1% (n=61) cursaram ensino 
médio, 83,8% (n=88) possuíam companheiro, 61,9% (n=65) procediam da cidade sede 
onde se localiza a maternidade e 79,0% (n=83) possuíam renda mensal equivalente a 
um salário mínimo. Dentre as participantes, 98,1% (n=103) estava com a gestação 
termo, 53,3% (n=56) realizaram de seis a nove consultas de pré-natal, 67,6% (n=71) 
não tiveram intercorrências na gravidez e 95,2% (n=100) não apresentaram alteração 
sorológica. Os recém-nascidos tiveram, em 81,9% (n=86) dos casos, APGAR entre 8–
10 no primeiro minuto; 91,4% (n=96) tiveram APGAR entre 8–10 no 5º minuto de vida. 
Na caracterização do CPP imediato e nos motivos para sua interrupção, observou-se o 
destaque do contato pele-pano (57,2%) se sobrepondo ao contato pele a pele. O início 
do CPP, na maior parte dos nascimentos, aconteceu imediatamente (81,0%), porém 
durou apenas de 1 a 5 minutos (85,7%). Os procedimentos realizados no recém-nascido 
(71,5%) prevaleceram como motivo para interrupção da hora dourada. Logo, o pediatra 
(82,5%) também foi o principal responsável pela interrupção. 
Bebês a termo, com peso e APGAR adequados, devem ser conduzidos ao CPP 
imediato com prioridade, visto que é esperado deles uma necessidade mínima de 
procedimentos (ABDALA; CUNHA, 2018). No que diz respeito à prevalência dos 
procedimentos que favoreceram a interrupção do CPP, foram identificados 22 
procedimentos com prevalência para os de aspiração aérea (13%) — mais prevalente 
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— fixação do clamp (12,3%) e exame físico (12,0%) — conforme observado na tabela 
1. 
Um estudo observacional, transversal, realizado em um hospital universitário público do 
sul do Brasil, também constatou que a aspiração aérea foi o procedimento mais 
frequente no bebê após o nascimento; assim como no presente estudo (ABDALA; 
CUNHA, 2018). Em contra partida a essa postura, o MS não recomenda a aspiração de 
vias aéreas como prática de rotina em recém-nascidos com boa vitalidade. Os 
procedimentos como fixação do clamp e exame físico, que também tiveram alta 
frequência neste estudo, podem ser realizados após a hora dourada (BRASIL, 2017). 
Cabe destacar que parte dos exames físicos realizados na Maternidade Dourada, 
considerada de ensino, foi executado em ocasiões de aulas práticas. Assim, também é 
importante inserir na formação profissional dos acadêmicos o respeito para com os 
direitos reprodutivos e as boas práticas obstétricas. Portanto, necessário o incentivo a 
realizar da hora dourada na sua integralidade e, tão somente depois, executar os 
cuidados de rotina. Procedimentos como, por exemplo, a aplicação da vitamina K, a 
secagem do neonato e a colocação do gorro; todos eles podem ocorrer no colo da mãe, 
sem a necessidade de separação precoce do binômio (BRASIL, 2017). 
As vantagens do CPP são inúmeras: colabora para a regulação dos sinais vitais, do 
metabolismo e do choro do bebê; favorece a amamentação precoce, diminui a liberação 
de catecolaminas na mãe e no bebê; consequentemente, diminui o estresse após o 
nascimento e contribui com o vínculo entre o binômio. No entanto, foi possível observar, 
em campo e em grande parte da literatura, a relação do CPP exclusivamente com a 
prática de AM (BUENO, 2018). 
O total de procedimentos realizados no neonato foi superior a amostra do estudo porque 
a maioria dos recém-nascidos foram submetidos a mais de um procedimento, 
perfazendo um média de 5,05 procedimentos por RN. 
Por causa dos inúmeros benefícios do CPP, recomenda-se que ações educativas, 
visando o incentivo a essa prática, sejam iniciadas durante o pré-natal, para que as 
gestantes sejam informadas dos seus direitos reprodutivos e possam ser ativas na 
solicitação e na execução do CPP com a duração estabelecida de uma hora. Compete 
frisar também que os profissionais que assistem a parturiente devem priorizar as 
práticas obstétricas recomendadas, mesmo que, por vezes, o automatismo de uma 
rotina hospitalar possa prejudicar as práticas humanizadas. Para as duas situações, 
destaca-se a importância do profissional enfermeiro, tanto quanto do enfermeiro 
obstetra, no incentivo ao CPP entre mãe e recém-nascido. 
 
Conclusão 

 
O presente estudo investigou os fatores neonatais que interferem no contato pele a pele 
imediato entre mãe e recém-nascido na primeira hora pós-parto, considerada hora 
dourada. Detectou-se que as parturientes envolvidas no estudo tinham baixo nível 
socioeconômico e baixa escolaridade, aspectos que podem favorecer o 
desconhecimento dos seus direitos reprodutivos e de sua participação como sujeito 
ativo no processo parturitivo. 
O CPP teve duração predominante entre um a cinco minutos e foi interrompido 
principalmente pelo profissional pediatra, em virtudes de procedimentos no recém-
nascido. Os procedimentos mais realizados após a interrupção do contato imediato 
foram: aspiração aérea, fixação do clamp, exame físico, aplicação da vitamina K, 
passagem de sonda nasogástrica, colocação da pulseira de identificação, secagem do 
neonato e passagem de sonda retal. Destes, a maioria poderia ter sido feita com o 
recém-nascido no contato pele a pele com sua mãe, ou postergados para serem 
realizados após a hora dourada. Observou-se que a hora dourada, em sua integralidade, 
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foi executada somente em três (7,1%) partos e somente em uma das maternidades 
investigadas. 
Este estudo possibilitou ricas experiências relacionadas à teoria e a prática, já que 
aguçou a busca pelo conhecimento sobre o CPP, bem como toda assistência à mulher 
e ao recém-nascido no processo parturitivo. Além disso, proporcionou a observação de 
diversos trabalhos de parto, partos e até mesmo de condutas distintas por parte das 
equipes. Causou ainda questionamentos no que diz respeito à realização da hora 
dourada, visto que a sua não realização era, por vezes, atrelada ao grande número de 
atendimentos para um pequeno número de profissionais. No entanto, também havia 
momentos sem essa alta quantidade de atendimentos e, ainda assim, a hora dourada 
não era realizada em sua integralidade, da mesma maneira. 
Os resultados apontam para a necessidade de um maior incentivo à prática do CPP 
entre mães e recém-nascidos, através de ações educativas e de incentivo durante o 
pré-natal, tanto quanto por todo o período do parto e pós-parto. Ações dessa natureza 
devem ser desenvolvidas por todos os profissionais que assistem a mulher no período 
gravídico e puerperal. 
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TÍTULO: Avaliação da expressão das proteínas sPLA2-IIA e HKII no ventrículo esquerdo 

de ratos diabéticos 

Resumo 

A Cardiomiopatia diabética (CMD) é uma complicação apresentada por pacientes 
diabéticos onde, a hiperglicemia causa um processo inflamatório prejudicial aos 
cardiomiócitos levando a alterações estruturais e funcionais e, finalmente, a um quadro 
de insuficiência cardíaca. Nesse estudo, foram realizadas análises de expressão 
protéica visando observar o perfil de expressão das proteínas sPLA2-IIA no ventrículo 
esquerdo (VE) de ratos diabéticos. Para isso, o diabetes foi induzido em sete ratos 
Wistar machos através de injeção de estreptozotocina (STZ, 40mg/kg, i.v.), no grupo 
controle foi utilizado apenas o mesmo veículo (tampão citrato) sem adição de STZ. 
Posteriormente, utilizou-se amostras do VE desses animais para avaliar a expressão da 
sPLA2-IIA por Western Blotting. A expressão de sPLA2-IIA apresentou-se cerca de duas 
vezes aumentada (p = 0,011) quando comparada ao grupo controle. Nesse sentido, 
como apontam os resultados, a expectativa de emprego da sPLA2-IIA como 
biomarcador na CMD é plausível, fornecendo mais uma alternativa em seu diagnóstico, 
prognóstico e terapia. 
 
Palavras-chave: CMD, estreptozotocina, sPLA2-IIA 

TITLE: Evaluation of the expression of sPLA2-IIA and HKII proteins in the left ventricle 

of diabetic rats 

Abstract 

Diabetic cardiomyopathy (CMD) is a complication presented by diabetic patients where, 
hyperglycemia causes an inflammatory process harmful to cardiomyocytes leading to 
structural and functional changes and, finally, to a clinical picture of heart failure. In this 
study, protein expression analyzes were performed in order to observe the expression 
profile of sPLA2-IIA proteins in the left ventricle (LV) of diabetic rats. For that, diabetes 
was induced in seven male Wistar rats by injection of streptozotocin (STZ, 40mg / kg, 
i.v.), in the control group only the same vehicle (citrate buffer) was used without adding 
STZ.Subsequently, LV samples from these animals were used to evaluate the 
expression of sPLA2-IIA by Western Blotting. The expression of sPLA2-IIA was about 
twice as high (p = 0,011) when compared to the control group. In this sense, as the 
results point out, the expectation of using sPLA2-IIA as a biomarker in CMD is plausible, 
providing yet another alternative in its diagnosis, prognosis and therapy. 
 
Keywords: DCM, streptozotocin, sPLA-IIA 

Introdução 

O Diabetes mellitus (DM) é um grave problema de saúde no mundo, trata-se de uma 
enfermidade multifatorial e crônica que atinge a população global de maneira 
progressiva (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2020; SOCIEDADE BRASILEIRA 
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DE DIABETES, 2020). A hiperglicemia é o sinal mais ordinário na manifestação da DM 
e é ocasionada tanto por uma produção deficiente bem como por uma ação ineficaz da 
insulina. Esse quadro pode contribuir para o desenvolvimento de complicações 
relacionadas à doença, sendo a cardiomiopatia diabética (CMD) uma das mais comuns 
(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2020). A CMD é uma enfermidade 
cardiovascular caracterizada pela disfunção ventricular que prejudica a circulação 
sistêmica, levando o acometido a um desenvolvimento de insuficiência cardíaca (IC) e 
morte precoce (FANG; PRINS; MARWICK, 2004; HAYAT et al., 2004; VOULGARI; 
TENTOLOURIS, 2010). Causados pelo diabetes, a hiperglicemia e lipotoxicidade 
promovem a hipertrofia dos cardiomiócitos e, frequentemente, sua apoptose, que 
provoca fibrose intersticial e diminuição do desempenho contrátil do músculo cardíaco 
(BASTIN; ANDREELLI, 2019). Enzimas da família fosfolipase A2 secretora (sPLA2), 
representada principalmente pelas sPLA2 -IIA, sPLA2 -III e sPLA2 -V, são responsáveis 
pela hidrólise de fosfolipídios de superfície da membrana plasmática e lipoproteínas, 
atuando na produção de lisofosfolipídios pró-inflamatórios e eicosanóides (ROSENSON; 
HURT-CAMEJO, 2012). Tal atividade pode modificar as partículas de colesterol de 
lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) na circulação, promovendo o aumento da 
ligação do LDL-C aos proteoglicanos na parede dos vasos sanguíneos, proporcionando 
a formação de células espumosas e o desenvolvimento de aterosclerose (MALLAT et., 
2010). Além disso, estudos observacionais indicaram que uma maior concentração de 
enzimas sPLA2 estão associadas a um risco de hipertrofia do ventrículo esquerdo (VE), 
assim como morte cardiovascular e infarto do miocárdio (O'DONOGHUE et al., 2011). 
Diante disso, o presente estudo buscou, com base na comparação entre um grupo de 
ratos diabéticos e saudáveis, esclarecer uma possível correlação entre a expressão de 
enzimas sPLA2 e o desenvolvimento da CMD. 
 
Metodologia 

 
Modelo Animal Diabético Ratos Wistar machos (250-300g, 90 dias de idade, n = 14) 
foram acondicionados em temperatura habitual (24 ± 2 ºC), tendo intervalos de claro-
escuro de 12 horas, e total acesso a ração e água. Nesse estudo, foi empregado o 
protocolo 017/2009 autorizado pelo Comitê de Ética Animal da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, ainda satisfazendo as determinações do “The guide for the care 
and use of laboratory animals” (Diretiva 2010/63/UE). Além disso, foi empregado 
somente o número de espécimes necessário às pesquisas, os animais foram dispostos 
em dois grupos: Controle (n=7) e Diabético (n=7). A indução do diabetes deu-se 
mediante aplicação de uma injeção na veia peniana de STZ (40 mg/kg, Sigma-Aldrich, 
Missouri, EUA) que foi dissolvida em tampão de citrato 0,1 M (pH 4,5), conforme 
descrição no protocolo relatado precedentemente (BORTOLIN et al., 2017). No grupo 
controle, foi aplicado pela da mesma via, somente o tampão de citrato 0,1 M (pH 4,5) no 
mesmo volume do grupo Diabético. A confirmação da instalação do diabetes foi por 
intermédio da verificação do peso corporal e, através de amostras de sangue da veia 
caudal, teste de glicemia capilar com o uso de um glicosímetro digital (Accu-Chek 
Advantage, Roche Diagnostic, Rotkreuz, Suiça). Foram considerados diabéticos os 
espécimes com glicemia ≥ 250 mg/dL. Extração e quantificação das proteínas Foi 
utilizado o método de radioimunoprecipitação por meio do tampão RIPA (Sigma-Aldrich, 
Missouri, USA) para a extração das proteínas das amostras do VE dos espécimes em 
estudo. Previamente, o tecido foi adicionado ao homogeneizador, seguido do tampão 
RIPA contendo inibidor de protease (10 mg de tecido e 500 μl de tampão RIPA). A 
mistura foi homogeneizada por 2 horas na temperatura de 4°C, seguido da centrifugação 
do homogenato a 10000 x g com duração de 20 minutos a 4°C para proporcionar 
sedimentação de detritos celulares e, subsequentemente, foi realizada a transferência 
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do sobrenadante para um microtubo. Em seguida, com o uso da metodologia do Ácido 
Bichichonínico (BCA) (Sigma-Aldrich, Missouri, EUA), a concentração de proteína 
contida no sobrenadante foi verificada. A realização dessas avaliações se deram no 
Laboratório de Biotecnologia e Tecnologia (TECBIOFAR) no Departamento de Farmácia 
da UFRN e no Laboratório Multidisciplinar (LABMULT) do Departamento de Análises 
Clínicas e Toxicológicas da UFRN. Expressão das proteínas sPLA2-IIA por Western Blot 
O total de proteínas extraídas a partir do VE (50 µg) foram combinadas com os 
reagentes solução de LDS Sample Buffer (Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA), beta-
mercaptoetanol (Sigma-Aldrich, Missouri, EUA) e água destilada. Na etapa seguinte, 
essa mistura foi aquecida a uma temperatura de 70°C por 10 minutos e, em seguida, 
refrigerada e mantida a 4°C antecedendo à aplicação no gel de SDS-PAGE. Utilizando 
o gel NUPAGE® 4-12% Bis-Tris (Novex – Life Technologies, Califórnia, EUA), as 
proteínas foram separadas pela técnica de eletroforese em gel unidimensional. A 
próxima etapa consistiu na transferência para membranas de fluoreto de polivinilideno 
(PVDF) com a utilização de um sistema de transferência a seco (iBlot® Dry Blotting 
Transfer System, Invitrogen, Califórnia, EUA). Posteriormente, para a análise de 
Western blot, utilizou-se um anticorpo primário policlonal oriundo de coelho contra a 
sPLA2-IIA (ab23705; ABCAM, Cambridge, Reino Unido) e um anticorpo secundário IgG 
de coelho conjugado com peroxidase (sc-2030; Santa Cruz Biotechnology, Texas, 
EUA). Para avaliar a β-actina (controle endógeno), um anticorpo primário monoclonal 
de camundongo foi usado contra a proteína (sc-47778; Santa Cruz Biotechnology, 
Texas, EUA) juntamente com um anticorpo secundário anti-IgG de camundongo 
conjugado com peroxidase (sc-2005; Santa Cruz Biotechnology, Texas, EUA). A ligação 
de anticorpos não específicos foi reduzida através de incubação de membranas em leite 
desnatado com 5% de gordura. Essas observações foram realizadas no Laboratório 
Multidisciplinar (LABMULT) e no Laboratório de Biologia Molecular (LABIOMOL) os dois 
localizados na Faculdade de Farmácia da UFRN. O reagente de detecção de Western 
Blot Amersham ECL (GE Healthcare, Uppsala, Suécia) permitiu a visualização da 
reação antígeno-anticorpo. A imagem foi registrada utilizando o analisador de imagem 
ChemiDoc (Bio-Rad Laboratories, Califórnia, EUA). Tais análises foram executadas no 
Laboratório de Biologia Molecular e Genômica (LBMG) do departamento de biologia 
celular e genética (DBG), Centro de Biociências/UFRN. O estudo da densitometria das 
bandas sPLA2-IIA, e β-actina foi efetuado no programa ImageJ (NIH, Bethesda, 
Maryland, EUA). Em seguida, as imunorreatividades de sPLA2-IIA foram normalizadas 
com β-actina. E, posteriormente, foram realizado o cálculo da relação sPLA2-IIA/β-
actina. Análises Estatísticas Variáveis com distribuição não-paramétrica foram 
comparadas pelo teste de Mann-Whitney. Correlações foram realizadas através dos 
testes de Pearson ou Spearman. A análise estatística foi realizada utilizando os 
softwares SPSS versão 15.0 (SPSS Inc., Illinois, USA) e GRAPHPAD PRISMA, versão 
5.0 (GraphPad Software, Inc., California, USA). Para todas as análises estatísticas, 
valores de p < 0,05 foram considerados significativos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dados de glicemia dos animais Os animais utilizados para as análises do presente 
estudo tiveram a glicemia avaliada para a confirmação da indução do diabetes através 
da injeção de STZ. O grupo controle apresentou um valor médio de glicemia de 86 mg/dL 
e o diabético de 491,25 mg/dL. Expressão da sPLA2-IIA no VE de ratos diabéticos A 
análise da expressão diferencial das proteínas sPLA-IIA e β-actina (proteína endógena) 
no VE dos grupos de ratos diabéticos e controle por Western Blot, evidenciou que em 
ratos diabéticos houve um aumento significativo de aproximadamente duas vezes (p = 
0,011) na expressão da sPLA2-IIA. Correlação entre a glicemia e expressão de sPLA2-
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IIA Correlação positiva significativa foi observada entre a glicemia sérica dos animais e 
a expressão protéica de sPLA2-IIA (r=0,960 e p=0,001). DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS Conforme o resultado apresentado, a expressão diferencial da proteína 
sPLA2-IIA mostrou-se elevada no VE dos ratos diabéticos em comparação com o grupo 
controle nos ensaios utilizando a β-actina (controle endógeno) como normalizador 
estando diretamente correlacionada ao aumento da glicemia sérica dos animais do 
presente estudo. Sabe-se que a atividade da sPLA2-IIA consiste na catalisação da 
hidrólise do éster acílico graxo ligando-se na posição sn-2 dos fosfolipídios para produzir 
ácidos graxos livres e lisofosfolipídios (XIN et al., 2013). Além disso, essa enzima 
promove a liberação vários mediadores lipídicos na parede da artéria, culminando em 
respostas inflamatórias locais, podendo estar relacionada a eventos cardiovasculares 
nocivos (HURT-CAMEJO et al., 2001). No que concerne às doenças cardiovasculares, 
estudos observacionais indicaram que indivíduos com elevada concentração sérica de 
sPLA2-IIA tinham maior risco de incidentes cardiovasculares, todavia, eles não indicam 
elevado grau de evidência causal entre o aumento da enzima e o surgimento de 
doenças cardíacas (KOENIG et al., 2009; LIU et al., 2003; MALLAT et al., 2007). 
Notoriamente, há vários estudos que correlacionam a Fosfolipase A2 associada à 
lipoproteína (Lp-PLA2) ao desenvolvimento de DM2 e, posteriormente, CMD. Estudos 
clínicos expõem que a Lp-PLA2 está significativamente elevada na CMD em avaliações 
realizadas antes de angioplastias (FORTUNATO et al., 2014). Além disso, a atividade 
da Lp-PLA2 foi altamente relacionada com a CMD, por meio da observação de 740 
homens e 777 mulheres com diabetes confirmada. Como resultado, foi sugerido que a 
enzima está positivamente associada com lesões cardiovasculares do que quando 
comparado a indivíduos que não apresentavam o DM (NELSON et al., 2011). Como 
apresentado, são nítidas as evidências de correlação positiva entre maiores 
concentrações da Lp-PLA2 e desenvolvimento de transtornos cardiovasculares no 
âmbito da CMD. Todavia, as evidências atuais sãos escassas na avaliação de outra 
família da Fosfolipase A2, a sPLA2-IIA. Nesse contexto, nosso estudo buscou avaliar a 
relação dessa proteína com a condição de hiperglicemia no contexto do DM in vivo. 
 
Conclusão 

 
Dessa forma, nosso estudo apontou um relevante aumento na expressão da enzima 
sPLA2-IIA no VE de ratos diabéticos, fato que gera a expectativa de correlacionar o 
surgimento da CMD a sua maior concentração no organismo. Nessa conjuntura, através 
investigações mais completas, sPLA2-IIA pode ser empregada como um possível 
biomarcador para diagnóstico, prognóstico e tratamento na CMD. 
 
Referências 

 
I Diretriz Sobre Aspectos Específicos de Diabetes (tipo 2) Relacionados à Cardiologia. 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 102(5Supl.1): 1-30 2014. AMERICAN DIABETES 
ASSOCIATION. Standards of medical care in diabetes - 2020. Diabetes Care, 43, 2020. 
ANVERSA P et al. Myocyte death and growth in the failing heart. Laboratory 
Investigation, 78:767–786, 1998. BARBALHO S et al. Síndrome metabólica, 
aterosclerose e inflamação: tríade indissociável? Jornal Vascular Brasileiro, 14:319-327, 
2015. BORTOLIN R et al. Anabolic effect of insulin therapy on the bone: Osteoprotegerin 
and Osteocalcin up-regulation in streptozotocin-induced diabetic rats. Basic & Clinical 
Pharmacology & Toxicology, 120: 227-234, 2017. BUGGER H, ABEL E D. Molecular 
mechanisms of diabetic cardiomyopathy. Diabetologia 57:660–671, 2014. CARDINAL J, 
ALLAN D, CAMERON D. Differential metabolic accumulation may be the cause of strain 
differces in sensitivity to straptozotocin-induced cell death in inbred mice. Endocrinology. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1959 

 

139: 2885-289, 1998. FANG Z, PRINS J, MARWICK T. Diabetic cardiomyopathy: 
evidence, mechanisms, and therapeutic implications. Endocrine reviews, 25:543–567, 
2004. JIA G, DEMARCO V, SOWERS J. Insulin resistance and hyperinsulinaemia in 
diabetic cardiomyopathy. Nat Rev Endocrinol; 12:144–53, 2016. MALLAT Z et al. 
Circulating secretory phospholipase A2 activity predicts recurrent events in patients with 
severe acute coronary syndromes. J. Am. Coll. Cardiol., 46:1249-1257, 2005. MISHRA 
P et al. Diabetic Cardiomyopathy: an Imunnometabolic Perspective. Frontiers in 
Endocrinology, 8:1-12, 2017. REDDY M, NATARAJAN R. Epigenetic mechanisms in 
diabetic vascular complications. Cardiovascular research, 90:421–9, 2011. 
SHUVALOVA et al. The association of PLA2G2A single nucleotide polymorphisms with 
type IIa secretory phospholipase A2 level but not its activity in patients with stable 
coronary heart disease. Gene, 564: 29-34, 2015. WOOTON et al. Tagging-SNP 
haplotype analysis of the secretory PLA2IIa gene PLA2G2A shows strong association 
with serum levels of sPLA2IIa: results from the UDACS study. Human Molecular 
Genetics, 15:355–361, 2006. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1960 

 

CÓDIGO: SB0790 

AUTOR: HELOISA ESPÍNOLA DE SENA COSTA 

COAUTOR: DAVI NETO DE ARAÚJO SILVA 

COAUTOR: NATÁLIA TEIXEIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO MARTINS 

 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE IMUNOMODULADORA DO PROBIÓTICO 

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS EM MODELO EXPERIMENTAL DE PERIODONTITE 

INDUZIDA EM RATOS DIABÉTICOS TRATADOS COM METFORMINA. 

Resumo 

 
A utilização de probióticos tem sido uma das estratégias terapêuticas consideradas para 
o tratamento da doença periodontal (DP). Associada a isso, a diabetes é um fator de 
risco estabelecido para a periodontite. Desse modo, a busca por melhores terapêuticas 
é essencial. Este estudo investigou a atividade imunomoduladora do probiótico L. 
rhamnosus (LR) EM1107 em ratos tratados com metformina. Na amostra de 83 ratos 
Winstar machos, dividiram-se 2 grupos. Grupo Controle: (C1) animais sem DP e sem 
diabetes; (C2) animais com DP e sem diabetes e (C3) animais com DP e com diabetes. 
Grupos Experimentais: (EA) animais com DP + Diabetes + Probiótico e (EB) animais 
com DP + Diabetes + Probiótico + Metformina.Até o momento atual, as amostras foram 
processadas para análise do estresse oxidativo avaliando níveis de MDA e GSH. Para 
GSH, foi observada maior concentração em C0, com diminuição gradativa para os 
demais grupos. Já MDA, o grupo com menor concentração foi o C0, com aumento em 
C1 e C2. Diante disso, o probiótico demonstrou propriedades antioxidantes e 
comprovou, em partes, seu potencial imunomodulador. 
 
 
Palavras-chave: Probióticos, Doença Periodontal, Diabetes, Ratos 

TITLE: EVALUATION OF THE IMMUNOMODULATIVE ACTIVITY OF THE 

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS PROBIOTIC IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF 

PERIODONTITIS INDUCED IN DIABETIC RATS TREATED WITH METFORMIN. 

Abstract 

 
Probiotics has been, among others, a therapeutic strategie considered for periodontal 
disease (PD) treatment. Associated with this, diabetes is an established risk factor for 
periodontitis. Thus, the search for better therapies is essential. This study investigated 
the probiotic L. rhamnosus (LR) EM1107 immunomodulatory activity in rats treated with 
metformin. In the sample with 83 male Winstar rats, 2 groups were divided. Control 
Group: (C1) animals without PD and without diabetes; (C2) animals with PD and without 
diabetes and (C3) animals with PD and with diabetes. Experimental Groups: (EA) 
animals with PD + Diabetes + Probiotic and (EB) animals with DP + Diabetes + Probiotic 
+ Metformin. To date, the samples have been processed for oxidative stress analysis by 
assessing MDA and GSH levels. For GSH, a higher concentration in C0 was observed, 
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with a gradual decrease for the other groups. As for MDA, the group with the lowest 
concentration was C0, with an increase in C1 and C2. In view of this, the probiotic 
demonstrated antioxidant properties and partially demonstrated its immunomodulatory 
potential. 
 
Keywords: Probiotics, Periodontal disease, Diabetes, Rats 

Introdução 

A periodontite é uma condição inflamatória crônica em consequência ao acúmulo do 
biofilme sobre as superfícies dentárias, que combinada à resposta do hospedeiro, 
provoca a liberação de alguns mediadores inflamatórios como citocinas e 
prostaglandinas, fatores de crescimento, enzimas líticas e também promove o 
recrutamento de células inflamatórias e ativação de osteoclastos (ELEVARASU; 
SEKAR; MURUGAN, 2012), de modo que o desequilíbrio entre a microbiota subgengival 
e a defesa do hospedeiro acarreta a destruição do tecido de suporte dentário (PALM et 
al., 2013). 
Então, a forma de prevenção e tratamento da periodontite é o controle regular do 
biofilme (PONTES et al., 2007). No entanto, o uso da terapia periodontal básica, 
ocasionalmente, tem resultados insatisfatórios para controlar o processo inflamatório e 
destrutivo provocado, sendo necessária novas estratégias terapêuticas associadas 
(ARMITAGE GC, 2002). Por isso, o uso de probióticos vêm sendo cada vez mais 
difundido como uma das estratégias terapêuticas complementares para o tratamento da 
doença periodontal (BIZZINI et al., 2012), uma vez comprovado seu efeito antibacteriano 
contra bactérias patogênicas (RODRIGUES et al., 2018), modificando diretamente a 
microbiota oral e modulando a resposta imunológica (TEANPAISAN et al., 2011). 
Também, podem influenciar a saúde bucal através da produção de substâncias 
antimicrobianas, exclusão competitiva e impedimento de patógenos orais (TEUGHELS 
et al., 2011). 
Por definição, os probióticos são microrganismos vivos que conferem benefícios à saúde 
humana quando consumidos em quantidade adequada (Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação e Grupo de Trabalho da OMS, 2002). Entre as 
cepas bacterianas consideradas, o Lactobacillus rhamnosus é um probiótico bastante 
utilizado para melhorar a saúde gastrointestinal e a modulação imunológica (GATEJ et 
al., 2018) e, atualmente, também tem sido introduzido para controle da doença 
periodontal, sendo observado através de estudos clínicos em humanos, em que esse 
probiótico têm promovido melhorias nos parâmetros clínicos periodontais (INCE et al., 
2015; TEKCE et al., 2015), sugerindo que sua utilização pode ser benéfica na redução 
de bactérias patogênicas e/ou servir como adjuvante anti-inflamatório (TOIVIAINEN et 
al., 2015). 
Uma pesquisa experimental in vivo observou que o L. rhamnosus suprimiu efetivamente 
a perda óssea em um modelo de doença periodontal induzida em camundongos (GATEJ 
et al., 2018). Todavia, embora a administração de probióticos tenha sido associada a 
condições gengivais e periodontais melhoradas (TEUGHELS et al., 2011), uma revisão 
recente concluiu que mais estudos são necessários para avaliar a eficácia da terapia 
probiótica na manutenção da saúde bucal (YANINE et al., 2013). 
Ademais, em vista da atual classificação das Doenças Periodontais, a diabetes é um 
fator modificador da periodontite (ALBANDAR, SUSIN & HUGHES, 2018; JEPSEN et 
al., 2018). O diabetes é um fator de risco estabelecido para a periodontite, e a 
periodontite também influencia o controle metabólico e o desenvolvimento de 
complicações diabéticas (OLIVEIRA et al., 2016). Estudos atuais apontam para uma 
resposta pró-inflamatória na determinação da suscetibilidade e progressão da 
periodontite em pacientes com diabetes (LALLA, PAPAPANOU, 2011). 
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Diante disso, levando em consideração o uso da terapia probiótica para o tratamento da 
periodontite e da correlação existente entre doença periodontal e diabetes, o objetivo do 
presente estudo, que consiste na primeira etapa do projeto maior ao qual está vinculado, 
é avaliar a atividade imunomoduladora do probiótico Lactobacillus rhamnosus EM1107 
em um modelo experimental de periodontite induzida por ligadura em ratos diabéticos 
tratados com metformina. 
 
Metodologia 

 
Desenho do estudo: um ensaio pré-clínico, in vivo, randomizado, cego e controlado. 
Os experimentos e as análises laboratoriais foram realizados no laboratório de 
Farmacologia do Centro de Biociências, com o auxílio dos Departamentos de 
Bioquímica, Morfologia e Microbiologia – UFRN. 
Animais: projeto submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Ensino e Pesquisa 
em Animais (CEUA) – UFRN, protocolo 033/2019, certificado nº 181.033/2019. Ao todo 
foram utilizados 83 ratos, número este obtido pelo cálculo amostral realizado 
previamente por Vasconcelos (2016). Houve a distribuição randomicamente em dois 
grupos, conforme descrito abaixo: 
Grupo Controle: (C1) 12 animais sem DP e sem diabetes; (C2) 21 animais com DP e 
sem diabetes e (C3) 25 animais com DP e com diabetes. 
Grupos Experimentais: (EA) 12 animais com DP + Diabetes + Probiótico e (EB) 13 
animais com DP + Diabetes + Probiótico + Metformina. 
Preparo e administração do probiótico: o L. rhamnosus EM1107 foi fornecido pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, Rio de Janeiro, Brasil). A 
administração de LR concentrada em 1x10¬9 UFC/200µL/rato foi realizada por via oral 
em gavagens diárias, iniciadas 14 dias antes da indução da doença periodontal e 
continuadas até a eutanásia dos ratos (KOBAYASHI et al., 2017). 
Indução da diabetes: induzida pela administração de Streptozotocin/STZ (Sigma-
Aldrisch) (40mg/kg, ip) por v.p, dissolvido em tampão citrato de sódio (0,01 M, pH 4.5) 

na concentração de 40 mg/kg de peso corporal sob anestesia geral (iso urano a 3%.). 
A glicose foi medida por um glicosômetro (um toque select simples) após uma semana 
da administração de STZ. Somente após atingir a estabilidade da glicose plasmática de 
≥300 mg/dL, os animais foram considerados diabéticos e selecionados para estudos 
posteriores da doença periodontal. Uma punção foi realizada na porção inicial da cauda 
do animal usando uma agulha estéril e o sangue coletado foi disposto em uma fita 
reagente para determinação da glicose. 
Indução de doença periodontal: após confirmada a diabetes, houve a indução com a 
colocação de fio de nylon 3.0 no segundo molar esquerdo de ratos, com os animais sob 
anestesia i.p. com ketamina (80mg/kg) e xilazina (10mg/kg). Aos 14 dias que 
antecederam a indução da doença periodontal, aconteceu a administração do probiótico 
administrado via oral por gavagem e os grupos controles foram tratados com água 
destilada, por 10 dias. 
Administração de Metformina: o cloridrato de metformina (Met), 850mg (Medley, 
Campinas, São Paulo, Brasil) foi dissolvido em água destilada e fornecida aos grupos 
testes através de sonda oral 2 horas antes da colocação da ligadura e uma vez ao dia 
durante 10 dias. 
Eutanásia dos animais: 11 dias após a indução da DP, os animais foram anestesiados 
através de injeção i.p com Cloridrato de Ketamina 10% (80mg/kg, Vetnil, São Paulo, 
Brasil) e Cloridrato de Xilazina 2% (10mg/kg, Calmium, São Paulo, Brasil) para 
realização da punção cardíaca (coleta do espécime, necessária a atividade cardíaca do 
animal preservada). Então, houve o sacrifício dos animais, com injeção i.p. de tiopental 
150 mg/kg (0,5g Crisália, São Paulo, Brasil) (GATEJ et al., 2018). Por fim, as amostras 
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de tecido gengival e maxilares destinaram-se a diferentes tipos de analises (MESSORA 
et al., 2013; MENDI et al., 2014). 
Remoção e acondicionamento dos espécimes após tratamento: 30 dias após o fim dos 
tratamentos, os animais foram eutanasiados com uma sobredosagem de tiopental 
sódico 150mg/kg (GARCIA et al., 2011). Amostras gengivais e do intestino delgado 
também foram coletadas, fixadas e congeladas a -80ºC para análises futuras. 
Macroscopia da mucosa oral: realizou-se visualmente parâmetros como presença e 
intensidade de eritema, hiperemia, hemorragia, úlceras e abcessos em espécimes 
gengivais de acordo com estudo anterior (DE ARAÚJO et al., 2015). 
Análise do estresse oxidativo: realizou-se dosagens de GSH e MDA em espécimes 
gengivais para detecção, respectivamente, de grupos sulfidrílicos não protéicos (NP-
SH) e radicais livres (ARA; AFZAL, 2012). 
Análise estatística: realizadas no programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) na versão 20.0 para Windows ® XP. Os dados foram apresentados por meio de 
médias +- desvio padrão ou, se apropriado, por medianas. A análise de variância 
(ANOVA) e o Teste t foram utilizados para comparar os valores médios entre os 
grupos. Os testes estatísticos realizados utilizaram a margem de erro de 5,0%. 
 
Resultados e Discussões 

 
 
Com a paralisação dos departamentos e, consequentemente, laboratórios da 
Universidade em decorrência da pandemia da COVID-19, até o momento temos os 
resultados referentes às análises do estresse oxidativo. Diante disso, essa análise 
possibilitou a avaliação de dois parâmetros de produtos celulares. Foram eles: o 
malonaldeído (MDA) e glutationa (GSH). 
Nos seres humanos, o sistema imunológico funciona de uma forma muito coordenada 
para a manutenção do equilíbrio homeostático, com isso ajuda o corpo a se manter livre 
de doenças. Todavia, esse sistema pode apresentar uma resposta exacerbada, às 
vezes, levando ao aumento da emissão de radicais livres, resultando em estresse 
oxidativo e peroxidação lipídica (Arora et al, 2013). O aumento da peroxidação lipídica 
e a redução da defesa antioxidante podem se manifestar precocemente no diabetes, 
antes do desenvolvimento de complicações secundárias, e desempenham um papel na 
iniciação e progressão de complicações diabéticas agudas e crônicas (Maritim et al, 
2003) 
Em nosso estudo, a análise do MDA revelou que o grupo com menor concentração foi 
o grupo controle (C0), com aumento nos grupos C1 e C2. Houve manutenção das 
concentrações de MDA entre os grupos C2 e E1. A maior concentração de MDA foi 
observada no grupo EA. Foi observada diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos C0 e C2 e C0 e EA (p<0,05). A escolha desses biomarcadores aconteceu para 
quantificar o aumento de radicais livres nas amostras gengivais (MDA), e os níveis de 
GSH nos tecidos gengivais é também uma medida de avaliação da atividade 
antioxidante. Por isso, as dosagens de GSH e MDA em espécimes gengivais são 
necessárias para detecção, respectivamente, de grupos sulfidrílicos não protéicos (NP-
SH) e radicais livres. 
O MDA é um dos oxidantes mais importante e amplamente estudado, avaliado como 
um biomarcador do estresse oxidativo de diagnóstico em diabetes (Yatoo et al., 2016; 
Ma et al., 2018). É o subproduto do aldeído derivado de peroxidação lipídica intracelular, 
positivamente correlacionado ao estresse, sendo altamente citotóxico e mutagênico 
(Sordillo e Aitken, 2009). Junto ao HNE, outro subproduto aldeído da peroxidação 
lipídica, aceleram 
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a perda de glutationa, aumentando citocinas pró-inflamatórias e ativando células 
estreladas para a deposição de colágeno, que em última instância aumenta o estresse 
oxidativo para induzir danos às células / tecidos (Browning e Horton, 2004). 
Em relação ao GSH, foi observada maior concentração no grupo controle (C0), com 
diminuição gradativa para os demais grupos. As menores concentrações foram 
observadas nos grupos EA e EB. Houve redução estatisticamente significativa entre os 
grupos C0 e C1 (p <0,05); C0 e C2; C0 e EA e C0 e EB (p<0,01). O GSH é um 
antioxidante presente nos tecidos aerobios sintetizado a partir de aminoácidos contendo 
sulfidrila, e nos tecidos gengivais é também uma medida de avaliação da atividade 
antioxidante. Um papel crucial é desempenhado pelo estresse oxidativo na periodontite, 
o nível de superóxido dismutase (SOD) é considerado alto na periodontite, uma vez que 
o ligamento periodontal apresenta esta enzima, neutralizando assim a atividade de 
espécies reativas de oxigênio (ROS). O SOD é introduzido devido à liberação de 
superóxido estimulado por polissacarídeo de bactérias (Li et al., 2019). Em casos 
crônicos de periodontite, a enzima glutationa peroxidase mostra variação em 
concentração. Pode haver um aumento ou diminuição no nível desta enzima (Aziz et al., 
2012; Jeeva et al., 2015). 
Além disso, temos também como limitação para esse estudo a avaliação de apenas um 
dos desfechos da utilização dos probióticos - diminuição do estresse oxidativo e das 
citocinas pró-inflamatórias. Nesse sentido, é importante incorporar as demais análises 
imuno-histoquímicas, morfológicas e moleculares, a fim de melhor avaliar a expressão 
de fatores de crescimento, expressão de genes Pi3K, NF-kB e MKP1 e expressão 
aumentada da β-defensina-14 nos tecidos intestinal e gengival. Tais análises 
desempenham um importante papel no contexto da terapêutica probiótica da doença 
periodontal, não restringindo-se apenas à ação dos parâmetros de MDA e GSH . Apenas 
assim, será possível uma análise efetiva do papel dos probióticos na doença 
periodontal. 
Espera-se que ao final desta pesquisa os resultados revelem efeitos benéficos do 
probiótico Lactobacillus rhamnosus EM1107 em modelo experimental de periodontite 
induzida por ligadura em ratos diabéticos tratados com metformina. 
  
 
Conclusão 

 
Ao se reproduzir uma infecção tipicamente humana em um modelo de experimento 
animal, criou-se condições para avaliar o seu controle a partir de vias celulares 
específicas, além de nortear a interação com o sistema imunológico do hospedeiro. 
Assim, os resultados referentes à análise do estresse oxidativo permitem afirmar que 
houve a imunomodulação promovida pelo probiótico. No entanto, são necessárias as 
demais análises, uma vez que será possível demonstrar se há evidências favoráveis a 
utilização de probióticos como tratamento adjuvante na terapia periodontal em 
humanos. Buscando a prevenção de futuras manifestações da doença periodontal, 
otimizando os tratamentos clínicos, evitando a perda dentária e, consequentemente, 
reduzindo os custos com reabilitação oral. 
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TÍTULO: Riscos de lesão de pele em uma Unidade de Terapia Intensiva Materna 

Resumo 

Objetivo: Essa pesquisa tem por objetivo conhecer e identificar o risco de Lesão por 
Pressão em pacientes da UTI materna. Metodologia: Trata-se de estudo quantitativo, 
com delineamento transversal, sobre a correlação entre as condições predisponentes, 
os fatores de risco e a ocorrência de lesão por pressão em pacientes internadas na 
Unidade de Terapia Intensiva da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). A amostra 
do presente estudo foi composta por 227 avaliações de risco com a aplicação da Escala 
de Braden, realizadas no período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. Resultados 
e discussões: Relativo ao Risco de LPP das 227 avaliações, 187 não apresentaram 
risco (sem risco) correspondendo a (82,4%) da amostra total. O score de baixo risco foi 
representado por 28 avaliações (12,3%), 5 avaliações resultaram no score de risco 
moderado correspondendo a (2,2%). Risco alto identificado em 4 avaliações (1,8%) e 
risco muito alto em 3 avaliações (1,3%). Foram identificadas durantes as avaliações 8 
Lesões por Pressão Estágio I. Conclusão: Esse estudo reforça que existe o risco de 
Lesão por Pressão no contexto da UTI materna, assim como foi possível classificar 8 
Lesões por Pressão em Estágio I durante as avaliações. O maior percentual 
apresentado considerando o grau de classificação foi o sem risco (82,4%), porém as 
lesões encontradas foram identificadas em vários momentos após admissão (das 
primeiras 24 a > 96 horas). 
 
Palavras-chave: Lesão por Pressão, Assistência de Enfermagem, Prevenção 

TITLE: RISK ASSESSMENT FOR PRESS INJURY DEVELOPMENT IN THE 

INTENSIVE MATERNAL THERAPY UNIT AS A SUBSIDY FOR A SYSTEMATIZATION 

OF NURSING CARE 

Abstract 

Objective: This research aims to know and identify the risk of Pressure Injury in patients 
in the maternal ICU and to elaborate nursing diagnoses related to the risk. Methodology: 
This is a quantitative study, with a cross-sectional design, on the correlation between 
predisposing conditions, risk factors and the occurrence of pressure injuries in patients 
admitted to the Intensive Care Unit of the Januário Cicco Maternity School (MEJC). The 
sample of the present study was composed of 227 risk assessments with the application 
of the Baden Scale, carried out from september 2019 to february 2020. Results and 
discussions: Regarding the LPP Risk of the 227 assessments, 187 were not at risk 
(without risk) corresponding to (82.4%) of the total sample. The low risk score was 
represented by 28 assessments (12.3%), 5 assessments resulted in a moderate risk 
score corresponding to (2.2%). High risk identified in 4 assessments (1.8%) and very 
high risk in 3 assessments (1.3%). During the evaluations, 8 Stage I Pressure Injuries 
were identified. Conclusion: This study reinforces that there is a risk of Pressure Injury 
in the context of the maternal ICU, as well as it was possible to classify 8 Pressure 
Injuries in Stage I during the evaluations. The highest percentage presented considering 
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the degree of classification was the risk-free (82.4%), but the injuries found were 
identified at various times after admission (from the first 24 to> 96 hours). 
 
Keywords: Pressure Injury, Nursing Care, Prevention 

Introdução 

Segundo Lino e Silvagf (2013) as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) são reservadas 
aos cuidados especializados para os pacientes em estado críticos. Nesse cenário é 
preciso realizar um controle severo dos padrões vitais, assistência intensivas, 
entendimento prático e técnico e assistência de enfermagem continuada (Apud 
BEZERRA; FONSECA, 2019). A Lesão por Pressão (LPP) é uma lesão provocada pela 
compressão extrínseca e prolongada da pele. As áreas de proeminências ósseas são 
as mais afetadas (LUZ et al, 2010). Para Pochá et al (2018), a Lesão por Pressão é um 
indicador negativo de qualidade relacionado a assistência dos serviços de saúde e de 
enfermagem. Em nível global, sua prevenção é de grande importância para a segurança 
do paciente. Segundo Alves, Costa e Boução (2016) para oferecer uma assistência de 
qualidade é necessário que a equipe multiprofissional seja capacitada, adote medidas 
adequadas de cuidado, e tenha uma visão integral do paciente. Segundo um estudo 
realizado por Tonin et al em uma UTI no ano de 2013, as principais situações de 
internamento por causas obstétricas são: hipertensão associada à gestação, síndromes 
hemorrágicas e infecções, ocasionadas principalmente no período pós-parto. Esse 
estudo foi idealizado em razão da necessidade de investigar o Risco de Lesão por 
Pressão na UTI materna, considerando a condição crítica das pacientes. Essa pesquisa 
tem por objetivo conhecer e identificar o risco de Lesão por Pressão em pacientes da 
UTI materna. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de estudo quantitativo, com delineamento transversal, sobre a correlação entre 
as condições predisponentes, os fatores de risco e a ocorrência de lesão por pressão 
em pacientes internadas na Unidade de Terapia Intensiva da Maternidade Escola 
Januário Cicco (MEJC). A amostra do presente estudo foi composta por 227 avaliações 
de risco com a aplicação da Escala de Braden, realizadas no período de setembro de 
2019 a fevereiro de 2020. Para a coleta de dados foi utilizado um formulário para a 
obtenção dos dados sociodemográfico e dados clínicos das pacientes coletados do 
prontuário. Em seguida foi realizado exame físico diário e posterior avaliação do risco 
presente durante o período de internamento (desde a admissão até a alta da UTIM) por 
meio da escala de avaliação de desenvolvimento de lesão por pressão, Escala de 
Braden. Os dados foram digitados em um banco de dados especifico com a utilização 
de planilhas do software Microsoft Excel 2010 e, posteriormente calculados e analisados 
para obtenção dos percentuais de risco de lesão por pressão das avaliações realizadas. 
O projeto de pesquisa foi encaminhado e apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), para análise, em cumprimento 
aos princípios éticos e legais de pesquisas envolvendo seres humanos, em obediência 
às diretrizes e normas da Resolução CNS 466/12. Parecer: 02234218.1.00005292. 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra do estudo foi composta por 227 instrumentos de coleta de dados analisados 
a partir da Escala de Braden e dados sociodemográficos. O estudo contou com a 
participação de 113 mulheres internadas na UTI Materna sendo realizadas avaliações 
diárias desde o momento da admissão na UTI Materna no período de setembro de 2019 
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a fevereiro de 2020. As pacientes admitidas na UTI materna se caracterizam por 
mulheres entre 14 a 75 anos, sendo em sua maioria jovens entre 21 a 30 anos (41%), 
depois 31 a 45 anos (32,6%), e minoria mulheres entre 46 a 60 anos (4,4%). Dentre os 
principais diagnósticos clínicos de admissão na UTI destacam-se as síndromes 
hipertensivas associadas à gestação, como a Pré-eclâmpsia sobreposta, síndrome 
Hellp e eclâmpsia, seguido por pós-operatório imediato de cesária, infecção de ferida 
operatória, sepse, histerectomia, Síndrome Respiratória Aguda, síndromes 
hemorrágicas relacionadas ao terceiro trimestre de gestação entre outros diagnósticos. 
Relativo ao Risco de LPP das 227 avaliações, 187 não apresentaram risco (sem risco) 
correspondendo a (82,4%) da amostra total. O score de baixo risco foi representado por 
28 avaliações (12,3%), 5 avaliações resultaram no score de risco moderado 
correspondendo a (2,2%). Risco alto identificado em 4 avaliações (1,8%) e risco muito 
alto em 3 avaliações (1,3%). Foram identificadas durantes as avaliações 8 Lesões por 
Pressão, sendo 1 localizada no sacro e avaliada após 96 horas da admissão na UTIM. 
Outras lesões avaliadas estavam localizadas no dorso hemitórax e no dorso tórax 
identificadas com tempo de internamento de 0 a 24 horas. Uma lesão na região inguinal 
foi identificada no período de 0 a 24 horas após a internação na UTIM. No intervalo de 
25 a 48 horas após a internação na UTI foi identificada 1 lesão dorso glúteo. Na narina 
foi avaliada 1 lesão após 96 horas da internação. No braço foram identificadas 2 lesões, 
sendo 1 nas primeiras 24 horas e outra no intervalo de 25 a 48 após a internação na 
UTI Materna. Todas as lesões foram classificadas em Lesão grau I. Segundo Brito, 
Soares e Silva (2014) as intervenções que visam à prevenção de LPP são de fácil 
aplicabilidade e conhecidas pelos profissionais de saúde. Sendo passível de 
questionamento a grande incidência das LPP no meio hospitalar. Ressalta-se que é 
necessário um grande comprometimento e dedicação por parte dos profissionais de 
saúde para estarem atualizados sobre o assunto e dispostos a realizar as atividades 
necessárias, assim como novos estudos que objetivem novas formas de prevenção e 
uma maior interação da equipe multidisciplinar. 
 
Conclusão 

 
Esse estudo reforça que existe o risco de Lesão por Pressão no contexto da UTI 
materna, assim como foi possível classificar 8 Lesões por Pressão em Estágio I durante 
as avaliações. O maior percentual apresentado considerando o grau de classificação foi 
o sem risco (82,4%), porém as lesões encontradas foram identificadas em vários 
momentos após admissão na UTI Materna (das primeiras 24 a > 96 horas). Essa análise 
revela que é necessário realizar intervenções que promovam a redução do risco de 
Lesão por Pressão na UTIM. Para isso é necessário que os profissionais estejam 
empenhados nessa causa e tenham condições de acompanhar e identificar as 
necessidades dos pacientes, objetivando sempre a segurança do paciente e assistência 
de enfermagem de qualidade. A participação nesse projeto de pesquisa contribuiu para 
o desenvolvimento do discente no cuidado da saúde da mulher no contexto hospitalar. 
Através da observação da assistência dos profissionais na UTIM foi possível aprimorar 
o raciocínio clínico sobre o manejo correto para reduzir o Risco de Lesão por Pressão, 
bem como ter mais autonomia para realizar o Processo de Enfermagem com auxilio da 
Escala de Braden. 
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TÍTULO: Fatores que favorecem o desmame precoce em recém-nascidos pré-termo 

após alta hospitalar no Brasil: revisão de literatura 

Resumo 

O leite materno é imprescindível para a alimentação do bebê, pois trata-se de uma 
nutrição completa provendo os nutrientes para o desenvolvimento e crescimento 
neonatal. O desmame precoce pode desencadear disfunções no sistema 
estomatognático e posteriores hábitos deletérios, visto que os movimentos realizados 
pela mandíbula de protusão e retrusão, para a remoção do leite da mama, influenciam 
para a formação mandibular. Objetivo: Compreender os aspectos que corroboram para 
ocasionar o desmame precoce após a alta hospitalar. Métodos: Trata-se de um estudo 
bibliográfico do tipo revisão integrativa da literatura. Realizou-se buscas de estudos 
científicos nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Biblioteca 
Virtual de Saúde do Ministério da Saúde (BVSMS) e Periódicos CAPES/MEC. 
Resultados: a amostra final foi de 4 artigos selecionados com as prevalência para o 
desmame precoce em lactentes. Conclusão: Conclui-se que a causa principal para o 
desmame precoce foi a justificativa materna de leite insuficiente/secou, provavelmente 
relacionado às influências socioculturais, as quais não favorecem as práticas de 
aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. 
 
Palavras-chave: Prematuro, desmame precoce, aleitamento materno. 

TITLE: Factors that favor early weaning in preterm newborns after hospital discharge in 

Brazil: literature review 

Abstract 

Breast milk is essential for baby feeding, as it is a complete nutrition providing nutrients 
for neonatal development and growth. Early weaning can trigger dysfunctions in the 
stomatognathic system and subsequent deleterious habits, since the movements 
performed by the protrusion and retrusion jaw to remove milk from the breast influence 
the mandibular formation. Objective: To understand the aspects that corroborate the 
early weaning after hospital discharge. Methods: This is a bibliographic study of the 
integrative literature review type. Scientific studies were searched in the Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), Virtual Health Library of the Ministry of Health 
(BVSMS) and CAPES/MEC Periodicals. Results: the final sample was of 4 articles 
selected with the prevalence for early weaning in infants. Conclusion: It is concluded that 
the main cause for early weaning was the maternal justification of insufficient/dry milk, 
probably related to socio-cultural influences, which do not favor exclusive breastfeeding 
practices until 6 months of age. 
 
Keywords: Premature, early weaning, breast feeding. 

Introdução 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera prematuro ou pré-termo, o recém-
nascido (RN) que nasce com menos de 37 semanas de gestação ou menos de 259 dias 
desde o primeiro dia da última menstruação (WHO, 2017). No Brasil, do total de 3 
milhões de nascidos vivos, cerca de 12% dos casos são de gestações que não 
completaram 37 semanas. Aproximadamente 360 mil crianças nascem prematuras todo 
ano, quase mil crianças ao dia (SBP, 2019). 
Lactentes que nascem de parto prematuro antes das 37 semanas provavelmente 
enfrentam adversidades que impede a alta hospitalar, e em alguns casos, é necessária 
a internação na UTI para a manutenção da vida (BRASIL, 2017). Devido a essa 
necessidade de manejos especializados a amamentação precisa ser incentivada, pois 
amamentar o filho no peito, na UTIN, potencializa o vínculo e possibilita que a mãe 
mantenha a lactação (TRONCO et al., 2015). 
O leite materno é imprescindível para a alimentação do bebê, pois trata-se de uma 
nutrição completa provendo os nutrientes para o desenvolvimento e crescimento 
neonatal, desenvolvimento da cavidade bucal, atuando no sistema imunológico da 
criança, combatendo infecções respiratórias, evitando diarreias, diminuindo futuramente 
o risco de alergias, hipertensão e diabetes, e chances de obesidade (BRASIL, 2015). 
Algumas mães sentem insegurança em lidar com seus bebês muita das vezes pequenos 
e delicados, e chegam à conclusão errada que seus filhos não serão capazes de mamar, 
ou que elas são incapazes de amamentá-los (CRUZ; SEBASTIÃO, 2015). Mesmo 
assim, reconhecem o valor do aleitamento materno para a recuperação do seu bebê, 
apesar de toda angústia e preocupação com um prematuro (ZULIN et al., 2015). Nesse 
contexto, os profissionais propiciam meios de reduzir o medo do ambiente 
desconhecido, oferecer apoio e esclarecer sobre o que pode ser realizado com e para 
o RNPT (TRONCO et al., 2015). 
É após a saída do âmbito terapêutico que se faz necessário a persistência para 
continuação da amamentação, pois o aleitamento materno exclusivo (AME) deve ser 
até os seis meses de idade, estendendo-se até dois anos, associado a outros fontes 
alimentares, orientação essa recomendada pela OMS e assegurada pelo Ministério da 
Saúde do Brasil (BRASIL, 2015). 
O desmame precoce está correlacionado com às barreiras hospitalares, à imaturidade 
fisiológica e neurológica do prematuro, à falta de orientação e à insegurança materna 
em lidar com seu filho, hipotonia muscular, hiper-reatividade aos estímulos do meio 
ambiente, inadequação das funções de sucção-respiração-deglutição, fatores culturais 
(uso de chupeta e mamadeira) e crenças, a promoção comercial de fórmulas lácteas 
infantis, o trabalho materno fora do lar, a desinformação a respeito do AM e as práticas 
inadequadas dos profissionais de saúde (PARIZZOTO; ZORZI, 2008). 
O desmame precoce pode desencadear disfunções no sistema estomatognático e 
posteriores hábitos deletérios, visto que os movimentos realizados pela mandíbula de 
protusão e retrusão, para a remoção do leite da mama, influenciam para a formação 
mandibular (SILVA; BASSO; LOCKS, 2010). É por isso, imprescindível o conhecimento 
prévio do fonoaudiólogo quanto as causas para sua ocorrência para ser agente de 
intervenção a fim de estabelecer práticas de educação em saúde direcionadas à 
amamentação, de acordo com cada particularidade individual, com objetivo final de 
minimizar a interrupção do aleitamento materno. 
No intuito de compreender melhor os fatores que podem ocasionar o desmame precoce 
na população de recém-nascidos prematuros, viu-se a necessidade de realizar uma 
pesquisa de revisão de literatura com o objetivo de melhor compreender e elencar os 
aspectos que corroboram para ocasionar o desmame precoce após a alta hospitalar na 
população brasileira. 
 
Metodologia 
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Trata-se de um estudo bibliográfico do tipo revisão integrativa da literatura, com a 
finalidade de compactar as publicações que abordam o determinado tema em questão. 
Para a construção deste estudo, baseado no método de elaboração de revisões 
integrativas (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010), foram estabelecidas as seguintes 
etapas: elaboração do argumento norteador, busca das publicações em banco de 
dados, leitura e análise crítica dos manuscritos selecionados, e apresentação dos 
resultados. Para o argumento norteador foi proposta a seguinte questão: Quais as 
causas apontadas pelas pesquisas científicas que favorecem o desmame precoce em 
prematuros no Brasil? 
A busca ocorreu nas seguintes bases o Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 
Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde (BVSMS) e Periódicos CAPES/MEC 
que são consideradas referência principais na produção de trabalhos na área da saúde. 
Em todas, utilizaram-se os descritores prematuro e desmame precoce para localizar os 
artigos científicos que abordassem o tema. 
Inicialmente, para seleção dos estudos, definiram-se os critérios de inclusão: apenas 
artigos publicados no idioma português, proveniente de estudos realizados no Brasil, 
com ano de publicação entre 2007 e 2020, de acordo com a proposta da revisão. 
Excluindo os estudos internacionais, sem concordância com o descritor empregado, 
revisões integrativas e as duplicidades. As buscas pelas produções foram conduzidas 
no período entre junho e agosto de 2020. 
Todos os dados apresentados nesta análise estão devidamente referenciados, 
identificando seus autores e respeitando o rigor ético quanto à propriedade intelectual 
dos textos científicos acerca do uso do conteúdo e de citação das partes das obras 
consultadas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Com os descritores desmame precoce/prematuros foram encontrados 89 estudos na 
plataforma BVSMS, 7 na base de dados SciELO e 42 no Periódicos CAPES/MEC. Após 
exame detalhado, observou-se que 4 artigos atendiam aos critérios de inclusão e 
exclusão delimitados, fazendo parte assim, da amostra desta revisão integrativa. 
Para fácil visualização dos artigos encontrados esquematizou-se uma tabela com as 
informações pertinentes a respeito dos trabalhos encontrados. Destacando o ano de 
publicação, o objetivo, momento da coleta da informação e pôr fim às causas 
encontradas que apontam para o desmame precoce. Os resultados os artigos estão 
dispostos a seguir para que a leitura e discussão dos achados científicos aconteçam de 
forma mais direcionada. 
O trabalho produzido por Lima et al. (2019) mostrou que aos 15 dias de alta hospitalar, 
os motivos constantes para o desmame precoce eram: leite insuficiente/secou (31,3%), 
crença no benefício do chá (25,0%) e necessidade de água (18,8%). Aos 30 dias após 
alta hospitalar as mães justificavam o desmame precoce com os motivos - de leite 
insuficiente/secou (77,5%) e necessidade de água (9,7%). Demonstrando que a 
justificativa materna de ‘leite insuficiente/secou’ predomina entre as respostas. 
Apresentaram ainda algumas causas de cunho social à interrupção do AME como: 
orientação profissional de saúde, conveniência materna, influência de terceiros, causas 
biológicas, bebê não suga/sonolento, bebê chora muito/não dorme. O fator ‘o bebê não 
sugava ou era sonolento’, particularidade do RNPT reconhecida como obstáculo do AM, 
indicada apenas por pequena parcela das mães, pode ser justificado pela maturidade 
do RN no momento da alta, já que a média da idade corrigida nesse período foi de 37 
semanas (LIMA et al., 2019). 
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Similarmente, no estudo descritivo feito em unidades neonatais de dois hospitais 
públicos creditados como Amigo da Criança e modelos no cuidado de neonatos de risco, 
as informações alusivas ao AM, coletadas no 1° mês de alta e no 6° mês de vida, 
destacou-se a razão que o leite havia “secado” (39,1%), outras marcadas são a 
dificuldade de sucção do prematuro (34,8%), “pouco leite/leite insuficiente” (21,7%) e 
início do uso da mamadeira (17,4%), sendo possível coexistir vários motivos para a não 
amamentação (BALAMINUT et al., 2018). 
De maneira que a investigação de Alves, Silva e Oliveira (2007) os fatores que são 
causas para o desmame precoce foram divididos em grupos são eles: anatomo-
fisiológicos (bico semiplano e dificuldades na pega); psicoemocionais (rejeição do 
bebê); socioculturais (conceitos fornecidos pelas genitora como "leite fraco", "pouco leite 
ou não tenho leite") ou a preferência por utensílios orais (mamadeira e chupeta); e 
econômicos (necessidade financeira de trabalho). Realizado após a alta hospitalar dos 
RNPT da enfermaria Canguru da maternidade em Maceió/AL, revelou da mesma forma 
que, os fatores culturais como a maior causa de desmame precoce (56%), seguidos dos 
econômicos (22%), anátomo-fisiológicos (11%) e psicoemocionais (11%). 
A averiguação de Silva e Segre (2010), efetuada em um hospital maternidade de nível 
terciário da rede pública municipal de São Paulo, expõe perspectiva distinta no tocante 
a amostra, categorizando em desmame parcial e total antes do sexto mês de vida. 
Trazendo os resultados em forma de variáveis, mensurando que quanto menor a idade 
de introdução da chupeta, mais precoce o desmame parcial, ao mesmo tempo, quanto 
maior a idade de introdução da chupeta, mais tardio o desmame total, conectando que 
quanto mais demorada a introdução da chupeta, mais tarde a introdução da mamadeira. 
A frequente ausência da amamentação, seja ela parcial ou total de maneira precoce 
suscita a introdução de outros tipos de alimentos na dieta da criança tendo como 
consequência potenciais danos à saúde do bebê (SANTOS; CESAR; NUNES, 2016). 
Tendo em vista que a razão leite insuficiente/secou aparece também como principal 
causa em outra pesquisa, onde 20,0% das mães pararam de amamentar seus filhos por 
insuficiência de leite em menos de seis meses (PINTO et al., 2020), reforça a existência 
de mulheres que acreditam que o leite por se só não é eficaz para uma nutrição 
completa, ou que sua produção não é compatível com a necessidade da criança, 
entretanto o que pode estar relacionado de fato é que em virtude de algum impulsor, o 
número de mamadas diminui, consequentemente o estímulo da produção láctea baixa 
pela minimizada sucção da criança. Deste modo, a produção de leite também pode 
diminuir (PAIXÃO et al., 2020). 
O agente cultural do uso de bicos artificiais, como a chupeta, advém da doutrina de que 
é necessário para acalmar em caso de choro constante, ajudar adormecer mais rápido 
e por maior tempo e promover mais tempo de sucção fora do seio. Muitos ainda afirmam 
que apesar do lactente não adquirir o hábito, tentaram por que muitas crianças já 
usavam (DALDATO; ROSA, 2016). A introdução da alimentação pela mamadeira, com 
leite não humano, água ou chá, vai fazendo com que a criança perca o apetite 
(ALVARENGA et al., 2017), da mesma forma gerando um efeito fisiológico negativo na 
estimulação da produção do leite, devido à queda na frequência de sucção (BATISTA, 
RIBEIRO, NASCIMENTO, 2017). 
A técnica de ordenha foi listada como medida que prorrogou a introdução da mamadeira 
(SILVA; SEGRE, 2010), a técnica de ordenha manual pode beneficiar a amamentação 
em situações que o neonato possui dificuldade inicial para sugar de maneira adequada, 
ajudando na produção láctea, deixando as mamas mais macias facilitando a pega 
(BOSCO; CONDE, 2013). 
Suspender a aleitação pode acarretar consequências prejudiciais para o lactente como 
diarreia, pneumonia, infecções e desencadear hábitos orais (SILVA; GUEDES, 2013), 
em virtude da privação das substâncias imunológicas presentes no leite materno que 
atuam de maneira eficaz nos processos de infecciosos, principalmente diarréias agudas 
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e doenças respiratórias, responsáveis por riscos de óbitos na infância (SANTOS; 
CESAR; NUNES, 2016). Evidenciado em um estudo realizado com 15 890 bebês 
saudáveis a termo, mostrou que o aleitamento materno exclusivo, comparado com 
ausência de aleitamento, protege de internações por diarreia e diminui as infecções do 
trato respiratório (QUIGLEY; KELLY; SACKER, 2007). 
A orientação continuada as mães e familiares ainda é crucial no fortalecimento e 
sucesso do AM, no Paraná, cerca de metade da população do estudo referiu não ter 
recebido orientação profissional sobre AM no pré-natal, a consulta de puericultura é 
protetor do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, o que sugere o apoio da 
equipe com a saúde materno-infantil. (BAUER et al., 2019), já no estudo de Bastian e 
Terrazzan (2015), mostraram que esta prática durante a gestação é um fator de 
proteção para o desmame precoce, apesar da baixa prevalência de AME no sexto mês 
de vida. 
As orientações, junto com a atenção continuada, precisam prosseguir após internação, 
reforçando os benefícios e a consequência da interrupção da amamentação. É em 
domicílio que as mães devem essencialmente trabalhar para manutenção do AME. 
Frente ao exposto, considera-se relevante o incentivo às pesquisas com relação à o que 
prevalece sobre o desmame precoce de prematuros e o desenvolvimento de estudos 
exploratórios sobre a temática possibilita o conhecimento para compreender esta prática 
e ampliar estratégias para a educação em saúde. No sistema Único de Saúde (SUS), 
atualmente existe a estratégia de saúde Método Canguru que através de suas etapas 
promove orientação e suporte ao aleitamento materno para os recém-nascidos 
prematuros (BRASIL, 2019). 
Este método preconiza e incentiva o AM exclusivo ao seio materno, tornando este um 
fator importante para alta médica. Para que se ocorra a alta hospitalar é preciso 
completar a transição alimentar, caracterizada como sendo o período de início da 
alimentação por via oral até completa aceitação desta (SCOCHI et al., 2010), podendo 
ser a sucção exclusiva ao peito ou, em situações especiais, mãe e família habilitados a 
realizar a complementação, também é necessário que a criança atinja peso mínimo de 
1.600 g (BRASIL, 2017). 
Devemos observar que ainda precisamos estar atentos ao desmame após alta 
hospitalar e pensar em ações que podem auxiliar na conscientização da população da 
importância do aleitamento materno exclusivo até 6 meses. 
 
Conclusão 

 
Por meio deste levantamento literário conclui-se uma diversidade de fatores que 
desencadeiam o desmame precoce e por conseguinte a introdução alimentar antes dos 
seis meses de vida do prematuro. Nos trabalhos analisados apresentaram como causa 
principal para o desmame precoce a justificativa materna de leite insuficiente/secou foi 
prevalente e com maior percentual, outras justificativas encontradas foram dificuldade 
de sucção do prematuro, crença no benefício do chá, necessidade de água, início do 
uso da mamadeira. Realçando que o fator sociocultural pode ter sido decisor para 
interromper a prática de aleitamento materno exclusivo. Dessa maneira, existe a 
urgência de ações que promovam o aleitamento materno, resultando uma prevenção de 
agravos e a manutenção da saúde de mãe e filho. 
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Tabela 1: Ano de publicação dos artigos, objetivo, momento da coleta da informação e 
causas encontradas para o desmame precoce 
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TÍTULO: Treinamento aeróbio versus níveis de BDNF e capacidade cognitiva de 

adolescentes escolares: quais são os efeitos? 

Resumo 

Introdução: O presente trabalho integra o Programa AME (Atitude, Movimento e 
Escolhas para uma vida saudável), proposta desenvolvida no âmbito do Programa de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSCOL), a qual segue quatro etapas. 
Especificamente, tratou-se de uma revisão sistemática, cujo objetivo foi analisar as 
evidências presentes na literatura, acerca dos efeitos do exercício sobre os níveis de 
BDNF em adolescentes e na função executiva (Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro). 
Métodos: Utilizaram-se os bancos de dados EMBASE, Scopus, ScienceDirect, Web of 
Science, SPORTDiscus, o Cochrane (CENTRAL), CINAHL, e PubMed. Os critérios de 
elegibilidade atenderam a perspectiva do PICOS: (P) adolescentes de ambos os sexos 
com idade entre 10 a 19 anos; (I) programas de exercícios aeróbicos, treinamento 
resistente ou concorrente (treinamento aeróbico e de resistência) de acordo com as 
variações de frequência, duração e intensidade; (C) grupo controle ou intervenção; (O) 
avaliação dos níveis de BDNF e a função executiva; (S) tipo de estudo RCT e não-RCT. 
Resultados e Discussão: De acordo com a literatura selecionada, em sua grande 
maioria, melhorias significativas foram notadas nos níveis de BDNF, e foram observadas 
melhoras no tempo de reação e na precisão de respostas nos testes que avaliaram a 
função executiva. Conclusão: Portanto, nota-se que as práticas realizadas apontam o 
exercício como estimulante aos níveis de BDNF e na função executiva de adolescentes. 
 
Palavras-chave: Adolescentes, BDNF, Função executiva, Revisão sistemática. 

TITLE: Aerobic training versus BDNF levels and cognitive ability of school adolescents: 

what are the effects? 

Abstract 

Introduction: This paper is part of the AME Program (Attitude, Movement and Choices 
for a Healthy Life), a proposal developed under the Graduate Program in Collective 
Health (PPGSCOL), which follows four stages. Specifically, this was a systematic review, 
whose objective was to analyze the evidence present in the literature, about the effects 
of exercise on BDNF levels in adolescents and on executive function (Brain-Derived 
Neurotrophic Factor). Methods: EMBASE, Scopus, ScienceDirect, Web of Science, 
SPORTDiscus, Cochrane (CENTRAL), CINAHL, and PubMed databases were used. 
The eligibility criteria met the perspective of PICOS: (P) adolescents of both sexes aged 
between 10 and 19 years; (I) aerobic exercise programs, resistant or concurrent training 
(aerobic and resistance training) according to variations in frequency, duration and 
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intensity; (C) control or intervention group; (O) assessment of BDNF levels and executive 
function; (S) type of RCT and non-RCT study. Results and Discussion: According to the 
literature selected, most of the significant improvements were noted in bdnf levels, and 
improvements in reaction time and response accuracy were observed in the tests that 
evaluated executive function. Conclusion: Therefore, it is noted that the practices 
performed indicate exercise as stimulating to BDNF levels and in the executive function 
of adolescents. 
 
Keywords: Adolescents, BDNF, Executive function, Systematic review. 

Introdução 

A adolescência é marcada por mudanças que progridem gradualmente com o 
desenvolvimento do cérebro (BLAKEMORE, 2014). Nesse contexto, tal abordagem tem 
sido o interesse de muitos pesquisadores em analisar essa fase com ênfase na 
puberdade, uma vez que a mesma é acompanhada por mudanças fisiológicas, 
psicológicas, sociais e comportamentais que influenciam na adoção de hábitos 
saudáveis (BROWNE et al, 2016) (WHITFORD et al, 2007). No estágio adolescente da 
vida humana, enquanto o córtex pré-frontal (CPF) ainda está amadurecendo, o processo 
de reorganização neural e o desenvolvimento cognitivo são perceptíveis (GALVÁN, 
2014). Assim, há um aumento acentuado da plasticidade cerebral e, de acordo com as 
evidências atuais, as atividades físicas podem estimular alguns marcadores - incluindo 
o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) - que estão relacionados a essas 
alterações (ESTEBAN-CORNEJO et al, 2015). O BDNF é uma proteína responsável 
pelas modulações de diversas funções sinápticas, induzindo estímulo à maturação, 
nutrição, crescimento e integridade neuronal (FERNANDES, 2009). Investigações 
sugeriram uma relação dose-resposta positiva entre o exercício agudo e as 
concentrações de BDNF (PIEPMEIER, 2015). Além disso, estudos indicam que o 
exercício físico frequente aumenta o BDNF em adultos (DINOFF et al, 2017). No 
entanto, há uma falta de evidências sobre os efeitos do exercício físico no BDNF em 
populações adolescentes. A liberação de BNDF em humanos é estimulada pela 
atividade física e pode estar relacionada a melhorias na função executiva (HÖTTING et 
al, 2016) (HUANG et al, 2014). A função executiva é responsável por processos 
cognitivos superiores envolvidos no gerenciamento de outras funções cognitivas 
básicas; além disso, orienta os processos de tomada de decisão para tarefas motoras 
e comportamentos saudáveis (LI et al, 2017) (SOGA, 2015) (BROWNE et al, 2016). A 
fim de compreender os efeitos do exercício físico no desenvolvimento cognitivo durante 
a adolescência, estudos de intervenção foram realizados com diferentes programas de 
exercícios físicos que avaliaram os efeitos da atividade física nos níveis de BDNF e 
função executiva (BROWNE et al, 2016) (JEON, 2015) (JEON, 2017) (LUDYGA, 2018) 
(LEE SS, 2014). A partir desses estudos, observou-se que alterações nos níveis de 
BDNF induzidas pelo exercício físico estão associadas à intensidade dos exercícios (LI 
et al, 2017). Assim, de acordo com as abordagens tecidas, é indubitável que o exercício 
físico é um fator estimulante dos agentes neurotróficos, capaz de influenciar 
positivamente na ação executiva do indivíduo. Diante dessa assertiva, a literatura 
conduz a aplicabilidade do estudo em adultos, mas não apresenta fortes evidências 
desses parâmetros no público juvenil (PIEPMEIER, 2015) (DINOFF et al, 2017) 
(HÖTTING et al, 2016) (HUANG et al, 2014). Tal fato, norteou o eixo de pesquisa em 
revisão sistemática e metanálise a respeito da relevância dos diferentes programas de 
exercícios físicos nos níveis de BDNF e função executiva nos jovens adolescentes. 
Dessa forma, portanto, o presente projeto integra o Programa AME e a tese de 
doutorado de um aluno do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva 
(PPGSCOL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como também com a 
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participação de estudante de graduação do curso de Nutrição, viabilizando, assim, a 
interação entre a Graduação e a Pós-Graduação. 
 
Metodologia 

 
O Programa AME (Atitude, Movimento e Escolhas para uma vida saudável) tem em sua 
composição um projeto de pesquisa que segue quatro etapas: (I) na primeira etapa o 
planejamento da intervenção foi apresentada e submetida ao Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP/UFRN), atendendo à Resolução 466∕12 do Conselho Nacional de 
Saúde; (II) planejamento e elaboração da Revisão Sistemática; (III) planejamento e 
formação dos professores para a intervenção e (IV) execução do ensaio clínico. 
Ademais, torna-se oportuno explicitar que o Programa AME é uma proposta 
desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
(PPGSCOL) da UFRN por meio de alunos de doutorado e mestrado e também com 
estudantes de graduação da universidade, buscando fortalecer essa relação entre a 
Graduação e a Pós-Graduação. Assim, com relação a etapa II, o presente estudo 
apresenta-se com o protocolo registrado no Prospecto Internacional Registro de 
Revisões Sistemáticas (PROSPERO) em 30 de novembro 2018 (CRD42018110683). O 
mesmo foi elaborado de acordo com as diretrizes descrita pelos Itens de Relatório 
Preferencial para Revisões Sistemática e Protocolos de Meta-Análises (PRISMA-P) 
(MOHER et al, 2015) e o Manual Cochrane de Revisões Sistemáticas de Intervenções 
(HIGGINS, 2018). Para se dar início ao processo de estudo, estratégias de buscas foram 
elaboradas de acordo com a população de adolescentes, a intervenção com programas 
de exercícios físicos, os desfechos BDNF e função executiva em estudos do tipo ensaio 
clínico. Os descritores foram checados no Medical Subject Headings (MeSH) e as 
combinações foram realizadas com o auxílio dos operadores booleanos OR e AND. 
Logo após, as estratégias de buscas foram aplicadas nos seguintes bancos de dados: 
EMBASE, Scopus, ScienceDirect, Web of Science, SPORTDiscus, o Cochrane 
Cadastro Central de Ensaios Controlados (CENTRAL), CINAHL, e PubMed. Vale 
salientar que tais pesquisas nas bases citadas, anteriormente, foram realizadas em um 
computador com o IP da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que dá 
acesso aberto a todos os artigos em cada banco de dados o Portal de Periódicos Capes 
no Brasil. No entanto, a pesquisa EMBASE realizou-se na Universidade de São Paulo 
(USP). Ademais, critérios de elegibilidade de inclusão e exclusão foram estabelecidos 
para guiar a pesquisa. Assim, características como: tipo de estudo clínico randomizado; 
populações de adolescentes de ambos os sexos com idade entre 10 a 19 anos; estudos 
que contêm programas de exercícios aeróbicos, resistência treinamento ou treinamento 
concorrente (treinamento aeróbico e de resistência) levando em consideração variações 
de frequência, duração e intensidade; e estudos que avaliam os níveis de BDNF e a 
função executiva, são considerados como critérios elegíveis. Enquanto os estudos que 
utilizaram adolescentes com deficiências físicas ou intelectuais, com problemas 
psicológicos ou problemas neuroendócrinos, são de natureza excludentes. Ao longo das 
pesquisas nas bases de dados, 2 pesquisadores selecionaram os artigos de acordo com 
os critérios de elegibilidade, a partir da leitura dos títulos e resumos, juntamente com o 
estudante do curso de Nutrição, os quais filtraram 2900 artigos, tornando-os habilitados 
a próxima etapa da revisão. Vale salientar que, a plataforma utilizada foi o Rayyan, a 
qual proporcionava ferramentas essenciais e facilitadoras ao processo de seleção da 
literatura. A posteriori, os textos completos e referências foram analisados, sendo 
selecionados aqueles que atendiam os critérios elegíveis. Além disso, vale salientar que 
as discrepâncias existentes durante o processo de triagem foi resolvido com a ajuda de 
outro pesquisador. A avaliação da qualidade metodológica, evidências e força de 
recomendação dos RCTs, aplicou-se a versão 2 da ferramenta Cochrane Risk of bias 
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(RoB 2.0) (HIGGINS, 2011). Tal utensílio classificou o risco de viés em alto, baixo ou 
algumas preocupações. Já os não-RCTs foram avaliados pelo ROBINS-I (STERNE, 
2016). Esse tipo de ferramenta avaliam o risco de viés antes da intervenção (confusão 
e seleção de participantes), durante a intervenção (classificação de intervenções) e após 
intervenção (departamentos de intervenções intencionais, dados ausentes, medição de 
desfechos, seleção de resultados relatados e julgamento geral). Após a avaliação, por 
fim, os domínios do estudo são classificados em: (1) baixo risco de viés; (2) risco 
moderado de viés; (3) risco grave de viés; (4) risco crítico de viés; e (5) não informado. 
A fim de evitar interpretações equivocadas sobre determinado estudo. Sendo assim, 
dois revisores (K.P.M.A. e V.H.O.) ficaram responsáveis por essa avaliação, e para 
garantir maior seguridade, um terceiro pesquisador (G.P) auxiliou na resolução final. 
Com isso, o acordo entre os avaliadores foi calculado utilizando-se o Coeficiente Kappa 
(k = 1,00 para RCTs e k = 0,573 para não-RCTs). Em relação a força das 
recomendações, aplicabilidade e desenvolvimento dos estudos usou-se o GRADE 
(Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), e a 
qualidade das evidências foi classificada como muito baixa, baixo, moderado e alto 
(BALSHEM, 2011). Além do mais, em consonância com a síntese de dados e estatística, 
foi necessário computar os dados relativos ao BDNF antes e depois da intervenção, 
como marcador para encontrar o delta de variação e o desvio padrão de variação 
relacionados a intervenção e grupo controle. Posterior a isso, todos os resultados foram 
apresentados por meio da diferença de médias padronizadas (SMD) entre os grupos 
incluídos no estudo. É valioso mencionar que, toda parte metodológica foi construída 
em parceria com o Programa AME: atitude, movimento e escolha. Uma vez que, todo o 
embasamento científico norteará a realização do projeto de extensão, viabilizado por 
esse programa, nas escolas estaduais da grande Natal, a medida que o cenário tornar-
se propício ao retorno das atividades. 
 
Resultados e Discussões 

 
De acordo com as buscas realizadas, foram identificados 2900 artigos, na qual 2548 
artigos permaneceram após a retirada das duplicatas. Ao longo da triagem, dentre os 
2548 selecionados para leitura de título e resumo, foram excluídos 2431, permanecendo 
somente 117 textos de acordo com os critérios de elegibilidade. Após a retirada dos 111 
artigos que contemplavam as características excludentes, somente 6 publicações foram 
incluídas na Revisão Sistemática. Nesses artigos selecionados, foram observados 4 
ensaios clínicos randomizados e 2 não randomizados. Em relação ao período de 
acompanhamento, os estudos oscilaram entre 8 semanas à 6 meses, variável de 
extrema importância para avaliar os resultados obtidos. No entanto, observou-se que a 
maioria dos estudos adotou 12 semanas de treinamento com moderada ou alta 
intensidade, na frequência de 3-5 vezes por semana, com duração de 20-60 minutos 
(JEON, 2015) (JEON, 2017) (LEE et al, 2014) (GOLDFIELD et al, 2018) (KIM et al, 
2015). Vale salientar que esses cincos estudos com programas de acompanhamento 
de 8 a 12 semanas obtiveram resultados melhores do que os estudos realizados em 6 
meses (GOLDFIELD et al, 2018). A nível territorialidade, os estudos abrangeram países 
como Coréia do Sul (5) (JEON, 2015) (JEON, 2017) (LEE et al, 2014) (KIM et al, 2015) 
(SHIN, 2012) e Canadá (1) (GOLDFIELD, 2018). Por fim, analisando as quantidades de 
amostras, somam-se um espaço amostral de 1624 adolescentes, variando entre 20 a 
297 adolescentes. Tendo em vista a população do estudo, foram incluídos 409 
adolescentes, os quais 207 meninos e 202 meninas, na faixa etária entre 12 e 17 anos. 
Em relação aos aspectos antropométricos, IMC e percentual de gordura, verificou-se 
que os estudos selecionados interviram com práticas físicas em jovens de peso normal 
(JEON, 2015) (JEON, 2017) (KIM et al, 2015), e sobrepeso e obesidade (LEE et al, 
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2014) (GOLDFIELD et al, 2018) (SHIN, 2012). Além do mais, quatro estudos (JEON, 
2015) (JEON, 2017) (LEE et al, 2014) (SHIN, 2012) classificaram adolescentes como 
irregularmente ativo ou sedentário, antes de iniciar o período de intervenção, e dois 
estudos não relataram informações sobre o nível de atividade física (GOLDIFIELD et al, 
2018) (KIM et al, 2015). Ao observar os tipos de intervenções, notou-se que três estudos 
avaliaram o efeito de programas de exercício aeróbico (JEON, 2015) (JEON, 2017) 
(GOLDIFIELD et al, 2018), dois exercícios combinados adotados (KIM et al, 2015) 
(SHIN, 2012) e apenas um estudo comparou os efeitos de programas aeróbicos, de 
resistência e de exercícios combinados em adolescentes (LEE et al, 2014). Tendo em 
vista os resultados obtidos, conclui-se que os estudos com adoção de programas do 
exercício aeróbico refletiram em melhorias nos níveis de BDNF, independentemente do 
estado nutricional dos adolescentes (JEON, 2015) (JEON, 2017) (LEE et al, 2014) 
(GOLDFIELD et al, 2018). Nota-se, também, que os maiores efeitos foram perceptíveis 
em grupos com intensidades moderadas ou elevadas de treinamento (JEON, 2017). 
Cabe a observação acerca dos grupos controles, os quais permaneceram sem praticar 
exercícios, seguindo sua rotina diária (JEON, 2015) (LEE, 2014) (GOLDFIELD et al, 
2018), com exceção do grupo controle que esticou o corpo no intervalo de 30 minutos, 
ao longo da intervenção (JEON, 2017). Vale salientar que os 3 estudos com intervenção 
de 12 semanas, dois demostraram efeitos positivos, mas os resultados são 
insignificativos (KIM et al, 2015) (SHIN, 2012) e, no outro estudo, os níveis de BDNF só 
foram encontrados após 6 meses de intervenção (LEE et al, 2014). Ao avaliar a 
qualidade metodológica, 1 RCT (LEE et al, 2014) foi caracterizado como de baixo risco 
de viés em todos os domínios e 3 RCTs (JEON, 2015) (JEON, 2017) (KIM et al, 2015) 
apresentaram preocupações no processo de randomização. Já na avaliação de não-
RCTs, 1 estudo foi classificado como moderado (SHIN, 2012) e outro com viés critico 
(GOLDFIELD et al, 2018). Sendo assim, os principais problemas detectados nos 
estudos estão relacionados com o viés de confusão, seleção dos participantes e 
classificação da intervenção, afirmando, dessa forma, baixa evidência nas RCTs e muito 
baixo nos não-RCTs. Os adolescentes da intervenção foram alocados em três grupos, 
sendo: grupo aeróbico de baixa intensidade (LIEG = 40% VO2R), grupo aeróbico de 
intensidade moderada (MIEG = 55% VO2R) e o grupo de exercício aeróbico de alta 
intensidade (HIEG = 70% VO2R) (JEON, 2017). Já o grupo controle, com mencionado 
anteriormente, só realizou alongamentos durante o período de intervenção. Tendo em 
vista as ideias tecidas, pode-se concluir que, adolescentes submetidos a intensidades 
moderadas e altas de exercícios, são capazes de desempenhar melhorias no BDNF, 
além de ressaltar a importância do exercício aeróbico como fator positivo na 
intensificação desses níveis. Além do mais, tal efeito foi capaz de ser notado em 
adolescentes com perfis de peso normal (JEON, 2015) (JEON, 2017) (KIM et al, 2015) 
e adolescentes obesos (LEE et al, 2014) (GOLDFIELD et al, 2018) (SHIN, 2012). Tais 
resultados tem norteado o estudo sob a perspectiva positiva, uma vez que, o aumento 
dos níveis de BDNF contribui no crescimento e desenvolvimento neuronal hipocampal, 
auxiliando no processo cognitivo, bem como na capacidade de aprendizagem e 
memória. Esse fato corrobora, assim, na aptidão educativa e nas relações psicossociais. 
Em relação aos estudos onde o grupo controle realizou atividades diárias de 
alongamento, os benefícios só foram atrelados a regulação de funções metabólicas, 
como oxidação de gordura e absorção da glicose, ignorando os aspectos voltados ao 
cérebro, visto que, adolescentes com obesidade e diabetes tipo 2 apresentam níveis 
baixos de BDNF. Ao analisar os programas combinados de exercício apresentaram, 
dessa forma, resultados contraditórios, pois notou-se melhorias significativas em dois 
grupos estudados, enquanto que um grupo ficou abaixo da margem em relação ao grupo 
controle, após a intervenção. Esse fato pode ser atestado quando aborda-se o estudo 
onde os adolescentes passaram por atividades de resistência, e mesmo após 6 meses 
de intervenção, os níveis de BDNF foram inferiores ao do grupo controle (LEE et al, 
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2014). Ao comparar esses dados com outras literaturas quem apresentavam 
populações de diferentes faixa etária, notou-se que, o exercício é benéfico para a 
cognição humana, independentemente, da idade do indivíduo (FETER et al, 2019) 
(COELHO et al, 2013). Diante de toda abordagem, conclui-se que, apesar das limitações 
frente ao número de estudos incluídos, à heterogeneidade metodológica dos estudos e 
dos programas de exercícios, a heterogeneidade clínica dos adolescentes e tamanhos 
das amostras, observa-se que a prática do exercício moderada ou alta intensidade é um 
potencializador no BDNF, melhorando aspectos relacionados ao cognitivo. 
 
Conclusão 

 
Tendo em vista as ideias tecidas anteriormente, pode-se concluir que o exercício 
estimula efeitos positivos nos níveis de BDNF e na função executiva de adolescentes. 
Além do mais, vale salientar que a aplicabilidade dessa temática no estudo em questão, 
só terá culminância após a realização das intervenções nas escolas estaduais da grande 
Natal. Até então, diante da realidade na qual vivenciamos: pandemia do Covid-19, tais 
ações estão previstas a acontecerem quando houver o retorno efetivo e seguro das 
escolas selecionadas. De antemão, é valioso citar a parceria do Programa AME, ao 
auxiliar no planejamento das atividades, os quais foram construídos ao longo do ano de 
2019 e início de 2020. Tais materiais pedagógicos essenciais à realização da 
intervenção encontram-se prontos à espera da sua efetivação. Portanto, o presente 
estudo é de suma relevância, visto que contempla uma faixa etária cujos estudos na 
temática são limitados, como também susceptível a constantes mudanças 
comportamentais e temperamentais: a adolescência. 
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TÍTULO: CÂNCER DE BOCA NA ATENÇÃO BÁSICA: NÍVEL DE CONHECIMENTO 

DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN 

Resumo 

INTRODUÇÃO A boca é a oitava localização mais frequente de tumores malignos no 
Brasil, sendo a maioria identificada tardiamente. Para cada ano do triênio de 2020 a 
2022, estima-se 15.190 novos casos de câncer em lábio e cavidade bucal. Considera-
se a atenção primária como papel central na prevenção e diagnóstico, logo, é necessário 
que os profissionais inseridos nessa modalidade conheçam os fatores etiológicos, 
características clínicas e dominem os métodos de detecção do câncer de boca. 
MÉTODO O presente estudo trata-se de uma avaliação do nível de conhecimento dos 
Cirurgiões-Dentistas, integrantes das Equipes de saúde Bucal, do município de Natal-
RN. A coleta de dados se deu através de um questionário semiestruturado com o total 
de 25 questões, aplicado para 54 profissionais cadastrados na atenção básica do 
município. RESULTADOS Observou-se que 31 participantes obtiveram score ótimo 
(57,4%), seguido por bom (n = 14; 25,9%), regular (n = 6; 11,1%) e insuficiente (n = 3; 
5,6%). CONCLUSÕES Em relação às neoplasias malignas, os cirurgiões-dentistas 
inseridos na atenção básica em Natal-RN mostraram-se detentores de um bom 
conhecimento. Além disso, segundo os dados coletados, os profissionais costumam 
realizar condutas clínicas rotineiras de extrema importância para o diagnóstico precoce 
do câncer bucal. No entanto, ainda existe uma alta porcentagem de profissionais que, 
diante de lesões suspeitas de malignidade, tomam como conduta única o 
encaminhamento. 
 
Palavras-chave: Câncer de boca. Carcinoma de células escamosas. Saúde bucal. 

TITLE: MOUTH CANCER IN BASIC CARE: KNOWLEDGE LEVEL OF DENTAL 

SURGEONS IN NATAL-RN MUNICIPALITY 

Abstract 

 
INTRODUCTION The mouth is the eighth most frequent location of malignant tumors in 
Brazil, with the majority being identified late. For each year of the triennium from 2020 to 
2022, an estimated 15.190 new cases of cancer in the lip and oral cavity. Primary care 
is considered a central role in prevention and diagnosis, therefore, it is necessary that 
the professionals inserted in this modality know the etiological factors, clinical 
characteristics and dominate oral cancer detection methods. METHOD The present 
study is an assessment of the level of knowledge of Dental Surgeons, members of the 
Oral Health Teams, in the city of Natal-RN. Data collection took place through a semi-
structured questionnaire with a total of 25 questions, applied to 54 professionals 
registered in primary care in the municipality. RESULT It was observed that 31 
participants obtained an excellent score (57.4%), followed by good (n = 14; 25.9%), 
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regular (n = 6; 11.1%) and insufficient (n = 3; 5, 6%). CONCLUSIONS Regarding 
malignant neoplasms, dentists inserted in primary care in Natal-RN showed to have a 
good knowledge. Besides that, according to the data collected, professionals usually 
perform routine clinical procedures of extreme importance for the early diagnosis of oral 
cancer. However, there is still a high percentage of professionals who, in the face of 
lesions suspected of malignancy, take forwarding as their only conduct. 
 
 
Keywords: Mouth cancer. Squamous Cell Carcinoma. Oral health. 

Introdução 

As neoplasias malignas atualmente representam o segundo lugar em causa de 
mortalidade no mundo (PEDROSA et al., 2019). A boca é a oitava localização mais 
frequente de tumores malignos no Brasil, sendo a maioria identificada tardiamente, 
aproximadamente em 73% dos casos (SOARES et al., 2015). Na boca, o câncer pode 
estar localizado em língua, gengiva, lábios, mucosa jugal, assoalho bucal e palato duro. 
(FREITAS et al., 2020). Além de palato mole e região retromolar, sendo mais prevalente 
em língua, assoalho bucal e lábio. (JUNIOR et al., 2013). Os principais fatores 
etiológicos para uma série de tumores na região de cabeça e pescoço são o tabagismo, 
o etilismo e as exposições ocupacionais (PEDROSA et al., 2019). Além de dieta e carga 
genética (FREITAS et al., 2020). No cenário brasileiro, segundo o INCA, para cada ano 
do triênio de 2020 a 2022, estima-se 15.190 novos casos de câncer de lábio e cavidade 
bucal. O carcinoma de células escamosas (CCE) representa cerca de 90% das 
malignidades em boca (MORO, 2018; JUNIOR, 2013; FREITAS, 2020). Corroborando 
com os dados, no Rio Grande do Norte, esse tipo esteve presente em 1084 casos 
(90,48%), entre os anos de 2000 a 2014 (FREITAS et al., 2020). A taxa de mortalidade 
por câncer de boca no Brasil está entre as mais altas do mundo, o que evidencia uma 
forte relação com o diagnóstico em estádios avançados (SOARES et al., 2015). A 
maioria dos casos de neoplasias malignas na boca só são diagnosticados quando 
passam a ser sintomáticos. Nesse momento, as lesões já ultrapassaram os 2 cm e 
apresentam metástase regional para os linfonodos (VOLKWEIS et al., 2014). Ainda 
segundo o INCA, em 2018 foram registrados 6.455 óbitos por câncer de lábio e cavidade 
oral, correspondendo a 50% das mortes por câncer de cabeça e pescoço (exceto 
glândula tireoide). Além disso, a maioria acometeu homens na faixa etária entre 60 e 79 
anos. Uma das causas do diagnóstico tardio pode estar relacionada com o despreparo 
dos profissionais de saúde em detectar e encaminhar os pacientes (SOARES et al., 
2015). Na Escócia, 58% dos dentistas entrevistados relataram que sempre realizam 
pesquisa de câncer bucal durante o exame de rotina, porém 63% indicaram que não se 
sentiam confiantes na detecção do câncer bucal. Além disso, desejam mais treinamento 
de diagnóstico (92%) e prevenção do câncer bucal (78%) (MACPHERSON et al., 2003). 
O diagnóstico tardio gera um comprometimento do tratamento, prognóstico e taxas de 
sobrevida dos pacientes em 5 anos, chegando a aproximadamente 50%, e a maioria 
sobrevive pouco tempo após o diagnóstico (MORO et al., 2018). Úlceras com 
cicatrizações demoradas e dor podem estar presentes como sinais e sintomas do câncer 
bucal, que também pode se desenvolver a partir de lesões potencialmente malignas, 
como leucoplasias, eritroplasias e lesões branco-avermelhadas. Portanto, deve-se 
realizar diagnóstico diferencial, biópsia e exame histopatológico quando necessário, 
após o completo exame intrabucal (KWAŚNIEWSKA et al., 2019). Logo, é necessário 
incluir na rotina odontológica o exame clínico preventivo para o câncer de boca, 
observando o que se desvia dos padrões de normalidade e, também, analisando o 
histórico de exposição dos pacientes aos fatores de risco (JUNIOR et al., 2013). Além 
dos profissionais que atuam na rede privada, a inserção do cirurgião-dentista na 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) revela sua responsabilidade em realizar ações 
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de promoção e proteção à saúde, bem como prevenção e diagnóstico de câncer bucal. 
Porém, os resultados ainda são precários, já que a maioria dos casos são identificados 
tardiamente, levando as neoplasias malignas em boca ao oitavo lugar dos cânceres 
mais letais (FREITAS et al., 2020). Nesse sentido, pretende-se avaliar a percepção dos 
Cirurgiões-Dentistas, integrantes das Equipes de Saúde Bucal de Natal, sobre o câncer 
de boca, suas principais características, fatores etiológicos, diagnóstico e conduta 
profissional. 
 
Metodologia 

 
Tipo de estudo O presente estudo apresenta-se como uma pesquisa de corte 
transversal, abordagem quantitativa, descritiva e de caráter censitário, com o 
envolvimento da população de Cirurgiões-Dentistas integrantes das Equipes de Saúde 
Bucal do município de Natal-RN, no ano de 2019. No campo da Saúde Coletiva, esse 
tipo de estudo epidemiológico tem sido o mais empregado na prática concreta de 
investigação. A partir deste, causa e efeito são observados em um mesmo momento 
(ROUQUAYROL et al., 2003). Os estudos transversais têm como vantagens ser de 
baixo custo e não apresentar perdas no seguimento envolvido no estudo (HOCHMAN 
et al, 2005). Campo do estudo Com uma população estimada de 869.954 habitantes, 
em 2015 (IBGE, 2016), o município de Natal apresenta a seguinte distribuição nos 
serviços de Atenção Básica: 490 Agentes Comunitários de Saúde, 98 Equipes de Saúde 
da Família, 60 Equipes de Saúde Bucal (Departamento de Atenção Básica, 2018). 
Observa-se que a cobertura referente à Atenção Básica no município ainda é precária, 
tendo a saúde bucal uma cobertura potencial populacional de aproximadamente 
36,26%; ou seja, o acesso aos serviços ainda é mínimo e há uma necessidade de 
ampliação e fortalecimento das ESB. População de estudo O estudo foi realizado com 
a população de Cirurgiões-Dentistas das Equipes de Saúde Bucal do município de 
Natal-RN. A amostra foi composta por 54 cirurgiões-dentistas, o que corresponde a 60% 
dos profissionais cadastrados na atenção primária do município supracitado, segundo 
dados do Departamento de Atenção Básica. Tendo como critérios: a) Critérios de 
inclusão: foi incluído nesse estudo toda a população de CD integrante das Equipes de 
saúde Bucal do município de Natal-RN, no ano de 2018. b) Critérios de exclusão: Não 
participaram desse estudo aqueles que no período de aplicação do questionário 
estavam em período de férias, afastados por licença médica, aqueles que se recusaram 
a participar da pesquisa ou se recusaram a assinar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Aspectos Éticos Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob o parecer de 
número 3.378.107. Os participantes foram devidamente informados sobre os objetivos 
da pesquisa e, antes de se submeterem ao questionário, assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O anonimato foi garantido a todos os 
participantes da pesquisa. Coleta de dados O instrumento de coleta trata-se de um 
questionário semiestruturado composto por 25 questões, sendo 7 discursivas e 18 
objetivas, e contendo os devidos espaços necessários para as respostas. O instrumento 
foi entregue aos participantes, de modo que estes fossem os responsáveis por assinalar 
e responder a próprio punho os questionamentos. O questionário, então, foi coletado 
para posterior análise dos dados. Teste do instrumento de pesquisa Foi realizado um 
teste do questionário com 10 alunos dos 8° e 9° períodos do curso de Odontologia da 
UFRN no período letivo de 2017.2 e com 10 cirurgiões-dentistas. A intenção deste foi 
averiguar a clareza das questões, de modo que o questionário final fornecesse dados 
precisos e condizentes com os objetivos gerais e específicos da pesquisa. Análise dos 
dados As questões abertas foram transcritas para um editor de texto, categorizadas e 
então analisadas por meio de testes estatísticos, utilizando o Statistical Package for the 
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Social Sciences (versão 22.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA). As perguntas relacionadas 
aos conhecimentos sobre câncer de boca e às condutas clínicas importantes para o 
diagnóstico precoce foram utilizadas para geração de um score. Inicialmente, foi 
realizada uma análise descritiva e posteriormente o teste do Qui-quadrado de Pearson. 
Para a análise estatística, o nível de confiança de 5% (p < 0,05) foi considerado. 
 
Resultados e Discussões 

 
Segundo a Secretaria de Saúde Bucal, em 2019, o município de Natal possuía 90 
cirurgiões-dentistas. A amostra foi composta por 54 destes profissionais cadastrados na 
atenção primária do município supracitado. Destes, 34 (62,3%) eram do sexo feminino 
e 20 (37,7%) do sexo masculino, com idade entre 25 e 70 anos (média: 48,1 ± 15,3 
anos). Os entrevistados apresentavam tempo de formado entre 1 e 44 anos (média: 
23,7 ± 13,5 anos). Trinta e cinco (64,81%) dos entrevistados relataram possuir um bom 
conhecimento sobre o câncer bucal, seguido por aqueles que autoavaliaram seus 
conhecimentos como regular (n = 16; 29,6%) e ótimo (n = 3; 5,6%). Em relação às 
características clinicopatológicas do câncer bucal, 39 (72,2%) dos entrevistados 
relataram que o carcinoma epidermóide oral é o mais prevalente, enquanto 5 (9,3%) 
relataram não saber qual tipo de câncer é mais comum na cavidade oral. Sobre os 
fatores de risco para o surgimento das neoplasias malignas em boca, foi observado que 
o tabagismo (n = 49), alcoolismo (n = 39) e a exposição solar (n = 19) foram os fatores 
mais relatados. Os cirurgiões-dentistas também relataram que o câncer bucal acomete 
principalmente a língua (n = 35; 72,9%), em pacientes com idade superior aos 40 anos 
(n = 53; 98,1%), o qual muitas vezes é precedido pela leucoplasia oral (n = 45; 83,3%) 
e surgindo como uma úlcera indolor (n = 44; 84,6%). Além disso, 44 (81,5%) dos 
entrevistados relataram que o câncer bucal, muitas vezes, é diagnosticado tardiamente, 
já em um estágio avançado. Também podendo exibir linfonodos aumentados (n= 31; 
57,4%) em casos de metástases. Com relação à conduta clínica, 72,2% (n = 39) dos 
entrevistados não deixou evidente se realizam o exame dos tecidos moles durante o 
primeiro atendimento clínico. Entretanto, em outro questionamento, 51 (94,4 %) 
afirmaram realizar exame dos tecidos moles na primeira consulta. Adicionalmente, 39 
(72,2%) dos entrevistados relataram que as suas condutas ao se depararem com lesões 
bucais com suspeita de malignidade seria encaminhar o paciente para um centro de 
referência especializado. Enquanto seis (11,1%) e quatro (7,4%) relataram que 
esclareceriam o paciente sobre o seu caso clínico e realizariam uma investigação 
minuciosa relacionada à lesão presente, respectivamente, antes de encaminhar o 
paciente ao centro de referência. Além disso, os entrevistados declararam realizar a 
orientação dos pacientes quanto aos fatores de risco para o câncer (n = 52; 96,3%) e 
de como realizar o autoexame bucal (n = 50; 92,6%). No que diz respeito aos scores 
obtidos, observou-se que 31 participantes obtiveram score ótimo (57,4%), seguido por 
bom (n = 14; 25,9%), regular (n = 6; 11,1%) e insuficiente (n = 3; 5,6%). Quanto à 
associação entre o score obtido com a idade, tempo de formação, autoavaliação dos 
conhecimentos sobre câncer bucal, obtenção de informação sobre autoexame na 
graduação e interesse ou realização de educação continuada em câncer bucal, não 
foram observados resultados estatisticamente significativos. O presente estudo buscou 
coletar dados importantes que retratassem o nível de conhecimento e potencial de 
tomada de decisão na prática clínica relacionada ao cirurgião-dentista frente a possíveis 
casos de câncer bucal. Estes profissionais são centrais no diagnóstico precoce das 
neoplasias malignas em cavidade bucal. Logo, justifica-se a necessidade de avaliar os 
seus posicionamentos diante do assunto, suas condutas frente ao câncer, quais ações 
de educação e prevenção realizam no âmbito da atenção básica e quais os seus níveis 
de conhecimento sobre as neoplasias. Foi observado que os participantes corroboram 
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com a literatura quando associaram principalmente o tabagismo, etilismo e a exposição 
solar como fatores de risco para o câncer de boca. A composição química do tabaco 
tem impacto considerável no desenvolvimento de alterações celulares relacionadas ao 
processo carcinogênico (SANTOS et al.,2017). O tabaco e álcool estão entre os 
principais fatores extrínsecos relacionados à formação do carcinoma espinocelular. O 
tabaco, além de conter cerca de 50 substâncias com potencial carcinogênico, a sua 
fumaça, por aumentar a temperatura da boca, agrava os seus efeitos deletérios 
(SCHEIDT et al., 2012). A análise dos dados sobre o autoconhecimento dos 
profissionais referentes à temática, possibilitou estabelecer que a soma das 
porcentagens dos entrevistados que se auto avaliaram como “ótimo” ou “bom” é 
satisfatória, pois o cirurgião-dentista é o principal responsável pelo diagnóstico precoce 
do câncer de boca, então, deve deter um bom conhecimento em relação a este assunto. 
Ao responder sobre as características básicas do câncer oral, os cirurgiões-dentistas se 
mostraram detentores de um bom conhecimento. A grande maioria deles apontou o 
carcinoma espinocelular como o tipo neoplásico mais comum, o que difere bastante dos 
resultados encontrados por Andrade et al. (2014). O autor observou que quase metade 
da sua amostra (39,1%) não estava ciente dessa informação, o que pode sugerir uma 
melhor formação acadêmica do grupo analisado através do presente estudo. Ainda 
sobre as características básicas, os participantes responderam que a língua é a principal 
região de acometimento, as leucoplasias são as lesões mais associadas ao câncer e as 
úlceras indolores são o aspecto inicial mais característico desses tumores. Afirmaram, 
ainda, que o diagnóstico é realizado principalmente em pacientes acima dos 40 anos, 
em estágio avançado. Dedivitis et al. (2004) relatam a língua como a principal região de 
acometimento pelas neoplasias, enquanto Chitapanarux et al. (2006) afirmam que 95% 
dos casos ocorrem após os 45 anos de idade. O ótimo desempenho dos entrevistados 
nessa parte do questionário reforça a importância e necessidade de um ensino 
acadêmico de qualidade, pois o diagnóstico precoce depende principalmente do 
conhecimento do profissional responsável pelo exame. Tendo como base estudos que 
mostram o diagnóstico do câncer bucal ocorrendo de maneira tardia em 70% a 80% dos 
casos, um diagnóstico antecipado se apresenta como o principal meio para melhorar a 
sobrevida desses pacientes (CARVALHO et al., 2004). Um dado relevante é a alta 
porcentagem (72,2%) de entrevistados que não deixaram claro em suas respostas 
discursivas se realizam o exame dos tecidos moles no primeiro atendimento. Esse dado 
é contrário ao obtido por outro item do questionário, no qual 94% dos participantes 
afirmaram que realizavam exame bucal na primeira consulta com a finalidade de 
detectar lesões bucais. Esse último, alinha-se com os resultados encontrados por 
Alvarenga et al. (2012), os autores obtiveram 89,2% das respostas como positivas para 
o mesmo questionamento. No entanto, é importante esclarecer que a questão “Quais 
procedimentos você realiza no primeiro atendimento odontológico de um paciente?”, 
pode permitir alguns vieses. Os dentistas que foram classificados como tendo respostas 
não conclusivas quanto a realização do exame, apresentaram termos genéricos, como 
“exame clínico” ou “exame físico”, ao invés de incluírem termos que especificassem o 
exame dos tecidos moles. De acordo com a suposição de que nem todos os cirurgiões-
dentistas têm o conhecimento de que um exame físico ou clínico envolve 
obrigatoriamente a inspeção dos tecidos moles, essas respostas foram categorizadas 
como não conclusivas, o que possivelmente subestimou o número de profissionais que 
realizam exame dos tecidos moles. Ao serem questionados quanto à conduta diante de 
lesões suspeitas de malignidade, todos os cirurgiões-dentistas afirmaram que 
realizavam o encaminhamento dos pacientes para centros de referência. No entanto, 39 
(72,2 %) faziam apenas o encaminhamento, logo, apenas pouco menos de 30% dos 
entrevistados se disponham a realizar algum procedimento ou conduta adicional, como 
esclarecer ao paciente com relação a lesão, ou investigá-la de maneira minuciosa, 
solicitar exames adicionais, ou até mesmo realizar biópsia. Um número significativo dos 
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entrevistados afirmou orientar seus pacientes com relação aos fatores de risco do 
câncer bucal, e também quanto ao autoexame. Essas condutas são essenciais na 
prática clínica rotineira do cirurgião-dentista, considerando os principais fatores de risco 
encontrados na literatura, tais como o tabagismo e alcoolismo, que têm papel 
fundamental no desenvolvimento de lesões malignas (SCHEIDT et al., 2012). Então, o 
diagnóstico precoce aumenta consideravelmente a sobrevidas dos 
pacientes(ANDRADE et al., 2014), sendo o autoexame um dos pilares para que as 
lesões sejam diagnósticas ainda em fases iniciais. O autoexame trata-se de uma 
inspeção que pode ser realizada sem instrumental especifico. Por isso, é inaceitável que 
os profissionais de saúde, principalmente os cirurgiões-dentistas não orientem sua 
realização(SANTOS et al., 2012). Na análise inferencial entre o score obtido a partir do 
questionário e os dados de idade, autoavaliação, preparo acadêmico e interesse por 
realização de atividades de educação continuada não foi possível obter uma diferença 
estatística significativa. Entretanto, é importante destacar o fato de que os profissionais 
que apresentaram scores melhores, ótimo ou bom, em sua maioria, são mais jovens e 
apresentam menor tempo de formação. O que pode sugerir uma melhora na abordagem 
sobre câncer bucal, nos últimos anos, em cursos de graduação. 
 
Conclusão 

 
Os resultados referentes às questões sobre avaliação de conhecimento do cirurgião-
dentista na atenção básica foram positivos. Além disso, segundo os dados coletados, 
os dentistas costumam realizar condutas clínicas rotineiras de extrema importância para 
o diagnóstico precoce do câncer bucal. De modo geral, na população estudada, há uma 
orientação sobre o autoexame pelos pacientes, esclarecimento sobre os fatores de risco 
e também a inspeção de tecidos moles em busca de lesões. No entanto, ainda existe 
uma alta porcentagem de profissionais que, diante de lesões suspeitas de malignidade, 
tomam como conduta única o encaminhamento, o que ressalta a necessidade de uma 
melhoria na abordagem do tema durante a graduação ou um aprendizado contínuo após 
a conclusão do curso. Além disso, sugere-se a realização de novos estudos, desta vez, 
focados em pacientes com câncer bucal, com o objetivo de verificar uma relação direta 
entre o diagnóstico tardio e a falta de conhecimento ou exame mais detalhado dos 
profissionais, caso o paciente relate comparecido a consultas com cirurgiões-dentistas, 
com queixa ou não, e não tenha sido diagnosticado em estágios iniciais. Também deve-
se avaliar os outros fatores envolvidos, como a demora do paciente em buscar 
atendimento ou a falta de orientação recebida para que este realize o autoexame. 
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Tabela 1. Fatores de risco para o surgimento do câncer bucal citados pelos 
entrevistados. Natal, RN. 2019. 
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Tabela 2. Associação entre o score do questionário com a idade; tempo de formação; 
autoavaliação dos conhecimentos sobre câncer bucal; obtenção de informação sobre 
autoexame na graduação; e interesse e realização de educação continuada em câncer 
bucal. 
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TÍTULO: Estudo de pré-formulação de sistema nanotecnológico larvicida a partir do 

ácido cinâmico ou seus derivados para combate ao Aedes aegypti 

Resumo 

Para controle de doenças transmitidas pelo vetor Aedes aegypti, a estratégia de controle 
utilizada é o combate ao mosquito nas suas fases larvais e adultas. Devido a existência 
de resistência e toxicidade por parte dos inseticidas comerciais surge a necessidade de 
se obter alternativas através de produtos naturais. O cinamato de pentila, derivado do 
ácido cinâmico presente no óleo de canela foi incorporado em nanoemulsões e 
micropartículas sólidas visando melhorar sua solubilidade aquosa e proporcionar 
liberação controlada. Análises de teor, rendimento, tamanho de partícula, PDI e 
potencial zeta foram realizadas. Técnicas de produção de nanoemulsões utilizando 
homogeneizador Ultra turrax e de secagem por atomizador spray-dryer para produzir 
micropartículas sólidas foram aplicadas nas formulações com três tipos de lecitinas de 
soja: PHOSAL 50 SA+ (Lipoid, Alemanha), LIPOID S75-3 (Lipoid, Alemanha) e LIPOID 
S 20 (Lipoid, Alemanha). Dentre elas as nanoemulsões com PHOSAL 50 SA+ (Lipoid, 
Alemanha) apresentaram as características mais desejáveis para o objetivo proposto 
com tamanho de partícula 81,0 ± 1,8 nm, PDI 0,22 e teor 66,0 ± 0,5 %. As 
micropartículas sólidas, com imagens por MEV obtidas com as diferentes lecitinas 
apresentaram aspecto semelhante entre si. 
 
Palavras-chave: Aedes aegypti. Larvicida. Cinamato de pentila. Lecitinas. 

Nanoemulsões 

TITLE: Preformulation study of the larvicide nanotechnologic system from cinnamic acid 

or its derivatives to combat against Aedes aegypti 

Abstract 

To control diseases transmitted by the vector Aedes aegypti, the control strategy used 
is to combat the mosquito in its larval and adult phases. Due to the existence of 
resistance and toxicity on the part of commercial insecticides, the need arises to obtain 
alternatives through natural products. The pentyl cinnamate, derived from cinnamic acid 
present in cinnamon oil, was incorporated into nanoemulsions and solid microparticles 
in order to improve its aqueous solubility and provide controlled release. Analyzes of 
loading, yield, particle size, PDI and zeta potential were performed. Techniques for 
producing nanoemulsions using Ultra turrax homogenizer and spray-dryer spray drying 
to produce solid microparticles were applied in formulations with three types of soy 
lecithins: PHOSAL 50 SA + (Lipoid, Germany), LIPOID S75-3 (Lipoid, Germany) and 
LIPOID S 20 (Lipoid, Germany). Among them, the nanoemulsions with PHOSAL 50 SA 
+ (Lipoid, Germany) presented the most desirable characteristics for the proposed 
objective with particle size 81.0 ± 1.8 nm, PDI 0.22 and loading 66.0 ± 0.5%. The solid 
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microparticles, with SEM images obtained with the different lecithins had a similar 
aspect. 
 
Keywords: Nanoemulsions. Pentyl cinnamate. Aedes aegypti. solid microparticles. 

Introdução 

Os mosquitos são uma preocupação para a sociedade, atuando como vetores na 
transmissão de várias doenças, causando mais de sete milhões de mortes por ano 
(OMS, 2017). Mudanças climáticas, viagens de pessoas, além de outras mudanças 
ambientais contribuíram para o aparecimento de arboviroses humanas como dengue, 
zika, chikungunya e febre amarela, que são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes 
aegypti, consideradas ameaças para a saúde pública mundial (MARCOMBE et al. 
2019). Arboviroses são infecções virais transmitidas por vetores artrópodes 
hematófagos, que contraem os vírus de hospedeiros infectados, podendo transmitir os 
vírus a mamíferos, aves, além de répteis e anfíbios (SEGONDY, 2016). Atualmente são 
empregados inseticidas químicos organofosforados (como, temefos, fênion) ou 
piretróides (como, permetrina e resmetrina), além de reguladores de crescimento de 
insetos e larvicidas bacterianos para a erradicação do mosquito (ISMAN, 2006). Porém 
o uso indiscriminado desses compostos por um longo período causa desenvolvimento 
de resistência nos insetos (ARAÚJO et al., 2019). O manejo contra os estágios 
aquáticos imaturos (larvas e pupas) do Aedes aegypti, além do combate aos mosquitos 
adultos já citados, pode ser usado como estratégia de controle vetorial (BOWMAN et 
at., 2016). Devido a resistência, cresce a busca por alternativas de fontes naturais. 
Óleos essenciais são promissores pela menor capacidade de causar danos e poluição 
ambientais, menor toxicidade para mamíferos e facilmente biodegradáveis (BENELLI, 
2015; ISMAN, 2000). Na composição desses óleos encontram-se compostos lipofílicos, 
em especial, a classe dos fenilpropanóides e terpenóides (LESGARDS et al., 2014). 
Segundo La Camera e colaboradores (2004), os derivados fenilpropanóides são 
mediadores-chave para atividade inseticida. No óleo essencial da canela Cinnamomum 
zeylanicum, um derivado fenilpropanóico, éster do ácido cinâmico (aldeído cinâmico) 
já demonstra na literatura suas atividades inseticida (CHANG, 2002) e larvicida (SIMAS 
et al., 2004). Outro derivado, o cinamato de metila também já demonstrou atividade 
larvicida contra o Aedes aegypti (CAVALCANTI et al., 2004) e o presente trabalho 
objetiva avaliar a atividade larvicida do cinamato de pentila, também derivado do ácido 
cinâmico. Apesar da atividade larvicida do ácido cinâmico e derivados, os mesmos 
apresentam uma baixa solubilidade aquosa (PATEL et al.,2014), o que pode limitar o 
seu uso na perspectiva de um produto comercial em meios aquosos, onde se localizam 
as larvas e pupas do Aedes aegypti. A literatura mostra que sistemas 
nanotecnológicos, como nanoemulsões, nanopartículas e micropartículas podem ser 
usados tanto para óleos essenciais, como para bioativos isolados (KAH et al., 2018 ; 
CAMPOLO et al., 2017), para corrigir problemas de solubilidade. A aplicação da 
nanotecnologia também pode promover a liberação controlada e direcionada, e 
aprimorar a biodisponibilidade de compostos bioativos (KAH et al., 2013). Como 
sistemas nanotecnológicos, microemulsões já foram citadas na literatura para melhorar 
atividade larvicida (PAVELA et al., 2019). Assim, nanoemulsões e micropartículas 
lipídicas sólidas também podem ser potenciais carreadores para ativos larvicidas. 
Técnicas de caracterização físico-química com análise de tamanho de partícula, índice 
de polidispersão (PDI) e potencial zeta por espalhamento de luz dinâmico podem ser 
usadas para estes dispositivos, além da técnica de cromatografia líquida de alta 
eficiência para identificação e teor dos ativos incorporados. O presente trabalho 
vislumbra desenvolver um estudo de pré-formulação com um derivado do ácido 
cinâmico (cinamato de pentila), empregando nanoemulsões líquidas e micropartículas 
lipídicas sólidas. Dessa forma, pretende-se obter um sistema larvicida mais eficaz e 
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derivado de um produto natural para combate às larvas do Aedes aegypti, como uma 
perspectiva de um produto inovador aplicado a um grave problema de saúde pública 
mundial. 
 
Metodologia 

 
Preparação das nanoemulsões líquidas  
  
As nanoemulsões foram preparadas utilizando um homogeneizador Ultra turrax (IKA®, 
China, modelo: T18) com velocidade de agitação de 10.000 rpm e tempo de agitação 
de 15 min. Três lecitinas de soja foram usadas para preparo das nanoemulsões de óleo 
em água: PHOSAL® 50 SA+ (Lipoid, Alemanha), LIPOID S75-3 (Lipoid, Alemanha) e 
LIPOID S 20 (Lipoid, Alemanha).  
  
Preparação das nanoemulsões com PHOSAL 50 SA+ 
  
 Essa lecitina é composta de 50 % de fosfatidilcolina, 6 % de lipofosfatidilcolina, 2-4 % 
de etanol e óleo de cártamo. A composição das nanoemulsões tem PHOSAL 50 SA+ 
como fase oleosa, água, tween 80 (Vetec, Brasil) e água:etanol. As formulações tiveram 
concentrações de PHOSAL variando entre 3,5 - 5 %.  
  
Preparação das nanoemulsões com LIPOID 20 
  
 O LIPOID 20 é composto por 20 % de fosfatidilcolina. A composição das nanoemulsões 
utilizando essa lecitina de soja foi: óleo de girassol, Lipoid 20 (Lipoid, Alemanha), tween 
80 (Vetec, Brasil) e água. As formulações tiveram concentrações de LIPOID 20 variando 
entre 1,25 - 2,5 %, óleo de girassol 5 % e tween 80 de 0 - 1,75 %.  
  
Preparação das nanoemulsões com LIPOID S 75-3  
  
Trata-se de um fosfolipídio de soja composto de 70% de fosfatidilcolina. As 
nanoemulsões com esse sistema foram compostas de Lipoid S 75-3 (Lipoid, Alemanha), 
óleo de girassol, tween 80 (Vetec, Brasil) e água. Nas formulações as concentrações de 
Lipoid S 75-3 e tween 80 variaram entre 1,0 - 1,5 % e 0 - 1,75 % respectivamente, sendo 
que o óleo de girassol teve concentração fixa de 5 %.  
  
Preparação das micropartículas sólidas  
  
Maltodextrina foi utilizada como adjuvante de secagem no processo de secagem das 
nanoemulsões. A preparação da solução teve como proporção 1:4 
(nanoemulsão:adjuvante de secagem). A mistura passou por agitação magnética e foi 
seca em um atomizador spray-dryer (Yamato Scientific- modelo ADL311s, Japão) 
utilizando bico dosador de 0,4 mm, blower variando de 6,0 - 7,0, atomização do ar 0,1 
ppm, fluxo médio de 2,0 mL.min-1 e controlando as temperaturas de entrada (130 - 140 
°C) e saída (77 - 87 °C) para a avaliação de parâmetros como rendimento e 
homogeneidade do pó coletado. Para cálculo do rendimento do pó após secagem foi 
utilizada a equação: 𝑅 (%) = 𝑚𝑝ó/𝑚𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 100, em que, R é rendimento, 𝑚𝑝ó , massa 

de pó após secagem; 𝑚𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠, a massa de todos os componentes sólidos empregados 
na formulação. 
  
 Caracterização das nanoemulsões  
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As nanoemulsões foram diluídas a uma proporção 1:100 em água destilada, agitadas 
por 30 s em um Vortex (IKA, Alemanha) e após isso, foi realizada a análise de índice de 
polidispersão (PDI), potencial zeta e tamanho de partícula no aparelho Zetasizer 
(Malvern, Reino Unido) que usa a técnica de espalhamento dinâmico de luz (Dynamic 
Light Scattering – DLS).  
  
Caracterização das micropartículas sólidas  
  
Microscopia eletrônica de varredura A morfologia das micropartículas sólidas de 
PHOSAL 50 SA+ (Lipoid, Alemanha), LIPOID S75-3 (Lipoid, Alemanha) e LIPOID S 20 
(Lipoid, Alemanha) foi observada utilizando um microscópio eletrônico de varredura 
(HITACHI, TM3000). Em fita de carbono, foram fixadas as amostras em pó e inseridas 
em atmosfera a vácuo, depois sendo digitalizadas e microfotografadas.  
  
Determinação do teor de cinamato de pentila  
  
A técnica de cromatografia líquida de ultra eficiência foi utilizada para determinação do 
teor de cinamato de pentila nas formulações. Uma amostra de 100 μL de nanoemulsão 
foi dispersa em 1 mL de acetonitrila (J. T. Baker, México) homogeneizada e centrifugada 
(Novatécnica NT-810, Brasil) a 4.000 rpm por 10 min. Para as micropartículas sólidas, 
30 mg do pó foi submetido a pulverização em cadinho de porcelana, disperso em 1 mL 
de acetonitrila, homogeneizado e centrifugado (Novatécnica NT-810, Brasil) a 4.000 rpm 
por 10 min. Para as duas preparações, 750 μL do sobrenadante foram retirados e 
analisados em um UHPLC (Shimadzu®, Modelo UFLC XR). 
 
Resultados e Discussões 

 
Preparação e Caracterização das nanoemulsões  
  
A técnica de homogeneização utilizando homogeneizador Ultra turrax representa uma 
técnica de alta energia, podendo levar a formação de nanoemulsões com tamanhos de 
partícula menores, assim como seus índices de polidispersão (PDI). As formulações 
contendo PHOSAL 50 SA+ (Lipoid, Alemanha) apresentaram menores tamanho de 
partícula em relação às outras lecitinas utilizadas com 81,0 ± 1,8 nm de tamanho de 
partícula e 0,22 de PDI, seguido de LIPOID S 20 (Lipoid, Alemanha) com 120,4 ± 4,9 
nm de tamanho de partícula e 0,22 de PDI e LIPOID S75-3 (Lipoid, Alemanha) com os 
maiores tamanhos de partícula de 150,9 nm e 0,22 de PDI. A maioria das formulações 
apresentou potencial zeta superior a -30 mV. O potencial zeta é um importante 
parâmetro de estabilidade para nanoemulsões, refletindo a força de repulsão entre as 
partículas carregadas adjacentes. A carga negativa das nanoemulsões pode estar 
relacionada a presença de grupos aniônicos no óleo, lecitina e tween 80. Muitos estudos 
que mostram o uso de lecitinas para produção de nanoemulsões utilizando métodos de 
alta energia apresentam tamanho de partícula entre 150 e 300 nm (KLANG; VALENTA, 
2011).  
  
Preparação e Caracterização das micropartículas sólidas  
  
A técnica de spray drying foi utilizada para secagem por atomização das nanoemulsões 
das diferentes lecitinas utilizando maltodextrina como adjuvante de secagem. A 
concentração da solução de maltodextrina empregada foi de 20 % (p/v), sendo 
adicionado 25 mL de nanoemulsão usando agitação magnética para homogeneização. 
Os pós obtidos após secagem apresentaram aspecto físico semelhante, com LIPOID S 
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75, aparentando mais homogeneidade. O rendimento após secagem para avaliar 
aproveitamento e viabilidade do procedimento foi maior para PHOSAL 50 SA+ (Lipoid, 
Alemanha) com rendimento acima de 30 % para as amostras avaliadas, com LIPOID S 
20 (Lipoid, Alemanha) apresentando menor rendimento. Ribeiro e colaboradores 
realizaram um estudo utilizando maltodextrina como um dos adjuvantes de secagem na 
microencapsulação de vitamina A por spray drying e observaram rendimento entre 19 e 
39 % para as formulações que continham maltodextrina (RIBEIRO et al., 2020) . As 
análises feitas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostraram que o tamanho 
das partículas de PHOSAL® 50 SA+ (Lipoid, Alemanha), LIPOID S75-3 (Lipoid, 
Alemanha) e LIPOID S 20 (Lipoid, Alemanha) variou entre 1,8 - 25 μm, algo que em 
ambientes aquosos para estas formulações não teria impacto aparente nos seus usos 
nesses ambientes como produto larvicida. Maior parte das partículas mostraram 
superfície rugosa, possivelmente causada pelo tempo de secagem, por elevadas 
temperaturas de entrada (130 °C) durante a secagem por atomização das misturas entre 
as nanoemulsões e soluções de maltodextrina. Um estudo avaliou a morfologia de 
partículas obtidas pela mesma técnica de secagem para proteína do soro de leite 
usando maltodextrina, e na temperatura de entrada de 140 ºC observou-se alta 
formação de partículas enrrugadas (BOTH et al., 2020). 
  
 Determinação de teor de cinamato de pentila  
  
As nanoemulsões de PHOSAL 50 SA+ (Lipoid, Alemanha), LIPOID S75-3 (Lipoid, 
Alemanha) e LIPOID S 20 (Lipoid, Alemanha) passaram por análise cromatográfica em 
um UHPLC (Shimadzu, Modelo UFLC XR). Na etapa de preparo das nanoemulsões foi 
adicionado cinamato de pentila para se obter concentração de 1 mg.mL-1. As 
nanoemulsões de PHOSAL 50 SA+ (Lipoid, Alemanha) apresentaram maior teor, com 
valor médio de 66 %, mostrando melhor capacidade de incorporação do cinamato de 
pentila. Nas formulações de LIPOID S75-3 (Lipoid, Alemanha) o teor de cinamato de 
pentila apresentou-se como o mais baixo, com valor médio de 29,8 %. Quanto a LIPOID 
S 20 (Lipoid, Alemanha) o valor médio do teor de cinamato de pentila foi de 52,8 %. 
Infelizmente para as micropartículas sólidas devido ao baixo rendimento após secagem, 
não foi possível avaliar o teor, pois o mesmo ficou abaixo do limite de quantificação do 
método utilizado. Para análises posteriores serão produzidas novas micropartículas 
sólidas com concentração mais alta de cinamato de pentila para a devida análise de 
teor. 
 
Conclusão 

 
Nanoemulsões foram produzidas com sucesso com três diferentes tipos de lecitina 
PHOSAL 50 SA+ (Lipoid, Alemanha), LIPOID S75-3 (Lipoid, Alemanha) e LIPOID S 20 
(Lipoid, Alemanha) utilizando homogeneizador Ultra turrax e com essa técnica foram 
obtidos menores tamanho de partícula, assim como valores de PDI. Dentre as lecitinas 
utilizadas o PHOSAL 50 SA+ apresentou as características mais desejadas levando em 
consideração tamanho de partícula, PDI, potencial zeta e incorporação do cinamato de 
pentila. Foram obtidas micropartículas sólidas após secagem por spray drying utilizando 
maltodextrina como adjuvante de secagem, sendo o rendimento maior do pó obtido 
quando usado o PHOSAL 50 SA+. Com a microscopia eletrônica de varredura foi 
possível observar nas micropartículas uma superfície rugosa devido a temperatura e o 
método de secagem utilizados. Novos estudos serão feitos para observar a viabilidade 
do uso do composto em água, além de análise de estabilidade, perfil de liberação, para 
possível aplicação como produto larvicida objetivando melhoria de biodisponibilidade do 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2002 

 

composto em água, além de uma nova alternativa para controle da liberação do princípio 
ativo usando nanoemulsões e micropartículas sólidas. 
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Nanoemulsões de cinamato de pentila produzidas com as lecitinas PHO (A), L20 (B) e 
L75 (C) 
 

 
Aspecto macroscópico do pó obtido por spray drying com maltodextrina para os 
sistemas de PHO (A), L20 (B) e L75 (C). 
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Morfologia da superfície de micropartículas produzidas com L20 (a), L75 (b) e PHO (c). 
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TÍTULO: Prevenção de flebite em pacientes submetidos a punção de cateter de inserção 

periférica 

Resumo 

Esse estudo teve como objetivo analisar as práticas de enfermagem relacionadas à 
prevenção de flebite em pacientes submetidos à punção de cateter de inserção 
periférica. Estudo observacional descritivo, realizado de fevereiro a março de 2020 em 
um hospital de ensino no Nordeste do Brasil. Os dados foram coletados por meio da 
observação não participante de 60 procedimentos de punção e dos cuidados realizados 
para a manutenção do cateter. Foram identificadas falhas como a ausência de 
higienização das mãos antes e após a punção e manipulação do cateter intravenoso 
periférico, assim como do uso de luvas e quebra da técnica asséptica durante o 
procedimento. Observaram-se também, falhas na fixação do cateter intravenoso 
periférico e monitorização da cobertura/curativo. Como aspectos positivos, viu-se que a 
maior parte das punções foram realizadas em locais anatomicamente corretos e 
utilizando calibre do cateter adequado. A habilidade técnica da equipe de enfermagem 
para a realização da inserção do cateter intravenoso periférico, resultou no êxito da 
punção na primeira tentativa. Os profissionais de enfermagem devem ser treinados 
constantemente para a adoção de cuidados necessários a prevenção de flebite, já que 
o conhecimento é essencial para promover mudanças de atitudes que se traduzam em 
melhoria da qualidade do cuidado de enfermagem. 
 
Palavras-chave: Cateterismo periférico; Dispositivo de Acesso Vascular; Flebite; Cuida 

TITLE: FLOW PREVENTION IN PATIENTS SUBJECT TO PERIPHERAL INSERTION 

CATHETER PUNCH 

Abstract 

This study aimed to analyze the nursing practices related to the prevention of phlebitis 
in patients submitted to peripheral insertion catheter puncture. Descriptive observational 
study, carried out from February to March 2020 in a teaching hospital in Northeastern 
Brazil. Data were collected through non-participant observation of 60 puncture 
procedures and the care taken to maintain the catheter. Failures were identified as the 
lack of hand hygiene before and after the puncture and manipulation of the peripheral 
intravenous catheter, as well as the use of gloves and breaking of the aseptic technique 
during the procedure. Failures in fixing the peripheral intravenous catheter and 
monitoring of the dressing / dressing were also observed. As positive aspects, it was 
seen that most punctures were performed in anatomically correct locations and using the 
appropriate catheter gauge. The technical skill of the nursing team to perform the 
insertion of the peripheral intravenous catheter, resulted in the success of the puncture 
on the first attempt. Nursing professionals must be constantly trained to adopt the care 
necessary to prevent phlebitis, since knowledge is essential to promote changes in 
attitudes that translate into improving the quality of nursing care. 
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Introdução 

O Cateter de Inserção Periférica (CIP) é definido como um importante e fundamental 
instrumento no processo de administração de fluidos, nutrientes, medicamentos e 
hemoderivados, diretamente na rede vascular do paciente, indicado para a ejeção de 
grandes quantidades, assim como em casos nos quais a via oral não é adequada para 
determinado tipo de substância (BRASIL, 2017; OLIVEIRA et al., 2019). Apesar de sua 
grande utilidade dentro da prática hospitalar, no que tange à aplicação de alguns 
medicamentos e demais líquidos, seu uso pode gerar danos, até mesmo irreversíveis, 
à saúde do paciente, como também crescimento de gastos, visto que pode aumentar o 
período de permanência hospitalar (JOHANN et al., 2016). Entre esses danos, existe a 
flebite que consiste em uma inflamação localizada e bastante prevalente na assistência. 
Ela é causada pelo uso da terapia intravenosa periférica, podendo ser de origem 
química, mecânica ou bacteriana, sendo percebida como um problema de grande 
magnitude dentro da prática clínica (MILUTINOVIĆ et al., 2015). Há alguns fatores que 
podem contribuir significantemente no desenvolvimento desse tipo de complicação, 
sendo classificados em: intrínsecos e extrínsecos ao paciente. O primeiro está ligado às 
próprias características individuais de cada paciente, enquanto o segundo diz respeito 
à assistência ofertada a esses clientes pela equipe de enfermagem, seja na inserção, 
manutenção ou retirada do CIP (BRAGA et al., 2018). Diante disso, sabe-se que essa 
atividade da punção venosa periférica é uma atividade desempenhada por profissionais 
da área da enfermagem, o que, sem dúvidas, requer conhecimento e atualização 
constantes, com o objetivo de minimizar os riscos e aumentar os benefícios aos 
pacientes (OLIVEIRA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016). Nesse sentido, ressalta-se a 
importância do conhecimento teórico-prático por parte do profissional da enfermagem, 
com a observação e identificação de fatores de risco, como também da flebite já 
instalada. Essas ações, propiciam ao paciente uma assistência de qualidade, segura, 
com redução de danos ao paciente, como também de custos adicionais aos serviços de 
saúde (MILUTINOVIĆ et al., 2015). Por serem os fatores relacionados a ocorrência de 
flebite em grande parte relacionados a fragilidades do processo de punção, ou quebra 
da técnica, justifica-se a realização do presente estudo. No qual objetivou-se analisar 
as práticas de enfermagem relacionadas à prevenção de flebite em pacientes 
submetidos à punção de cateter de inserção periférica. 
 
Metodologia 

 
Estudo observacional descritivo, realizado de fevereiro a março de 2020 em um hospital 
de ensino no Nordeste do Brasil. O serviço dispõe de leitos para pacientes que 
necessitam de internações clínicas e cirúrgicas, sendo as enfermarias o local de escolha 
para a realização do estudo desta pesquisa. Os dados foram coletados por meio da 
observação não participante de 60 procedimentos de punção e dos cuidados realizados 
para a manutenção do cateter de inserção periférica, realizados pelos profissionais da 
equipe de enfermagem em pacientes com idade igual ou maior que 18 anos de idade, 
submetidos ao procedimento de punção venosa imediatamente após admissão no 
serviço. A etapa de observação foi realizada por uma enfermeira e uma discente do 
Curso de Graduação em Enfermagem após treinamento. Os procedimentos de punção 
e manutenção do CIP foram acompanhados e observados antes, durante e após a 
prestação de cuidados da equipe de enfermagem durante o horário de trabalho dos 
profissionais. Para registro das informações coletadas, utilizou-se um instrumento 
desenvolvido pela pesquisadora com base nos itens preconizados no Procedimento 
Operacional Padrão (POP) adotado na instituição, com ênfase nas seguintes ações: 
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prévia higienização das mãos dos profissionais, escolha do CIP adequado ao diâmetro 
do vaso sanguíneo, escolha do local para inserção, preparação da pele e habilidade 
técnica do profissional. Após a realização da punção, os aspectos observados foram a 
fixação do CIP e a monitoração das condições da cobertura/curativo. Para o 
estabelecimento de parâmetros descritos na literatura com evidências científicas para 
gestão segura de TIV, foi realizado o levantamento de artigos pertinentes na Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde 
(Lilacs), utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Cateterismo periférico; 
Dispositivo de Acesso Vascular; Flebite; Cuidados de Enfermagem. A pesquisa foi 
apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o número de 
parecer 3.393.412 e do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 
11647219.1.0000.5292. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram realizadas observações em 60 procedimentos de punção venosa periférica e 
identificou-se falhas nas etapas de higienização das mãos dos profissionais antes e 
após o procedimento, uso inadequado de luvas, quebra da técnica asséptica na 
preparação da pele para punção, fixação e monitoração das condições da 
cobertura/curativo inadequadas. Os aspectos positivos identificados foram a escolha do 
diâmetro do CIP adequada ao vaso sanguíneo, a escolha correta do local anatômico 
para inserção do cateter e a habilidade técnica do profissional. A punção venosa 
periférica é um dos procedimentos mais comuns dentro da prática da equipe de 
enfermagem na alta e média complexidade. Porém, apesar dos cuidados, os cateteres 
podem gerar danos inestimáveis a esse paciente, podendo ser locais ou até mesmo 
sistêmicos. Por isso, exige que esses profissionais estejam sempre atentos às 
alterações que o CIP pode trazer (OLIVEIRA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016; COSTA; 
FRANÇA; PAULA, 2017). Entre as principais complicações da terapia de infusão venosa 
está a flebite que é uma inflamação a qual é responsável por gerar dor e desconforto 
localizado, como também altera a mobilidade do membro e compromete o vaso afetado 
no que tange a terapia venosa. Além disso, o quadro clínico pode evoluir negativamente, 
pois surge a possibilidade de uma esclerose do vaso, pausa da terapia e 
desenvolvimento de maior estresse para o paciente, tendo em vista que esse pode vir 
a precisar de um cateter venoso central (TERTULIANO et al., 2014; COSTA; FRANÇA; 
PAULA, 2017). Em um estudo transversal com questionário, concluiu que a maioria (67, 
6% do total) dos profissionais enfermeiros acreditam que a flebite é uma grande 
complicação dentro da assistência, enquanto isso, os demais (⅓ dos enfermeiros que 
responderam o questionário) acreditam que seja um problema mediano dentro do 
serviço oferecido aos usuários do sistema. Coerentemente, outro estudo afirma que 
7,5% dos pacientes que participaram da pesquisa desenvolveram a flebite 
(MILUTINOVIĆ et al., 2015; ROS et al., 2017). Quanto à flebite, sabe-se que esse 
diagnóstico é de competência do enfermeiro, pois é ele o responsável por definir os 
cuidados a serem realizados, fiscalizar os seus cumprimentos, a qualidade, como 
também observar todo o processo de evolução do seu paciente, para que as medidas 
de prevenção e as condutas de reabilitação sejam tomadas da melhor maneira possível 
(COSTA; FRANÇA; PAULA, 2017). Conforme abordado, é possível perceber que existe 
um conjunto de ações que podem ser tomadas para que as chances de evolução ou até 
mesmo de surgimento dessas complicações sejam reduzidas. Nessa análise, percebe-
se que o cuidado desempenhado pela enfermagem é de suma importância para a 
prevenção de flebite durante a administração de fluídos e devem ser ofertadas de forma 
segura e baseada em conhecimento teórico científico (BRAGA et al., 2018; INOCÊNCIO 
et al., 2017). Entre essas ações, pode-se listar: competência da equipe por inteiro, ou 
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seja, embasamento teórico e científico, prática bem estabelecidas; qualidade dos 
materiais utilizados na punção; preparo do material; assepsia do local; manejo dos 
medicamentos e a forma como são administrados; a avaliação constante do CIP, de 
modo a identificar precocemente sinais flogísticos, de extravasamento, 
impermeabilidade; processo de remoção e cuidados pós retirada podem influenciar na 
redução, como também no diagnóstico precoce da flebite nos pacientes em terapia 
intravenosa (BRAGA et al., 2018; INOCÊNCIO et al., 2017). Em relação a segurança do 
procedimento de punção venosa a Agência Nacional da Vigilância Sanitária (ANVISA), 
destaca: a higiene das mãos, escolha do local e CIP adequado para inserção, 
preparação da pele, fixação apropriada, monitorização da cobertura/curativo e punções 
realizadas por profissionais tecnicamente habilitados. É importante destacar também, 
que o uso de luvas não substitui a necessidade de higiene das mãos e deverá ser 
realizada antes e após tocar o sítio de inserção do cateter, bem como antes e após a 
inserção, remoção, manipulação ou troca de curativo (BRASIL, 2017). Além dessas 
medidas, outro estudo aponta que a seleção correta da veia, realizada pelo profissional 
de enfermagem, é de extrema importância, pois a falta de êxito nesse procedimento 
gera uma busca por outros locais de inserção, o que provoca um sofrimento ainda maior 
ao paciente. Por isso, é de total importância que os técnicos ou enfermeiros escolham, 
inicialmente, a região dorsal dos membros superiores, com intuito de reduzir a 
magnitude e o número de agravos (MELO et al., 2015). Outrossim, existe também a 
técnica do flushing que se revela como um importante indicador da qualidade da 
assistência, tendo em vista que esse procedimento é responsável pela diminuição de 
obstrução, da dor e do desconforto gerado pelo CIP. Por outro lado, o estudo de Danski 
et al (2015) revelou que maior parte dos pacientes estudados (55% da amostra) 
desenvolveu flebite devido ao período de permanência do cateter por um tempo maior 
que 3 dias (BRASIL, 2017; DANSKI et al., 2015). Apesar da grande importância desses 
profissionais quanto aos cuidados em relação ao CIP, estudos revelam que o 
conhecimento a respeito dos fatores de risco e também do manejo do acesso venoso 
ainda é deficiente (OLIVEIRA et al., 2019). Outro estudo, que verificou o nível de 
conhecimento dos profissionais da área da enfermagem em relação às técnicas de 
inserção do CIP, concluiu que a maioria desses trabalhadores apresentava insegurança 
quanto ao procedimento (ALVES et al., 2019). Esses destaques da literatura revelam a 
necessidade de investimento em capacitação dos profissionais e sensibilização para 
implementação de ações voltadas a segurança do paciente que necessita de terapia 
intravenosa. 
 
Conclusão 

 
A análise das práticas de enfermagem relacionadas à prevenção de flebite em pacientes 
submetidos à punção de cateter de inserção periférica, possibilitaram a identificação de 
fragilidades nas etapas de higienização das mãos dos profissionais antes e após o 
procedimento, uso de luvas, técnica asséptica na preparação da pele para punção e 
monitoração das condições da cobertura/curativo. Os aspectos positivos observados 
foram a escolha adequada do diâmetro do CIP, o local anatômico e a habilidade técnica 
dos profissionais de enfermagem. Apesar da punção venosa com o uso do CIP ser um 
procedimento de baixa complexidade, sua realização pode acarretar danos à saúde dos 
pacientes. Daí a importância de todas as ações relacionadas ao procedimento de 
punção venosa, serem desenvolvidas pela equipe de enfermagem com embasamento 
em evidências científicas. Assim, destaca-se a importância de investimento em 
educação permanente aos profissionais de enfermagem, bem como a incorporação na 
prática das ações preconizadas no procedimento operacional padrão de punção venosa 
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adotado na instituição, visando uma assistência qualificada e a promoção da segurança 
do paciente. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA CINEMÁTICA 3D DA ESCÁPULA EM ATLETAS DE 

ARREMESSO COM E SEM DOR NO OMBRO 

Resumo 

Introdução: O controle eficiente da escápula fornece suporte durante a realização dos 
movimentos de elevação do membro superior. Alterações da cinemática escapular 
estão associadas a disfunções do ombro. Em atletas de esportes como handebol e vôlei, 
há um estresse excessivo na região do ombro devido à alta velocidade e repetição dos 
movimentos, fator que pode influenciar na presença de dor e alterações da cinemática 
escapular. Objetivo: Comparar a cinemática da escápula durante a elevação e rotações 
do ombro no plano escapular em atletas de vôlei e de handebol com e sem dor no 
ombro. Métodos: 37 atletas de vôlei e handebol foram alocados em dois grupos por meio 
de autorrelato da dor e função: grupo com dor no ombro dominante (GCD) totalizando 
18 atletas e grupo sem dor no ombro (GSD) composto por 19 atletas. A cinemática 
escapular foi avaliada durante o movimento de elevação e depressão do braço no plano 
escapular, rotação medial e lateral máximas com o ombro a 90° de abdução. Os 
movimentos escapulares foram analisados utilizando o sistema de rastreamento 
eletromagnético. Resultados e discussão: Foi encontrada redução da inclinação 
posterior da escápula no GCD durante a rotação lateral máxima de ombro, nos 30º, 60º 
e 90º de elevação e nos 30°, 60º, 90° e 120º de depressão do braço (p>0,05). Não houve 
diferença entre os grupos no tocante as demais variáveis avaliadas. Conclusão: Atletas 
de vôlei e handebol com dor no ombro apresentam alteração na cinemática escapular. 
 
Palavras-chave: avaliação. biomecânica. fisioterapia esportiva. 

TITLE: ANALYSIS OF THE 3D KINEMATICS OF THE SCHOOL IN SHOULDERING 

ATHLETES WITH AND WITHOUT SHOULDER PAIN 

Abstract 

Introduction: Efficient control of the scapula support during the lifting movements of the 
upper limb. Changes in scapular kinematics are associated with shoulder dysfunctions. 
In sports athletes such as handball and volleyball, there is excessive stress in the 
shoulder region due to high and repetitive movements, a factor that can occur in the 
presence of pain and changes in scapular kinematics. Objective: To compare the 
scapular kinematics during shoulder elevation and rotations in the scapular plane in 
volleyball and handball athletes with and without shoulder pain. Methods: 37 volleyball 
and handball athletes were allocated to two groups through self-report of pain and 
function: group with dominant shoulder pain (GCD) totaling 18 athletes and group without 
shoulder pain (GSD) composed of 19 athletes. Scapular kinematics was evaluated 
during the elevation and depression of the arm in the scapular plane, medial rotation and 
lateral maxims with shoulder at 90 ° of abduction. Scapular movements were made using 
the electromagnetic tracking system. Results and discussion: Reduction of the great 
posterior scapula was found in the GCD during maximal lateral shoulder rotation, at 30º, 
60º and 90º of elevation and at 30 °, 60º, 90 ° and 120º of arm depression (p> 0, 05). 
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There was no difference between the groups regarding the variables evaluated. 
Conclusion: Volleyball and handball athletes with shoulder pain change the scapular 
kinematics. 
 
Keywords: Assessment. biomechanics. sports physiotherapy. 

Introdução 

O complexo do ombro é formado por três articulações sinoviais - esternoclavicular, 
acromioclavicular e glenoumeral, e uma articulação fisiológica - escápulotorácica 
(KAPANJI). A interação coordenada dessas estruturas articulares e musculares, 
associadas a componentes capsulo-ligamentares é fundamental para a realização dos 
movimentos multidirecionais do braço (Neumann, 2011). 
O movimento escapular ocorre atráves do movimento simultânea das articulações 
acromioclavicular e esternoclavicular (INMAN, 1994; TEECE, 2008), permitido que a 
escápula mova-se no gradil costal e realize movimentos no plano sagital (inclinação 
anterior e posterior), frontal (rotação superior e inferior) e transverso (rotação interna, 
rotação externa) (LUDEWIG et al., 2009). Em repouso, a escápula encontra-se rodada 
internamente (30° à 45°), inclinada anteriormente (10° à 20°) e rodada superiormente 
(10° à 20°) (Houglum; Bertoti, 2014; Neumann, 2011; Ludewig et al., 2009). 
Durante a elevação do braço ocorre uma leve diminuição na rotação interna, aumento 
na rotação superior e na inclinação posterior da escápula (Ludewig et al., 2009), 
permitindo a preservação do espaço subacromial. Alterações desses movimentos pode 
reduzir esse espaço, com isso, durante a elevação do braço pode haver choque entre a 
cabeça umeral e as tecidos moles contidas no espaço subacromial, podendo favorecer 
o desenvolvimento ou agravar tendinopatias do manguito rotador, bem como rupturas 
parciais e totais destes tendões (Neer, 1983; Soslowsky, 2002). 
Alterações na cinemática da escápula foram observadas em indivíduos com patologias 
degenerativas do ombro (Colau et al., 2017). Estudos apontam que modificações como 
redução da rotação superior escapular (Lawrence et al., 2014; Su et al., 2004; Endo et 
al., 2001; Lin et al., 2005; Ludewig, Cook 2000) e inclinação posterior (Endo et al., 2001; 
Lin et al., 2005; Ludewig, Cook 2000; Lukasiewicz et al., 1999) foram observados em 
indivíduos com síndrome do impacto do subacromial (Colau et al., 2017;  Ludewig, 
Reynolds 2009). Apesar disso, um estudo obteve achados diferentes mostrando 
aumento na rotação superior e inclinação posterior da escápula em indivíduos SIS 
(Mcclure et al., 2006). Já outros estudos nessa população não observaram diferenças 
na rotação superior (Graichen et al., 2001; Hérbert et al., 2002; Lukasiewicz et al., 1999) 
e na inclinação posterior (Hérbert et al., 2002) entre sintomáticos e controle. 
Em atletas de esportes de arremesso, devido sobrecargas impostas pelo gesto repetitivo 
ao longo dos anos, foram evidenciadas adaptações morfológicas e teciduais na região 
do complexo do ombro, que podem estar associadas a lesão (COOLS; PALMANS; 
JOHANSSON, 2014) e a alterações da cinemática escapular (BORICH et al., 2006). Foi 
evidenciado diminuição da rotação superior da escápula em atletas arremessadores de 
beisebol comparado com atletas de outras posições (Laudner et al., 2007) e também 
em atletas de vôlei com dor no ombro comparado a assintomáticos (Leong et al., 2017). 
Lin et al. (2010) observaram redução da inclinação posterior escapular em atletas de 
beisebol sintomáticos comparado ao grupo assintomático. Também foi encontrada 
redução da inclinação posterior da escápula durante a rotação interna do ombro em 
atletas de beisebol e softbol (Borich et al., 2006). No entanto, o estudo de Laudner et al. 
(2006) mostrou aumento da inclinação posterior em atletas de beisebol sintomáticos, 
além de não encontrarem diferenças na rotação superior escapular em atletas 
sintomáticos de beisebol (Laudner et al., 2006; Lin et al., 2010). 
A literatura apresenta vários resultados conflitantes, principalmente envolvendo 
alterações da cinemática escapular em atletas de arremesso, além da escassez de 
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estudos com atletas de outras modalidades de esporte de arremesso. Dessa forma, é 
necessária investigação mais detalhada nos padrões de movimento escapular em 
atletas de arremesso sintomáticos comparando sua variabilidade com atletas 
assintomáticos. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo transversal realizado no departamento de fisioterapia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte que teve a participação de 37 homens e 
mulheres, atletas de vôlei e handebol, recrutados por meio de divulgação em redes 
sociais e convidados durante treinos da modalidade na cidade de Natal/RN. 
Para inclusão no estudo era necessário ter idade entre 18 e 40 anos, ser praticante das 
modalidades de vôlei e handebol com prática semanal de no mínimo quatro horas e 
ininterrupta pelo menos por um ano. Foram excluídos da pesquisa os indivíduos que 
foram submetidos a procedimento cirúrgico e/ou apresentaram histórico de fratura no 
ombro (GUNEY et al., 2016), histórico de luxação/subluxação de ombro recorrente 
(CIEMINSKI et al., 2015), apresentaram dificuldade em elevar o braço até 120° 
(MICHENER et al., 2005), realizaram tratamento com injeção de corticóide nos 3 meses 
anteriores a avaliação (GUNEY et al., 2016), apresentaram disfunção cervical (ROSA et 
al., 2016), estavam em tratamento fisioterapêutico (ROSA et al., 2016), apresentaram 
disfunção neurológica ou sistêmica (GUNEY et al., 2016); e apresentaram dor severa 
(EVA 9-10) durante a prática esportiva. 
Foi explicado aos indivíduos os objetivos, métodos da pesquisa, assim como seus riscos 
e benefícios, e aqueles que concordaram com a participação assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Em seguida, os indivíduos preencheram uma ficha de avaliação com os dados 
demográficos e questionários a fim de avaliar a elegibilidade de acordo com os critérios 
de inclusão e exclusão, além de responderem a versão brasileira dos questionários 
Penn shoulder score (PSS) e Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) com o 
propósito de designar os participantes para o grupo com dor no membro dominante 
(GCD), composto por indivíduos que apresentaram pontuação 4-8 no domínio de 
exercício extenuante do PSS e > 6 no módulo de esportes do DASH, e o grupo sem dor 
no membro dominante (GSD), composto por participantes que apresentaram pontuação 
0-3 no domínio de exercício extenuante do PSS e 4-6 no módulo de esportes do DASH 
(HARRINGTON; MEISEL; TATE, 2014). Ao final o GCD apresentou um total de 18 
indivíduos e o GSD 19 indivíduos, como vemos na figura 1. 
A coleta dos dados da movimentação tridimensional escapular foi realizada através do 
sistema de rastreamento eletromagnético Flock of Birds (Ascension Technologies, 
Burlington, VT) associado ao software Motion Monitor (Innovative Sports Training, 
Chicago, IL). 
Os indivíduos foram orientados a ficar em pé em posição neutra para a fixação de três 
sensores eletromagnéticos à pele utilizando fita dupla face nos seguintes pontos 
anatômicos: no esterno, inferiormente à fúrcula esternal; numa superfície plana na parte 
posterior e medial do processo do acrômio; e um afixado a um manguito preso com 
velcro ao braço dos indivíduos, diretamente acima dos epicôndilos do úmero (LUDEWIG 
et al., 2009; LUDEWIG, BEHRENS, MEYER, SPODEN, e WILSON, 2004; TEECE et al., 
2008). O transmissor estava posicionado diretamente atrás do ombro testado. 
Um sensor conectado a uma ponteira, denominada stylus, foi usado para a digitalização 
dos pontos anatômicos e construção do sistema de coordenadas para cada articulação 
(LUDEWIG e COOK, 2000). Os sistemas de coordenadas anatômicas foram 
estabelecidos pela palpação e digitalização das marcas anatômicas de acordo com o 
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protocolo recomendado pela Sociedade Internacional de Biomecânica - ISB (WU et al., 
2005). 
Os pontos anatômicos demarcados no protocolo foram: 1) para o tórax – fúrcula 
esternal, processo espinhoso da sétima vértebra cervical (C-7), processo espinhoso da 
oitava vértebra torácica, e processo xifóide; 2) para a escápula – raiz da espinha da 
escápula, ângulo póstero-lateral do acrômio, e ângulo inferior da escápula; 3) para o 
úmero – epicôndilo medial, epicôndilo lateral e o centro da cabeça umeral, que foi 
estimado movendo passivamente o braço em amplitudes curtas de rotação em várias e 
diferentes posições (TEECE et al., 2008). 
Após completar a digitalização, os indivíduos permaneceram em posição neutra em 
bipedestação, com seus braços em repouso ao lado do corpo, por aproximadamente 
cinco segundos, enquanto os valores angulares foram registrados (LUDEWIG et al., 
1996; YANG, LU, CHOU, CHANG, e LIN, 2009). Em seguida, os indivíduos foram 
orientados a realizar duas repetições da elevação do braço no plano escapular, rotação 
medial (RM) e rotação lateral (RL) máximas em uma velocidade controlada através de 
um metrônomo, levando 3 segundos para realizar o movimento e 3 segundos para 
retornar a posição inicial. Para elevação do braço foi posicionado um cano de policloreto 
de vinil (PVC) logo a frente e lateral ao indivíduo para guiar o movimento. Para as 
rotações foi posicionado um suporte para manter o braço em 90º de abdução de ombro 
e 90º de flexão de cotovelo. A cinemática escapular foi avaliada nos 30º, 60º, 90º e 120º 
de elevação e depressão do braço no plano escapular, assim como na RM e RL 
máximas de ombro. 
Os dados foram analisados estatisticamente de forma descritiva e inferencial. Média e 
desvio padrão foram calculados para todos os dados demográficos e variáveis 
dependentes. No tocante às análises inferenciais, inicialmente, foi empregado o teste 
de normalidade de Shapiro-Wilk para classificar a distribuição de cada variável. 
A fim de realizar a comparação entre grupos (GCD e GSD) foi utilizado o test t 
independente para as variáveis com distribuição normal e o teste Mann-whitney para as 
variáveis com distribuição não paramétrica. Foi utilizado ainda o teste Qui-quadrado 
para as variáveis categóricas. 
Todos os testes foram realizados com auxílio do software StatisticalPackage for 
theSocial Sciences– SPSS, versão 20.0, e o nível de significância adotado foi de α ≤ 
0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
Não foram encontradas diferenças entre os grupos quanto à idade, dominância, altura, 
IMC, tempo de prática, idade de início, quantidade de prática semanal, tipo de esporte 
e dor em repouso. Entretanto observa-se no GCD maior massa corporal (diferença entre 
médias: 8,8), mais indivíduos do sexo masculino, maior média de dor nos domínios de 
dor em atividades extenuantes (diferença entre médias: 4,8), dor em atividades normais 
(diferença entre médias: 2,3) e menor satisfação (diferença entre médias: 2,6) 
evidenciados pelo PSS. 
Além disso, observa-se menor escore de função no PSS (p<0,05) (diferença entre 
médias: 22,1) e no DASH tanto na função geral do membro superior (diferença entre 
médias: 17,0) quanto em atividades esportivas (diferença entre médias: 6,0) (p<0,05), 
como nota-se na tabela 1, evidenciando a diferença entre os grupos na função 
autorrelatada, a qual é clinicamente importante, uma vez que a diferença entre as 
médias dos grupos ultrapassa a mínima diferença clinicamente importante de ambos os 
questionários (LEGGIN et al., 2006, FRANCHIGNONI et al., 2014). 
Na tabela 2 observa-se o resultado da análise da cinemática escapular nos momentos 
de elevação e depressão do braço, apontando uma menor inclinação posterior no GCD 
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durante os 30°, 60° e 90° de elevação do braço (diferença entre médias: 4,2; 3,5; 3,0, 
respectivamente), como também nos 120°, 90°, 60° e 30° durante a descida (diferença 
entre médias: 3,8; 4,4; 3,9; 4,1, respectivamente) em comparação ao GSD. Nos 
movimentos de rotação interna e rotação superior não foram encontradas diferenças 
entre os grupos nos graus avaliados de elevação e depressão do braço no plano 
escapular. 
Esse resultado se assemelha aos achados de Lin et. al., que observou diminuição da 
inclinação posterior durante elevação do braço no plano escapular em atletas amadores 
e universitários de beisebol sintomáticos. Essa alteração na inclinação posterior pode 
estar relacionada ao encurtamento ou tensão do músculo peitoral menor em virtude da 
sua capacidade de resistir à inclinação posterior (Borstad et al., 2005; Ludewig, 
Reynolds 2009), uma vez que é um músculo que estimula a inclinação anterior da 
escápula e pode alterar o posicionamento de repouso e cinemática escapular durante 
elevação do braço, considerando sua origem e inserção (ROSA et al., 2016). 
Apesar disso, outros estudos não encontraram diferença (Leong et. al) ou encontraram 
aumento da inclinação posterior (Laudner et. al.), contradizendo nossos achados. 
Mesmo assim, essa divergência pode ser atribuída às diferentes formas de avaliação 
utilizadas. Um dos estudos realizou a avaliação através da análise de movimentos por 
sistemas de câmeras (Leong et al. 2017), enquanto em outros estudos a escápula foi 
avaliada em outros planos de movimento, além de os atletas serem de esportes 
distintos. Apesar disso, percebe-se uma consistência na literatura quanto à redução da 
inclinação posterior escapular em outras populações sintomáticas e não atletas (Lin et 
al., 2005; Ludewig PM , Cook 2000; Ludewing, Reynolds, 2009; Endo et al., 2001; 
Lukasiewicz et al., 1999). 
No tocante a rotação superior da escápula nosso estudo não encontrou diferença na 
comparação entre grupos, assim como Laudner et al. e Lin et. al. Em contraste, Leong 
et al., apontou redução na rotação superior da escápula em atletas de vôlei sintomáticos 
comparado a assintomáticos, diferença de 2°. Porém, nesse estudo a escápula foi 
avaliada no movimento de abdução, enquanto nosso estudo avaliou o movimento de 
elevação no plano escapular, e o movimento de rotação superior escapular é 
influenciada pelo plano de movimento e ângulo de elevação do braço (Ludewig et al., 
2009). Laudner et al., 2007 também encontrou redução da rotação superior escapular 
em atletas arremessadores de beisebol, entretanto, os indivíduos não apresentavam 
queixas de dor no ombro e foi utilizado um inclinômetro digital como forma de avalição, 
diferente dos nossos procedimentos. 
Com relação a rotação interna da escápula não foram encontradas diferenças entre os 
grupos, assim como em nenhum dos estudos citados que avaliaram atletas de 
arremesso. A rotação interna escapular apresenta variação de movimento para 
elevação do braço no plano escapular, flexão e abdução (Ludewig et al., 2009), 
realizando algum grau de rotação externa nos últimos graus de elevação de cada plano 
(Ludewig, Braman 2011). 
Na tabela 3 pode-se observar o resultado da análise de cinemática escapular no 
momento de rotação lateral e medial máximas, apontando menor inclinação posterior 
escapular no GCD comparado ao GSD (diferença entre médias: 6,7) no movimento de 
RL máxima. Da mesma forma, associamos essa diferença a um possível encurtamento 
ou tensão do músculo peitoral menor que altera a posição da escápula ainda em 
repouso e pode alterar sua cinemática. Nosso estudo, porém, não avaliou essa variável. 
Diferente dos nossos achados Borish et al. (2006) observaram uma redução da 
inclinação posterior da escápula durante a rotação medial do ombro em atletas de 
beisebol e softbol. Seus atletas, no entanto, além de não apresentarem sintomatologia 
no ombro, apresentavam déficit de rotação medial da glenoumeral, que pode estar 
associado a presença de rigidez em estruturas posteriores do ombro. 
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No tocante as variáveis de rotação superior e interna da escápula não foram 
encontradas diferenças, assim como não houve diferença entre grupos para todas as 
variáveis escapulares analisadas durante o movimento de rotação medial máxima de 
ombro. 
Nosso estudo apresenta algumas limitações como a não realização de testes 
específicos para distinção de patologias na região do complexo do ombro com propósito 
de correlacionar as alterações cinemáticas com condições clínicas e a disparidade da 
quantidade homens e mulheres em cada grupo. São necessários estudos prospectivos 
para determinar a causa e efeito das alterações da cinemática escapular e patologias 
no ombro. 
 
Conclusão 

 
Atletas de vôlei e handebol com dor no ombro apresentam redução na inclinação 
posterior escapular durante a rotação medial máxima de ombro, assim como no arco 
ascendente e descendente de elevação do braço no plano escapular. Nesse contexto, 
avaliar a cinemática e fatores que influenciam o movimento escapular é um ponto 
importante para traçar programas de exercício eficientes. 
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Fluxograma representando o recrutamento e alocação dos indivíduos 
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TÍTULO: Efeito da Dieta Cardioprotetora Brasileira e nozes sobre parâmetros 

cardiometabólicos em pacientes no pós-infarto agudo do miocárdio: um ensaio clínico 

randomizado (estudo DICA-NUTS) 

Resumo 

 
A doença arterial coronariana (DAC) é a principal causa de morte em todo o mundo. 
Padrões dietéticos e alimentos funcionais podem ter um papel importante no manejo de 
fatores de risco cardiovascular como obesidade e dislipidemia, bem como em 
biomarcadores de inflamação e estresse oxidativo. Porém, pouco se sabe quanto ao 
efeito de dietas e nutrientes específicos sobre esses parâmetros em indivíduos 
acometidos por infarto agudo do miocárdio (IAM). A Dieta Cardioprotetora Brasileira 
(DicaBr) é baseada nas recomendações das diretrizes nutricionais brasileiras e em uma 
estratégia de educação nutricional única e lúdica. Em um estudo piloto, esta dieta foi 
efetiva na redução da pressão arterial (intragrupo) e massa corporal (entre grupos) em 
indivíduos com doença cardiovascular (DCV) estabelecida. Entre os 18 pacientes 
analisados até o presente momento, 13 deles são do sexo masculino, representando 
72,2% da população do estudo e a idade média dos voluntários foi de 58 anos. As 
características basais apresentaram um alto valor no que concerne ao LDL-c 89,93 ± 
50,05 mg/dL no grupo intervenção e 107 ± 37,91 mg/dL no grupo controle, um baixo 
valor de HDL-c, 38,38 ± 7,15 mg/dL e 37 ± 10,52 mg/dL no grupo intervenção e grupo 
controle, respectivamente, e alto valor de triglicerídeos, sendo 160,67 ± 111,25 mg/dL e 
156 ± 36,49 mg/dL. 
 
 
Palavras-chave: Doença cardiovascular. Dieta cardioprotetora. Nozes. 

TITLE: Effect of the Brazilian Cardioprotective Diet and nuts on cardiometabolic 

parameters in post-acute myocardial infarction patients: a randomized clinical trial 

(DICA-NUTS study 

Abstract 

Coronary artery disease (CAD) is the leading cause of death worldwide. Dietary patterns 
and functional foods can play an important role in the management of cardiovascular risk 
factors such as obesity and dyslipidemia, as well as in biomarkers of inflammation and 
oxidative stress. However, little is known about the effect of specific diets and nutrients 
on these parameters in individuals with acute myocardial infarction (AMI). The Brazilian 
Cardioprotective Diet (DicaBr) is based on the recommendations of the Brazilian 
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nutritional guidelines and on an unique and entertaining nutritional education strategy. In 
a pilot study, this diet was effective in reducing blood pressure (intragroup) and body 
mass (between groups) in individuals with established cardiovascular disease (CVD). 
Among the 18 patients analyzed so far, 13 of them are male, representing 72.2% of the 
study population and the average age of the volunteers was 58 years. Baseline 
characteristics showed a high value with regard to LDL-c 89.93 ± 50.05 mg / dL in the 
intervention group and 107 ± 37.91 mg / dL in the control group, a low HDL-c value, 38, 
38 ± 7.15 mg / dL and 37 ± 10.52 mg / dL in the intervention group and control group, 
respectively, and high triglyceride value, being 160.67 ± 111.25 mg / dL and 156 ± 36.49 
mg / dL. 
 
Keywords: Cardiovascular disease. Cardioprotective diet. Nuts. 

Introdução 

Atualmente, as Doenças Cardiovasculares (DCV) representam uma alta mortalidade no 
mundo. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 17 milhões de 
pessoas morrem a cada ano mundialmente por doenças cardiovasculares (DCV), sendo 
essa a maior causa registrada de óbitos (WHO,2017). No Brasil, o Infarto Agudo do 
Miocárdio (IAM) é uma das complicações clínicas da Doença Arterial Coronariana (DAC) 
e, segundo dados do Ministério da Saúde, acomete aproximadamente 300.000 
brasileiros anualmente (Ministério da Saúde, 2017). Entre 1987 e 1988 e 2008 e 2009, 
a diminuição do consumo de alimentos saudáveis e o aumento do consumo de 
alimentos ultraprocessados contribuíram para um incremento de aproximadamente 
3.200 mortes por DAC (Rezende LF et al., 2016). 
Nesse contexto, entre os fatores de risco das doenças cardiovasculares, tem-se dietas 
inadequadas, sedentarismo, uso de tabaco e uso nocivo do álcool. Os efeitos desses 
fatores comportamentais de risco podem se manifestar em indivíduos por meio de 
pressão arterial elevada, glicemia alta, hiperlipidemia, sobrepeso e obesidade (WHO, 
2017). Assim, a dislipidemia, que é caracterizada pelos elevados níveis de lipídios no 
sangue, é uma morbidade frequente nos pacientes com DAC, e sabe-se que padrões 
alimentares e a ingestão de nutrientes podem ter um papel importante tanto na gênese 
quanto na prevenção das dislipidemias (Shridhar K et al., 2018). 
Dessa forma, um padrão alimentar não saudável, caracterizado pelo elevado consumo 
de carne vermelha, carnes processadas, grãos refinados, manteiga, e baixo consumo 
de frutas e vegetais estão associados ao risco de DAC (Zhang XY et al., 2015). O 
consumo de alimentos ultraprocessados que costumam ter um maior teor de gordura 
total, gordura saturada, adição de açúcar, densidade de energia e sal, juntamente com 
uma menor densidade de fibra e vitaminas, também está vinculado ao comprometimento 
da saúde cardiometabólica (Srour B et al., 2019). Assim, padrões alimentares saudáveis 
como os propostos pela American Heart Association (AHA) e a MeDiet são exemplos 
de uma alimentação cardioprotetora, com impacto direto sobre os lipídeos sanguíneos 
(Lichtenstein AH et al., 2006). 
No Brasil, recentemente foi elaborada a Dieta Cardioprotetora Brasileira (DicaBr), com 
a finalidade de reduzir o risco cardiovascular de pessoas com sobrepeso ou obesidade, 
hipertensão, diabetes, níveis elevados de colesterol e/ou triglicerídeos, histórico de 
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), histórico de de cirurgia de revascularização ou 
histórico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) (Brasil, 2018). A proposta da DicaBr é 
garantir uma ingestão adequada de nutrientes a partir de uma dieta local apropriada e 
acessível, ou seja, não necessariamente por alimentos que compõem a MeDiet que 
costumam ser inacessíveis para grande parte da população brasileira. Em um estudo 
piloto (Weber B et al., 2012), a DicaBr foi efetiva na redução da pressão arterial e na 
massa corporal em indivíduos com risco cardiovascular, no entanto seus efeitos nos 
lipídeos plasmáticos não foram investigados de forma robusta. 
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Entre os alimentos cardioprotetores da DicaBr, tem-se o feijão, as frutas, legumes, 
cereais integrais, as castanhas e azeite. As nozes verdadeiras são frutas secas, 
espessas e muitas vezes contêm espinhos que recobrem sua semente (Judd WS et al., 
2002), em relação a qualidade protéica, esses alimentos apresentam uma boa parte dos 
aminoácidos essenciais, com exceção da lisina e dos aminoácidos sulfurados. Além 
disso apresentam um bom perfil de ácidos graxos, além disso, conteúdo considerável 
de fitoesteróis, com 100 a 200 mg de β-sitosterol por 100 gramas de óleo; altos teores 
de vitamina E e de selênio e, em alguns casos, de fibra alimentar, especialmente de 
fibras insolúveis (Freitas e Naves, 2010). Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é de 
identificar se a ingestão diária de castanhas altera o perfil lipídico, glicemia de jejum, 
peso e IMC em pacientes pós IAM. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um ensaio clínico randomizado cuja população é composta por pacientes 
diagnosticados com IAM recente (60 a 180 dias). Como critérios de inclusão, os 
pacientes deveriam ter idade maior ou igual 40 anos e terem sido diagnosticados com 
IAMCSST ou IASSST prévio, definido conforme a V Diretriz Brasileira Sobre 
Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose Departamento de Aterosclerose da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, e às VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia e devidamente comprovado por meio de registros 
médicos. 
Foram excluídos pacientes com indicação de cirurgia de revascularização miocárdica 
(enxerto/bypass); HIV positivo em tratamento/Sida; Doenças inflamatórias crônicas; 
Câncer; Dependência química/etilismo; Uso crônico de anti-inflamatórios, 
anticonvulsivantes e drogas imunossupressoras; Gravidez ou lactação; Usuários de 
cadeiras de rodas sem condições de avaliação antropométrica; Obesidade extrema 
(IMC ≥40kg/m²); Uso de suplementos dietéticos; Rejeição/alergia ao consumo de 
oleaginosas e participação em outros estudos randomizados. 
Sobre a logística do estudo, o convite aos participantes ocorreu primeiramente a partir 
de convite via ligação telefônica para indivíduos com registro de internação hospitalar 
no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Após a explicação sobre os potenciais 
riscos e benefícios, o objetivo e metodologia do estudo, os voluntários foram orientados 
a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que fora assinado em 
duas vias ficando uma com o participante e outra com o pesquisador. Os indivíduos na 
primeira consulta foram randomizados com o auxílio de um sistema desenvolvido para 
o estudo. A taxa de alocação foi de 1:1 para um dos dois grupos de estudo: 1) grupo 
Dica Br (grupo controle); ou 2) grupo Dica Br suplementada com um mix de nozes (grupo 
intervenção). 
No primeiro momento, todos os pacientes receberam a prescrição dietética com base 
na cartilha da Dieta Cardioprotetora Brasileira (Dica Br), e o grupo intervenção recebeu 
também 30g/dia de um mix de nozes (10g de amendoim, 10g de castanha de caju e 10g 
castanha do Brasil). Todos os pacientes foram orientados a fazerem as consultas de 
retorno de 30, 90 e 120 dias e também a última consulta após 150 dias da primeira 
consulta, em que forma repetidos os exames bioquímicos do primeiro momento. Na 
linha de base e no final do estudo (16 semanas), os parâmetros bioquímicos de 
colesterol total, LDL-c, HDL-c, triglicerídeos e glicemia de jejum foram avaliados. Todas 
as etapas do estudo ocorreram no PesqClin no Hospital Universitário Onofre Lopes 
localizado em Natal-RN. 
Para o cálculo do VET da dieta foram adotadas fórmulas de bolso. Para manutenção ou 
obtenção do peso desejável foi utilizada a fórmula 25kcal/kg de peso atual (PA) 
(Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2005). Já para a perda de peso, a fórmula 
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20kcal/PA. Quando houve a necessidade de recuperação de peso, o valor adotado foi 
de 32 Kcal/PA. Para determinação da distribuição de nutrientes foram utilizadas as 
diretrizes da SBC e da Sociedade Brasileira de Diabetes. 
No folder elaborado para o paciente, foi utilizada a bandeira nacional como recurso para 
auxiliar a lembrar da classificação de grupos que os alimentos pertencem. Pretendeu-
se, com isto, fazer com que o paciente associasse as cores da bandeira aos grupos 
alimentares. Assim, os alimentos representados pela cor verde, que ocupa maior área 
na bandeira, deveriam ser consumidos em maior quantidade. Para facilitar a prescrição 
da dieta, os alimentos foram agrupados nos diferentes grupos de cores e listados em 
duas tabelas. Uma para escolha no café da manhã e lanche e outra para almoço e 
jantar. Nesta lista é possível entender o tamanho da porção do alimento que compõe 
um coração verde/amarelo/azul. Cardápios de 1400kcal a 2400kcal foram elaborados 
(com intervalo de 200kcal entre estes), e estipulada a quantidade e combinação correta 
de corações verde/amarela/azul para cada cardápio, que apresente as características 
(distribuição de nutrientes) determinadas pelas diretrizes brasileiras. 
Além da prescrição dietética e do folder, o paciente recebeu material educativo e livro 
de receitas testadas e adaptadas para o padrão proposto pela DicaBr, respeitando a 
cultura e regionalidade das regiões brasileiras e utilizando-se somente alimentos 
acessíveis e tipicamente brasileiros. Este material tem como objetivo ensinar e facilitar 
as escolhas alimentares. O grupo DCB foi desencorajado a consumir quaisquer tipos de 
nozes e oleaginosas. Para o grupo intervenção os pacientes tiveram o mesmo 
atendimento que o grupo controle. Além disso, em cada consulta, receberam um kit com 
nozes suficientes para 30 dias de tratamento (900 a 930g de nozes por mês, 
considerando a ingestão de 30g/dia), e também um material educativo sobre o uso e 
conservação dos alimentos. Os participantes foram aconselhados a não compartilhar as 
nozes com a família, amigos, etc., e foram desencorajados a consumir quaisquer outros 
tipos de nozes e oleaginosas além das oferecidas no estudo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Um total de 108 indivíduos foram testados para elegibilidade. Entretanto, 64 desses 
pacientes foram excluídos por não preencherem os critérios de inclusão. Assim, 44 
voluntários aptos iniciaram o estudo. Devido à pandemia do COVID-19, o ambulatório e 
laboratório para coleta de sangue interromperam as suas atividade de pesquisa da 
universidade. Assim 26 destes voluntários não chegaram a concluir todas as etapas da 
pesquisa por falta de exames bioquímicos e/ou falta de avaliação antropométrica. Até o 
momento,, a população do estudo até o determinado momento é de 18 pacientes como 
demonstrado no fluxograma abaixo (Figura 1). 
As características sócio-demográficas do grupo intervenção e do grupo controle podem 
ser visualizadas na Tabela 1. Entre os 18 pacientes analisados até o presente momento, 
13 deles são do sexo masculino, representando 72,2% da população do estudo e a 
idade média dos voluntários foi de 58 anos. No Brasil, a maioria da população acometida 
por infarto é do sexo masculino (Santos et al., 2018), o que corrobora para a população 
basal do estudo ser também maioria do sexo masculino. Observa-se que não houve 
diferença significativa entre os dois grupos, o que demonstra uma homogeneidade entre 
eles. 
Além disso, as características basais demonstram um alto valor no que concerne ao 
LDL-c 89,93 ± 50,05 mg/dL no grupo alocado como intervenção e 107 ± 37,91 mg/dL no 
grupo controle, que para a população com alguma categoria de risco cardiovascular 
deve ser menor do que 70 mg/dL. Os valores basais também demonstraram um valor 
baixo de HDL-c, sendo 38,38 ± 7,15 mg/dL e 37 ± 10,52 mg/dL no grupo intervenção e 
grupo controle, respectivamente, que deve ser maior do que 40mg/dl. Os triglicerídeos, 
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que devem ter um valor menor do que 150 mg/dl também se mostrou acima do ideal em 
ambos os grupos 160,67 ± 111,25 mg/dL e 156 ± 36,49 mg/dL. Esses valores são 
referentes a Atualização da diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da 
aterosclerose, esse perfil lipídico com valores elevados demonstram o que já era 
esperado de uma população acometida por infarto agudo do miocárdio recente. 
Entretanto deve-se levar em conta que todos os pacientes relataram uso de 
medicamento hipolipemiantes já na primeira consulta. 
A glicemia também chama a atenção nos pacientes no momento basal do estudo. 
Ambos os grupo apresentam valores elevados de glicemia em jejum, sendo 113 mg/dL 
± 26,12 e 128 g/dL ± 58,72 as médias dos grupos intervenção e grupo controle, 
respectivamente, sabendo que os valores de referência segundo a Sociedade Brasileira 
de Diabetes são <100 para uma glicose de jejum considerada normoglicêmica. Nesse 
sentido, a alimentação cardioprotetora brasileira, por incentivar o consumo de alimentos 
in natura e excluir alimentos ultraprocessados pode vir a contribuir para a melhora da 
glicemia nessa população. Entretanto, também não foram encontrados resultados 
significativos em ambos os grupos. 
Na Tabela 2,pode-se observar os exames bioquímicos de colesterol total, LDL-c, HDL-
c, triglicerídeos e glicemia de jejum realizados após as 16 semanas de 
acompanhamento nutricional. Não foi encontrada diferença significativa intra-grupo, ou 
seja, após 16 semanas o grupo intervenção não apresentou diferença significativa nos 
exames bioquímicos após a suplementação com castanhas. 
Há evidências sólidas na literatura de redução no colesterol total, triglicerídeos e LDL-c 
com o consumo de nozes. O estudo de Eunice Mah et. al (2017) demonstra isto, e uma 
revisão abrangente publicada mais recentemente por Schwingshackl et al. (2017) 
forneceu resultados muito semelhantes. Em uma revisão sistemática, Altamimi M et al. 
(2020), mostraram um impacto positivo de uma dieta suplementada com diferentes tipos 
de nozes como avelã, macadâmia, castanha de caju e amendoim em pacientes com 
perfil lipídico não saudável, apresentando redução nos valores de LDL-c e triglicerídeos 
e aumento do valor de HDL-c. 
Esses estudos demonstram o consumo das nozes associado a desfechos positivos 
importantes na população com risco cardiovascular. A literatura também demonstra 
associação entre o consumo das nozes com mortalidade. Em estudo feito em 2010 por 
Otto MC et al., 2016, aproximadamente 45% da mortalidade por doenças 
cardiometabólicas no Brasil foi atribuída a uma dieta considerada subótima, 
identificando inclusive que o baixo consumo de nozes (<16g/dia), um dos alimentos com 
potencial cardioprotetor, foi responsável por 8% da mortalidade naquele ano 
(aproximadamente 35.000 óbitos). 
Porém, apesar da literatura relatar essa associação entre o consumo de castanhas e 
melhora do perfil lipídico, os achados do presente estudo não evidenciam essa 
associação. Algumas limitações do estudo podem ter contribuído para os resultados não 
significativos entre a suplementação e a melhora do perfil lipídico. Entre elas, tem-se 
uma população de estudo insuficiente (n=18). Devido à interrupção do recrutamento e 
coleta de sangue durante a pandemia, não foi possível atingir o n de 50 pessoas 
idealizado para o estudo. 
Além disso, o estudo se propôs a avaliar a suplementação de 30g de nozes por quatro 
meses. Nem todas intervenções com nozes encontraram reduções significativas no 
perfil lipídico em geral. Essa divergência pode ser influenciada pelo tipo de população, 
dose diária consumida, tempo da suplementação e concentrações basais de lipídios 
séricos (Coates, A. et al, 2018). 
Outra limitação que também pode ter contribuído para os resultados não serem 
significativos é a adesão ao padrão alimentar proposto que deve ser avaliada por meio 
de análise do consumo alimentar, uma variável que não foi incluída no presente 
relatório. Vale salientar que o grupo intervenção e o grupo controle receberam as 
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mesmas orientações dietéticas (exceto quanto ao consumo de nozes) e já é 
comprovado em literatura que uma boa orientação nutricional melhora o perfil de 
nutrientes do paciente (Santo et al., 2018), mesmo sem suplementação, isso também 
pode ter influenciado o fato de que não houve diferença significativa entre o grupo 
intervenção e grupo controle após o período de acompanhamento nutricional. 
 
Conclusão 

 
A dieta cardioprotetora e a dieta cardioprotetora suplementada com nozes têm 
benefícios comprovados cientificamente, porém, há grandes limitações no presente 
estudo e no geral, considerando a população do estudo até o momento muito pequena 
para avaliar e comparar resultados de forma mais sólida. Assim como o viés da adesão 
do paciente a dieta, que é de suma importância para analisar se a dieta cardioprotetora 
com nozes foi efetiva na redução do perfil lipídico. 
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Figura 1. Fluxograma 
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Tabela 1. Características basais dos participantes do estudo (t=0). 
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Tabela 2. Exames bioquímicos de ambos os grupos antes e após a intervenção com 
castanhas (n=18). 
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TÍTULO: Representações sociais da maternidade elaboradas por mulheres gestantes, 

lactantes e que vivenciaram a gestação em privação de liberdade: plano de trabalho do 

discente bolsista 

Resumo 

Introdução: O período gestacional e a lactação durante a privação de liberdade no 
sistema prisional são processos delicados, complexos e marginalizados, oferecendo 
uma experiência de maternidade desagradável e aumentando os riscos. Objetivo: 
Analisar as representações sociais da maternidade, de mulheres gestantes, lactantes e 
que vivenciaram a gestação em privação de liberdade, no sistema prisional. Método: 
Trata-se de estudo qualitativo, ancorado nos pressupostos do Paradigma Teórico das 
Representações Socais, na vertente estrutural, realizado com 42 mulheres gestantes, 
lactantes e que vivenciaram a gestação no sistema prisional do Estado do Rio Grande 
do Norte, entre maio e setembro de 2019. Os dados foram analisados com 
processamento prototípico com auxílio do software Iramuteq. Resultados e discussões: 
Na análise, verificou-se que o termo indutor resultou em 420 evocações e 133 palavras 
distintas. O núcleo central foi composto pelas palavras separação, tristeza, horrível e 
medo. As mulheres que viveram o período gestacional encarceradas apresentaram 
sentimentos e significados generalizados do "ser mãe na prisão", responsáveis por 
provocar o sofrimento vivenciado pela díade materna mãe-filho com a separação. 
Conclusão: Evidenciou-se a fragilização e a potencialização do aprisionamento, 
significando para as mulheres o sofrimento pela separação de suas crianças. 
 
Palavras-chave: Enfermagem. Gravidez. Lactação. Prisões. Prisioneiros. 

TITLE: SOCIAL REPRESENTATIONS OF MATERNITY DRAWN UP BY PREGNANT, 

LACTATING WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED PREGNANT PREGNANCY 

Abstract 

Introduction: The gestational period and lactation during the deprivation of liberty in the 
prison system are delicate, complex and marginalized processes, offering an unpleasant 
maternity experience. Objective: To analyze the social representations of motherhood, 
of pregnant women, breastfeeding women and those who experienced pregnancy in 
deprivation of freedom, in the prison system. Method: Qualitative study, anchored on the 
assumptions of the Theoretical Paradigm of Social Representations, in the structural 
aspect, conducted with 42 pregnant women, lactating women and who experienced 
pregnancy in the prison system of the State of Rio Grande do Norte, between May and 
September 2019. The data were analyzed with prototypical processing with the aid of 
the Iramuteq software. Results and discussions: In the analysis, it was found that the 
term inducer resulted in 420 evocations and 133 distinct words. The central core was 
composed of the words separation, sadness, horrible and fear. The women who lived in 
the gestational period incarcerated presented generalized feelings and meanings of 
"being a mother in prison", responsible for causing the suffering experienced by the 
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mother-child dyad with the separation. Conclusion: The fragility and potentialization of 
imprisonment became evident, meaning for women the suffering of separation from their 
children. 
 
Keywords: Nursing. Pregnancy. Lactation. Prisons. Prisoners. 

Introdução 

Simone de Beauvoir apresenta um dos primeiros conceitos de gênero ao escrever no 
livro O Segundo Sexo “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, isto é, é preciso 
aprender a ser mulher uma vez que o feminino não é definido apenas pela biologia, mas 
construído em sociedade. O feminino é construído como ser subordinado, dominada-
explorada e esse processo é naturalizado apoiando-se na determinação biológica. 
Todos os espaços de socialização vão reforçar os preconceitos e estereótipos dos 
gêneros como próprios de uma suposta natureza (feminina e masculina). A diferença 
biológica se transforma em desigualdade social e toma uma aparência de naturalidade. 
(SAFFIOTI, 1992) A partir dos anos 1960, os movimentos feministas permitiram o início 
dos estudos sobre as mulheres e do reconhecimento de seu papel na sociedade. 
Paralelo a isso, há a recognição da presença feminina em espaços e situações nas 
quais o masculino sempre foi maioria, como no cárcere (CORTINA, 2015; ANGOTTI; 
SALLA, 2018). Porém, o cenário vivenciado pelas mulheres ainda é questionável, devido 
à configuração político-social patriarcal que a domina, estimula a desigualdade de 
gênero, e, afirma as demasiadas estatísticas referentes ao aprisionamento feminino 
(LINICK, 2018; PINTO; ALVAREZ, 2014). No Brasil, o Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias (Infopen Mulheres), de 2018, aponta a população prisional 
feminina em 42 mil. Dados internacionais mostram que o Brasil ocupa o 4º lugar no 
mundo, depois de países como Estados Unidos, China e Rússia (BRASIL, 2018). 
Nacionalmente, o estado de São Paulo reúne a maior população carcerária feminina do 
país e o Rio Grande do Norte (RN) concentra 776 mulheres, sendo o 3º na Região 
Nordeste e o 13º no país. (BRASIL, 2018). O perfil da mulher no cárcere é jovem, negra, 
com ensino fundamental incompleto, solteira e com envolvimento/crime de tráfico de 
drogas, motivo que reflete na dimensão da submissão do feminino ao masculino, com 
atuação passiva e influenciada pelo parceiro (RODRIGES, 2008; RODRIGUES et al., 
2012; FRAGA; SILVA, 2017; BRASIL, 2018). Análises dos marcos fundamentais das 
políticas sociais de saúde direcionadas para população prisional abordaram os avanços 
da saúde da mulher no contexto carcerário (LERMEN et al., 2015). Na situação da 
mulher gestante e lactante no cárcere, a aplicação dos direitos é questionável, por ser 
impraticável o que se encontra na constituição e nas políticas públicas de saúde. Das 
unidades prisionais femininas do Brasil, 55 detêm dormitório para gestantes. No RN 
apenas um dormitório estava disponível para 16 gestantes e uma lactante no período 
da pesquisa (BRASIL, 2018). Na prisão, a gestação e a lactação são processos 
delicados, vulnerabilizados e complexos, tornando a maternidade uma experiência 
singular. Para a mulher, a maternidade vai além da gravidez, há a vinculação da díade 
mãe-filho durante a lactação e transcende toda a vida. No cárcere, a ruptura da díade 
tem data e hora marcadas no cenário brasileiro - indo de encontro à Política Nacional 
de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP 
(BRASIL, 2014; BRAGA; ANGOTTI. 2015). Diante disso e, a partir do entendimento 
sobre os estudos direcionados às mulheres gestantes e lactantes no cárcere, somando 
a inquietação para o desenvolvimento da temática com exposição do Paradigma Teórico 
das Representações Sociais (PTRS) de suas vivências, faz-se necessário entender a 
interação dessas mulheres cárcere e a construção de um significado sobre maternidade 
nesse espaço. A pesquisa teve como objetivo analisar as representações sociais da 
maternidade, para mulheres gestantes, lactantes e que vivenciaram a gestação em 
privação de liberdade, no sistema prisional. 
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Metodologia 

 
Trata-se de um estudo qualitativo, com ênfase no cenário que os participantes estavam 
inseridas (CRESWELL; CLARK, 2013; YIN, 2016). Ancora-se nos pressupostos do 
Paradigma Teórico das Representações Sociais (PTRS) (MOSCOVICI, 2007; 
CARAVACA-MORERA, 2017), pautado na vertente estrutural, com a presença da 
Teoria do Núcleo Central (ABRIC, 2002) e Zona Muda (ZM) (GUIMELLI; DESCHAMPS, 
2000). O estudo foi desenvolvido nas quatro instituições públicas de detenção femininas 
do RN e a coleta de dados foi realizada entre maio e setembro de 2019. As participantes 
da pesquisa eram mulheres gestantes e lactantes que vivenciaram a gestação no 
sistema prisional do Estado do RN. Os critérios de inclusão foram gestantes ou lactantes 
independente do regime prisional; vivenciaram a gestação no cárcere, independente do 
fim obstétrico; e que passaram o puerpério e a lactação na prisão. E os de exclusão 
foram mulheres com atitudes de risco à segurança do pesquisador; não podiam estar 
em espaço das visitas por motivos pessoais e/ou penais; e que abortaram durante a 
coleta. Um total de 42 mulheres, sendo 15 gestantes, 7 lactantes e 20 que vivenciaram 
a gestação no cárcere participaram desse estudo. Apenas uma foi excluída, por 
apresentar atitudes de risco e estar em local reservado. A coleta de dados ocorreu por 
meio de apresentação do pesquisador no ambiente prisional; esclarecimento dos 
objetivos do estudo e solicitação de leitura e preenchimento do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) pelas prisioneiras. O instrumento de pesquisa, aplicado na 
coleta de dados, era composto por questionário sociodemográfico, entrevista 
semidirigida, com técnica de associação livre de palavras e de substituição e de 
descontextualização - Zona Muda e desenho-estória. Para a entrevista semidirigida, foi 
aplicada a Técnica de Associação Verbal ou Livre de Palavras (TALP). O pesquisador 
apresenta um termo indutivo, realiza a análise prototípica, caracteriza as evocações que 
aparecem para listar o elemento central e periférico da representação, concretizada pelo 
cálculo da frequência da palavra (LIMA et al., 2013; FRAGA; SILVA, 2017; ANGOTTI; 
SALLA, 2018). O termo indutor da TALP foi “Ser mãe na prisão” para cada uma 
mencionar, em ordem hierárquica, palavras com descrição de importância. Depois, 
solicitou-se que ela citasse o significado de cada termo de forma espontânea, a fim de 
externar o contexto com naturalidade e de encontrar as representações no campo 
semântico (TAVARES et al., 2014). A Zona Muda (ZM) é um grupo de pensamentos 
cognitivos confidenciais diante do contexto vivenciado. A TALP encontra a ZM dos 
elementos da representação social e os normativa. No estudo, a utilizou-se a TALP - 
ZM por essas mulheres serem controladas por normatizações que as faziam omitir 
informações pessoais (ABRIC, 2005; MENIN, 2006). Em seguida perguntou-se o que 
elas achavam que as outras mulheres pensavam sobre ser mãe na prisão e pediu-se 
para definir. (NÓBREGA E ANDRADE, 2017). A técnica do desenho-estória, presente 
no instrumento, foi utilizada na pesquisa para fortalecer a representação social 
elaborada e permitir visualização dos significados atribuídos (TRINCA, 2003). Realizou-
se a análise de dados quantitativos de modo descritivo (tendências centrais (média e 
mediana)), com auxílio do software Microsoft Office Excel® v.2016. e Statistical Package 
for the Social Sciences 20.0 (SPSS). A análise dos dados evocacionais foi realizada por 
meio de preparação da matriz, análise teórica e categorização dos dados por meio do 
quadro de quatro casas. O processamento ocorreu no software Interface de R pour les 
Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (IRAMUTEQ). Realizou-
se a análise prototípica (quadro de quatro casas) que busca palavras com maior 
frequência e rapidez de evocação. Os pontos de corte para compor os quadrantes foram 
mostrados a partir do emprego da mediana nas palavras evocadas (VERGÉS, 1991). 
Nas cinco palavras, o ponto de corte foi 3, de acordo com a Ordem Média de Evocação 
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(OME). Assim, as palavras com OME ≤ 2 são baixa OME e ≥ 3 incluídas como alta OME, 
foram as selecionadas para presente análise (WACHELKE; WOLTER, 2011). A 
constituição dos valores para composição do quadro e respectivos componentes 
(núcleo central e de elementos periféricos) foram calculadas pelo software IRAMUTEQ: 
frequência intermediária: 8.37; e OME: 3.08 (CAMARGO; JUSTO, 2013). Aa análise de 
similitude permitiu constituir um modelo matemático coincidente com a identificação das 
coocorrências e conexidade entre as palavras, para estruturação do corpus textual, e 
demonstrou claramente o que foi falado nas evocações (MENDES et all., 2016). Com 
base na Resolução 466 de 2012, esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), conforme 
parecer número 3.178.18. 
 
Resultados e Discussões 

 
A partir das respostas do questionário sociodemográfico e obstétrico, observou-se que 
47,6% (n=20) das participantes vivenciaram a gestação em privação de liberdade; 90,5 
% (n=38) estavam entre 18 e 39 anos, com média de 29 anos; e 50,0% (n=21) referiu 
estar solteira. Quanto à escolaridade, 59,5% (n=25) das mulheres não concluíram o 
ensino fundamental e nenhuma detinha o ensino médio completo ou inserção no nível 
superior. A maioria eram mulheres da capital e região metropolitana (59,5%; n=25). No 
questionário obstétrico, observou-se três ou mais gestações por mulher (61,9%; n=26); 
47,6 (n=20) referiram abortamento pelo menos uma vez. Quanto ao tipo de pena a ser 
cumprida, observou-se 52,4% (n=22) em regime fechado; castigo com 16,7% (n=07) e 
16,7% (n=07) não sabe do tipo de regime que está cumprindo; 14,3% (n=06) está em 
regime provisório. Não se obteve resposta sobre o regime semiaberto dada a 
inexistência de participantes nesse segmento dentro das instituições prisionais 
femininas no estado do RN durante a coleta de dados. E sobre ao tempo de pena, 54,8% 
(n=23) cumpre há menos de um ano; 23,8% (n=10) dois anos ou mais; e 21,4% (n=09) 
mais de um ano. A entrevista semidirigida ocorreu de acordo com as recomendações 
para aplicação da TALP, a partir do termo indutor “Ser mãe na prisão”. Assim, o 
resultado apresenta-se de duas maneiras: a TALP diante da normalidade (matriz 1 - 
anexo) e o da TALP-ZM, na perspectiva da substituição e descontextualização (matriz 
2 - anexo). Na análise prototípica da matriz 1, o termo indutor “Ser mãe na prisão” 
resultou em 210 evocações e 94 palavras distintas. Após lematização e categorização, 
o número de palavras diferentes evocadas pelas mulheres foram 61, na matriz 1. 
Excluindo-se as evocações com frequência inferior a três, resultou-se em 
aproveitamento de 31,1% (n=19). A partir do quadro de quatro casas da análise 
prototípica da matriz 1, composto por frequência e OME, pôde-se observar que a 
possível representação do ser mãe na prisão cristalizou-se pelo elemento "separação", 
o qual atribui o estado de "tristeza" e "dor" ao termo indutor, como momento "horrível". 
Deste modo, o núcleo central das representações é caracterizado pela dicotomia da 
díade mãe-filho aos seis meses de idade, uma vez que as participantes apresentam os 
termos citados direcionados à "separação". Os elementos secundários se encontram na 
primeira periferia do quadro, sendo as palavras emitidas: "sofrimento" e "medo" que se 
mostraram com altas evocações e frequências. Assim, os termos podem se ligar ao 
núcleo central, já que a fala das participantes denota significados voltados para o 
fortalecimento dos referidos elementos centrais, associado ao "sofrimento" e "medo" 
vivenciado no sistema prisional. No desenho-estória, apresenta-se o sofrimento 
vivenciado pelo filho dentro da prisão a partir da separação da mãe com a criança, 
sequenciado pelo sofrimento que a ruptura provoca. Também foi apresentado o 
sofrimento sentido pela mulher-mãe gestante diante do sofrimento que ela projeta. Outro 
aspecto apresentado é o medo atribuído à perda da criança, bem como o que ele 
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vivencia ao estar encarcerado com a mãe. A segunda periferia da representação social, 
encontrada no quadrante inferior direito, possui elementos mais fracos devido ao baixo 
número de evocações, apresenta-se inclinado para "adoção" da criança para 
instituições governamentais, tornando a mulher "forte" diante da "desassistência" 
encontrada e do "aprisionamento_filho". Há, ainda, o sentimento de "angústia" 
apresentado na segunda periferia, justapondo a presença do elemento "procedimento". 
A zona de contraste da representação se configura dos elementos com OME de 
frequência baixa. São elementos possíveis de constituir o núcleo central de indivíduos, 
inferindo, assim, a presença de subgrupos, com significados iniciais da representação, 
sem modificar a centralidade do quadro de quatro casas. Observou-se a presença da 
palavra "saudade", a qual deve estar direcionada aos vínculos rompidos, tornando a 
vivência no cárcere como condição "difícil" e, ao mesmo tempo, "distante" da base 
familiar. Aponta-se, também, a "violência" referida, indo ao encontro do "medo" e do 
estar no sistema prisional "abandonada", pelo estado, família e companheiro. O 
processo prototípico referente à matriz 2 identificou 210 evocações e 95 palavras 
diferentes. Em seguida, realizou-se a lametização e categorização, apresentando 61 
palavras díspares mencionadas pelas mulheres. Excluíram-se as evocações com 
frequência inferior a 3, resultando em aproveitamento de 32,8% (n=20). O quadro de 
quatro casas, da matriz 2, refere-se à zona de substituição e de descontextualização 
(zona muda), as quais as representações do quadrante superior foram objetivadas pelos 
elementos que formaram o núcleo central. Desta forma, atribuiu-se maior valor à 
"separação", indo ao encontro dos elementos centrais do quadro da normalidade (matriz 
1). Logo, "separação" reafirma o rompimento do vínculo materno (díade mãe-filho), e é 
reforçado com sentimentos negativos como "tristeza", "medo" e "horrível", sendo 
direcionados ao "sofrimento" da mãe com o filho. A composição da primeira periferia 
ocorreu pelas evocações voltadas para significação da ruptura da díade materna, 
enaltecendo o “sofrimento” vivenciado antes, durante e após a presença do (a) filho (a) 
no cenário. A “dor” e “desassistência” se inclinam também para o “sofrimento”. Todavia, 
esses significados são atribuídos ao medo da ausência de cuidados com o filho, bem 
como a “desassistência” sentida no sistema prisional. Assim, visualiza-se forte presença 
de prováveis elementos periféricos com influências nas evocações dos termos centrais 
diante da semelhança apresentada no significado elaborado pela mulher, ao citar as 
palavras acima e presentes no quadro superior esquerdo. Observa-se, no quadrante 
inferior direito, forte significação da palavra "violência", relacionada ao que é vivenciado 
na prisão, da mesma forma que o valor simbólico sobre os elementos "aprisionamento" 
e "aprisionamento_filho" são ligados ao sofrimento do filho. A "angustia" evocada está 
voltada a idealização frustrada e com delimitação temporal da mãe em cuidado da 
criança, e do medo durante a realização do "procedimento". Todavia, as palavras 
"chorar" e "arrependimento" enfatizam mais ainda o cotidiano da mulher, referentes aos 
significados acerca da criança. Dessa forma, os termos divergentes e que apresentaram 
diferencia representacional foram: núcleo central ("medo" e "dor"); primeira periferia 
("dor", "desassistência" e "medo"); zona de contraste ("adoção, "solidão", "ruim", 
"violência" e "abandonada"); segunda periferia ("violência", "chorar", "adoção", 
"desassistência" e "aprendizado"). Assim, mantendo a cristalização entre os dois 
quadros com a forte presença de palavras que atribuem significados a "separação" da 
díade materna, potencializada por sentimentos negativos. A análise de similitude 
processou a estrutura textual dos termos evocados, a partir dos termos indutores, 
lematização, categorização e processamento pelo IRAMUTEQ, em que se destacam as 
interconexões: as arestas representam a força da conexão entre os valores da 
associação das palavras e os vértices (círculos), a formação de núcleos semânticos de 
significados, sendo proporcional à frequência das palavras evocadas, utilizando-se da 
associação das frequências de coocorrências. Essa análise evidencia que as 
representações sociais das mulheres estiveram estruturadas em dois eixos, os quais 
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conectam às matrizes 1 e 2 (X1 = matriz 1; X2 = matriz 2), são eles: "separação" e 
"sofrimento" que dividem a mesma vértice e apresentam forte ligação. A referida análise 
foi também utilizada no estudo para demonstrar claramente o que foi falado nas 
evocações das palavras, diferenciando as variáveis com identificação representacional 
das estruturas. Desta forma, indica-se a cristalização do núcleo central diante de 
evocações estáveis e resistentes. Infere-se, também, que a presença da análise de 
similitude surge para reforçar a TNC com o quadro de quatro casas, reafirmando a 
presença do núcleo central de ambas as matrizes com as palavras centrais “separação” 
e “sofrimento”, as quais atribuem o mesmo significado e representação diante do 
contexto apresentado. A representação social das mulheres gestantes, lactantes e que 
vivenciaram a gestação em privação de liberdade, no sistema prisional, assume caráter 
formativo, com conjunto de elementos, após cristalização do núcleo central, uma vez 
que esteve direcionada à experienciação da maternidade no aprisionamento de forma 
delicada, sugerindo, assim que a vivência dessas mulheres siga o caminho do 
sofrimento pela separação da díade materna. O perfil das mulheres privadas de 
liberdade do sistema prisional do RN, assemelha-se ao do estudo de Safranoff e 
Tiravassi (2018), onde é apresentado mulheres jovens, em sua maioria, com nível de 
escolaridade ínfimo e alto número de filhos, além da inexistência do acesso aos serviços 
dignos para o ser humano. Os termos encontrados nas matrizes 1 e 2 objetivam a 
mesma representação social, por se tratar de significados compostos com os mesmos 
elementos, perante as falas das participantes, atribuindo valores semelhantes na 
construção da normalidade e na substituição e descontextualização dos quadrantes de 
quatro casas. O núcleo central do quadro de quatro casas (quadrante superior 
esquerdo) contemplou os termos evocados mais rapidamente, visto que também foram 
identificados nas primeiras posições, tornando-os estáveis e resistentes a modificações 
(BEZERRA et al., 2018). Enfatiza-se que os dados encontrados demonstram 
divergências singulares, embora, estas estejam organizadas e fortalecidas quanto à 
representação social no mesmo núcleo, fundamentando o que Abric (2002) mostra 
como as funcionalidades do núcleo central, quais sejam: função geradora, componente 
para criação e transformação de significados de outros elementos, tornando-os com 
sentidos e valores na representação; função organizadora, a qual se constitui como 
núcleo central, unindo os elementos representacionais. Separação foi o termo 
apresentado no núcleo central com maior representatividade, encontrando-se agrupado 
com os demais elementos no mesmo quadro, que são: tristeza, horrível, dor e medo, os 
quais direcionam a separação institucionalizada no sistema prisional brasileiro, que 
define a permanência do filho no presídio, no período de amamentação exclusiva, 
compreendido até o sexto mês de vida, a partir da Lei nº 11.942 de 2009 (BRASIL, 
2009), resultando na ruptura do vínculo mãe-filho, gerando sentimentos e 
consequências negativas para díade. O cenário do aprisionamento feminino, quando 
associado à gestação ou lactação, define-se, como leque de representações 
particulares para mulher-mãe, as quais favorecem complicações para a díade mãe-filho. 
Mães com data marcada para se distanciar do filho - mães ficam no intramuros e filhos 
(as) vão para o extramuros (AMARAL; BISPO, 2016). Durante a permanência no 
cárcere, essas mulheres sofrem com antecipação pela separação com a criança. Assim, 
além do aprisionamento, somam-se a a carga de responsabilidade, preocupações, 
pensamentos, culpabilizações, anseios e, consequentemente, adoecimento durante a 
gestação e puerpério. Certamente, esses desdobramentos que as levam ao 
adoecimento mental e físico, são elencados a partir da tristeza, do medo e da dor, 
referidos nas evocações (LIMA et al., 2013; FLORES; SMEH, 2018). Percebe-se o quão 
é difícil para essa mulher, conhecendo o sistema prisional e suas especificidades, ser 
mãe nesse contexto e exercer o papel materno sem interferências. São condições de 
ambiência precárias e deterioradas, com superpopulação nas celas e inexistência de 
suporte de saúde digno que oportunizam o adoecimento da mulher e tornam o sistema 
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prisional sem as principais funções, que são restringir, ressocializar e reintegrar a mulher 
privada de liberdade para a sociedade (LIMA et al., 2013; FLORES; SMEH, 2018). Na 
perspectiva do adoecimento da mulher-mãe aprisionada, sabe-se que essas 
apresentam níveis mais altos de adoecimentos, especificamente, os transtornos 
mentais, com evoluções mais graves (KING et al., 2018). Estudo demonstra que 75% 
das mulheres no cárcere sofrem com algum distúrbio mental (GUIDEI et al., 2018), dado 
agravante e preocupante para saúde pública, uma vez que parte desse grupo de 
mulheres é composta por mães, lactantes e responsáveis pelas crianças que estão 
também aprisionadas no cárcere. As situações do aprisionamento são determinantes e 
condicionantes para os agravos de saúde da mãe e do(a) filho(a), visto que o ambiente 
é precário, insalubre e hostil (SANTOS et al., 2017). Além disso, o impacto dessa 
separação da díade materna não penaliza apenas a mãe, mas todo o ciclo familiar, 
especialmente o (a) filho (a), o qual de forma injusta passa os primeiros seis meses de 
vida dentro do presídio, diante de regimentos e leis. Ademais, o "filho (o) preso (a)" é 
posto à estigmatização da sociedade e do medo da própria mãe ao ter o (a) filho (a) na 
rua, sobre possibilidade de praticar condutas ilícitas no futuro, realizadas pela genitora, 
uma vez que para muitos sujeitos sociais, o filho sabendo do histórico prisional e criminal 
da mãe, associado ao período encarcerado, podem se considerados disparos para 
entrada no muno do crime (STELLA, 2009). No que concernem à vivência e ambiência 
para o recém-nascido na prisão, a existência de berçários nas instituições prisionais 
femininas brasileiras é respalda pela Lei Nº 11.942 de 28 de maio de 2009. No entanto, 
não é praticável na totalidade dos estados (BRAGA; ANGOTTI, 2015). Embora alguns 
cenários no Brasil detenham unidades materno-infantil para abrigar a mãe e o filho, 
esses têm apenas características de extensão do presídio. Dessa forma, parte-se da 
conjuntura que o encarceramento da díade mãe-filho apresenta dois aspectos: de um 
lado, mães que necessitam dos (as) filhos (as) durante o aprisionamento pelos 
sentimentos construídos na vinculação, além da instabilidade de como a criança irá viver 
fora da prisão e sem mãe; e crianças que são vitimizadas e aprisionadas no sistema 
prisional, ficando reclusas da sociedade, familiares e do próprio crescimento e 
desenvolvimento, o qual é afetado com doenças mentais e distúrbios crônicos, 
associados à mortalidade precoce (PECH; BLOOM, 2015; FERRARI, 2010; MARES; 
ZWI, 2015). Nesse contexto, independente do fim, haverá prejuízos para a díade 
materna. De fato, o aprisionamento da mãe com o filho potencializa a pena e danos para 
ambos. As mães entendem a responsabilidade e o valor do papel materno no sistema 
prisional, uma vez que este ensina e estabelece novos horizontes, tornando-as, na 
maioria das vezes, mulheres "ressocializadas" e prontas para exercer a maternidade 
extramuro. Essas afirmações vão ao encontro da redução de danos, na perspectiva da 
liberdade da mulher gestante ou lactante, fazendo com essas mulheres possam cumprir 
a pena em liberdade e exercer o papel de mãe em completude (BRAGA, 2015; PECH; 
BLOOM, 2015; SOARES et al., 2016). No sistema prisional, diante das peculiaridades 
encontradas, a vinculação mãe e filho se torna, em pouco tempo (seis meses), intensa 
e, ao mesmo tempo, fragilizada. Para algumas mulheres, o rompimento dos laços com 
o(a) filho(a) é planejado, previamente, uma vez que sabem do tempo permitido e que 
quanto mais próximo, mais difícil de consumar a separação, o que as levam a um 
sofrimento ainda maior (DIUNA et al., 2017). No entanto, essa decisão é menos 
conflituosa e dolorosa, quando existe a vinculação com os familiares, os quais ficarão 
responsáveis pelo contato da mãe com o filho durante a visita e no restabelecimento 
futuro do vínculo. Este fato, associado à ida do(a) filho(a) para um abrigo, potencializa 
o sofrimento da mãe com a separação e as leva a não aceitação da saída do filho – 
impraticável no sistema prisional brasileiro (CATITO, 2014; LEAL et al., 2016; DIUNA et 
al., 2017). Somam-se, ainda, ao sofrimento, medo, dor, desassistência e falta de 
ambiência para permanência de recém-nascido dentro da cela. Carece-se de local 
adequado para os cuidados básicos de uma criança (roupas, alimentos quando em 
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aleitamento complementar, higiene). Adiciona-se, também, a submissão das mães com 
os cuidados consigo e com o filho, de acordo com cada agente penitenciário, a exemplo 
de água potável para limpeza da mamadeira e/ou água quente para limpeza dos 
materiais, o que inviabiliza a completude da maternidade (CATITO, 2014; LEAL et al., 
2016; DIUNA et al., 2017). Diante da segunda periferia (quadrante inferior direito), 
encontram-se os termos com frequência de evocações baixa, ou seja, menos importante 
para representação social. Contudo, as palavras apresentadas nesse quadro refletem, 
diretamente, no contexto representacional, mesmo que na individualidade e/ou 
singularidade da mulher, pois apresentam elementos sobre o quão é difícil ser mãe no 
sistema prisional, a partir do cotidiano do cenário. Evidentemente, além dos fatores 
propulsores de sofrimento da mulher-mãe, no sistema prisional, a ruptura com data 
marcada para o sexto mês de vida do(a) filho(a) colabora, intensamente, para o quão 
difícil é pagar pelo delito cometido nos presídios brasileiros e ser contemplado com 
fatores que maximizam a pena. 
 
Conclusão 

 
Evidenciou-se que as representações sociais das mulheres gestantes, lactantes e que 
vivenciaram a gestação em privação de liberdade, no sistema prisional, sobre a 
maternidade, apresentaram sentimentos e significados generalizados do “ser mãe na 
prisão”, os quais direcionam os núcleos de sentidos para o sofrimento vivenciado pela 
díade materna mãe-filho com a separação. O sistema prisional feminino, quando 
associado à maternidade, transpõe o aprisionamento, potencializa a pena da mulher 
pelo delito cometido, uma vez que as singularidades da gestação e do puerpério são 
comprometidas a partir dos fatores presentes nas entrelinhas do cárcere. Merece 
atenção a condição delicada do gestar, parir e cuidar do(a) filho(a) no aprisionamento. 
Por isso, encontrou-se, nitidamente, a cristalização das representações sociais 
relacionado ao que é vivenciado por essas mulheres-mães dentro do cenário prisional, 
sendo a maternidade, nesse universo, representada pelo distanciamento entre mãe e 
filho(a) após os seis meses de vida. As implicações para essa contextualização são 
evidenciadas e se tornam preocupantes, a partir do momento que o sofrimento da mãe 
pela separação a leva ao adoecimento e favorece a presença do(a) filho(a) à 
vulnerabilidade social, uma vez que este fato é posto pela sociedade, sendo acarretados 
prejuízos no crescimento e desenvolvimento da criança, bem como a condição de vida 
desfavorável. Portanto, faz-se necessária, antes de tudo, a efetivação em plenitude das 
leis e políticas sociais, educacionais e de saúde que regem o universo prisional feminino, 
juntamente com o olhar ampliado e humanizado dos profissionais e sociedade para esse 
público que, independente, do crime, é um ser humano com singularidades e 
necessidades. Além disso, diante da não autorização dessa mulher vivenciar a 
maternidade fora do presídio, que esse apresente condições dignas, as quais estão 
respaldadas pela Constituição Federal de 1988. Agrega-se a esse fato a extensão da 
permanência desse(a) filho(a), no sistema prisional, para preservação do vínculo e, 
assim, os benefícios, mediante a existência de creche, trabalho para mulher no 
intramuros, bem como fortalecimento social dos familiares com a mulher-presidiária, 
criando o elo para criança entre o meio social e a presença com a mãe no 
encarceramento, quando esta não receber liberdade diante da pena. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA RESPOSTA Th17 EM NEOPLASIAS DA TIREOIDE 

Resumo 

As patologias tireoidianas são cada vez mais frequentes. Dentre as mais comuns, estão: 
os carcinomas papilíferos da tireoide, adenomas foliculares, bócios coloides e tireoidites 
de Hashimoto. Tendo em vista a grande ocorrência destes agravos, este estudo se 
propôs a investigar e descrever as correlações histopatológicas e clínicas, e estudar a 
resposta Th17 nas neoplasias de tireoide. Para isso obtiveram-se dados referentes à 
idade, sexo e etnia dos pacientes, bem como cortes histológicos, corados em H&E, de 
30 casos de CPT, 10 de AF, 15 de BC e 15 de TH. Toda a extensão das lâminas foi 
avaliada nos aumentos de 40x, 100x e 400x, de modo a analisar a variante histológica, 
infiltrado inflamatório, estroma, invasões tumorais, dentre outras características. 
Pacientes pardos, do sexo feminino com faixa etária entre 40 e 59 anos em foram os 
mais atingidos pelas patologias tireoidianas. O infiltrado inflamatório apresentou-se 
difuso em AF (70%) e focal no CPT (75%) e BC (69,2%). Os casos de AF apresentaram 
estroma mais frouxo e escasso, enquanto o CPT e o BC apresentaram estroma mais 
abundante e denso. A posterior análise imunoistoquímica da resposta Th17, poderá 
elucidar os possíveis fatores relacionados ao desenvolvimento das lesões tireoidianas 
aqui estudadas. 
 
Palavras-chave: Carcinoma papilífero, Adenoma folicular, bócio colóide, Hashimoto 

TITLE: ANALYSIS OF TH17 RESPONSE IN THYROID NEOPLASMS 

Abstract 

Thyroid pathologies are increasingly common. Amongst the most common thyroid 
pathologies are papillary thyroid carcinomas (PTC), follicular adenomas (FA), colloid 
goiter (CG) and Hashimoto's thyroiditis (HT). In sight of the prevalence of these diseases, 
this study aimed to investigate and describe the histopathological and clinical 
correlations, furthermore understand the Th17 response in thyroid neoplasms. We 
analysed histological sections, stained in H&E (in 40x, 100x e 400x augmentation) of 70 
cases of CTP, FA, CG and HT to to outline an epidemiological profile for each pathology. 
The histological features such as histological variant, inflammatory infiltrate, stroma, 
tumor invasions presence were also characterized. Female, brown and middle aged 
patients (40 - 69 years old) were the most affected group. The majority of FA cases 
(70%) exhibited diffuse inflammatory infiltrate, while PTC (75%) and CG (69,2%) cases 
exhibited focal inflammatory infiltrate. The majority of FA cases exhibited more loose and 
sparse stroma, while PTC and CG exhibited abundant and dense stroma. 
Immunohistochemical analysis of the Th17 response, may elucidate the possible factors 
related to thyroid lesions development described in this study. 
 
Keywords: Papillary carcinoma, Follicular adenoma, colloid goiter, Hashimoto 

Introdução 
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A tireoide é uma glândula localizada na parte inferior do pescoço, anteriormente à 
traquéia, e inferiormente à laringe. Atua na regulação da taxa metabólica basal, além de 
estimular o crescimento somático e regular o metabolismo do cálcio (KHAN; FARHANA, 
2020). 
Quando a anatomia ou o funcionamento da glândula tireoide encontram-se em 
desequilíbrio seu desempenho é afetado levando a um comprometimento sistêmico. As 
patologias tireoidianas são comuns e devem-se a múltiplos fatores, destacando-se: 
carcinomas papilíferos de tireoide, adenomas foliculares, bócios coloides e tireoidites de 
Hashimoto (KUMAR; ABBAS; ASTER, 2018). 
O Carcinoma papilífero é o subtipo mais comum de neoplasia da tireoide. Esta neoplasia 
maligna apresenta-se clinicamente como uma massa indolor de crescimento insidioso 
ou como um nódulo metastático em gânglios linfáticos cervicais (WARD; ASSUMPÇÃO, 
2004). 
Sua incidência é maior em mulheres a partir da quarta década de vida (GIRARDI, 2017; 
VANDERPUMP, 2011) e seu desenvolvimento está frequentemente ligado mutações 
genéticas decorrentes da exposição à radiação ionizante (IGLESIAS et al., 2017). Este 
câncer pode se apresentar morfologicamente como uma única lesão ou lesões 
multifocais, bem delimitado ou infiltrado, e geralmente apresenta formações papilares 
em seu interior (KUMAR; ABBAS; ASTER, 2018). 
Os adenomas da tireoide são neoplasias benignas derivadas do epitélio folicular que 
geralmente apresentam-se como nódulos solitários e encapsulados. Esta neoplasia 
ocorre com mais frequência em mulheres e pacientes idosos com em média 60 anos e 
em populações com dieta deficiente em iodo (PHITAYAKORN; MCHENRY, 2006) 
(DEAN; GHARIB, 2008). 
Estes tumores normalmente surgem como nódulos indolores e não funcionais 
descobertos acidentalmente. Com menor frequência são encontrados adenomas 
foliculares funcionantes, metástase em linfonodos ou adenomas de grande crescimento 
com compressão de estruturas adjacentes e sintomatologia associada (KUMAR; 
ABBAS; ASTER, 2018; D’AVANZO et al., 2004). 
O bócio é definido como o aumento do volume tireoidiano comum a diversas patologias 
da tireoide. Este aumento de volume pode ser resultado de um crescimento difuso da 
tireoide ou de nódulos tireoidianos (DAY; CHU; HOANG, 2003). A ocorrência de bócio 
está geralmente ligada a dietas deficientes em iodo e a disfunção na síntese dos 
hormônios tireoidianos (KUMAR; ABBAS; ASTER, 2018) entretanto fatores genéticos, 
radiação, medicamentos e deficiências enzimáticas podem influenciar o aparecimento 
da doença (KHATAWKAR; AWATI, 2015). 
As populações residentes de áreas endêmicas de bócio, e mulheres de 40 anos ou mais 
são os mais afetados pela doença que tem como principais complicações compressão 
das estruturas circunvizinhas, levando a disfagia, dificuldades respiratórias e 
compressão de vasos cervicais (THOMAS et al., 2003). 
A tireoidite de Hashimoto é a inflamação e insuficiência crônica da glândula tireoide 
secundária à sua destruição autoimune. É uma das doenças autoimunes mais comuns 
na população mundial em especial para mulheres entre 45 e 65 anos de idade (TAYLOR 
et al., 2018; VANDERPUMP, 2011). 
Surge clinicamente como um aumento tireoidiano associado a algum grau de 
hipotireoidismo (CATUREGLI; DE REMIGIS; ROSE, 2014). É também comum a que 
pacientes com tireoidite de Hashimoto desenvolvam também carcinoma papilífero 
tireoidiano (ZIVANCEVIC-SIMONOVIC et al., 2015). 
Tendo em vista a grande ocorrência destes agravos, este estudo se propôs investigar e 
descrever as correlações histopatológicas e clínicas entre os casos de CPT, AF, BC e 
TH registrados no Departamento de Patologia do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tendo como objetivo traçar um perfil 
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epidemiológico deste grupo e em seguida analisar a resposta imuno-histoquímica Th17 
e correlacionando-a com as características clínico-patológicas observadas. 
 
Metodologia 

 
Aspectos Éticos 
Esta pesquisa foi submetida a apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (parecer nº 1908883) e foi conduzida 
de acordo com a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 
Desenho experimental 
Neste trabalho, foi feito um estudo observacional descritivo retrospectivo através da 
observação, análise e registro das características clínico-patológicas de carcinomas 
papilíferos da tireoide (CPT), adenomas foliculares (AF), bócios coloides (BC) e 
tireoidites de Hashimoto (TH) disponíveis no arquivo do Departamento de Patologia do 
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
População e Amostra 
A amostra utilizada neste estudo consistiu de 40 casos de neoplasias da tireoide 
(divididos em 30 casos de carcinoma papilífero e 10 casos de adenoma folicular), 15 
casos de bócio coloide e 15 casos de tireoidite de Hashimoto (sendo 10 destes 
pacientes também portadores de carcinoma papilífero). 
Foram selecionados os casos de CPT, AF, BC e TH (associação CPT e TH) com 
informações clínicas e morfológicas suficientes (gênero, idade, etnia e local da lesão) e 
que apresentaram material com qualidade e quantidade adequadas, nos blocos de 
parafina, para a confecção das lâminas. 
Foram excluídos os casos com dados clínicos ou morfológicos insuficientes e os casos 
cujo material biológico não foi suficiente para a confecção das lâminas. 
Coleta de dados 
A coleta de dados foi feita por amostragem por conveniência, selecionando assim casos 
com dados clínicos, macroscópicos e material biológico disponíveis. 
Os dados clínicos, referentes à faixa etária, sexo e grupo étnico, foram obtidos através 
das fichas de requisição de exame histopatológico e os dados referentes ao tamanho 
da lesão e localização, foram retirados de fichas de exame macroscópico arquivadas no 
setor previamente citado. 
Análise histomorfológica 
Para a análise histomorfológica foi realizada a observação em microscopia de luz 
(Olympus CX31, Olympus Japan Co., Tokyo, Japan), nos aumentos de 40x, 100x e 
400x, com cortes de 5 μm de espessura, dispostos em lâminas de vidro e corados pela 
técnica da hematoxilina e eosina. Após a observação foram determinadas as 
características histopatológicas sendo adotados os critérios diagnósticos propostos pela 
Organização Mundial de Saúde (LLOYD et al., 2017). 
Variáveis analisadas 
A observação histológica permitiu a categorização dos casos de carcinoma papilífero, 
adenoma folicular, bócio coloide e tireoidite de Hashimoto a partir da avaliação de 13 
características histológicas, sendo estas: presença e quantidade de infiltrado 
inflamatório, localização e distribuição do infiltrado, presença de corpos de psammoma, 
metaplasia escamosa, mitoses, atipias nucleares, calcificações distróficas, células 
gigantes, hemorragia, quantidade, características e distribuição do estroma. 
Para caracterizar os carcinomas papilíferos, além das características histológicas gerais 
já citadas, foram utilizadas outras oito, sendo estas: tamanho, variante tumoral, 
encapsulamento, invasão capsular, invasão extratireoidiana, invasão linfática, invasão 
vascular e invasão neural. 
Análise estatística 
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Os dados clínicos e histopatológicos dos casos analisados foram codificados e 
classificados com o programa de computador Statistical Package for the Social 
Sciences- IBM SPSS® versão 22.0. As análises estatísticas gráficos foram gerados 
neste mesmo programa. 
Para avaliar as relações entre as variáveis foi utilizado o teste de qui-quadrado de 
Pearson, sendo considerada enquanto diferença significativa testes cujo valor-p foi 
<0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dados clínicos 
A amostra estudada foi composta por 30 casos de carcinoma papilífero da tireoide (CPT) 
(42,9%), 10 casos de adenoma folicular (AF) (14,3%), 15 casos de bócio coloide (BC) 
(21,4%) e 15 casos de tireoidite de Hashimoto (TH) (21,4%), dos quais 10 apresentaram 
em conjunto TH e CPT (14,3%) e 5 apresentaram TH isolada (7,1%) (Figura 1). 
Compuseram a amostra analisada 58 indivíduos do sexo feminino, perfazendo 82,9% 
do total, e 12 indivíduos do sexo masculino (17,1%) (Tabela 1). O carcinoma papilífero 
da tireoide foi a patologia mais observada para ambos os grupos, estando presente em 
23 mulheres (39,7%) e em 7 homens (58,3%) (Figura 2). O adenoma folicular foi a 
patologia menos observada na amostra estando presente em 2 homens (16,66%) e em 
8 mulheres (13,79%); O bócio coloide foi a terceira patologia mais observada nas 
mulheres, com 13 casos (22,4%) e a segunda mais observada nos homens, com 2 
casos (16,7%). 
A Tireoidite de Hashimoto foi a segunda patologia mais observada no sexo feminino, 
estando presente em 14 casos (24%). Em contrapartida, no sexo masculino, a TH 
esteve presente em apenas 1 (8,3%) dos casos, ocorrendo em uma frequência 14 vezes 
menor em homens que em mulheres para esta amostra. 
A amostra utilizada neste estudo foi composta por uma maioria de indivíduos pardos 
(81,5%), alguns indivíduos brancos (16,7%) e apenas um indivíduo negro (1,9%). O 
carcinoma papilífero foi predominante entre os declarados pardos (37%), apareceu em 
uma frequência menor nos indivíduos brancos (3,7%) e não foi registrado em indivíduos 
negros. 
O bócio coloide foi registrado em todas as etnias, sendo mais frequente em pardos 
(16,67%) e brancos (7,41%), e menos frequente em negros (1,85%). A tireoidite de 
Hashimoto ocorreu mais entre pardos (16,67%), apareceu em menor frequência em 
brancos (3,7%) e não foi registrada em negros. Situação semelhante foi observada para 
o adenoma folicular, também verificado apenas em pardos (11,11%) e brancos (1,85%) 
(Figura 3). 
A idade dos indivíduos da amostra variou entre 17 e 79 anos, sendo 46,78 anos a idade 
média, e 46 anos a idade mediana. Estes indivíduos foram agrupados em faixas etárias, 
a saber: de 0 a 39 anos (28,4%), 40 a 59 anos (50,7%) e 60 a 99 anos (20,9%) (Tabela 
1). O carcinoma papilífero ocorreu nas três faixas etárias, sendo mais frequente na faixa 
etária intermediária de 40 a 69 anos (23,88%) e menos frequente para as faixas etárias 
de 60 a 99 anos (11,94%) e 0 a 39 anos (8,96%). O adenoma folicular foi mais observado 
em indivíduos da faixa de idade intermediária de 40 a 69 anos (7,46%%), seguida da 
faixa etária dos indivíduos jovens de 0 a 39 anos (4,48%) e dos indivíduos mais velhos 
(1,49%). O bócio coloide foi mais frequentemente observado para os indivíduos jovens 
na faixa etária de 0 a 39 anos (10,45%), e menos observado nos indivíduos mais velhos 
de 40 a 59 anos (7,46%) e de 70 a 99 anos (4,48%). A tireoidite de Hashimoto apareceu 
principalmente nos indivíduos de idade intermediária de 40 a 69 anos (61,94%), em 
seguida dos indivíduos jovens de 0 a 39 anos (4,48%) e dos indivíduos com mais de 60 
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anos (2,99%) (Figura 4). Para este resultado, o teste de chi-quadrado de Pearson não 
revelou correlações estatisticamente significativas (p=0,534). 
As lesões foram classificadas segundo o seu local de ocorrência na tireoide. A maioria 
das lesões localizaram-se no lobo direito (LD) (38,8%) ou no lobo esquerdo (LE) 
(25,4%), isoladamente. Uma pequena parte das lesões atingiram os dois lobos da 
tireoide simultaneamente (11,9%) e, para além disso, acometeram também o istmo 
(14,9%). Poucos casos apresentaram lesões apenas no istmo da tireoide (6%), no lobo 
esquerdo e no istmo (1,5%) e no lobo direito e no istmo (1,5%) (Tabela 1). 
Neste estudo, foram encontrados carcinomas papilíferos em todos os locais anatômicos 
da tireoide, sendo esta patologia mais comum no lado direito (50%) e no lado esquerdo 
(27,6%) e menos frequentemente encontrada em ambos os lados da tireoide (17,2%), 
bilaterais envolvendo o istmo (3,4%) e envolvendo lado esquerdo e istmo (3,4%) (Figura 
6). Neste estudo os adenomas foliculares estiveram presentes predominantemente no 
lobo direito (50%) e no istmo tireoidiano (20%) e menos presentes no lobo esquerdo 
(10%), no lobo direito e istmo (10%) e em ambos os lobos sem envolvimento do istmo 
(10%) (Figura 7). A maioria dos casos de bócio coloide foi observada ocupando ambos 
os lobos e o istmo tireoidiano (53,4%) sendo menos observado no lobo direito (20%), no 
lobo esquerdo (13,3%) e em ambos os lobos sem atingir o istmo (13,3%) (Figura 8). A 
tireoidite de Hashimoto apresentou caráter delimitado em apenas um dos lobos para 
92,4 % dos casos (46,2% em LE e 46,2% em LD) com poucos casos bilaterais atingindo 
o istmo tireoidiano (7,7%) (Figura 9). Para estes resultados o teste de chi-quadrado de 
Pearson revelou correlações estatisticamente significativas (p=0,002). 
Análise histológica de carcinoma papilífero 
Quanto aos casos de carcinoma papilífero foram observadas algumas características 
particulares como o tamanho, classificação dos carcinomas (clássico, folicular, 
esclerosante ou de células altas), encapsulamento, invasão capsular, invasão de 
tecidos extratumorais, invasão linfocitária, invasão vascular e invasão neural. 
A maioria dos carcinomas papilíferos desta amostra foi do tipo clássico (42,9%) ou 
folicular (42,9%) e uma minoria do tipo esclerosante difuso (7,1%) e células altas (7,1%). 
A maioria dos carcinomas papilíferos não apresentou encapsulamento (53,6%), o 
restante apresentou encapsulamento parcial (25%) ou encapsulamento completo 
(21,4%) (Figura 17). 
Foi observada pouca presença de invasão em regiões como cápsula tumoral (14,3%), 
vasos linfáticos (14,3%), extratumoral (10,7%) e vasos sanguíneos (7,1%), não sendo 
observada invasão de tecido nervoso em nenhum dos casos (Figura 18). 
Caracterização do infiltrado inflamatório 
Quanto à quantidade de infiltrado inflamatório, a maioria dos casos de carcinoma 
papilífero apresentou infiltrado leve (46,4%) ou moderado (50%) e apenas uma pequena 
parcela destes tumores apresentou um infiltrado inflamatório intenso (3,6%). Os casos 
de adenoma folicular apresentaram infiltrado inflamatório leve (80%) ou moderado 
(20%). De modo semelhante, a maioria dos casos de bócio coloide apresentou infiltrado 
leve (61,5%) ou moderado (23,1%), com uma pequena parcela dos casos apresentando 
infiltrado inflamatório intenso (15,4%) (Figura 10). A maioria dos casos de CPT (75%), 
AF (70%) e BC (92,3%) apresentou infiltrado inflamatório intraturmoral (Figura 11). 
Entretanto, não houve diferença significativa da quantidade e localização do infiltrado 
entre os grupos estudados. 
Houve diferença significativa na distribuição de infiltrado inflamatório entre os casos 
estudados sendo majoritariamente difuso para adenoma folicular (70%) e focal para 
carcinoma papilífero (75%) e bócio coloide (69,2%) (Figura 12) (p=0,035). 
Caracterização do Estroma 
Houve diferença significativa (p=0,013) na densidade do estroma entre as categorias de 
lesões estudadas, sendo frouxo para 90% dos adenomas foliculares, 53,8% dos bócios 
coloides e 35,7% dos carcinomas papilares e denso ou hialinizado para 64,3% dos 
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carcinomas papilíferos, 46,2% dos bócios coloides e 10% dos adenomas foliculares 
(Figura 14). 
Houve diferença significativa na distribuição de hemorragia entre os casos estudados 
(p=0,01), sendo este mais frequente nos casos de BC (38,5%). 
Os corpos de psammoma foram observados em apenas 10,7% dos carcinomas 
papilíferos e não observada no estudo das demais patologias. As metaplasias 
escamosas foram observadas apenas em 1 caso de carcinoma papilífero (3,6%). Não 
foram observadas mitoses em nenhuma dos casos. As atipias nucleares foram 
observadas em apenas um caso de adenoma folicular (10%) e um caso de bócio coloide 
(7,7%). As calcificações distróficas foram observadas em uma pequena parcela dos 
casos de CPT (10,7%), AF (10%) e BC (30,8%). As células gigantes foram observadas 
em 7,1% dos casos de CPT, 10% dos casos de AF e em 15,4% dos casos de bócio 
coloide. 
DISCUSSÃO 
A amostra aqui analisada foi formada por uma maioria de mulheres, sendo a razão entre 
mulheres e homens de aproximadamente 5:1. Esta proporção é compatível com o 
observado para as patologias tireoidianas na população brasileira segundo dados do 
DATASUS (Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS). 
O carcinoma papilífero da tireoide foi a patologia mais observada para ambos os grupos, 
estando presente mais em mulheres. Esta proporção é compatível com trabalhos 
anteriores que mostram a incidência de CPT maior em mulheres (ROCHA et al., 2018) 
e assemelha-se à média brasileira que aponta uma razão de 3:1 entre casos de 
neoplasias tireoidianas entre mulheres e homens (INCA, 2018). Neste estudo, em 
contraste, a neoplasia benigna da tireoide, o adenoma folicular, foi a patologia menos 
observada nas mulheres e a segunda mais observada nos homens. 
Em geral, há uma incidência significativa maior de câncer de tireoide em mulheres, 
enquanto os homens apresentam uma menor frequência de tumores com um pior 
prognóstico, diagnosticados em estágio mais avançado (GILLILAND et al., 1997; 
KILFOY et al., 2009; RAHBARI et al., 2010). 
Uma das causas mais prováveis da prevalência de tumores tireoidianos em mulheres, 
apontadas por estudos in vitro e em modelos animais são os hormônios sexuais como 
o estrogênio e seus receptores (KAWABATA et al., 2003; LEE et al., 2005; YAO et al., 
2011). 
A Tireoidite de Hashimoto foi a segunda patologia mais observada no sexo feminino, 
ocorrendo em uma frequência 14 vezes menor em homens que em mulheres para esta 
amostra. Sabe-se que a tireoidite de Hashimoto é uma doença prevalente em mulheres 
e ocorre no sexo feminino de cinco a dez vezes mais que no sexo masculino (ROSE; 
MACKAY, 2006) sendo assim, a prevalência aqui encontrada já é esperada e 
assemelha-se à frequência encontrada e estudos anteriores (CAMBOIM et al., 2009; 
CAMPOS et al., 2012). 
O bócio coloide foi a terceira patologia mais observada nas mulheres e a segunda mais 
observada nos homens. Esta doença é prevalente entre mulheres entre 20 e 40 anos e 
apresenta uma relação de 5:1 entre mulheres e homens assim como as demais doenças 
da tireoide no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007), entretanto sabe-se que a 
ocorrência de bócio está relacionada a múltiplos fatores dentre eles a ingesta de iodo 
(FARAHATI et al., 2006). 
As patologias da tireoide apresentaram-se principalmente nos indivíduos pardos, e em 
segundo lugar nos indivíduos brancos e muito raramente em indivíduos negros. Estes 
resultados confirmam as diferenças já observadas em estudos epidemiológicos que 
sugerem uma distribuição maior, em especial de CPT, entre indivíduos brancos e pardos 
e menor em indivíduos negros (ASCHEBROOK-KILFOY et al., 2013; MORRIS et al., 
2008). Em grande medida estas diferenças se devem a a população amostrada. Apesar 
de haver menor frequência de indivíduos negros associados às patologias da tireoide, 
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para este grupo étnico parece haver uma maior letalidade e um aumento números de 
casos, não devendo assim este grupo ser ignorado na investigação das patologias 
tireoidianas (ASCHEBROOK-KILFOY et al., 2013; TANG et al., 2018). 
Levando-se em consideração esses aspectos clínicos e epidemiológicos observados 
neste estudo é possível traçar um perfil dos pacientes mais atingidos pelas lesões 
tireoidianas aqui estudadas (CPT, AF, BC e TH) composto por pardos, do sexo feminino 
com faixa etária entre 40 e 59 anos. 
Observou-se também que as patologias aqui discutidas apresentam distribuição 
anatômica diferente na tireoide. Patologias como CPT e a TH desenvolvem-se mais 
frequentemente de maneira localizada em um dos dois lobos tireoidianos, enquanto o 
AF na maioria dos casos esteve no lobo direito, e, o BC teve apresentação mais 
exuberante atingindo ambos os lobos e o istmo tireoidiano. 
Quanto ao infiltrado inflamatório é possível dizer que em todos os casos foi 
predominantemente intratumoral. Sendo nos casos de CPT e BC mais intenso e focal, 
e mais leve e difuso nos casos de AF. O estroma observado, em geral, apresentou 
diferenças consideráveis quanto à sua densidade entre as patologias. Os AF 
apresentaram um estroma significativamente mais frouxo e escasso quando comparado 
ao estroma encontrado nos casos de CPT e BC cujos casos apresentaram estroma mais 
abundante e denso ou hialinizado. 
Foi possível observar que as calcificações distróficas, hemorragias, e células gigantes 
foram, das alterações histológicas investigadas, as que exibiram maior frequência, 
estando presentes nos CPT, AF e BC. Enquanto as atipias nucleares foram encontradas 
apenas em BC e AF, os corpos de psammoma e metaplasias escamosas foram 
exclusivos aos casos de CPT. 
Levando em consideração os aspectos analisados na caracterização dos casos de CPT 
é possível dizer que há predominância nas variantes clássica e folicular, sendo cerca de 
metade dos casos não encapsulado e a outra metade com algum grau de 
encapsulamento. Uma pequena parte dos CPT foi capaz de invadir regiões diversas - 
extracapsulares, extratireoidianas, linfáticas e vasculares. 
 
Conclusão 

 
Levando-se em consideração os aspectos clínicos e epidemiológicos observados é 
possível traçar um perfil de paciente mais atingido pelas lesões tireoidianas aqui 
estudadas (CPT, AF, BC e TH). Este grupo é composto por pacientes pardos, do sexo 
feminino com faixa etária entre 40 e 59 anos em sua maioria. Patologias como CPT e a 
TH apresentaram desenvolvimento mais localizado, restrito à um dos dois lobos, 
enquanto o AF na maioria dos casos, desenvolveu-se no lobo direito. Já BC apresentou 
crescimento mais exuberante, atingindo ambos os lobos e o istmo tireoidiano. Foi 
observada diferença significativa na distribuição de infiltrado inflamatório entre os casos 
estudados sendo majoritariamente difuso para adenoma folicular (70%) e focal para 
carcinoma papilífero (75%) e bócio colóide (69,2%). 
Os casos de AF apresentaram estroma significativamente mais frouxo e escasso 
quando comparado ao estroma encontrado nos casos de CPT e BC, que apresentaram 
estroma mais abundante e denso/hialinizado. 
Cerca de metade dos casos de CPT não apresentou encapsulamento e a outra metade 
apresentou algum grau de encapsulamento. Os casos de CPT apresentaram 
comportamento pouco invasivo, sendo apenas uma pequena parcela capaz de invadir 
tecidos diversos extracapsulares, intratumorais, linfáticos e vasculares. 
Os dados referentes a análise clínica, epidemiológica e histopatológica dos casos de 
CPT, AF, BC e TH aqui apresentados serão posteriormente analisados em conjunto ao 
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estudo imunohistoquímico da resposta Th17 de modo a esclarecer os mecanismos 
envolvidos tumorigênese destas neoplasias. 
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TABELA 1 - Frequências e porcentagens das características epidemiológicas e 
patológicas da amostra 
 

 
Figura1 -Frequências encontradas para CPT, AF, BC e TH na amostra estudada.png 
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Figura 2 -Frequências encontradas para CPT, AF, BC e TH por gênero 
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FIGURA 3 - Frequências encontradas para CPT, AF, BC e TH por etnia 
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FIGURA 4 - Frequências encontradas para CPT, AF, BC e TH por faixa etária 
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FIGURA 5 - Frequências encontradas para CPT, AF, BC e TH por local da lesão 
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FIGURA 6 - Locais anatômicos de ocorrência carcinoma papilífero 
 

 
Figura 7 - Locais anatômicos de ocorrência de adenoma folicular 
 

 
Figura 8 - Locais anatômicos de ocorrência de bócio coloide 
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Figura 9 - Locais anatômicos de ocorrência de tireoidite de Hashimoto 
 

 
Figura 10 - Quantidade de infiltrado inflamatório por casos de CPT, AF e BC 
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Figura 11 - Localização do infiltrado inflamatório por casos de CPT, AF e BC 
 

 
Figura 12 - Distribuição do infiltrado inflamatório por casos de CPT, AF e BC 
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Figura 13 - Quantidade de estroma por casos de CPT, AF e BC 
 

 
Figura 14 - Característica do estroma por casos de CPT, AF e BC 
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Figura 15 - Distribuição de estroma por casos de CPT, AF e BC 
 

 
Figura 16 - Alterações histológicas por casos de CPT, AF e BC 
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Figura 17 - Tamanho, variante e encapsulamento dos carcinomas papilíferos 
 

 
Figura 18 - Invasão tecidual dos carcinomas papilíferos 
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TÍTULO: ANÁLISE DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DO SUCO DOS FRUTOS DA 

MANGABA (Hancornia speciosa Gomes) FRENTE A INIBIÇÃO DOS EFEITOS 

TÓXICOS INDUZIDOS POR ENVENENAMENTO ESCORPIÔNICO 

Resumo 

 
Acidentes provocados por escorpiões são considerados como um grave problema de 
saúde pública devido a sua crescente incidência. No Brasil, o Tityus serrulatus é uma 
espécie de grande importância médica, principalmente em crianças e idosos, já que o 
envenenamento pode induzir grave edema pulmonar agudo, que é principal causa de 
morte das vítimas. O suco de fruta “Mangaba” (Hancornia speciosa Gomes) é 
popularmente utilizado no tratamento de diversas doenças de origem inflamatória. 
Diante desse contexto, o objetivo desse estudo foi avaliar o potencial anti-inflamatório 
do suco da fruta de H. speciosa através do modelo de edema pulmonar induzido pela 
peçonha de T. serrulatus (TsV) em camundongos. Os camundongos foram 
administrados com TsV (30 μg / kg, por via subcutânea) e foram tratados com 
dexametasona (2 mg / kg, intraperitonealmente) ou suco de mangaba (protocolos pré 
ou pós-tratamento, por via intragástrica a 100 e 200 mg / kg ), e 2 horas depois foram 
anestesiados para coleta de pulmão, para posteriores analises. Os resultados 
mostraram que o suco diminuiu o edema, os níveis de mieloperoxidase e a 
permeabilidade no tecido pulmonar. Como conclusão, estes resultados sugerem que o 
suco foi capaz de diminuir os efeitos inflamatórios induzidos pelo T. serrulatus, 
demonstrando que o uso do suco pode ser um potencial tratamento em casos graves 
de envenenamento por escorpião. 
 
 
Palavras-chave: Edema de pulmão. Tityus serrulatus. Fruto da mangaba. 

TITLE: ANALYSIS OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF MANGABA FRUIT JUICE 

(Hancornia speciosa Gomes) REGARDING THE INHIBITION OF TOXIC EFFECTS 

INDUCED BY SCORPIONIC ENVENOMING 

Abstract 

 
Accidents caused by scorpions are considered a serious public health problem due to 
their increasing incidence. In Brazil, Tityus serrulatus is a species of great medical 
importance, especially in children and the elderly, since envenoming can induce severe 
acute pulmonary edema, which is the main cause of death for victims. The fruit juice 
“Mangaba” (Hancornia speciosa Gomes) is popularly used in the treatment of several 
pathologies of inflammatory origin. In this context, the objective of this study was to 
evaluate the anti-inflammatory potential of H. speciosa fruit juice using the pulmonary 
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edema model induced by T. serrulatus venom (TsV) in mice. The mice were 
administered with TsV (30 μg / kg, subcutaneously) and were treated with 
dexamethasone (2 mg / kg, intraperitoneally) or mangaba juice (pre- or post-treatment 
protocols, intragastrically at 100 and 200 mg / kg), and 2 hours later they were 
anesthetized for lung collection, for later analysis. The results showed that the juice 
decreased the edema, the levels of myeloperoxidase and the permeability in the lung 
tissue. In conclusion, these results suggest that the juice was able to reduce the 
inflammatory effects induced by T. serrulatus, demonstrating that the use of the juice 
can be a potential treatment in severe cases of scorpion envenoming. 
 
 
Keywords: Lung edema. Tityus serrulatus. Mango fruit. 

Introdução 

Acidentes provocados por escorpiões são considerados um grave problema de saúde 
pública no Brasil, e também em outros países tropicais e subtropicais (BUCARETCHI et 
al., 2014; CHIPPAUX; GOYFFON, 2008). Já se observou um aumento significativo do 
número de casos desde a implantação da notificação dos acidentes escorpiônicos no 
Brasil, em 1988 (BRASIL, 2009). No Brasil estão descritas quatro famílias de escorpiões, 
sendo o gênero Tityus principal o causador de envenenamento humano grave 
(LOURENÇO; VON EICKSTEDT, 2009). 
 
Neste contexto, sabe-se que o escorpião Tityus serrulatus possui grande relevância 
médica por ser o principal responsável em causar acidentes graves em crianças e 
idosos (GUERRA et al., 2008; ZULIANI et al., 2013). A peçonha deste escorpião possui 
uma constituição complexa, sendo formada por sais inorgânicos, lipídios, aminas, 
nucleotídeos, enzimas, proteínas de alta massa molecular, peptídeos, aminoácidos 
livres e neurotoxinas; sendo as neurotoxinas as maiores responsáveis pelo quadro 
grave do envenenamento (ALVARENGA et al., 2012; DE OLIVEIRA et al., 2018). 
 
Dentre os principais sintomas do envenenamento escorpiônico, se tem os efeitos locais, 
que se caracterizam por dor local, parestesia e intensa resposta inflamatória com 
formação de edema (BECERRIL; MARANGONI; POSSANI, 1997; BRASIL, 2009; 
COLOGNA et al., 2009). Dentre os efeitos sistêmicos podem-se citar vômitos, diarreia, 
taquipnéia, bradicardia e taquicardia, e em quadros mais graves, a vítima pode 
apresentar choque cardiogênico e edema agudo de pulmão, sendo estes as principais 
causas de óbito dos pacientes (PUCCA et al., 2015). 
 
Como principal tratamento para acidentes escorpiônicos se faz uso da administração de 
soro antiescorpiônico (SAEEs) ou antiaracnídico (SAAr) aos pacientes que apresentam 
as formas moderadas e graves do envenenamento (LUCAS, 2015; REZENDE; 
AMARAL; FREIRE-MAIA, 1998). Nos casos mais graves, principalmente em crianças, 
a soroterapia deve ser iniciada o mais cedo possível para que o tratamento seja eficaz, 
já que as toxinas da peçonha são rapidamente difundidas do local da picada para os 
órgãos alvo (COLOGNA et al., 2009), prevenindo assim complicações que podem levar 
ao óbito (BRASIL, 2001). 
 
Atualmente a soroterapia é o tratamento mais eficaz para reverter os quadros graves 
em caso de acidentes por escorpiões, porém, a mesma apresenta limitações relevantes, 
tais como: incapacidade de diminuir a intensa resposta inflamatória gerada por toxinas, 
além da baixa eficácia em reverter às alterações cardiovasculares produzidas pela 
liberação de catecolaminas (DE OLIVEIRA YAMASHITA et al. 2020, PUCCA et al., 
2015); também pode-se citar o alto custo de produção e difícil acesso em algumas 
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regiões (DE OLIVEIRA YAMASHITA et al., 2020). 
 
Diante deste cenário, novas alternativas à soroterapia estão ganhando destaque nas 
pesquisas, como a medicina tradicional (DEY; DEY; DE, 2013). Plantas utilizadas na 
medicina popular tem se mostrado bastante atraentes para o tratamento de 
envenenamentos provocados por escorpiões, devido ao seu baixo custo e fácil acesso 
à população (BITENCOURT et al., 2014; BOUIMEJA et al., 2018). Dentre as espécies 
vegetais, destaca-se a árvore frutífera Hancornia speciosa Gomes, conhecida 
popularmente como “mangabeira”, encontrada em diversas regiões do país, 
principalmente no Cerrado e no Litoral Nordeste (DE OLIVEIRA YAMASHITA et al. 
2020). Recentemente, em nosso grupo de pesquisa, estudos demonstraram o potencial 
efeito anti-inflamatório do extrato aquoso dos frutos desta espécie em diversos modelos 
de inflamação (carragenina, xilol e zimosana), e também foi visto um efeito inibitório 
frente à inflamação induzida por T. serrulatus por modelo de peritonite (BITENCOURT 
et al., 2019; TORRES-RÊGO et al., 2016). Dessa forma, o objetivo deste estudo foi 
avaliar o efeito anti-inflamatório dos frutos da Hancornia speciosa Gomes frente ao 
edema agudo de pulmão induzido pela peçonha do escorpião T. serrulatus. 
 
Metodologia 

 
2.1 MATERIAL VEGETAL 
 
Os frutos de Hancornia speciosa Gomes foram coletados em Pureza, Rio Grande do 
Norte, Brasil. A coleta do material vegetal foi realizada sob autorização do Sistema 
Brasileiro de Autorização e Informação sobre Biodiversidade (SISBIO) (Processo nº 
35017) e Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e Conhecimentos 
Tradicionais Associados (SISGEN) (Processo nº A4E8DE0). Uma parte do material foi 
depositado no Herbário “Parque das Dunas” da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), Brasil (RN1179). 
 
2.2 PREPARO DO EXTRATO 
 
Os frutos colhidos das árvores ficaram em uma caixa por 48 h para maturação 
completa. Foram selecionados de acordo com sua integridade (ausência de lesões 
físicas, manchas e fissuras). Foram lavados com água e sanitizados com solução 
higienizadora de alimentos (Hidrosteril®, Saggio, Itapevi, São Paulo).  O suco de fruta 
foi obtido pelo método de turboextração por 5 min de 800 g de fruta fresca com água 
purificada (1:1, planta: solvente, p/v), em seguida foi congelado a −80°C e liofilizado 
(Liobrass, modelo L 202, São Paulo, Brasil).  
 
2.3 ANIMAIS 
 
Foram utilizados camundongos Swiss, de 6 a 8 semanas de vida, pesando 25-35 g 
procedentes do Biotério do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFRN. Os animais 
foram mantidos em condições controladas conforme preconizado. No final dos 
experimentos, a eutanásia dos animais foi realizada por meio de superdosagem de 
cetamina 10% (300 mg/kg) / xilazina 2% (30 mg/kg) por via intraperitoneal. O protocolo 
experimental foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (CEUA-UFRN) (Protocolo nº 048.038 / 2017). 
 
2.4 PEÇONHA DE Tityus serrulatus (TsV) 
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A peçonha liofilizada de Tityus serrulatus (TsV) foi fornecida pelo Instituto Butantan (São 
Paulo, Brasil). A peçonha foi dissolvida em solução salina tamponada com fosfato (PBS) 
e a quantidade de peçonha foi expressa pelo teor de proteína, determinado como 
descrito na literatura (BRADFORD, 1976).  O material biológico utilizado foi 
desenvolvido sob autorização do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético 
e Conhecimentos Tradicionais Associados (SISGEN) (Processo número ABB2A47). 
 
2.5 INDUÇÃO DE EDEMA PULMONAR INDUZIDO POR TsV 
 
Primeiramente, foi estabelecida a dose mínima capaz de induzir o maior grau de 
inflamação pulmonar sem morte, para isso os camundongos foram previamente 
envenenados com diferentes doses de TsV. Os animais receberam por via subcutânea 
200 μL de TsV nas doses de 15, 20, 30 e 50 μg / kg. Após 2 h, os animais foram 
sacrificados, e o pulmão foi coletado para análises posteriores. 
 
2.6 EFEITO INIBIDOR DO SUCO DE FRUTA DE H. SPECIOSA CONTRA EDEMA 
PULMONAR INDUZIDO POR TsV 
2.6.1 Protocolos de tratamento e doses empregadas 
 
O tratamento dos animais foi administrado seguindo dois protocolos: 
 
Protocolo 1 (Pré-tratamento): Os animais foram tratados por via intragástrica com 300 
μL de PBS ou suco de fruta de H. speciosa a 100 ou 200 mg / kg, 1 h antes da 
administração da peçonha. 
 
Protocolo 2 (Pós-tratamento): Os animais foram tratados por via intragástrica com 300 
μL de PBS ou suco de fruta de H. speciosa a 100 ou 200 mg / kg, imediatamente após 
a administração da peçonha. A dexametasona (2,0 mg / kg) foi usada como anti-
inflamatório padrão, sendo administrada por via intraperitoneal no protocolo pós-
tratamento.  
 
2.6.2 Índice pulmonar / corporal 
 
O pulmão dissecado livre da traqueia foi pesado e sua massa relativa (índice pulmonar 
/ corporal) foi calculada. 
 
2.6.3  Determinação dos níveis de mieloperoxidase (MPO) 
 
Os pulmões esquerdos foram coletados para quantificação da atividade da enzima 
mieloperoxidase (MPO). Os tecidos do pulmão esquerdo foram pesados, picados e 
homogeneizados em PBS (1 mL de tampão para cada 50 mg de tecido). As amostras 
foram centrifugadas a 10.000  g  a 4 ° C por 10 min.  Os pellets foram homogeneizados 
em 50 mM de fosfato de potássio pH 6,0 contendo 0,5% de brometo de 
hexadeciltrimetilamônio, sonicados em banho de gelo por 30 s, submetidos a três ciclos 
de congelamento-descongelamento e sonicados por 30 s. O sobrenadante obtido após 
centrifugação a 10.000 g por 10 min a 4 ° C foi utilizado para determinação da atividade 
de MPO, pela mistura de 20 μL de cada sobrenadante com 200 μL de fosfato de potássio 
50 mM pH 6,0 contendo 0,0005% de peróxido de hidrogênio e 0,167 mg / mL 0-
dianidisidina. A medida da atividade foi realizada em 460 nm em leitor de microplacas 
(Epoch-Biotek, Winooski, VT, EUA), por meio de leitura cinética em intervalos de 1 min, 
por 5 min. Uma unidade de MPO foi definida como o equivalente ao consumo de 1 μmol 
de peróxido de hidrogênio por min, considerando que 1 μmol de peróxido de hidrogênio 
dá uma mudança na absorbância de 1,13 × 10 −2 por min (POSADAS et al., 2004). 
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2.7 DETERMINAÇÃO DA PERMEABILIDADE VASCULAR 
 
A permeabilidade vascular foi medida no tecido pulmonar por quantificação do 
extravasamento do corante azul de Evans. Os animais receberam 200 μL de corante 
por via intravenosa (50 mg/kg) e 1 h depois receberam 200 μL de TsV. Foram 
sacrificados 2 h após a administração de TsV, e os pulmões foram coletados, pesados 
e incubados com 500 μL de formamida a 60 ° C por 24 h. A absorvância do corante azul 
de Evans foi medida a 620 nm. A concentração de azul de Evans no pulmão foi 
determinada por extrapolação de uma curva padrão gerada usando diferentes 
concentrações de corante em formamida. Os resultados foram expressos como mg de 
nível de azul de Evans por g de tecido (PUERTA-GUARDO et al., 2013), 
 
2.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
Os dados são expressos como média ± erro padrão da média, usando 5 animais por 
grupo. As análises estatísticas foram realizadas por análise de variância unilateral 
(ANOVA) seguida do teste de Tukey usando Graph Pad Prism versão 5.0 (software 
GraphPad, San Diego, Califórnia, Estados Unidos da América). Valores de p *** p 
<0,001, ** p <0,01 e * p <0,05 foram considerados estatisticamente significativos 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1 RESULTADOS 
3.1.1 EFEITO INIBITÓRIO DO SUCO DE FRUTA DE H. speciosa CONTRA EDEMA 
PULMONAR INDUZIDO POR TsV 
Por meio da avaliação dos parâmetros de atividade da enzima mieloperoxidase, peso 
relativo e permeabilidade vascular dos pulmões, foi verificada a capacidade dos pré e 
pós tratamentos com suco de frutas de H. speciosa em inibir o efeito edematogênico do 
TsV em camundongos. A dose de 30 μg / kg de TsV foi escolhida por ser capaz de 
induzir edema pulmonar sem levar à morte dos animais. 
3.1.1.1 Índice pulmonar / corporal 
O edema induzido pelo TsV foi analisado indiretamente pelo aumento do peso pulmonar 
em relação à massa corporal (pulmão / índice corporal). Os resultados revelaram que 
ambos os protocolos de tratamento com suco da fruta de H. speciosa a 100 e 200 mg / 
kg foram capazes de inibir significativamente o edema pulmonar quando comparados 
ao grupo que recebeu apenas TsV. O tratamento com dexametasona também foi capaz 
de diminuir o edema pulmonar (Figura 02). 
3.1.1.2 Determinação dos níveis de mieloperoxidase (MPO) 
Os resultados mostraram que os animais que receberam TsV (30 μg / kg) aumentaram 
a atividade de MPO em comparação com o grupo de PBS 2 h após o envenenamento. 
Entretanto, o pré ou pós-tratamento com suco de frutas de H. speciosa nas doses de 
100 e 200 mg / kg reduziu significativamente os níveis de MPO. Também foi possível 
observar que o fármaco de referência dexametasona na dose de 2 mg / kg demonstrou 
diminuição da atividade de MPO, quando comparado ao grupo controle positivo (TsV) 
(Figura 03). 
3.1.1.3 Determinação da Permeabilidade Vascular 
A concentração do corante azul de Evans no pulmão esquerdo foi medida 2 h após o 
envenenamento. Os resultados mostraram que a administração da peçonha induziu um 
aumento significativo no extravasamento do corante azul de Evans no pulmão no grupo 
controle positivo (TsV), quando comparado ao grupo PBS. No entanto, o pós-tratamento 
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com 200 mg / kg de suco de fruta demonstrou maior inibição do extravasamento do 
corante do que no grupo tratado com dexametasona (Figura 4). 
3.2 DISCUSSÃO 
Quanto a constituição química, estudos anteriores do nosso grupo de pesquisa 
revelaram a presença de rutina e ácido clorogênico nos frutos de Hancornia speciosa 
Gomes (TORRES-RÊGO et al., 2016). A literatura relata o perfil fenólico da polpa 
indicando a presença de rutina, catequina, ácido gálico, ácido clorogênico, ácido 
vanílico, ácido o-cumárico e ácido rosmarínico, e enfatiza que os compostos principais 
são ácido clorogênico e rutina (DE LIMA et al., 2015; GOMES et al., 2013). 
Dessa forma, os efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes presentes nos frutos de 
Hancornia speciosa relacionados aos compostos rutina, ácido clorogênico, L - (+) - 
bornesitol e ácido quínico foram descritos na literatura (GELLER et al., 2015; TORRES-
RÊGO et al., 2016). Diante deste contexto, o presente estudo avaliou a capacidade do 
suco da fruta Hancornia speciosa de inibir os efeitos inflamatórios da peçonha do 
escorpião Tityus serrulatus, com ênfase nas lesões pulmonares. Foi realizado o mesmo 
método de extração utilizado pela medicina popular, já que alguns autores consideram 
seguir o conhecimento popular como estratégia na descoberta de novos medicamentos 
fitoterápicos (YAHYA; ATTAN; WAHAB, 2018). 
A peçonha de T. serrulatus é composta por mucopolissacarídeos, hialuronidases, 
fosfolipases, serotonina, histamina, inibidores enzimáticos e peptídeos neurotóxicos 
(ALVARENGA et al., 2012; DE OLIVEIRA et al., 2018). Dessa forma, a gravidade do 
envenenamento está diretamente relacionado a dois fatores: efeitos neurotóxicos que 
atuam nos canais iônicos levando à hiperatividade do sistema nervoso autônomo; e a 
presença de toxinas que desencadeiam uma síndrome inflamatória aguda, o que induz 
à formação do edema pulmonar, considerado como principal causa de morte em 
pacientes acometidos pela picada do T. serrulatus (ORTIZ et al., 2015; PETRICEVICH, 
2010). 
A enzima mieloperoxidase (MPO) está presente nos grânulos azurófilos de neutrófilos, 
participando assim de vários processos fisiológicos, dentre eles o processo inflamatório 
(MARTINEZ et al., 2015). Esta enzima pode ser considerada um marcador de infiltração 
celular, principalmente de neutrófilos no tecido inflamado. Sendo assim, é vista como 
um marcador indireto de leucócitos ativados, estando relacionada aos processos de 
migração celular e exsudação (CORNEJO-GARRIDO et al., 2012). Neste estudo, a 
atividade da MPO foi usada como um marcador indireto da presença de neutrófilos nos 
pulmões. Dessa forma, os resultados deste estudo mostraram que o suco de fruta de H. 
speciosa foi capaz de diminuir a migração de neutrófilos para os pulmões. Também foi 
observado que o suco da mangaba nas doses avaliadas diminuiu de forma significativa 
o extravasamento do corante azul de Evans e o peso pulmonar relativo. Estes resultados 
revelam o potencial do suco dos frutos da Hancornia speciosa em diminuir o edema 
pulmonar gerado pelo envenenamento provocado pelo T. serrulatus, o que pode ser 
devido ao seu potencial anti-inflamatório, atribuído em partes à presença de compostos 
fenólicos do extrato, já relatado na literatura (TORRES-RÊGO et al., 2016). 
Levando em consideração a complexidade do extrato e do processo inflamatório, novos 
estudos devem ser realizados para confirmar e melhor compreender a potencial 
utilidade desta planta como adjuvante no tratamento do envenenamento por Tityus 
serrulatus. 
 
Conclusão 

 
Este estudo demonstrou que o suco de frutas de H. speciosa inibiu os efeitos 
inflamatórios do edema agudo de pulmão induzido pelo envenenamento por T. 
serrulatus através da diminuição da migração de neutrófilos, peso relativo e 
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permeabilidade vascular dos pulmões. Considerando a complexidade do extrato e dos 
mecanismos moleculares do processo inflamatório, estudos adicionais são necessários 
para detalhar de forma mais aprofundada o possível potencial adjuvante do suco frente 
ao envenenamento pela peçonha do Tityus serrulatus. 
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Figura 01: Escorpião Tityus serrulatus, conhecido popularmente como “escorpião 
amarelo”. Fonte: Secretária da Saúde de Porto Alegre, disponível em: 
https://saude.rs.gov.br/ 
 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2075 

 

Figura 02: Efeito anti-edematogênico do pré e pós-tratamento oral com suco de fruta de 
Hancornia speciosa (100 e 200 mg / kg) no índice pulmonar / corporal no modelo de 
edema pulmonar induzido pela peçonha de Tityus serrulatus (TsV). 
 

 
Figura 03: Redução da atividade da mieloperoxidase no tecido pulmonar no modelo de 
edema pulmonar induzido pela peçonha de Tityus serrulatus (TsV). 
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Figura 04: Efeito do pós-tratamento oral com suco de frutas de Hancornia speciosa (100 
e 200 mg / kg) na permeabilidade vascular em modelo de edema pulmonar induzido 
pela peçonha de Tityus serrulatus (TsV) 
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TÍTULO: VIABILIDADE DA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS APLICADA A 

INJETÁVEIS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO: UM ESTUDO 

BASEADO EM VALOR 

Resumo 

A particularidade dos pacientes neonatais em relação aos tratamentos medicamentosos 
é uma grande problemática para os centros hospitalares, pelo fato dos neonatos 
apresentarem diferentes características na metabolização dos fármacos. Sendo assim, 
tem como objetivo analisar a viabilidade da implementação de uma Farmacotécnica 
Hospitalar na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), nos moldes da RDC 67/2007, 
aplicada a unitarização de injetáveis na UTI-NEONATAL. Trata-se de um estudo 
transversal, retrospectivo e analítico com abordagem qualitativa e quantitativa. A 
amostra do estudo incluiu crianças internadas na UTI-NEONATAL da Maternidade 
Escola Januário Cicco (MEJC), no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, de ambos os 
gêneros, tendo como critério de inclusão ter pelo menos um medicamento injetável 
prescrito e, de exclusão, os que que não tinham nenhum medicamento injetável 
prescrito. Foi possível fazer essa análise por meio de coleta de dados das informações 
obtidas no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) que possui um 
relatório sobre os pacientes internados na Maternidade Escola Januário Cicco no 
período especificado. Com esse estudo pôde constatar que os resultados foram 
positivos no ponto de vista farmacoeconômico, levando em consideração a 
implementação de uma CMIV na MEJC para a manipulação dos medicamentos 
injetáveis dos pacientes internados na UTIN. A economia seria equivalente a 38,62%, o 
que corresponde a R$ 29.881,23. 
 
Palavras-chave: Central de Misturas Intravenosas;Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal 

TITLE: FEASIBILITY OF DRUG UNITARIZATION APPLIED TO INJECTABLES IN 

SCHOOL MATERNITY JANUÁRIO CICCO: A VALUE-BASED STUDY 

Abstract 

 
The particularity of neonatal patients in relation to drug treatments is a major problem for 
hospital centers, because neonates have different characteristics in the metabolization 
of drugs. Therefore, it aims to analyze the feasibility of implementing a Hospital 
Pharmacotechnics at the Januário Cicco Maternity School (MEJC), along the lines of 
RDC 67/2007, applied to the unitization of injectables in the ICU-NEONATAL. This is a 
cross-sectional, retrospective and analytical study with a qualitative and quantitative 
approach. The study sample included children admitted to the ICU-NEONATAL of the 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), from 01/01/2018 to 12/31/2018, of both 
genders, with the inclusion criterion having at least one medication prescribed injectable 
and, in exclusion, those who had no prescribed injectable medication. It was possible to 
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carry out this analysis by collecting data from the information obtained in the 
Management Application for University Hospitals (AGHU) that has a report on the 
patients admitted to the Januário Cicco Maternity School in the specified period. With 
this study, it was possible to verify that the results were positive from a 
pharmacoeconomic point of view, taking into account the implementation of a CMIV in 
the MEJC for the handling of injectable drugs for patients admitted to the NICU. The 
savings would be equivalent to 38.62%, which corresponds to R $ 29,881.23. 
 
 
Keywords: Central of Intravenous Mixtures; Neonatal Intensive Care Unit 

Introdução 

A particularidade dos pacientes neonatais em relação aos tratamentos medicamentosos 
é uma grande problemática para os centros hospitalares, pelo fato dos neonatos 
apresentarem diferentes características na metabolização dos fármacos. Além da 
dificuldade de ajuste de doses devido ao baixo peso dos pacientes, não há 
medicamentos adequados para essa faixa etária, sendo necessária a adaptação de 
formas farmacêuticas comercialmente desenvolvidas para adultos. Esse panorama 
favorece a erros, principalmente na etapa de preparação quando não se dispõe da 
infraestrutura adequada, podendo levar a consequências ainda mais graves quanto a 
segurança do paciente, como por exemplo o aumento da incidência de efeitos adversos 
e aumento no período de internação (HARADA et al., 2011). 
 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) com o objetivo de normatizar a 
manipulação de medicamentos em Farmácias e também em ambientes hospitalares, 
como no caso das Farmacotécnicas Hospitalares, fez a publicação da Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) de nº 67 de 8 de outubro de 2007, que fala sobre as Boas 
Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para uso humano em 
Farmácias. No anexo IV dessa RDC dispõe das boas práticas de manipulação de 
produtos estéreis em farmácias, que são utilizados na preparação das soluções 
parenterais e deve ser de responsabilidade do farmacêutico garantir a qualidade em 
todas as etapas da manipulação destes. Essa Resolução também garante que é de 
responsabilidade exclusiva do farmacêutico que a qualidade microbiológica, química e 
física sejam asseguradas, em relação a unitarização de doses dos medicamentos 
(BRASIL, 2007). 
 
Na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) os serviços que são desenvolvidos 
quanto ao preparo de medicamentos parenterais ainda não estão de acordo com os 
requisitos da RDC 67/2007. Os serviços realizados pela unidade de Farmácia Hospitalar 
seguem atualmente um sistema misto de distribuição de medicamentos, uma parte do 
serviço possui distribuição individualizada para o período de vinte e quatro horas, 
selecionando de forma unitarizada alguns medicamentos, por meio do fracionamento da 
embalagem primária. E, a outra parte do serviço de dispensação dos medicamentos é 
feita de forma coletiva, o que quer dizer que o medicamento na mesma embalagem é 
utilizado para pacientes distintos e em relação as soluções estéreis, elas são preparadas 
no horário da administração pela equipe da enfermagem nas unidades de internação 
(MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO, 2018). 
 
O Brasil enfrenta um grande desafio que é a implementação de um Sistema de 
Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU), pelo fato de ter a 
necessidade de uma Central de Misturas Intravenosas (CMIV) para que sejam feitas as 
diluições e reconstituições de soluções estéreis, assim como também a preparação de 
medicamentos não estéreis por um profissional farmacêutico em uma unidade de 
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farmacotécnica hospitalar, seguindo os requisitos da RDC 67/2007 (BRASIL, 2007). 
Porém, nos termos da RDC 45/2003 diz que a responsabilidade para fazer o preparo 
das soluções parenterais por meio das boas práticas dispostas pode ser facultativa ao 
enfermeiro, fazendo com que muitas unidades hospitalares não se adequem as 
normativas da RDC 67/2007 que é a mais atual. 
Devido à grande dificuldade de se ter formas farmacêuticas ideais para os pacientes 
neonatais que possuem uma demanda específica e também para garantir a melhoria da 
qualidade da assistência e segurança ao paciente, percebe-se que a MEJC necessita 
melhor se adequar às necessidades desses pacientes, principalmente no processo de 
preparo de medicamentos estéreis. Por esse motivo, essa pesquisa se dispôs a realizar 
uma análise farmacoeconômica comparando a atual forma de preparo das soluções 
injetáveis na instituição com a de uma feita por simulação caso houvesse uma CMIV 
para o preparo das mesmas conforme a RDC 67/2007. 
 
Metodologia 

 
Refere-se a um estudo transversal, retrospectivo e analítico com abordagem qualitativa 
e quantitativa. A amostra do estudo incluiu crianças internadas na UTI-NEONATAL da 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, 
de ambos os gêneros, tendo como critério de inclusão ter pelo menos um medicamento 
injetável prescrito e, de exclusão, os que que não tinham nenhum medicamento injetável 
prescrito. 
A coleta de dados foi feita por meio das informações obtidas no Aplicativo de Gestão 
para Hospitais Universitários (AGHU) que possui um relatório sobre os pacientes 
internados na Maternidade Escola Januário Cicco no período especificado. Alguns 
medicamentos injetáveis foram excluídos da coleta, tais como: os injetáveis prescritos 
a critério médico (ACM) e se necessário (SN); os eletrólitos (cloreto de potássio 19,1%, 
cloreto de sódio 20 %, gluconato de cálcio 10%, sulfato de magnésio 50%, glicose 50%); 
vitamina k (fitomenadiona), se tivesse o aprazamento de uma vez por semana; as 
soluções de grande volume e diluentes; e, também os medicamentos que não tinham 
padronização na instituição. As apresentações de uso oral, tópico, vaginal, ocular e 
otológico também não foram coletadas. 
Por meio dos prontuários de cada paciente se teve acesso a todos os medicamentos 
que foram prescritos no período de internação, possibilitando a coleta dos medicamento 
injetáveis em mililitros no período de 24 h. Em uma planilha foi feita a identificação do 
prontuário, datas de prescrições, números de administrações por dia relacionado ao 
volume que foi utilizado do medicamento e diferenciados por cores de acordo com a 
posologia diária, para análise da demanda do uso dos injetáveis na MEJC. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram coletados os dados de todos os prontuários dos pacientes internados na UTI 
Neonatal durante todo o ano de 2018 (01/01/2018 a 31/12/2018), os dados foram 
arquivados em planilhas no Excel, porém somente os prontuários do segundo semestre 
de 2018 (01/07/2018 a 31/12/2018) tiveram seus dados analisados e feitos a estatística 
para a obtenção de resultados do presente trabalho. 
O total de prescrições analisadas foram de 205 pacientes, dos quais fizeram uso de 34 
(trinta e quatro) medicamentos com apresentação injetável, dentre eles 41% (14/34) 
ampolas (AMP), 9% (3/34) bolsas e 3% (1/34) seringa preenchida, que no momento são 
desprezadas após cada manipulação, até mesmo quando não faz o uso de todo o 
conteúdo, pelo fato de não ter uma garantia na estabilidade microbiológica. Os frascos 
ampola (FA) corresponderam a 47% restantes (16/34) que possuem uma embalagem 
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primária que possibilita a utilização do medicamento em doses fracionadas, desde que 
o preparo seja feito com a assepsia e armazenamento adequados. 
Dentre todos os medicamentos analisados, os que mais foram dispensados nas 
apresentações mais prevalentes de AMP ou FA foram em ordem decrescente: Citrato 
de cafeína 10 mg/mL AMP (1502), Furosemida 20 mg/2 mL AMP (1048), Ampicilina 
1000 mg FA (820), Fenobarbital 100 mg/ml AMP (728), Oxacilina 500 mg FA (492), e 
Fentanila 0,5 mg/10 mL FA (488). Sendo esses medicamentos mais dispensados na 
realidade da UTI Neonatal da MEJC, visto que são comumente prescritos para neonatos 
e que tem suas apresentações em AMP e FA, por ser o tipo de apresentação dispensado 
na MEJC. 
Como pode-se observar no Quadro 1 somente os custos diretos com medicamentos 
foram analisados economicamente. A economia apresentada em relação a termos 
monetários foi de R$ 29.881,23 em todo o período, simulando o consumo de 
medicamentos manipulados em uma CMIV. Mensalmente a média de economia seria 
equivalente a R$ 4.980,20, gerando consequentemente uma economicidade de 38,62% 
(75.226,79/46172,54). 
Uma outra problemática bastante vivenciada em Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatais é a dificuldade ao acesso das Bombas de Seringa (BS), que possibilitam a 
infusão estendida ou contínua de soluções parenterais, com isso muitos dos 
medicamentos passam a ser administrados por meio das Bombas de Infusão Contínua 
(BIC), que tem como consequência o aumento no consumo do medicamento pelo fato 
de que necessita de um volume bem maior de solução para que o equipo seja 
preenchido durante o preparo para a administração. 
Para fazer a avaliação das diferenças no consumo entre as duas formas de 
administração, fez-se uma análise tendo a inclusão dos 4 medicamentos mais utilizados 
em BIC na UTIN da MEJC: Dobutamina 12,5 mg/mL, Dopamina 5 mg/mL, Fentanil 50 
mcg/mL, Midazolam 5mg/mL, com o intuito de fazer uma comparação do consumo de 
medicamentos em BIC e em BS, no atual modelo de preparo e simulando a presença 
de um CMIV. Para o atual modelo de preparo foi dispensado o valor total de R$ 3.014,47 
para esses medicamentos, já simulando o preparo em uma CMIV, economia gerada 
seria de 37,45% (R$1.128,83/3.014,47), mesmo se administrados via BIC, e 
considerando para a administração por meio de BS a economia seria de 56,60% 
(R$1706,05/3.014,47). 
De acordo com o estudo de Pereira (2006) e com os resultados apresentados neste 
trabalho, temos como realizar uma análise geral de sensibilidade levando em 
consideração o valor investido para a implementação de uma CMIV, que seria de R$ 
199.857,14. Na simulação feita com uma CMIV na MEJC foi economizado por mês um 
valor de R$ 4.980,20, que multiplicado por 12 meses referentes ao ano de 2018, 
resultaria em uma projeção anual de economia de R$ 59.762,40. O que quer dizer que 
em pouco mais de três anos o retorno do que foi investido em uma CMIV retornaria em 
forma de economicidade. Vale ressaltar que essa economia que foi gerada nesse estudo 
diz respeito somente aos medicamentos usados na UTIN, não incluindo as outras 
unidades de internação da MEJC. 
Alguns custos diretos não foram analisados, como por exemplo os de alguns produtos 
utilizados na promoção a saúde: algodão, seringas, agulhas, equipos, equipamentos de 
proteção individual dos profissionais (máscaras, luvas, toucas, capotes); e relacionados 
aos recursos humanos: equipe treinada para uma CMIV. Assim como, alguns custos 
indiretos: tempo de internação, ocorrência de eventos adversos, presença de infecções 
e outros. Considerando que os dados coletados dessa pesquisa foram do período de 
um ano, porém a análise e estatística obtida foi de apenas seis meses e já apresentou 
resultados positivos com uma economia de 38,62% apenas com os custos diretos de 
medicamentos, espera-se que com a análise dos demais custos o impacto econômico 
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será bem mais considerável com uma CMIV na MEJC, o que será analisado com o 
decorrer da pesquisa. 
 
Conclusão 

 
A análise feita por meio desse estudo pôde constatar que os resultados foram positivos 
no ponto de vista farmacoeconômico, levando em consideração a implementação de 
uma CMIV na MEJC para a manipulação dos medicamentos injetáveis do pacientes 
internados na UTIN. A economia seria equivalente a 38,62%, o que corresponde a R$ 
29.881,23. 
Ressaltando que os medicamentos mais prescritos são dispensados em AMP ou FA na 
realidade da MEJC, como por exemplo: Citrato de cafeína 10 mg/mL AMP, Furosemida 
20 mg/2 mL AMP, Ampicilina 1000 mg FA, Fenobarbital 100 mg/ml AMP, Oxacilina 500 
mg FA, e Fentanila 0,5 mg/10 mL FA. Sendo dentre todos, o Citrato de cafeína 10 mg/mL 
AMP, que é bastante utilizado pelos neonatos internados da UTI neonatal da MEJC que 
nascem com um quadro de apneia. 
Portanto a implementação de uma CMIV se apresenta como uma alternativa promissora 
e economicamente viável possibilitando uma considerável minimização dos custos 
diretos com os medicamentos utilizados pelos pacientes da UTIN da MEJC buscando 
sempre garantir a melhoria na terapia medicamentosa dos neonatos, assim como pôde 
mostrar as diferenças econômicas entre o atual preparo dos medicamentos injetáveis e 
como seria se fossem preparados em uma CMIV. 
Com o decorrer da pesquisa espera-se que o impacto econômico seja bem mais 
impactante de forma positiva, pelo fato de ter sido analisado apenas os seis meses dos 
pacientes de um único setor de internação da MEJC. 
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Quadro 1 - Resultados da análise econômica relacionada ao custo-benefício de uma 
CMIV na MEJC. 
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TÍTULO: Avaliação da associação da vitamina D com o desenvolvimento da pré-

eclâmpsia e de proteínas dos exossomos urinários como marcadores da doença 

Resumo 

A pré-eclâmpsia (PE) é uma doença específica da gravidez caracterizada por 
hipertensão, e que frequentemente cursa com proteinúria. Diversos fatores de risco vêm 
sendo associados com a PE, dentre eles estão a hipertensão crônica, o Diabetes 
mellitus e extremos da idade materna. Além disso, a associação da deficiência de 
vitamina D tem sido estudada, com indícios de atuação desta vitamina na invasão 
trofoblástica e imunomodulação, bem como no controle da pressão arterial e na 
proteinúria. Diversas evidências sugerem que tanto os podócitos quanto às proteínas 
específicas de podócitos estão presentes na urina de gestantes com diagnóstico de PE. 
Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o estado nutricional de vitamina D e 
caracterizar o perfil da expressão das proteínas WT-1, nefrina e podocina presentes nos 
exossomos urinários de gestantes com PE a fim de investigar o potencial papel destes 
biomarcadores no diagnóstico da doença. Metodologia: Até o presente momento foram 
incluídas no estudo 10 gestantes com PE (grupo PE) e 10 gestantes normotensas 
(Grupo controle - GC). Foram coletadas amostras de sangue periférico, para avaliar os 
parâmetros bioquímicos, incluindo a vitamina D, e de urina, para a avaliação das 
proteínas associadas aos podócitos. Resultados: o grupo PE apresentou valores 
elevados dos analitos bioquímicos assim como um aumento da relação 
nefrina:creatinina. Conclusão: a proteína nefrina pode vir a ser utilizada como 
marcadores da doença. 
 
Palavras-chave: Pré-eclâmpsia; Podócitos ; Vitamina D; 

TITLE: Evaluation of the association of vitamin D with the development of preeclampsia 

and urinary exosome proteins as disease markers 

Abstract 

 
Pre-eclampsia (PE) is a specific pregnancy disease characterized by hypertension, 
which often leads to proteinuria. Several risk factors have been associated with PE, 
among them are chronic hypertension, Diabetes mellitus and extremes of maternal age. 
In addition, the association of vitamin D deficiency has been studied, with evidence of its 
effect on trophoblastic invasion and immunomodulation, as well as on blood pressure 
control and proteinuria. Several evidences suggest that both podocytes and specific 
podocyte proteins are present in the urine of pregnant women diagnosed with PE. Thus, 
the aim of this work was to evaluate the nutritional status of vitamin D and to characterize 
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the expression profile of the WT-1, nephrine and podocin proteins present in the urinary 
exosomes of pregnant women with PE in order to investigate the potential role of these 
biomarkers in the diagnosis of this disease. Methodology: To date, 10 pregnant women 
with PE (PE group) and 10 normotensive pregnant women (Control group - CG) have 
been included in the study. Peripheral blood samples were collected to evaluate 
biochemical parameters, including vitamin D, and urine, to evaluate proteins associated 
with podocytes. Results: the PE group showed high values of biochemical analytes as 
well as an increase in the nephrine: creatinine ratio. Conclusion: the nephrine protein 
may come to be used as markers of the disease. 
 
 
Keywords: Preeclampsia; Podocytes; Vitamin D; 

Introdução 

A pré-eclâmpsia (PE) é uma síndrome sistêmica exclusiva da gestação caracterizada 
por hipertensão e, frequentemente, proteinúria na segunda metade da gestação, cuja 
patogênese é incompletamente compreendida, embora, existam muitas teorias que 
abordam seu comportamento (MURTONIEMI et al., 2018; SANI; VAHED; ARDALAN, 
2019). A PE afeta 3-8% de todas as gestações e aumenta de forma importante o risco 
de mortalidade, sendo identificada como a principal causa de mortalidade entre as 
doenças relacionadas à gestação (BELOVIC et al., 2019; DHARIWAL; LYNDE, 2017). 
 
A PE pode se desenvolver na idade gestacional inicial <34 semanas ou na idade 
gestacional tardia ≥34 semanas (Jardim et al., 2015). Os fatores mais importantes 
observados no desenvolvimento de PE são invasão trofoblástica inadequada e o 
desenvolvimento inadequado da artéria espiral. Em consequência, vasos de baixa 
resistência não são formados, levando à diminuição do fluxo sanguíneo e ao insuficiente 
fornecimento sanguíneo ao feto. Eventualmente, esses eventos desencadeiam restrição 
na circulação uteroplacentária e resultam na insuficiência da perfusão placentária, 
isquemia e hipóxia. Como consequência, o estresse oxidativo local resulta em 
inflamação sistêmica, e a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Essas alterações 
causam disfunção endotelial, que se manifesta com o aumento da permeabilidade 
vascular (LISOWSKA; PIETRUCHA; SAKOWICZ, 2018). 
 
Os efeitos negativos da PE estão relacionados tanto à mãe quanto ao feto e incluem, 
restrição do crescimento intrauterino, parto prematuro, síndrome respiratória neonatal e 
até o óbito perinatal. Na mãe, a PE está associada com hipertensão, dano renal, infarto, 
cardiomiopatia, dano/falência renal, dano ao sistema nervoso central, edema pulmonar, 
e até o óbito (ARMALY et al., 2018, UKAH et al., 2018). A PE é caracterizada por 
proteinúria associada à doença renal delineada com alterações endoteliais como a 
perda das fenestras endoteliais, espessamento do espaço subendotelial e deposição de 
material hialino (GILANI et al., 2017; JUNG et al., 2017). A vitamina D pode 
desempenhar um papel importante na implantação e na função placentária 
potencialmente devido a efeitos angiogênicos, imunomodulatórios e anti-inflamatórios 
(BURRIS et al, 2014); tendo sido associada a vários resultados adversos na gravidez, 
incluindo a pré-eclâmpsia (GIDLÖF et al, 2015.) 
 
Na última década, houve um aumento das evidências de que os podócitos estão 
envolvidos no dano renal relacionado à PE (CRAICI et al, 2013; GILANI et al., 2017; JIM 
et al., 2014). Os podócitos são células epiteliais diferenciadas localizadas nos 
glomérulos, unidades funcionais altamente especializadas do rim, com permeabilidade 
seletiva que permite a passagem livre de água e solutos, mas não de proteínas. Os 
processos podais dos podócitos se interdigitam e se conectam por meio de uma junção 
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celular especializada, conhecida como diafragma da fenda de filtração (SCHELL; 
HUBER, 2017). Diversas proteínas, como a nefrina, a podocina, a sinaptopodina e a 
podocalixina estão presentes nessa fenda de filtração, compreendendo a principal 
barreira seletiva de filtração pelo tamanho do rim (GILANI et al., 2017). Outra função 
dos podócitos está no oferecimento de um suporte estrutural eficiente para a alça 
capilar, a fim de garantir a constante filtração do plasma (TRIHMARCHI, 2017). 
 
Diversas evidências sugerem que tanto os podócitos quanto às proteínas específicas 
de podócitos estão presentes na urina de gestantes no momento do diagnóstico da PE, 
suportando a hipótese de que o dano e a perda dos podócitos estão envolvidos na 
proteinúria associada a esta doença (CRAICI et al., 2013; GILANI et al., 2017; JIM et 
al., 2014). Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a associação da 
vitamina D com o desenvolvimento da pré-eclâmpsia, além da avaliação das proteínas 
associadas aos podócitos (WT-1, nefrina e podocina) em exossomos urinários de 
gestantes como potenciais marcadores precoces. 
 
Metodologia 

 
Inicialmente, a proposta do trabalho consistia no recrutamento de 60 gestantes a partir 
da 23° semana de gestação, sendo 30 com diagnóstico de pré-eclâmpsia (pressão 
arterial superior a 140/90 mmHg em duas medidas associada a proteinúria de 24 horas 
acima de 300 mg ou ≥ 1+ pelo método qualitativo de fita, em amostras isoladas) (Grupo 
Caso), na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), em Natal/RN; e 30, sem diagnóstico de pré-eclâmpsia (Grupo 
Controle), na Unidade de Saúde da Família do Parque das Dunas, em Natal/RN. No 
grupo caso, os critérios de inclusão foram: gestantes com diagnóstico de pré-eclâmpsia; 
e no grupo controle: gestantes sem alteração de pressão arterial ou presença de 
proteína na urina. Foi considerado critério de exclusão para ambos os grupos: história 
clínica de hipertensão crônica, doença autoimune, nefropatias de outras causas e 
diabetes gestacional. 
O protocolo de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes -HUOL/UFRN (1942794/2016). Todas as pacientes foram 
informadas da pesquisa e as que concordaram em participar assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após o preenchimento da ficha de coleta de 
dados individuais, a amostra da primeira urina da manhã foi recebida e feita a coleta de 
10 mL de sangue por punção venosa para avaliação do estado metabólico geral dos 
pacientes. A urina foi utilizada para o isolamento dos exossomos e posterior estudo da 
expressão proteica; e o sangue, para realização das determinações bioquímicas. 
Até o momento foram incluídas no estudo 10 gestantes com pré-eclâmpsia (grupo PE) 
e 10 gestantes sem alterações da pressão arterial (Grupo controle - GC). Os analitos 
analisados a partir da amostra de sangue foram glicose, uréia, creatinina, alanina 
aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), gama glutamil transferase 
(GGT), colesterol total e frações, triglicerídeos, albumina e proteína total. Já a amostra 
da primeira urina da manhã foi utilizada para a determinação das concentrações de 
albumina e creatinina, com o posterior cálculo da relação albumina:creatinina. Os 
analitos foram avaliados utilizando kits Labtest (Labtest, Lagoa Santa, MG, Brasil) e o 
equipamento LABMAX PLENNO (Labtest, Lagoa Santa, MG, Brasil). Essas análises 
foram realizadas no Laboratório Integrado de Análises Clínicas (LIAC), da Faculdade de 
Farmácia –UFRN. 
A concentração de vitamina D foi determinada por ELISA por meio do kit DIAsource 
(Ottignies-Louvain-la-Neuve, Bélgica) no Laboratório de Imunologia Clínica do DACT – 
UFRN seguindo o protocolo do fabricante. A placa foi lida a 450 nm contra um filtro de 
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referência definido em 650 nm e a partir dos resultados encontrados utilizando os 
recursos disponibilizados pelo site mycurvefit construiu-se uma curva de calibração de 
4 parâmetros e determinou-se os valores de concentração da 25OHD3. 
Os exossomos urinários foram isolados por ultracentrifugação, utilizando a primeira 
urina da manhã conforme metodologia previamente descrita (ZHOU et. al., 2018) , no 
Laboratório Multidisciplinar, da Faculdade de Farmácia – UFRN. As proteínas WT-1, 
Nefrina e podocina, inicialmente foram separadas por eletroforese em gel utilizando o 
gel NUPAGE® 4-12% Bis-Tris (Novex by Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA) e, 
posteriormente, transferidas para membranas de nitrocelulose utilizando um sistema de 
transferência a seco (iBlot® Dry Blotting Transfer System, Invitrogen, Carlsbad, CA, 
EUA). A análise se deu por Western-Blot, utilizando anticorpos monoclonais de 
camundongo anti-WT-1, anti-nefrina e anti-podocina (Santa Cruz, Dallas, TX, EUA) e 
um anticorpo secundário conjugado com peroxidase anti-IgG de camundongo (Santa 
Cruz, Dallas, TX, EUA). O estudo da expressão das proteínas foi realizado no 
Laboratório de Biologia Molecular, da Faculdade de Farmácia –UFRN. 
 
Resultados e Discussões 

 
No tocante aos parâmetros gerais se observou uma homogeneidade dos dois grupos 
no que diz respeito à idade (p = 0,099) e a idade gestacional ( p = 0,159). Além disso, o 
grupo PE se caracterizou por apresentar valores superiores de pressão sistólica e 
diastólica superiores aos do grupo controle ( p < 0,001 p = 0,036, respectivamente). 
Esse achado está dentro do padrão de alterações esperado para gestante com PE. 
Com relação aos parâmetros bioquímicos foi observado valores elevados de ácido úrico 
(p < 0,001), GGT (p = 0,006), creatinina sérica (p = 0,015), relação albumina:creatinina 
(p < 0,001) e proteínas totais (p = 0,037) no grupo PE quando comparado ao CG. Tais 
alterações são esperadas para mulheres com PE, conforme relatado em outros estudos 
( NIKOLAKOPOULOS et. al. 2018 ; KUMRU et. al; 2006). 
Referente à vitaminaD, nãoforamobservadasalterações significativas em relação às 
médias dos dois grupos (p=0,722). Esse resultado pode ser explicado pelo n amostral 
estudado ser pequeno, sendo necessário o recrutamento de mais gestantes para avaliar 
se existe associação dos níveis de vitamina D com o desenvolvimento da doença. 
Já em relação às vesículas extracelulares urinárias (VEus), que incluem os exossomos 
urinários, foi observado até o momento um aumento significativo na relação nefrina: 
creatinina (p = 0,008) no grupo PE. Resultados semelhantes foram encontrados em 
outro trabalho avaliando amostras coletadas de gestantes no momento do parto, 
entretanto diferentemente do presente estudo, eles não quantificaram a expressão da 
proteína, e sim, o número de vesículas contendo a proteína (GILANI et al, 2015). Além 
disso, por meio da observação da área sobre a curva ROC, foi observado que a 
relaçãonefrina:creatinina pode ser considerada um bom preditor de albuminúria 
(p=0,018), sugerindo suapossível utilização como marcador da PE. 
A limitação no recrutamento do número total de gestante inicialmente proposto neste 
estudo se deveu inicialmente devido a trabalhos de reforma na estrutura de alguns 
laboratórios, impossibilitando a utilização de equipamentos importantes para a 
metodologia do estudo. Posteriormente, a pandemia causada pelo novo coronavírus 
impossibilitou o deslocamento da equipe de pesquisa para os locais de recrutamento 
das gestantes, inviabilizando a inclusão do número total de pacientes proposto. 
 
Conclusão 

 
Os resultados iniciais sugerem uma possível utilização da relação nefrina:creatinina 
como marcador da doença. Se faz necessário a continuidade do estudo para o 
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recrutamento de um número amostral maior a fim de se observar se existe associação 
da vitamina D com o desenvolvimento da PE, além de observar se os resultados são 
estatisticamente significantes para todos os marcadores estudados. 
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TÍTULO: Realização de um programa de exercícios domiciliares sobre os sintomas 

motores e não-motores de indivíduos com doença de Parkinson 

Resumo 

Algumas alterações na região do tronco de indivíduos com a doença de Parkinson (DP) 
parecem relacionar-se com sintomas de natureza motora e não motora, como, por 
exemplo, o equilíbrio postural, a marcha e a constipação intestinal (CI). O presente 
trabalho objetivou avaliar os efeitos de um programa de exercícios domiciliares 
direcionados à região do tronco sobre sintomas motores e não-motores de indivíduos 
com DP. A pesquisa foi um ensaio clínico controlado e randomizado, no qual 28 
indivíduos com DP, foram aleatorizados em Grupo Controle (GC, n= 14) e Grupo 
Experimental (GE, n= 14). E realizaram um protocolo específico de exercícios 
domiciliares diariamente (três vezes por dia) por três semanas consecutivas. Os 
participantes foram avaliados no tempo on da medicação antes do início das 
intervenções, imediatamente após e 30 dias após o término das intervenções, quanto 
às medidas de desfecho: função intestinal/CI (Escala de Bristol e questionário The 
Bowel Function in the Community - BFC); variáveis cinemáticas da marcha (Qualisys 
Motion Capture System®); variáveis do equilíbrio postural (plataforma de força); 
qualidade de vida (Parkinson Disease Questionnaire-39 - PDQ-39). Não houve 
interação tempo*grupo, e não houve alterações do desfecho ao longo do tempo para as 
variáveis analisadas. Somente os dados referentes ao BFC demonstraram interação 
significativa tempo*grupo. Os achados reforçam a necessidade de mais estudos 
abordando a temática. 
 
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Protocolo domiciliar, Constipação Intestinal 

TITLE: EFFECTS OF A HOUSEHOLD EXERCISE PROGRAM ON MOTOR AND NON-

MOTOR SYMPTOMS IN INDIVIDUALS WITH PARKINSON'S DISEASE: 

RANDOMIZED CLINICAL TRIAL 

Abstract 

Some changes in the trunk region of individuals with Parkinson's disease (PD) seem to 
be related to symptoms of motor and non-motor nature, such as, for example, postural 
balance, gait and constipation (IC). The present study aimed to evaluate the effects of a 
home exercise program aimed at the trunk region on motor and non-motor symptoms of 
individuals with PD. The research was a controlled and randomized clinical trial, in which 
28 individuals with PD were randomized into a Control Group (CG, n = 14) and an 
Experimental Group (GE, n = 14). And they performed a specific protocol of home 
exercises daily (three times a day) for three consecutive weeks. Participants were 
evaluated at the time of medication before the start of interventions, immediately after 
and 30 days after the end of interventions, regarding outcome measures: bowel function 
/ IC (Bristol scale and The Bowel Function in the Community - BFC questionnaire ); 
kinematic gait variables (Qualisys Motion Capture System®); variables of postural 
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balance (force platform); quality of life (Parkinson Disease Questionnaire-39 - PDQ-39). 
There was no time * group interaction, and there were no changes in the outcome over 
time for the variables analyzed. Only the data referring to BFC showed significant 
interaction time * group. The findings reinforce the need for further studies addressing 
the theme. 
 
Keywords: Parkinson's disease, Home protocol, Intestinal constipation 

Introdução 

A Doença de Parkinson (DP) é o segundo transtorno neurodegenerativo mais comum 
no mundo, afetando 1-2 indivíduos a cada 1000 pessoas, o que corresponde a 1% da 
população acima de 60 anos (TYSNES & STORSTEIN, 2017). Indivíduos com DP 
comumente apresentam uma série de sinais e sintomas ‘motores’ e ‘não-motores’. A 
rigidez, o tremor de repouso e a bradicinesia formam a tríade motora clássica e junto 
com a instabilidade postural e hipocinesia da marcha completam os sintomas motores 
característicos (HUGHES et. al, 1993). Os sintomas não-motores mais relatados são: 
hiposmia (35,5%), depressão (23%), constipação (20%), ansiedade (18,8%) e distúrbios 
de comportamento do sono REM (Rapid Eyes Movement) (17,9%). Outros sintomas 
não-motores observados incluem disfunções autonômicas (urogenital, cardiovascular e 
respiratória), neuropsiquiátricas e sensoriais (CHEN et. al, 2015; JELLINGER, 2015). 
Déficits do neurotransmissor dopamina na substância negra tem sido considerada ponto 
crucial para o desenvolvimento dos sintomas motores na DP. Porém, estruturas não 
dopaminérgicas também estão envolvidas na patogênese da doença (FORNO, 1996). 
A maior parte dos sintomas não-motores surgem antes dos sintomas motores e tem sido 
demonstrado que isto ocorre pelo acúmulo de alfa-sinucleína no núcleo olfatório anterior 
do glossofaríngeo e no núcleo dorsal do vago, processo que antecede a degeneração 
dopaminérgica iniciada na substância negra. Dessa forma, a maior parte dos sintomas 
não-motores surgem antes dos sintomas motores, aproximadamente, 20 anos antes do 
diagnóstico da DP ser confirmado (CHEN et. al, 2015; JELLINGER, 2015). A rigidez na 
DP, predominante no esqueleto axial, reduz a mobilidade dessa região. A fraqueza 
muscular dos extensores de tronco contribui para uma reduzida mobilidade e para uma 
postura em flexão anterior. Os déficits de recrutamento muscular seletivo atuam 
dificultando a mobilidade e o controle voluntário das atividades observando-se a 
movimentação “em bloco” da região do tronco em diversas tarefas, por exemplo, na 
marcha. . A postura anteriorizada da cabeça e do tronco, promove encurtamentos da 
musculatura abdominal e peitoral o que desloca anteriormente o centro de gravidade, 
gerando instabilidade postural e favorecendo o risco de quedas nessa população 
(HUBBLE et. al, 2017). Para minimizar os efeitos da instabilidade postural e dos déficits 
de marcha na DP, o treinamento baseado em exercícios de fortalecimento vem sendo 
indicado. Por meio de revisão recente, há efeitos benéficos a curto e a longo prazo 
decorrentes de exercícios físicos sobre a marcha e equilíbrio postural, com redução da 
taxa de quedas nessa população (SHEN et. al, 2016). Um dos sintomas não motores 
relacionado a região de tronco é a constipação intestinal (CI) considerado o primeiro 
sintomas não-motor percebido pelos indivíduos com DP (KNUDSEN et. al, 2017). Com 
uma prevalência de 50% dentre as pessoas com DP estabelecida, a CI é um distúrbio 
de fisiopatologia complexa e multifatorial, em que os sintomas encontrados são: fezes 
ressecadas, menos de 3 (três) evacuações por semana, esforço para evacuar, 
sensação de esvaziamento incompleta, e tempo prolongado para a evacuação, sendo 
o diagnóstico realizado através dos critérios de ROMA III ou pela Escala de Constipação 
Intestinal - Constipation Assessment Scale (ADAMS-CARR et. al, 2018; MCCLURG et. 
al, 2016; ZIANE, 2015). O exercício físico da região do tronco, especificamente da região 
abdominal, tem sido indicado como proposta de tratamento para a CI. A ativação entre 
o assoalho pélvico e os músculos abdominais inferiores - voluntários na contração 
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isométrica da parte superior do abdômen e relaxamento simultâneo da parte inferior do 
abdômen – tende a melhorar a coordenação muscular do assoalho pélvico (SAPSFORD 
et. al, 2001; SAPSFORD, HODGES, 2001; CHASE et. al, 2009). No entanto, a literatura 
ainda é escassa em relação à proposta de fortalecimento do tronco para tratamento da 
CI, especialmente em ind 
 
Metodologia 

 
O presente estudo resulta de um ensaio clínico controlado e randomizado, o qual foi 
desenvolvido no Laboratório de Práticas Terapêuticas e no Laboratório de Intervenção 
e Análise de Movimento (LIAM) do Departamento de Fisioterapia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foram selecionados indivíduos com DP, que 
resultaram de demanda espontânea, procura voluntária após divulgação do projeto em 
mídias sociais e de busca ativa em instituições de saúde localizadas em Natal e região 
metropolitana. Todos os participantes recrutados, foram devidamente esclarecidos 
sobre a pesquisa e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 
A amostra foi totalizada em 28 participantes divididos aleatoriamente 14 no grupo 
controle (GC) e 14 no grupo experimental (GE). Inicialmente foi coletado os dados 
sociodemográficos em uma Ficha de avaliação inicial. A Escala de Incapacidade de 
Hoenh & Yahr (H&Y) foi utilizada para avaliar o estadiamento da DP quanto à 
incapacidade funcional dos participantes (HOEHN & YAHR, 1967). O Critério de Roma 
III foi utilizado como confirmação da CI. E A Movement Disorders Society – Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) foi utilizada para verificar o impacto 
da doença em diversos aspectos, considerando para esta pesquisa os scores da parte 
III- Avaliação motora. O nível de atividade física dos participantes foi mensurado pelo 
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (Anexo 4), aplicado por um dos 
avaliadores, semanalmente, via contato telefônico. E os dados referentes à qualidade 
de vida foram avaliados a partir do Parkinson Disease Questionnaire-39 (PDQ-39). 
Medidas de desfecho A Função intestinal/consistência das fezes - foi avaliada pela 
Escala de Bristol; e o instrumento The Bowel Function in the Community foi aplicado 
com a finalidade de avaliar o padrão de funcionamento intestinal (REILLY et al, 2000). 
O equilíbrio postural foi a medida de desfecho primária, avaliada por estabilometria, 
utilizando-se uma Plataforma de força da marca Bertec® modelo 4060. Os dados 
obtidos foram posteriormente exportados para um software de processamento e análise 
de dados (MATLAB® - The Mathworks, Natick, RI, USA) para obtenção das variáveis 
relacionadas ao equilíbrio postural. A avaliação da marcha foi a medida de desfecho 
secundária utilizando-se o Qualisys Motion Capture System® para reconstrução 
tridimensional (3D) pelo software de aquisição QTM, com os dados posteriormente 
exportados para o software de processamento Visual 3D (Visual3D Standard, 4.75.33 - 
C-Motion®, Rockville, MD), obtendo as variáveis espaço-temporais e angulares da 
marcha. Procedimentos de avaliação Os participantes da pesquisa foram submetidos a 
uma avaliação inicial para coleta dos dados clínicos e demais medidas de 
caracterização da amostra. Em seguida, foi realizada a avaliação do equilíbrio e da 
marcha. Para análise do equilíbrio postural, os participantes realizaram uma série de 
três tarefas de equilíbrio em pé, descalços, em superfície fixa, na seguinte ordem (SILVA 
et. al, 2014): Apoio bipodal com olhos abertos; Apoio bipodal com olhos fechados; e 
Apoio unipodal sobre o membro dominante com olhos abertos. Nos testes de apoio 
unipodal os dados foram coletados durante 15 segundos e nos testes de apoio bipodal 
35 segundos. Cada teste teve um total de três tentativas bem-sucedidas e foi dado 
intervalos de 15 segundos entre as tentativas de uma mesma tarefa e intervalos de 60 
segundos entre tarefas diferentes. Em seguida era realizada a análise da marcha com 
marcadores passivos posicionados no tronco e membros inferiores, de acordo com 
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estudo prévio (TRIGUEIRO et. al, 2015). Os participantes foram instruídos a permanecer 
imóveis em ortostatismo por 3 segundos (coleta estática); e depois foram instruídos a 
caminhar ao longo de um trecho de 8m de comprimento, descalços, em linha reta e em 
velocidade auto-selecionada (totalizando 10 coletas dinâmicas). Protocolo experimental 
Ao final da avaliação, cada participante foi alocado de acordo com o grupo no qual foi 
aleatorizado e a partir daí instruídos pelos terapeutas do estudo quanto à realização dos 
protocolos de intervenção. As orientações para realização dos exercícios foram 
reforçadas através de uma cartilha de orientações específicas sobre os exercícios a 
serem praticados e mediante vídeos gravados pelos participantes da pesquisa. Os 
participantes também foram orientados a manter as atividades diárias normais, 
exercícios físicos e/ou fisioterapia (caso já realizassem). O GC realizou exercícios de: 
respiração diafragmática, alongamentos de membros superiores e inferiores, exercícios 
de flexão plantar, dorsiflexão e circundução dos pés e exercício ativo assistido de 
membros superior. O GE realizaram um protocolo que continha exercícios de: 
respiração diafragmática, fortalecimento dos músculos abdominais e paravertebrais, 
exercício de inclinação pélvica e exercício de contração do assoalho pélvico. Em ambos 
os grupos o protocolo deveria ser realizado três vezes ao dia durante 3 semanas com 
acompanhamento diário pelos terapeutas do estudo, via contato telefônico, a fim de 
monitorar o progresso das atividades orientadas. Ao final das três semanas os 
participantes foram imediatamente reavaliados e posteriormente com 30 dias após o 
término das intervenções (follow-up), repetindo-se a coleta das variáveis de desfecho 
primário e secundário. Em todas as avaliações (inicial, reavaliação e follow up) os 
participantes estavam no tempo on da medicação antiparkinsoniana, até uma hora e 
meia após a ingesta da medicação (SARANZA & LANG, 2020). Foram considerados 
como critérios de não-aderência ao tratamento: não realização do protocolo por mais de 
3 dias consecutivos e não resposta ao contato telefônico por mais de 4 dias 
consecutivos. Os participantes foram alertados de que a não participação nas 
reavaliações contaria como perda (não-retenção) e não poderiam seguir no estudo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Todos os participantes mantiveram o mesmo nível de atividade física do início ao final 
do estudo, de acordo com os dados do IPAQ. Quanto aos efeitos adversos, o único 
efeito relatado, por um participante do GE, foi dor na coluna. O GC não relatou efeitos 
adversos. Sobre a aderência ao tratamento, observou-se que 9 indivíduos (6 do GC e 3 
do GE) não aderiram aos protocolos propostos. Destes 9, nenhum compareceu às 
reavaliações e foram considerados perdas. A análise de variância demonstrou que, para 
o desfecho função intestinal/CI (avaliada pela Escala de Bristol), não houve interação 
significativa entre tempo*grupo (F= 0,611; P= 0,538) e quanto ao tempo (F= 0,440; P= 
0,635). Para os dados de função intestinal avaliados pelo questionário The Bowel 
Function in Community (questão 1), a ANOVA demonstrou interação significativa 
tempo*grupo (F= 4,065; P= 0,038), sem diferença relativa ao tempo (F= 1,206; P= 
0,297). Quanto à qualidade de vida, mensurada através do instrumento PDQ-39, não foi 
observada interação significativa entre tempo*grupo (F= 0,452; P= 0,621) e relativo ao 
tempo (F= 0,376; P= 0,669). Em relação às correlações entre variáveis motoras e não-
motoras, não foram observadas correlações entre a função intestinal/CI (mensurada 
pela Escala de Bristol) e: o número de quedas relatadas no último ano (P= 0,807; r= -
0,048); função motora (P= 0,436, r= -0,153); mobilidade autorreferida (P= 0,229; r= -
0,235). Para as variáveis da marcha, os dados mostraram que não houve interação 
significativa entre Tempo*Grupo: velocidade da marcha (F= 1,820; P= 0,179), 
comprimento da passada (F= 0,179; P= 0,799), tempo de duplo apoio (F= 2,483; P= 
0,120), extensão de quadril (F= 0,207; P= 0,800), ADM do joelho (F= 1,810; P= 0,183) 
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e tornozelo (F= 4,153; P= 0,045); sem alterações do desfecho ao longo do tempo 
(velocidade: F= 0,207; P= 0,778; comprimento da passada: F= 0,694; P= 0,482; tempo 
de duplo apoio F= 0,612; P= 0,468; extensão de quadril: F= 0,527; P= 0,583; ADM do 
joelho: F= 2,243; P= 0,130 e do tornozelo: F= 0,037; P= 0,880). Quanto aos dados de 
equilíbrio,os resultados foram subdivididos de acordo com o posicionamento em que o 
indivíduo foi avaliado. No apoio bipodal com olhos abertos (BOA), os dados mostraram-
se sem interação significativa entre Tempo*Grupo: área de 95% do deslocamento do 
centro de pressão (F= 0,976; P= 0,384), distância do deslocamento do centro de 
pressão (F= 1,366; P= 0,264), velocidade do deslocamento do centro de pressão (F= 
1,531; P= 0,227), deslocamento ântero-posterior (eixo Y) do centro de pressão (F= 
0,901; P= 0,353), deslocamento médio-lateral (eixo X) do centro de pressão (F= 0,811; 
P= 0,378); e sem alterações do desfecho ao longo do tempo (F= 0,785; P= 0,396); (F= 
1,026; P= 0,361); (F= 1,101; P= 0,337); (F= 1,078; P= 0,310); (F= 1,338; P= 0,258), 
respectivamente. No teste de apoio bipodal com olhos fechados (BOF), os dados 
mostraram-se sem interação significativa entre Tempo*Grupo: área de 95% do 
deslocamento do CP (F= 1,148; P= 0,295), distância do deslocamento do CP (F= 0,907; 
P= 0,350), velocidade do deslocamento do CP (F= 0,925; P= 0,346), deslocamento 
ântero-posterior (F= 0,901; P= 0,353) e médio-lateral (F= 0,811; P= 0,378) do CP; sem 
alterações do desfecho ao longo do tempo (95% da área de deslocamento: F= 1,312; 
P= 0,264; distância: F= 1,142; P= 0,295; velocidade: F= 1,150; P= 0,294; deslocamento 
ântero-posterior: F= 1,078; P= 0,310, e médio-lateral: F= 1,338; P= 0,358). No teste de 
apoio unipodal com olhos abertos (UOA), os dados mostraram-se sem interação 
significativa entre Tempo*Grupo: área de deslocamento do CP (F= 0,500; P= 0,523), 
distância (F= 0,154; P= 0,788) e velocidade do deslocamento do CP (F= 0,151; P= 
0,792), deslocamento ântero-posterior (F= 0,251; P= 0,692) e médio-lateral (F= 0,123; 
P= 0,861) do CP; sem alterações do desfecho ao longo do tempo (área de 
deslocamento: F= 0,913; P= 0,367; distância: F= 0,388; P= 0,614; velocidade: F= 0,365; 
P= 0,630; deslocamento ântero-posterior: F= 0,572; P= 0,505, e médio-lateral: F= 0,242; 
P= 0,760). Através de uma proposta de fortalecimento muscular da região do tronco, 
buscou-se verificar possíveis efeitos sobre sintomas não motores (constipação intestinal 
e a qualidade de vida) e motores (déficit de equilíbrio e dificuldades com a marcha) na 
DP, apresentando um protocolo como alternativa de tratamento domiciliar para estes 
pacientes. Verificou-se que a função intestinal/CI melhorou após o protocolo de 
exercícios do GE, embora a qualidade de vida não tenha sido alterada em nenhum dos 
grupos. A função intestinal, avaliada pela Escala de Bristol, que diz respeito à 
consistência das fezes a partir de sua descrição, parece ter se mantido nos participantes 
submetidos aos protocolos (GC e GE). Fator explicado pelo tempo de tratamento (três 
semanas), uma vez que no estudo de Silva e Motta (2013), foi observada melhora da 
consistência das fezes em crianças após treinamento muscular, massagem abdominal 
e respiração diafragmática; com um tempo de protocolo de seis semanas consecutivas 
(SILVA & MOTTA, 2013). Vale salientar que, no presente estudo, apesar do tempo total 
ser relativamente curto, a frequência de treinamento foi alta: os participantes realizaram 
os protocolos 3 vezes por dia, diariamente. Ainda assim, a dose terapêutica não parece 
ter sido suficiente para promover alterações mensuradas pela escala de Bristol. Os 
estudos reunidos na revisão de Gao e colaboradores (2019), mostraram que houve 
melhora da CI através da terapia por exercício físico, entretanto, o tempo mínimo de 
realização de protocolo foi de 4 semanas, ou 30 dias (GAO et. al 2019). Domansky & 
Santos (2009) propuseram uma classificação para questão 1 (frequência de evacuação) 
do instrumento The Bowel Function in the Community, classificando o padrão intestinal 
em constipado ou normal, de acordo com os escores obtidos (DOMANSKY & SANTOS, 
2009). No presente estudo, o GC demonstrou piora do padrão intestinal, considerando 
os escores da reavaliação e follow-up. O GE, por sua vez, demonstrou melhora do 
padrão intestinal, tornando-se mais próximo ao padrão intestinal considerado normal na 
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reavaliação. Nesse sentido, é provável que o treinamento da musculatura abdominal 
tenha auxiliado a propulsão das fezes pelo aumento da pressão intra-abdominal. De 
fato, os exercícios abdominais estimulam a atividade parassimpática, aumenta o fluxo 
sanguíneo para os músculos e aumentam, assim, a motilidade colônica (SILVA & 
MOTTA, 2013), o que pode ter sido responsável pela melhora da função intestinal 
observada no GE. Esses dados confirmam a hipótese de que o exercício físico melhora 
a função intestinal (FAY.AZ et. al, 2018), e corroboram com o estudo de Frazzitta e 
colaboradores (2019), o qual concluiu que a redução do desempenho motor pode ser a 
principal causa para o desenvolvimento de CI grave em indivíduos com DP. No presente 
estudo, a CI não demonstrou estar relacionada às variáveis motoras: número de quedas, 
função motora e mobilidade autorreferida. Tem sido sugerida a relação entre CI e a 
função motora (FRAZZITTA et. al, 2019). Qiu-Jin e colaboradores (2018) verificaram 
relação direta entre CI e função motora, reforçando a interação entre variáveis motoras 
e não-motoras. Os autores utilizaram as seguintes medidas de desfecho: Escala de H&Y 
e UPDRS parte III e IV e Escala de Desgaste (QIU-JIN et. al, 2018). A qualidade de vida 
dos participantes do estudo não foi alterada a partir dos protocolos de intervenção 
propostos. Isso pode ter uma relação com a percepção dos indivíduos com DP com 
relação a seu quadro clínico. A preocupação e incômodo tendem a ser maiores nos 
aspectos relativos aos sintomas motores da doença, dentre eles: bradicinesia, tremores, 
rigidez, e não com relação à CI, apesar de também estar relacionada com a 
funcionalidade do indivíduo (QIU-JIN et. al 2018). Além disso, a qualidade de vida, 
mensurada por questionários, parece não ser tão sensível a alterações a curto prazo. O 
tempo de convívio com a doença pode ou não predizer o grau de comprometimento da 
qualidade de vida do paciente com DP (NAVARRO-PETERNELLA & MARCON, 2012). 
O treinamento de fortalecimento do tronco também não foi capaz de melhorar a 
qualidade da marcha e do equilíbrio dos participantes. Devido ao importante papel de 
estabilização postural, além da ação sinergista durante a deambulação, nossa hipótese 
era de que o fortalecimento do tronco poderia melhorar os desfechos avaliados. Santos 
e colaboradores (2017) compararam grupos de indivíduos com DP que realizaram 
treinamento de equilíbrio, independência funcional e marcha, ou exercícios resistidos 
enfatizando a região do tronco e membros inferiores. O treino de equilíbrio direcionado 
foi mais efetivo para melhora do controle postural comparado ao treinamento resistido 
(SANTOS et. al, 2017). O que indica que o treinamento específico para a tarefa pode 
ser mais efetivo do que o fortalecimento muscular isolado ou global. Confirmando a 
importância do treino tarefa-específico, Hubble e colaboradores (2019) não observaram 
melhora do equilíbrio postural após 12 semanas de exercícios para a região do tronco 
de pessoas com DP e histórico de quedas. Os autores consideraram que alterações na 
medicação antiparkinsoniana podem modificar diretamente os sintomas motores do 
paciente (HUBBLE et. al, 2019). Assim como no estudo citado, não foram investigadas 
possíveis alterações da dosagem da medicação durante o nosso estudo, o que pode 
influenciar nos desfechos observados. E de acordo com a características da nossa 
amostra, os pacientes estavam no estágio moderado da doença (H&Y entre II e IV), logo 
a modificação dos sintomas motores, a curto prazo, parece ser mais difícil (HUBBLE et. 
al, 2019). Quanto ao equilíbrio postural, o fortalecimento do tronco não foi específico 
para estimular (e melhorar) os aspectos da marcha nos participantes do estudo. O 
treinamento proposto pode ter sido mais específico para modificar outras variáveis, 
como por exemplo a inclinação do tronco, que não foi avaliada na atual pesquisa. Em 
um ensaio clínico recente, Gandolfi e colaboradores (2020) propuseram um treinamento 
direcionado para o tronco, a partir de exercícios de autocorreção ativos com feedback 
visual e proprioceptivo, exercícios de estabilização passiva e ativa do tronco e tarefas 
funcionais, observando redução significativa na flexão do tronco de indivíduos com DP. 
Lee e colaboradores (2017), por sua vez, realizaram fortalecimento dos músculos 
extensores de tronco para tratamento da Camptocormia; dos seis pacientes avaliados, 
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cinco apresentaram melhora estatisticamente significativa no ângulo de flexão na 
postura em pé, na Escala Unificada de Doença de Parkinson (UPDRS) - partes II e III, 
e no estadiamento da DP (escala de Hoehn e Yahr modificada) (LEE et. al, 2017) – 
medidas que não foram consideradas como desfechos no presente estudo. Além disso, 
é possível que fossem necessários mais participantes para que se pudesse perceber 
alguma alteração na marcha dos participantes do atual estudo, uma vez que o cálculo 
amostral foi feito com base no equilíbrio postural. Isso foi corroborado pelos largos 
intervalos de confiança obtidos para as variáveis relacionadas à marcha. 
Contrariamente aos nossos achados, uma recente revisão sistemática demonstrou que 
exercícios fisioterapêuticos domiciliares melhoraram as atividades relacionadas ao 
equilíbrio e a velocidade da marcha em indivíduos com DP. A revisão reuniu 16 estudos 
que promoveram a intervenção de exercícios domiciliares (supervisionados uma vez por 
semana pelos terapeutas) direcionados à marcha e/ou equilíbrio, comparados com 
grupo controle (cuidados usuais), intervenção simulada ou nenhuma fisioterapia. O 
acompanhamento semanal pode ter resultado em um melhor desempenho dos 
participantes (FLYNN et. al, 2019). Tal fato traz a observação de que a proposta do 
autocuidado domiciliar sem supervisão presencial pode levar ao desestímulo dos 
participantes. O estudo de Morris e colaboradores (2017), por exemplo, realizou 
intervenção domiciliar em pacientes com DP, incluindo treinamento de resistência 
progressiva, estratégias de movimento e educação para prevenção de quedas por seis 
semanas; porém, os resultados mostraram que o programa aplicado não preveniu 
quedas nos participantes do estudo. Enfatizando a incerteza quanto à efetivação do 
protocolo em domicílio, nas quantidades prescritas e do modo correto que foi ensinado, 
uma vez que os pesquisadores frequentemente não têm como controlar a execução das 
atividades (MORRIS et. al, 2017). A estratégia de autocuidado e auto gerenciamento 
através de um protocolo domiciliar traz o viés da não-observação e não-
acompanhamento do terapeuta à execução das atividades propostas; ainda que 
tenhamos tido esse cuidado, a partir do contato telefônico diário por um dos 
pesquisadores envolvidos no estudo. Além disso, o estudo teve outras limitações, como 
o não-acompanhamento quanto às variações na medicação antiparkinsoniana e o 
elevado número de participantes que tiveram não-retenção ao tratamento, o que pode 
ter sido resultado do tempo decorrido para as avaliações (aproximadamente 3h). Faz-
se necessário investigar ainda, em estudos futuros, o impacto de exercícios 
direcionados à região do tronco para melhora de sintomas motores na DP. 
 
Conclusão 

 
De acordo com os resultados do presente estudo conclui-se que o programa de 
exercícios domiciliares voltado para o fortalecimento do tronco foi capaz de melhorar a 
frequência de evacuação, aproximando-se do padrão intestinal considerado normal, 
mas não foi capaz de melhorar o sintoma não-motor de baixa qualidade de vida e os 
sintomas motores de déficits na marcha e no equilíbrio postural de indivíduos com DP. 
Apesar de serem necessários estudos com amostras maiores, e talvez, um tempo maior 
de treinamento, há de se considerar a importância e a necessidade de trabalhos nessa 
temática. Por se tratar do primeiro estudo realizando um protocolo de exercícios para 
fortalecimento do tronco objetivando melhora não apenas dos sintomas motores, como 
também dos sintomas não-motores na DP, o estudo atual tem relevância no campo 
clínico e da reabilitação, também por propor uma intervenção no ambiente de domiciliar 
do paciente. 
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TÍTULO: Expressão gênica e proteica no câncer de tireoide 

Resumo 

O câncer de tireoide (CT) é o tumor endócrino mais comum e corresponde a 1% de 
todas as neoplasias malignas. O número de casos diagnosticados vem aumentando e 
estima-se que surjam 212 mil novos casos anuais no mundo. Nosso grupo realizou um 
estudo de associação de SNPs com o risco de desenvolvimento de CT na população do 
Rio Grande do Norte, no qual foram identificados 23 SNPs associados ao risco de 
desenvolvimento da doença e 13 SNPs associados. Por isso, o presente projeto busca 
validar este painel de 36 SNPs a serem utilizados na clínica como biomarcadores de 
diagnóstico precoce, diferencial e de prognóstico de CT em 381 indivíduos com esta 
neoplasia, 381 indivíduos com nódulos benignos da tireoide e 381 indivíduos livres de 
doença da tireoide. Adicionalmente, será analisado o impacto destes SNPs na 
expressão dos genes nos quais estas variantes estão localizadas, bem como a 
expressão proteica dos genes associados. Será utilizado sangue venoso para realizar 
a avaliação da expressão gênica, e soro para avaliação da expressão proteica. O painel 
de SNPs será validado empregando ferramentas estatísticas que irão mensurar a 
especificidade, sensibilidade e acurácia dessas variantes gênicas como biomarcadores. 
Espera-se ao fim do estudo, a obtenção de um painel de SNPs validado, para ser 
implantado na clínica como biomarcadores de predisposição e prognóstico, melhorando 
assim o diagnóstico clínico e diminuindo a necessidade de procedimentos invasivos. 
 
Palavras-chave: Câncer; tireoide; biomarcadores; SNPs; predisposição; prognóstico. 

TITLE: Gene and protein expression in thyroid cancer 

Abstract 

Thyroid cancer (TC) is the most common endocrine tumor and accounts for 1% of all 
malignancies. The number of diagnosed cases has been increasing and it is estimated 
that 212 thousand new cases will appear worldwide each year. Our group carried out a 
study of the association of SNPs with the risk of developing TC in the population of Rio 
Grande do Norte, in which 23 SNPs associated with the risk of developing the disease 
and 13 associated SNPs were identified. Therefore, the present project seeks to validate 
this panel of 36 SNPs to be used in the clinic as biomarkers of early, differential and 
prognosis of TC in 381 individuals with this neoplasm, 381 individuals with benign thyroid 
nodules and 381 disease-free individuals thyroid. Additionally, the impact of these SNPs 
on the expression of the genes in which these variants are located will be analyzed, as 
well as the protein expression of the associated genes. Venous blood will be used to 
evaluate gene expression, and serum to evaluate protein expression. The SNP panel 
will be validated using statistical tools that will measure the specificity, sensitivity and 
accuracy of these gene variants as biomarkers. It is expected at the end of the study, to 
obtain a validated panel of SNPs, to be implanted in the clinic as biomarkers of 
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predisposition and prognosis, thus improving the clinical diagnosis and reducing the 
need for invasive procedures. 
 
Keywords: Cancer; thyroid; biomarkers; SNPs; predisposition; prognosis. 

Introdução 

O câncer de tireoide (CT) é o tumor endócrino mais comum (BESLER et al., 2019), e 
ocupa a oitava posição no ranking dos cânceres que acometem mulheres em todo o 
mundo, sua incidência tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas (INCA, 
2018). Em 2012, cerca de 56.460 pacientes foram diagnosticados com CT nos Estados 
Unidos, resultando em 1.780 mortes (JIN et al., 2016). No Brasil, de acordo com as 
estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), para o biênio 2018-2019 estima-se 
1.570 novos casos de CT para o sexo masculino e 8.040 para o sexo feminino, com 
risco estimado de 1,49 casos a cada 100 mil homens e 7,57 casos a cada 100 mil 
mulheres, ocupando a 13ª e 5ª posição, respectivamente, no ranking de cânceres do 
Brasil (INCA, 2018). Na região nordeste do país, o CT é o 5º câncer mais 
frequentemente diagnosticado em mulheres e o 12º em homens (INCA, 2018). No caso 
particular do estado do Rio Grande do Norte, estimam-se para o ano de 2018, 210 novos 
casos de CT, correspondendo a 40 casos a cada 100 mil homens e 170 casos a cada 
100 mil mulheres (INCA, 2018). A grande incidência deste tipo de neoplasia pode ser 
justificada potencialmente pelo perfil genético da população, associada ou não a fatores 
ambientais e estilo de vida. Alguns estudos procuram identificar biomarcadores para o 
diagnóstico precoce, prognóstico, monitoramento de resposta ao tratamento e 
desenvolvimento de terapias do câncer (GUO et al., 2015). Os biomarcadores tumorais 
mais comuns são antígenos tumorais ou produtos genéticos que podem estar expressos 
diferencialmente (LI et al., 2019; BEYSEL et al., 2018; GUO et al., 2015), como por 
exemplo as variantes genéticas do tipo polimorfismos de único nucleotídeo (SNPs). 
Nesse contexto, estudos recentes de associação genética em larga escala (GWAS) 
procuraram identificar SNPs associados ao aumento do risco de tumorigênese da 
tireoide, visando a melhor compreensão do papel dessas variações genéticas na 
predisposição ao CT (MANCIKOVA et al., 2015; YAN et al., 2016 ). Diante disso, este 
projeto sugere a realização de um estudo de caráter comparativo (caso-controle não 
pareado) do qual participarão indivíduos sem nódulos na tireoide (controle), indivíduos 
com CT e indivíduos com nódulos Validação de novos biomarcadores de predisposição 
e prognóstico do câncer de tireoide. Isabelle Cristina Clemente dos Santos benignos, 
todos provenientes do estado do Rio Grande do Norte, a fim de validar um painel de 
SNPs selecionados por um estudo recente da nossa equipe, e observar o impacto 
destes SNPs na expressão gênica e proteica dos genes associados, a fim de serem 
utilizados como biomarcadores de diagnóstico precoce e prognóstico do CT. 
 
Metodologia 

 
Casuística: Nosso estudo é de caráter comparativo do tipo caso-controle não pareado, 
para o qual serão recrutados 1143 indivíduos. O número amostral foi calculado a partir 
da menor frequência do alelo raro na população entre os SNPs a serem estudados 
[rs2997312: 0,18 (A)], poder estatístico 90%, nível de significância 5% e odds ratio 2.0. 
Todos os indivíduos participantes, serão submetidos à coleta de 12ml de sangue 
venoso, o qual serão distribuídos em 2 tubos com anticoagulante e 1 tubo sem 
anticoagulante a serem utilizados para a extração de DNA, RNA e Western Blot. Grupo 
com câncer de tireoide: A partir do acervo de pacientes dos ambulatórios de 
endocrinologia e de cabeça e pescoço da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer 
(LNRCC) e Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), serão recrutados 381 
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indivíduos que deverão atender aos seguintes critérios: Ter o diagnóstico confirmado de 
câncer de tireoide, ter idade superior a 18 anos, não ter história prévia de outras 
neoplasias e assinar o TCLE. Os prontuários médicos desses pacientes serão 
solicitados aos arquivos do HUOL e da LNRCC para consulta de dados clínicos. Grupo 
com nódulo benigno: A partir do acervo dos ambulatórios de endocrinologia e de cabeça 
e pescoço da LNRCC e HUOL, serão recrutados 381 indivíduos em acompanhamento 
médico, portadores de nódulos benignos da tireoide. Os participantes deste grupo 
deverão atender a esses critérios: ter o diagnóstico de doença benigna da tireoide, ser 
maior de 18 anos, não ter história prévia de outras neoplasias e assinar o TCLE. O grupo 
controle será constituído por 381 indivíduos saudáveis, sem alterações tireoidianas, e 
com ultrassonografia negativa para nódulos. E devem atender aos critérios: ser maior 
de 18 anos, não ter história prévia de câncer, não ter histórico familiar de câncer e/ou 
doenças benignas da tireoide, possuir valores de TSH, T4 livre e anticorpo anti-
peroxidase dentro dos valores de referência e assinar o TCLE. Também será aplicado 
um questionário referente a dados alimentares, hábitos de vida, histórico de doenças e 
familiar. A genotipagem nesses indivíduos será realizada com a finalidade de avaliar a 
presença de SNPs de risco/proteção de CT. Para extração de RNA, será utilizado o 
reagente TRIZOL (Invitrogen®). O RNA extraído será quantificado através do 
fluorímetro Qubit® 2.0 Fluorometer, a fim de avaliar a concentração de ácidos nucléicos 
não degradados. A integridade do RNA será avaliada por eletroforese em gel de agarose 
a 1,0%. As extrações de RNA e quantificações serão realizadas no Laboratório de 
Biologia Molecular do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da 
UFRN. Será avaliada a expressão gênica dos seguintes genes: FOXE1, SGCZ, FTO, 
ATM, RCL1, DLG2, SVEP1 e POU2F3. A quantificação da expressão destes, será 
realizada por transcrição reversa do RNAm seguida pela PCR em tempo real. A partir 
4ml de sangue total, 1µg de RNA será obtido o cDNA através do conjunto de reagentes 
utilizando High Capacity RNA-to-cDNA Master Mix (Life TechnologiesTM, CA, EUA). A 
reação de transcriptase reversa será executada com o termociclador 
MyCiclerThermalCycler (Bio-Rad, CA, EUA). O sistema TaqManTM (Life 
TechnologiesTM, CA, EUA) será utilizado para realização da amplificação do cDNA 
realizada por PCR em tempo real. A análise da expressão gênica será realizada pelo 
método de quantificação relativa, utilizando o gene ACTB (β- actina). As reações de 
PCR serão realizadas no termociclador 7500 Fast Real-Time PCR System. A 
quantificação relativa da expressão gênica será realizada utilizado o método 
comparativo com o ciclo threshold, sendo a fórmula utilizada de 2-∆CT. Será avaliada a 
expressão proteica das proteínas solúveis dos principais genes envolvidos neste 
estudo. As amostras de soro serão diluídas com 0,1 M de tampão fosfato-salino (PBS) 
e tampão Laemmli (10% [m/v] dodecil sulfato de sódio [SDS], 50% [v/v] glicerol, 50 mM; 
Ditiotreitol [DTT], 500 mM; Tris–HCl [pH 6.8] e 0.5% [m/v] de azul de bromofenol) a uma 
concentração de proteína de 2µg/µl e, em seguida, aquecida à 99°C por 5 minutos. As 
proteínas serão separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida, contendo SDS 
(SDS-PAGE). As proteínas fracionadas em gel serão transferidas para membrana de 
PVDF (Immobilon–P, Millipore, Bedford, MA, USA) em cuba de eletroforese (BIORAD®, 
CA, EUA). A eficiência de transferência será avaliada pela coloração da membrana em 
Ponceau S (Sigma-Aldrich, MO, EUA). O conteúdo de proteínas será quantificado pelo 
método de Bradford e calculado a partir da absorbância em 595 nm (Spectrophotometer 
UV Visible; Mod. UV-1650 PC Shimadzu, Tokio, Japão). A análise por Western Blot será 
realizada utilizando anticorpos monoclonais específicos e um anticorpo conjugado com 
peroxidase. As bandas detectadas pelos anticorpos serão visualizadas utilizando o 
reagente de detecção de Western Blot Amersham ECL Prime (GE Healthcare, Uppsala, 
Suécia) em filme radiográfico (IBF-Medix, SP, Brasil). Para a validação do SNPs como 
biomarcadores serão utilizadas ferramentas estatísticas. Essa análise será realizada 
utilizando o software SPSS® 22.0. As variáveis com distribuição normal serão avaliadas 
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utilizando o teste de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis contínuas com distribuição 
normal serão apresentadas com média e desvio padrão e comparadas utilizando teste 
t seguido de teste de Tukey. As variáveis com distribuições não normais serão 
apresentadas como mediana, utilizando o teste de Kruskal-Wallis seguido do teste de 
Mann-Whitney. As variáveis categóricas serão comparadas pelo teste do qui-quadrado. 
A análise de genotipagem será realizada utilizando o pacote R package v.3.3.1 (R 
DEVELOPMENT CORE TEAM, 2015). Será utilizado o teste Qui-quadrado para testar 
o equilíbrio de Hardy-Weinberg e para comparar as frequências dos alelos e as 
distribuições de genótipos. A regressão logística será realizada usando o pacote 
SNPassoc package v.1.9-2. O valor de p considerado significativo foi <0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
As coletas de amostras de todos os grupos estão sendo realizadas nos ambulatórios de 
endocrinologia, cabeça e pescoço e cirurgias do HUOL e da LNRCC desde agosto de 
2018, logo após a aprovação do comitê de ética. Até o momento foram coletadas 
amostras de sangue periférico de 1112 pacientes, distribuídos nos três grupos (controle, 
nódulo benigno, nódulo maligno). Para chegarmos ao nosso número amostral, estamos 
contando com o apoio dos médicos endocrinologista: Fátima Baracho, Eloíse Negreiros, 
Anna Karina, Juliana Mesquisa e Aline Borges e cirurgiões de cabeça e pescoço Abraão 
Allen, Luis Eduardo, Sheila Ramos, Rostand Lanverly, Isabel Cristina, Giovanna 
Perantoni, Vinícius de Faria, Lelia Pristo e Edilson Pereira. Além disso, todos os anos, 
em maio ocorre o dia D da tireoide, no HUOL, no qual ocorre atendimento médico com 
todos os endocrinologistas, residentes e estudantes de medicina do HUOL na buscar 
de doenças tireoidianas, este evento é aberto a toda população, e conta com o 
atendimento de cerca de mil pacientes. No dia D de 2019 conseguimos coletar 450 
pacientes, destes realizamos extração de DNA e dosagem sérica de TSH e T4 livre para 
pode incluí-los na pesquisa. A extração de RNA destas amostras já foi iniciada, estando 
às amostras conservadas e armazenadas no TRIZOL (Invitrogen®), e em breve 
daremos continuidade à extração de RNA total. Iniciamos a análise de prontuários dos 
pacientes ainda este semestre, para poder classificar os pacientes nos grupos (controle, 
nódulo benigno e câncer) e começar a tabular os dados, porém como precisávamos ir 
até os hospitais para obter esses dados, esta atividade também está suspensa desde 
Março/2020 por causa da pandemia causada pelo Covid-19. 
 
Conclusão 

 
Durante o semestre de 2020.1 foram realizadas poucas coletas de pacientes para o 
nosso trabalho, em detrimento dos últimos acontecimentos referentes à pandemia do 
Covid-19. Pois, como estas são realizadas em ambientes hospitalares, foram suspensas 
desde março/2020, assim como a análise dos prontuários. O dia D da tireoide de 2020, 
o qual realizamos todos os anos, também foi suspenso pelo mesmo motivo. No entanto, 
posteriormente, pretendemos fazer análises por infravermelho de soro e plasma de 
todos os pacientes coletados, a fim de obter espectros de infravermelho e criar um 
escore, o qual poderá ser utilizado em uma triagem para classificar o paciente nos 
diferentes grupos (benigno, saudável e câncer). 
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E USO DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS IDOSOS 

Resumo 

Introdução: O crescente processo de envelhecimento que a sociedade apresenta nos 
últimos tempos infere preocupações quanto à qualidade de vida destes. Por esse 
motivo, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são uma importante 
estratégia para promoção da saúde, principalmente no que se refere ao bem estar social 
e mental dos idosos. Objetivo: Analisar as características sociodemográficas e a 
qualidade de vida dos idosos após aplicação de intervenções voltadas para a interação 
com as Tecnologias de Informação e Comunicação. Método: Trata-se de um estudo 
comparativo, analítico, experimental e quantitativo. Foram avaliados 120 idosos, sendo 
60 do grupo intervenção e 60 do grupo controle. Na coleta de dados foram utilizados os 
seguintes instrumentos: Formulário de caracterização sociodemográfica e o Medical 
Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36). As intervenções relacionadas às TICs 
foram: simulação de um mercado, bingo dos alimentos, introdução a tecnologias e 
receitas saudáveis na internet. Resultados e Discussões: As intervenções propostas 
para o grupo intervenção apresentaram piora significativa no domínio dor da qualidade 
de vida e melhora significativa nos domínios: estado geral de saúde e saúde mental. 
Conclusões: Portanto, são pertinentes as ações em saúde que buscam a diminuição de 
déficits funcionais, sintomas depressivos e isolamento social. 
 
Palavras-chave: Idosos, Qualidade de vida, Tecnologias de Informação e Comunicação. 

TITLE: ASSOCIATION OF QUALITY OF LIFE AND USE OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR THE ELDERLY 

Abstract 

Introduction: The growing aging process that society has presented in the last times, 
infer concerns about their quality of life. For this reason, Information and Communication 
Technologies (ICT) are an important strategy for promotion of health, especially with 
regard to the social and mental well-being of elderly. Objective: Analyze the 
sociodemographic characteristics and quality of life of the elderly after applying 
interventions aimed at interacting with Information Technologies Information and 
Communication. Method: This is a comparative, analytical, experimental and quantitative 
study. 120 elderly people were evaluated, 60 from the intervention group and 60 from 
the group control. In data collection, the following instruments were used: 
Sociodemographic characterization form and the Medical Outcomes Short-Form Health 
Survey (SF-36). The ICT-related interventions were: simulation of a market, food bingo, 
introduction to technologies and healthy recipes on the internet. Results and 
Discussions: Interventions proposals for the intervention group showed a significant 
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worsening in the pain domain of quality of life and significant improvement in the 
domains: general health and mental health. Conclusions: Thus, health actions that seek 
to reduce functional deficits, depressive symptoms and social isolation are relevant. 
 
Keywords: Elderly, Quality of life, Information Technologies and Communication. 

Introdução 

Diante do crescimento da população idosa no mundo, decorrente das diminuições das 
taxas de fecundidade e aumento da expectativa de vida, destaca-se a preocupação para 
garantir o envelhecimento saudável e com qualidade de vida. Evidencia-se, para tanto, 
que as mudanças anatomofisiológicas advindas do processo de senescência podem 
predispor o aumento de doenças crônicas e outras morbidades, já que acompanhada 
dessa transição demográfica, ocorre mundialmente a transição epidemiológica 
(FERREIRA et al, 2018). 
Sublinha-se a esses fatos a expectativa de que a população viverá por mais anos, o que 
não garante, por exemplo, que viverão com qualidade, já que este é um fator 
dependente dos aspectos sociais, psicológicos e de saúde. Da mesma forma que os 
impactos dessas doenças e agravos interferem em vários domínios da QV relacionando-
se com a autonomia, cognição e autoestima do idoso. Por esse motivo, enfatizam-se as 
atuações das políticas sociais e de saúde, a fim cederem um olhar refinado com ações 
mais especializadas aos idosos (SILVA et al, 2018; SIMÃO; MACHADO, 2018). 
Concernente a isto, o conceito de qualidade de vida (QV) é definido pelo olhar do 
indivíduo, o qual apresenta seus próprios objetivos e expectativas de vida. Não obstante 
a isso, a QV também dependerá do sistema de valores, contexto social e cultural, sendo, 
portanto, subjetiva e multifatorial (TREVISAN et al, 2017; INOUYE et al, 2018). 
Nos dias atuais, observa-se a disseminação do uso de tecnologias pela população, 
principalmente das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). O emprego das 
TICs como ferramentas para intervenções tem sido amplamente realizado e resultando 
na melhoria da cognição, além de promover a inclusão social, a prevenção de doenças 
e agravos mentais, de forma direta e indireta (SANTOS; ALMÊDA, 2017; NÓBREGA, 
2019). 
Assim, vê-se a interação dos idosos com essas tecnologias sendo precursora de uma 
melhor qualidade de vida, pois dentre os aspectos melhorados, destaca-se a autonomia 
e independência. Além disso, as TICs podem ser utilizadas como ferramentas 
educacionais através das informações e conhecimentos perpassados por estratégia dos 
setores/profissionais de saúde, por exemplo (CAMPOS et al, 2017). 
De fato, é importante ressaltar que o idoso pode apresentar naturalmente diversas 
limitações físicas e cognitivas que interferem no aprendizado e na adaptação a novas 
ferramentas. Essas TICs exigem, em sua maioria, a execução de movimentos finos e 
bem coordenados pelos seus usuários, reforçando a dificuldade enfrentada pelo idoso, 
explorando-se sua cognição (SANTOS; ALMÊDA, 2017). 
Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar as características 
sociodemográficas e a qualidade de vida dos idosos após aplicação de intervenções 
voltadas para a interação com as Tecnologias de Informação e Comunicação. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo comparativo, analítico, de intervenção e experimental (caso-
controle), com abordagem quantitativa, realizado nos municípios de Natal e Santa Cruz, 
Rio Grande do Norte, Brasil, no período entre fevereiro de 2017 e junho de 2019, 
constituindo-se como um recorte do projeto intitulado “Atenção à saúde do idoso: uma 
proposta de avaliação e intervenção multidimensional”. 
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A escolha dos locais se deu pelo prévio envolvimento dos cenários em um projeto de 
ações associadas, desenvolvido desde 2013. Natal é a capital do estado do RN, e 
possui uma população estimada, no ano de 2014, de 862.044 habitantes. Neste 
município, a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro de Igapó cobre três áreas de 
abrangência. Os encontros semanais com os idosos são realizados em um espaço 
alugado, próximo ao serviço de saúde. O município de Santa Cruz está localizado a 115 
km de Natal. Encontra-se na mesorregião potiguar, com população estimada de 38.538 
habitantes. A USF do bairro do DNER possui uma equipe que cobre a sua área 
delimitada. 
As atividades são realizadas duas vezes por semana com os idosos e são 
desenvolvidas dentro do próprio prédio, na sala de espera da USF. Além dessas 
atividades, existem idosos vinculados à Clínica Escola de Fisioterapia pela Faculdade 
de Ciências e Saúde do Trairi (FACISA), da UFRN, onde estão associadas a projetos 
universitários. 
Para a realização do estudo caso-controle, serão formados dois grupos 
correspondentes a cada município de pesquisa. Os participantes que irão constituir 
esses grupos receberão intervenções voltadas para o uso de TICs, definindo-se como 
Grupo Intervenção (GI). Nesse sentido, cada grupo será formado por um n de 30, 
gerando um total de 60 idosos que receberão as intervenções. Mais dois grupos serão 
formados posteriormente para que seja realizado o pareamento com os participantes do 
GI. Esse outro grupo de idosos não receberá as intervenções propostas, sendo 
denominado de Grupo Controle (GC). Diante desse critério, cada GC terá o mesmo 
número de participantes de seus respectivos GI (n = 30). Assim, serão totalizados 120 
participantes. 
Para a realização do pareamento, foram definidos 32 códigos, os quais apresentarão, 
cada um, seu respectivo conjunto de características sociodemográficas e de saúde, 
diferentes entre si. Para definição dos códigos, consideraram-se as seguintes 
características: sexo, faixa etária, renda familiar, estado civil e doenças crônicas. Os 
idosos de cada GI serão atribuídos com seus respectivos códigos após a coleta inicial 
e serão pareados com os idosos pertencentes ao mesmo código no GC. Esse mesmo 
processo será realizado nos três cenários de pesquisa. 
Como critérios de inclusão no estudo, os participantes brasileiros deverão possuir idade 
igual ou superior a 60 anos, em consonância ao Estatuto do Idoso; ser adscrito a um 
serviço de saúde de sua cidade como cliente, no caso do Brasil, a ESF; apresentar 
aptidão cognitiva, medida pelo instrumento de triagem Mini Exame Mental (MEEM), > 
17 pontos para os idosos com baixa escolaridade e de > 24 pontos para os que tiveram 
4 anos de estudo ou mais. Como critérios de exclusão, será adotada a inobservância de 
qualquer um desses critérios adotados. 
As coletas foram realizadas por alunos de graduação depois de um treinamento, divido 
em três fases: estudo teórico e discussão de cada instrumento utilizado; realização de 
simulação de entrevistas entre os participantes do treinamento; e realização de pré-teste 
com idosos para posterior discussão final de cada coleta. 
Para a realização da pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos: o 
questionário dos dados demográficos, que questiona sobre informações 
sociodemográficas. A versão brasileira validada do questionário de qualidade de vida 
SF-36, composto por 36 questionamentos destinados à mensuração escalar de cada 
um dos oito domínios (funcional, físico, dor no corpo, estado geral de saúde, vitalidade, 
função social, emocional, saúde mental) e duas dimensões (saúde física e saúde 
mental). 
Visando a melhora e manutenção da capacidade cognitiva para promover a interação 
das tecnologias e outras pessoas, as intervenções terão como foco o aprendizado e 
manuseio de aparelhos, como TV, computadores, tablets, smartphones e videogames 
interativos. Assim, foram aplicadas as seguintes intervenções: simulação de 
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supermercado (demanda funcional), bingo dos alimentos (nutricional), introdução a 
tecnologias (tecnológica) e receita saudável na internet (tecnológica e nutricional), como 
destacado no quadro 1. 
Para a tabulação e análise dos dados serão utilizados os programas Microsoft Excel 
2013 e Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0. Um teste de 
normalidade será realizado como critério para as escolhas dos testes estatísticos. 
Diante de uma amostra não normal, para as variáveis nominais e ordinais, será utilizado 
o teste não paramétrico de Pearson Qui-quadrado, objetivando verificar a significância 
da dispersão entre as variáveis comparadas. Para as variáveis que apresentarem 
resultados menores que cinco (n < 5), será utilizado o Teste Exato de Fisher. Na 
testagem das variáveis escalares, será utilizado o Teste U de Mann-Whitney. Assim, 
será adotado o Intervalo de Confiança (IC) de 95% e significantes os achados com ρ-
valor < 0,05. 
Atendendo à resolução 26 do Conselho Nacional de Saúde 466/12, esta pesquisa 
obteve prévia aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes, sob Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) e número 
21996313.7.0000.5537. Anteriormente às coletas de dados, será apresentado o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a cada participante para sua assinatura. 
 
Resultados e Discussões 

 
A caracterização sociodemográfica segundo a faixa etária dos idosos (60 a 75 anos e 
76 a 91 anos) elucidada na tabela 1, mostrou que, independente da idade, prevaleceu 
o perfil de mulheres (62,7% e 20,3%), com renda maior que 1 salário mínimo (50,8% e 
14,4%), que moram acompanhados (61,0% e 22,0%), estão aposentados ou afastados 
(52,5% e 22,9%) e possuem algum tipo de atividade na rotina (68,6% e 24,6%). Por 
outro lado, os idosos com 60 a 75 anos apresentaram escolaridade baixa (37,3%) e 
quanto ao estado civil, com companheiro (39,0%). Nenhuma dessas análises 
apresentou significância estatística. 
De acordo com esses achados, Souza e colaboradores (2018), trazem um estudo 
quantitativo e descritivo realizado no programa de saúde da família com 130 idosos 
atendidos na área, revelando que o perfil sociodemográfico foi composto 
majoritariamente por mulheres, de 60 a 69 anos, e com baixa escolaridade. 
Da mesma forma, uma pesquisa quantitativa, descritiva e transversal, com achados de 
156 idosos atendidos por duas unidades de atenção básica em Ceilândia/DF, teve o 
perfil prevalente de mulheres, de 60 a 69 anos, casados, aposentados/inativos, baixo 
nível de escolaridade e moram acompanhados. No entanto, há resultados que diferem 
dos encontrados na presente pesquisa, como, por exemplo, a maior porcentagem de 
idosos que recebem menos que um salário mínimo (SANTOS et al, 2020). 
Associam-se a esses fatos, a afirmativa de que a escolaridade e a renda estão 
diretamente ligadas à exclusão digital da pessoa idosa. Por esse motivo, torna-se 
pertinente implementação de intervenções que possam atuar frente as limitações, 
preocupações ou desconfortos que os idosos possam sentir por não saberem utilizar 
essas novas tecnologias (MENDES, 2019). 
Assim, ressalta-se que o processo de envelhecimento é um fenômeno social e a 
qualidade de vida nesta etapa da vida depende, também, do contexto social, cultural, 
político e econômico no qual o indivíduo está inserido (SANTOS, 2018). 
Na tabela 2, observa-se a caracterização das intervenções segundo a faixa etária dos 
idosos. Assim, são elencadas as presenças dos idosos no GI e GC. Em todas as 
intervenções ressaltadas, e em ambos os grupos, intervenção e controle, a população 
foi composta majoritariamente por idosos de 60 a 75 anos. 
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Estes dados divergem do estudo de Nóbrega (2019), o qual aborda acerca do uso de 
tecnologias de informação para idosos e revela que mais da metade da amostra eram 
de idosos acima de 70 anos. 
Dessa maneira, torna-se importante a abordagem integral dos idosos em amplas as 
faixas etárias, já que o avançar da idade pode determinar incapacidades ou limitações. 
Da mesma forma, a dependência, relacionada às tarefas do dia a dia, pode aumentar 
em cerca de 5% em idosos com 60 anos e 50% em idosos com 90 anos ou mais. Essas 
mudanças podem influenciar, principalmente, os aspectos emocionais e/ou a saúde 
mental do indivíduo (GRADIM et al, 2016). 
Segundo o quadro 2, pode-se verificar a quantidade de idosos que melhoraram (+), 
pioraram (-) ou permaneceram da mesma forma (=) em cada domínio da qualidade de 
vida, depois das intervenções. 
Destacando os idosos presentes nas intervenções, o aspecto da qualidade de vida dor 
no corpo, teve piora significativa em todas as intervenções propostas, sendo estes: 
supermercado (p = 0,001), tecnologias (p = <0,001), bingo dos alimentos (p = 0,005) e 
receitas na internet (p = 0,017). Quanto ao aspecto geral de saúde, houve melhora da 
QV após as intervenções de supermercado (p = 0,021) e receitas (p = 0,031). Da mesma 
forma, apresenta-se o aspecto saúde mental diante das intervenções: supermercado (p 
= 0,001), bingo (p = 0,004) e receitas (p = 0,007). 
Por outro lado, os idosos do grupo controle, que não passaram pelas intervenções, 
mostraram piora significativa nos domínios dor no corpo (p = <0,001) e vitalidade (p = 
0,003). 
Considerando a dor como um aspecto físico, percebe-se a divergência dos achados no 
quadro acima com o estudo de Bastos e colaboradores (2020), que trazem a 
participação de idosos em programas de intervenção comunitária, os quais obtiveram 
maiores valores de QV no domínio físico referente ao grupo que participou das 
intervenções. 
Sabe-se que uma saúde mental afetada tem relação direta com a depressão e a solidão, 
por esse motivo, as TICs são ferramentas que contribuem beneficamente aos aspectos 
psicológicos, tendo em vista que são capazes de promover melhores relações 
interpessoais. Assim, os resultados corroboram com essa afirmativa, pois destacam a 
melhora da saúde mental dos idosos mediante as intervenções supracitadas. Da mesma 
forma, um estudo quantitativo com 734 idosos provenientes de Coimbra, que destacou 
os benefícios de incluir as novas tecnologias na vida dos sujeitos abordados, pois 
mediante os resultados encontrados, houve forte relação do impacto da TICs no bem 
estar físico e mental (RODRIGUES, 2018). 
Da mesma forma, o isolamento social está ligado a efeitos adversos na saúde e, por 
esse motivo, as intervenções com uso das tecnologias possibilitam o acompanhamento 
dos meios de interação social, e continuam sendo importantes para a vida dos idosos. 
Os achados destacam que, após as intervenções, há resultados significativos no 
domínio estado geral de saúde, revelando, por sua vez, a ligação direta que esses 
aspectos (saúde/intervenção social) apresentam (AZEVEDO, 2017). 
Os idosos, nos dias atuais, demonstram tendência maior a vitalidade, pois com a 
expectativa de vida aumentada em diversos países do mundo, surgem novos desafios 
que precisam atender as infinitas possibilidades sociais e econômicas onde esse grupo 
populacional pode atuar. Ressalta-se o importante papel dos educadores, os quais 
permitem, através das pesquisas, criar esses espaços antes não ocupados por essa 
população. Logo, infere-se o real sentido dos presentes achados, onde os idosos que 
não receberam as intervenções tiveram piora significativa no domínio vitalidade (SILVA, 
2017). 
O quadro 3 demonstra, através dos percentis, a qualidade de vida final, ou seja, a 
diferença da QV após e antes das intervenções (QVSF2 – QVSF1). Quanto maior o 
valor presente no percentil, maior é QV do grupo analisado. Nesse sentido, apesar de 
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não haver significância estatística, o grupo intervenção apresentou qualidade de vida 
melhor nos seguintes domínios: aspecto funcional, estado geral de saúde, vitalidade e 
saúde mental. 
O processo de senescência por si só não está diretamente relacionado ao aparecimento 
de doenças, mas favorece mudanças anotomofisiológicas que aumentam os índices de 
déficits funcionais. Constata-se, assim, que a independência funcional também é um 
fator relevante no que diz respeito às aplicações dessas tecnologias. Por esse motivo, 
são necessárias intervenções que explorem as habilidades cognitivas e sensoriais 
desse grupo populacional, a fim de que com a interação social, seja gerada a percepção 
de que os aspectos físicos não são fatores limitantes, e que o processo de inclusão 
digital pode predispor uma vida mais independente, contribuindo, consequentemente, 
para uma melhor qualidade de vida (CASTRO, 2019). 
 
Conclusão 

 
O presente estudo analisou as características sociodemográficas e a qualidade de vida 
dos idosos após aplicação de intervenções voltadas para a interação com as 
Tecnologias de Informação e Comunicação. 
No que se refere ao perfil sociodemográfico, destacam-se os idosos com 60 a 75 anos 
que apresentaram escolaridade baixa e, quanto ao estado civil, com companheiro. 
Ressalta-se, também, que em todas as intervenções propostas os grupos foram, 
majoritariamente, compostos por idosos de 60 a 75 anos. 
A qualidade de vida segundo as intervenções propostas mostraram que no GI houve 
piora significativa após as intervenções quanto ao domínio dor. Em contrapartida, esse 
grupo apresentou melhora significativa nos domínios: Estado Geral de Saúde 
(intervenção supermercado e receitas) e Saúde mental (intervenção supermercado, 
bingo e receitas). Avaliando, por fim, os percentis da qualidade de vida final, o grupo 
intervenção apresentou qualidade de vida melhor nos seguintes domínios: aspecto 
funcional, estado geral de saúde, vitalidade e saúde mental. 
Portanto, tornam-se importantes, para fins de assistência à saúde, intervenções que 
forneçam práticas com uso das Tecnologias de Informação e Comunicação para que 
estes idosos possam ser inseridos digitalmente. Assim, essas ações em saúde 
proporcionam a diminuição de déficits funcionais, sintomas depressivos e isolamento 
social. 
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Quadro 1. Planejamento de intervenções, a partir das demandas de saúde, para 
melhorar a qualidade de vida dos idosos. 
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Tabela 1. Características Sociodemográficas segundo Faixa Etária dos idosos 
pesquisados, 2020. 
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Tabela 2. Caracterização das Intervenções segundo Faixa Etária dos idosos 
pesquisados, 2020. 
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Quadro 2. Caracterização da qualidade de vida (SF-36) do grupo intervenção e controle 
segundo os tipos de intervenção, Brasil, 2020. 
 

 
Quadro 3. Caracterização da Qualidade de Vida (SF-36) do grupo intervenção e controle 
segundo os percentis, 2020. 
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TÍTULO: Perfil epidemiológico e prevalência do uso de psicofármacos em Caicó-RN 

Resumo 

O uso de psicofármacos, quando realizado de forma indevida, pode ter vários efeitos 
negativos para a saúde do paciente. O perfil de fatores associados ao seu uso é pouco 
conhecido no Brasil. O trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico situacional 
do uso de psicotrópicos na Atenção Primária à Saúde do Município de Caicó e 
sistematizar estratégias para enfrentamento de seu uso indiscriminado. Trata-se de um 
estudo quantitativo documental em banco de dados eletrônicos do HÓRUS, com 
delineamento transversal e retrospectivo. Serão analisados os medicamentos usados, 
posologias, dados quantitativos como tempo de uso e qualitativos como interações 
medicamentosas. Até o momento, o projeto encontra-se submetido ao Comitê de Ética 
em Pesquisa. Espera-se, após a criação do perfil epidemiológico do uso de 
psicofármacos, promover a realização de oficinas de qualificação para os profissionais 
das Estratégias de Saúde da Família e dos Centros de Atenção Psicossocial do 
Município de Caicó. 
 
Palavras-chave: Psicotrópicos. Atenção Primária à Saúde. 

TITLE: Epidemiological Profile and Prevalence of Use of Psychotropic Drugs in Caicó-

RN. 

Abstract 

The use of psychotropic drugs, when improperly performed, can have several negative 
effects on the patient's health. The profile of factors associated with its use is little known 
in Brazil. The study aims to carry out a situational diagnosis of the use of psychotropic 
drugs in Primary Health Care in the municipality of Caicó and to systematize strategies 
to face their indiscriminate use. It is a quantitative documentary study in electronic 
database of HÓRUS, with cross-sectional and retrospective design. The drugs used, 
dosages, quantitative data such as time of use and qualitative data such as drug 
interactions will be analyzed. So far, the project has been submitted to the Research 
Ethics Committee. It is hoped, after the creation of the epidemiological profile of the use 
of psychiatric drugs, to promote the holding of qualification workshops for professionals 
in the Family Health Strategies and Psychosocial Care Centers in the municipality of 
Caicó. 
 
Keywords: Psychotropic drugs. Primary Health Care. 

Introdução 

As substâncias psicotrópicas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são 
aquelas que, quando utilizadas, conseguem mudar os processos de consciência, humor 
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e pensamento individuais (OMS, 2006). Elas podem ser divididas em três grupos, de 
acordo com seus efeitos. O primeiro deles, as drogas depressoras, diminui a atividade 
do Sistema Nervoso Central (SNC), promovendo sinais e sintomas como: sonolência e 
lentificação psicomotora. As drogas estimulantes, que representam o segundo grupo, 
estimulam a atividade do SNC, potencializando o estado de vigília e diminuindo o sono. 
Por fim, as drogas perturbadoras induzem a mudanças qualitativas no funcionamento 
do SNC, tendo como consequência o aparecimento de delírios, ilusões, alucinações, 
entre outros (CARLINI et al, 2001). O uso abusivo e/ou continuado dos psicofármacos 
por períodos prolongados sem acompanhamento profissional adequado pode levar a 
efeitos deletérios, como: tolerância, abstinência e dependência. Apesar disso, ainda é 
pouco conhecida a real dimensão do uso de psicotrópicos e os fatores associados a ele, 
no Brasil (SANTOS et al, 2018). Um dos sistemas de informações existentes para o 
monitoramento da distribuição e comercialização de medicamentos no país é o Sistema 
Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – HÓRUS. Essa ferramenta, criada 
em 2009, foi configurada para o gerenciamento das informações de todos os 
componentes da Assistência Farmacêutica: Básico, Estratégico, Especializado e 
Indígena. Tem como dois de seus objetivos: conhecer o perfil de acesso e utilização de 
medicamentos pelos usuários; e monitorar e avaliar as ações da Assistência 
Farmacêutica no Brasil (BRASIL, 2014). Na cidade de Caicó/RN, um dos serviços de 
referência de atendimento aos pacientes com transtornos mentais com maior nível de 
gravidade é o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III. Além deste, há um CAPS ad 
no município. Por fim, a Atenção Primária à Saúde (APS) é a responsável pela maior 
parte dos atendimentos restantes em saúde mental na cidade. Nesse contexto, diante 
do pouco conhecimento sobre o perfil do uso de psicofármacos, bem como as altas de 
consumo destes, este trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico situacional do 
uso de psicotrópicos na APS do Município de Caicó e sistematizar estratégias para 
enfrentamento de seu uso indiscriminado. 
 
Metodologia 

 
O presente trabalho trata-se de um estudo quantitativo documental em banco de dados 
eletrônicos do HÓRUS e de delineamento transversal e retrospectivo realizado no 
município de Caicó, e envolve um profissional da Residência Multiprofissional, dois 
docentes e um discente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A 
primeira etapa, já realizada, consiste na submissão do projeto ao Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP). Após isso, será realizado um levantamento de dados dos últimos cinco 
anos na base de dados HÓRUS, acerca das prescrições de medicamentos psicotrópicos 
na APS de Caicó, a partir de algumas variáveis: Parâmetros quantitativos e qualitativos 
sobre os prescritores, dados sobre os seus tratamentos como medicamento usados, 
posologias, dados quantitativos como tempo de uso e qualitativos como interações 
medicamentosas. A fase seguinte do projeto será a aplicação de um questionário 
semiestruturado diretamente com os usuários de psicofármacos. Dentre os usuários, 
serão incluídos todos os maiores de 18 anos residentes em Caicó, que fizeram ou fazem 
tratamento com psicotrópicos. Todos os usuários menores de 18 anos, residentes fora 
da cidade de Caicó RN e que não façam uso de medicamentos descritos nos critérios 
de inclusão serão excluídos das análises. Para os pacientes esta pesquisa apresenta 
riscos mínimos, podendo provocar apenas um desconforto pelo tempo exigido ou 
constrangimento pelo teor de alguns questionamentos (tais como renda familiar e grau 
de escolaridade) que pode ser utilizado pelos entrevistados como justificativa para 
recusa na participação da presente proposta. Após isso, será realizado um cruzamento 
de dados entre os encontrados com a aplicação do formulário, e os achados na coleta 
do banco eletrônico HÓRUS realizada anteriormente. A avaliação estatística dos 
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resultados será realizada empregando-se os testes de associações através dos 
modelos do Qui quadrado, teste exato de Fisher e ANOVA, a ser determinado de acordo 
com as características das variáveis em questão (qualitativo ou quantitativo/paramétrico 
ou não paramétrico). Os resultados serão considerados significantes quando p < 0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
Até o momento, o projeto encontra-se submetido ao comitê de ética, aguardando a sua 
aprovação. Foram realizadas reuniões quinzenais para discussão e preparação do 
projeto para submissão ao CEP, bem como para discussão de artigos referentes ao 
tema do trabalho. Em março de 2020, entretanto, as atividades foram suspensas devido 
à declaração de pandemia pela COVID-19. Cronograma de trabalho Em um primeiro 
momento, foi apresentado ao grupo a plataforma HÓRUS, banco de dados utilizado na 
pesquisa. Posteriormente, houve a exposição do formulário a ser utilizado, assim como 
de apontamentos apresentados pelos orientadores. Ainda, realizou-se a discussão de 
artigo com temática pertinente ao trabalho. Por fim, sucedeu-se a submissão do projeto 
ao CEP. 
 
Conclusão 

 
Após a aplicação do questionário e análise dos dados obtidos, bem como dos colhidos 
através do HÓRUS, criar-se-á o perfil epidemiológico do uso de psicofármacos na 
cidade de Caicó. A partir disso, será viabilizada a criação de oficinas de qualificação, 
além de um Guia Prático de Combate ao Uso Indiscriminado de Medicamentos 
Psicotrópicos, para os profissionais das Estratégias de Saúde da Família e dos CAPS 
do município. Com isso, espera-se que os resultados posteriores deste trabalho possam 
ter um impacto positivo para a sociedade, por meio de adequações nas prescrições dos 
psicofármacos, e através da criação de políticas públicas, conforme possíveis 
necessidades detectadas. 
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XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2119 

 

CÓDIGO: SB0880 

AUTOR: FRANCISCO FELIPE DE OLIVEIRA GUEDES 

COAUTOR: GALTIERI OTAVIO CUNHA DE MEDEIROS 

COAUTOR: ISABEL PINTO AMORIM DAS VIRGENS 

ORIENTADOR: ANA PAULA TRUSSARDI FAYH 

 

 

TÍTULO: Proposição de valores de referência para baixa muscularidade por método de 

imagem em adultos e idosos brasileiros 

Resumo 

O uso de métodos precisos de avaliação da sarcopenia, como a tomografia 
computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM), é amplamente descrito na 
literatura. No entanto, não existem estudos que descrevam pontos de corte para a 
população brasileira saudável. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi de estabelecer 
valores de referência para baixa massa muscular em adultos e idosos brasileiros 
saudáveis, por meio de métodos de imagem (TC e RM). Até o momento, foram incluídos 
105 pacientes, com idade entre 18 e 72 anos, sem doenças crônicas, que já haviam 
feito exames de TC e/ou RM. Os exames incluíram o nível da 3ª vértebra lombar e foram 
realizados no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL)-Natal/RN. Foram analisadas 
a massa muscular total da área da L3, e calculado o Índice de Músculo Esquelético 
(IME), resultado da divisão da massa muscular pelo quadrado da estatura (cm2/m2). Os 
valores obtidos foram descritos em percentis, e foi determinado que valores abaixo do 
percentil 25 apontavam baixa muscularidade. Os valores de referência encontrados 
foram: 50,0cm²/m² para homens, 41,1cm²/m² para mulheres, 44,1cm²/m² para adultos 
de ambos os sexos, 40,4cm²/m² para idosos, 49,0cm²/m² para pacientes com sobrepeso 
ou com obesidade e 39,6cm²/m² para pacientes eutróficos. No entanto, o tamanho 
amostral incluído até o momento é baixo, sendo necessário prosseguir com o estudo 
para assim, atingir um tamanho amostral significativo e realizar as análises estatísticas 
acuradas. 
 
Palavras-chave: Músculo esquelético.Sarcopenia.Métodos de imagens 

TITLE: Proposition of reference values for low muscularity by imaging method in 

Brazilian adults and elderly 

Abstract 

The use of accurate methods for assessing sarcopenia, such as computed tomography 
(CT) and magnetic resonance imaging (MRI) is widely described in the literature. 
However, there are no studies in which established cutoff points for the healthy Brazilian 
population are described. On this matter, the aim of this study was to establish reference 
values for low muscle mass in healthy Brazilian adults and elderly population, using CT 
and/or MRI imaging methods. So far, 105 patients, aged 18-72 years, without chronic 
diseases, who have previously undergone CT or MRI exams were included. The exams 
included the level of the 3rd lumbar vertebra and were performed at the Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) located in Natal, RN. The total muscle mass of the 
L3 area was analyzed, and the Skeletal Muscle Index (SMI) was calculated, resulting 
from the division of muscle mass by the square of height (cm2 / m2). The values obtained 
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were described in percentiles, and it was determined that values below the 25th 
percentile indicated low muscularity. The reference values found were: 50.0cm² / m² for 
men, 41.1cm² / m²for women, adults = 44.1cm² / m² for adults (both sexes), 40.4cm² / m² 
for elderly population, 49.0cm² / m² for patients overweight or with obesity and 39.6cm² 
/ m² for eutrofic patients. However, the sample size include so far is low, so it is necessary 
to proceed with the study to reach a significant sample size and perform an accurate 
statistical analysis. 
 
Keywords: Skeletal muscle.Sarcopenia.Imaging methods 

Introdução 

A sarcopenia é caracterizada pela redução da musculatura esquelética associada à 
perda de função muscular e possui diversas origens etiológicas que podem determinar 
o seu desenvolvimento (LEITE et al., 2012). Nesse contexto, a perda de massa muscular 
esquelética nem sempre está associada a um baixo peso, dado que as alterações 
musculares podem não estar ligadas proporcionalmente às alterações do tecido 
adiposo, podendo uma pessoa ter um Índice de Massa Corporal (IMC) normal e possuir 
uma massa muscular reduzida (Q et al., 2015). Por sua vez, fatores intrínsecos como 
sexo e etnia são determinantes na velocidade da perda muscular de um indivíduo 
(SHOPFY et al., 2017). 
Há poucos dados epidemiológicos acerca da prevalência de sarcopenia na população. 
Usualmente, os dados disponíveis evidenciam a sarcopenia na população de idosos, 
como no caso da revisão de literatura de Diz et al. (2015), onde estudos provenientes 
do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul e Taiwan, demonstraram 
uma prevalência de sarcopenia nos idosos de 7% no sexo masculino e 10% no sexo 
feminino. 
A literatura já demonstra a associação entre a sarcopenia e diversas alterações 
fisiopatológicas, como redução da densidade mineral óssea, aumento do risco de 
quedas, perda de autonomia e declínio da função cardiorrespiratória (LIMA et al., 2009; 
OLIVEIRA et al., 2009) o que demonstra uma necessidade de haver um diagnóstico 
mais preciso e também precoce da sarcopenia. 
Para isso, são necessárias análises da composição corporal. Atualmente, existem 
diversos métodos e formas validadas para serem empregadas, dependendo do objetivo 
almejado. Na avaliação da sarcopenia, métodos de imagem como densitometria por 
dupla emissão de raios-X (DEXA), a ressonância magnética (RM) e a tomografia 
computadorizada (TC) são considerados padrão (PRADO; HEYMSFIELD, 2014). 
Sabendo disso, atualmente, tem-se pontos de corte para a sarcopenia em diferentes 
populações, que foram estabelecidos a partir da avaliação da composição corporal por 
meio de exames de imagens e softwares de análise de tecidos corporais. (IRITANI et 
al., 2015; MARTIN et al. 2013; KIM et al., 2017). 
Entretanto, as pesquisas clínicas têm avaliado massa muscular por métodos de imagens 
e sua associação com desfechos adversos em populações de pacientes com alguma 
doença (BENJAMIN et al., 2017; CUSHEN et al., 2016; NGUYEN et al.,2018). Isso 
demonstra que os estudos que avaliaram a composição corporal encontrando esses 
pontos de corte, não respeitaram a premissa do estabelecimento de parâmetros de 
avaliação nutricional, onde a construção de um padrão de referência deve partir de uma 
população saudável (KAC; SICHIERI; GIGANTE, 2007). 
Tendo em vista tudo acima citado, o objetivo deste estudo é estabelecer pontos de corte 
de musculatura esquelética em adultos e idosos, brasileiros, sem doenças crônicas, a 
partir de avaliações por métodos de imagens, sendo eles a Tomografia 
Computadorizada (TC) ou Ressonância Magnética (RM). 
 
Metodologia 
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Trata-se de um estudo transversal, cuja a população é composta por adultos (>18 anos) 
e idosos (>60 anos), de ambos os sexos, que tenham realizado, previamente, exames 
de TC ou RM, no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), localizado no município 
de Natal/RN, Brasil. Para este estudo adotou-se um modelo amostral não probabilístico, 
onde a definição da amostra foi por conveniência. 
Foram selecionados para o estudo, voluntários que tivessem realizado exames de TC 
ou RM, onde incluísse a região do abdômen, com contraste ou não, de modo a viabilizar 
a avaliação da composição corporal e que nos prontuários constassem informações de 
massa corporal e estatura. De acordo com os critérios de exclusão, ficaram 
impossibilitados de participar do estudo os pacientes que possuíssem alguma doença 
crônica e/ou alguma condição que inviabilizasse a interpretação dos exames de TC ou 
RM para a finalidade do projeto, como ascite e edema subcutâneo. 
Para avaliar a musculatura esquelética, foram utilizados exames de TC e/ou RM, onde 
as análises foram realizadas por um avaliador capacitado. As avaliações foram feitas 
por meio de um único corte transversal ao nível da terceira vértebra lombar (L3), com o 
auxílio do software sliceOmatic (v5.0, Tomovision®, Montreal, Canadá). As áreas 
transversais (cm2) foram calculadas para cada tecido pela soma dos pixels multiplicada 
pela área da superfície. 
Nas imagens de TC, os tecidos foram demarcados manualmente utilizando os limites 
de Unidades Hounsfield de -29 a 150 UH para o músculo esquelético e -150 a -50 UH 
para tecido adiposo visceral. Já nas imagens de RM os tecidos foram demarcados por 
meio da diferença de intensidade de sinal entre os órgãos, quanto maior o sinal, mais 
branca a imagem fica. O Índice de Músculo Esquelético (IME, em cm²/m²) foi calculado 
através da área muscular total ao nível de L3, corrigida pela superfície corporal. 
Para fins de análise, foi realizada uma subdivisão da população do estudo, onde foram 
formados subgrupos de acordo com o sexo, faixa etária e classificação de peso com 
base no IMC, a partir dos valores de referência da OMS (WHO, 1998). 
Os dados coletados da amostra foram agrupados e processados em planilhas do Excel. 
No que diz respeito às características da amostra, os dados quantitativos foram 
expressos em média e desvio padrão, já os categóricos em números absolutos e 
frequência relativa. Os valores de referência para a população, segundo a faixa etária e 
sexo, foram definidos como o percentil 25 (P25) da distribuição de dados. Assim, valores 
de massa muscular abaixo do P25 foram considerados como baixa muscularidade. 
 
Resultados e Discussões 

 
Até o presente momento foram avaliados 105 pacientes (57 do sexo feminino), com a 
média de idade de 42,1 ± 15,5 anos, a maior parte da população do estudo é composta 
por adultos (84,8%). O IMC médio da população é de 26,4 ± 5,0 kg/m2, sendo 58,1% 
da população com IMC de sobrepeso ou obesidade. A maioria dos participantes 
inseridos no projeto realizaram o exame de TC. A Tabela 1 descreve de forma mais 
detalhada as características da população. 
Os valores de massa muscular esquelética e IME obtidos até agora estão listados na 
tabela 2, descritos em percentis. Foi observada uma variação de valores em relação ao 
sexo, idade e peso corporal, onde homens, adultos e pessoas com IMC de sobrepeso 
ou obesidade apresentaram maior aporte muscular em relação a mulheres, idosos e 
pessoas que não apresentaram. 
Não há uma definição quanto ao número mínimo de participantes necessários para este 
projeto, no entanto a quantidade de pacientes avaliados até o momento (105 pacientes) 
está muito abaixo do encontrado em outros estudos semelhantes (KIM et al., 2017; 
MARTIN et al.,2013). Neste sentido, verifica-se a necessidade da inclusão de mais 
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participantes na pesquisa, para que se possa dar seguimento com a aplicação de testes 
estatísticos acurados e definir os valores de referência para baixa muscularidade na 
população estudada. 
Fazendo uma projeção do estudo, com base nos resultados de outras pesquisas que 
estabeleceram valores de referência para músculo esquelético (CAAN et al., 2017; 
MARTIN et al., 2013; RODRIGUES; CHAVES, 2018), após a aplicação dos testes 
estatísticos, estima-se que o ponto de corte para baixa muscularidade gire em torno do 
percentil 25, conforme os resultados descritos na tabela 2. 
Encontra-se na literatura diversos valores de referência para diagnosticar sarcopenia a 
partir de exames de imagem, e a grande maioria relacionam doença e algum desfecho 
clínico. Martin et al. (2013) propuseram pontos de corte para sarcopenia em um estudo 
que avaliou a relação da depleção muscular e sobrevivência, em 1473 pacientes 
oncológicos de um centro de tratamento de câncer no Canadá. Os valores definidos 
foram de 43cm²/m² e 41cm²/m², para homens e mulheres, respectivamente, sendo 
esses valores para pessoas com peso na faixa de eutrofia. Ao considerar pacientes com 
obesidade ou sobrepeso, o ponto de corte para homens sobe para 53cm²/m² e o de 
mulheres continua o mesmo (41cm²/m²). Quando comparados com os valores do P25 
para homens e mulheres avaliados até o momento, o ponto de corte feminino 
(41,1cm²/m²) encontra-se quase idêntico ao proposto por Martin, observando uma 
diferença mais significativa apenas no ponto de corte masculino (50cm²/m²), que fica 
menos acentuada quando considerado o ponto de corte para homens com excesso de 
peso (53cm²/m²). 
Iritani et al. (2015) ao avaliar a depleção muscular como um fator de prognóstico 
independente para carcinoma hepatocelular, propôs pontos de corte para sarcopenia de 
29,0cm²/m² para mulheres e 36cm²/m² para homens, o que evidencia um distanciamento 
maior para os valores que estamos considerando até o momento para a análise, que 
são de 50,0cm²/m² para o sexo masculino e 41,1cm²/m² para o sexo feminino. 
Até onde se sabe, o único estudo que buscou propor valores de referência para baixa 
muscularidade em pessoas saudáveis, a parir de métodos de imagens, foi o estudo de 
Kim et al. (2017), um estudo que avaliou asiáticos coreanos, utilizando o músculo psoas 
para a análise, onde os resultados, expressos em Índice do Músculo Psoas(IMP), 
mostram que há uma diminuição do IMP, a medida que a população do estudo 
envelhece, independentemente do sexo. No presente estudo, os valores de IME 
também apresentaram um comportamento semelhante ao estudo asiático, no entanto 
não foi aplicado nenhum teste de significância estatística, além do número de idosos 
avaliados até agora ser bem baixo (15,2%) para que se tire qualquer conclusão. 
Considerando essa grande variabilidade de valores que se encontra na literatura, se 
evidencia a necessidade avançar com estudo, para definirmos os pontos de corte que 
se adeque à população brasileira, e desse modo melhor direcionar as intervenções 
clínicas e otimizar o atendimento em saúde. 
 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que o número de pacientes avaliados até este momento do estudo é 
insuficiente para os valores de referência para baixa muscularidade serem 
determinados. Dada a grande variação entre as diversas populações já estudadas e a 
importância de um diagnóstico preciso e precoce para a otimização do atendimento em 
saúde, é necessário avançar com o estudo recrutando mais pacientes para atingir um 
tamanho amostral robusto e posteriormente aplicar uma análise estatística acurada para 
definição de pontos de corte. 
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Anexos 

 

 
tabela 1.: caracterização da população do estudo 
 

 
tabela 2.: características da musculatura esquelética da população 
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TÍTULO: Zumbido e seu impacto na qualidade de vida dos pacientes 

Resumo 

 
Introdução: O zumbido é definido como: um sintoma relacionado à percepção 
consciente de uma sensação auditiva na ausência de estímulo sonoro externo¹. Tem a 
prevalência de 10% a 15% na população adulta, afetando de forma grave 1%-2% da 
população geral7. Metodologia: O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa 
de literatura, fundamentada a partir da pergunta de qual a influência do zumbido sobre 
a qualidade de vida do paciente. A fundamentação do estudo foi feita através de busca 
na bibliografia nacional e internacional presente nas bases de dados: Scielo, Medline, e 
Pubmed. Tiveram como descritores em português: Zumbido AND prevalência, Zumbido 
AND acufenometria, Zumbido AND THI. E em inglês: Tinnitus AND prevalence, Tinnitus 
AND acuphenometry, Tinnitus AND THI. Conclusão: Ainda há muitas lacunas, dúvidas 
e questionamentos sobre o zumbido, desde sua causa, prevenção, atenuantes e 
agravantes, e terapias, mas uma coisa bem clara é como ele implica na qualidade de 
vida dos pacientes, por tal motivo devemos fazer mais pesquisas e buscar cada vez 
mais respaldo cientifico para que possamos dar o suporte necessário, individualizado e 
integrado para cada paciente. 
 
 
Palavras-chave: Zumbido, Acufenometria, THI 

TITLE: Tinnitus and its impact on patients' quality of life 

Abstract 

 
Introduction: Tinnitus is defined as: a symptom related to the conscious perception of an 
auditory sensation in the absence of external sound stimulus¹. It has a prevalence of 
10% to 15% in the adult population, severely affecting 1% -2% of the general 
population7. Methodology: The present study is an integrative literature review, based 
on the question of the influence of tinnitus on the patient's quality of life. The study was 
based on a search in the national and international bibliography present in the 
databases: Scielo, Medline, and Pubmed. They had as descriptors in Portuguese: 
Zumbido AND prevalence, Zumbido AND acuphenometry, Zumbido AND THI. And in 
English: Tinnitus AND prevalence, Tinnitus AND acuphenometry, Tinnitus AND THI. 
Conclusion: There are still many gaps, doubts and questions about tinnitus, from its 
cause, prevention, mitigating and aggravating factors, and therapies, but one thing that 
is very clear is how it implies in the quality of life of patients, so we should do more 
research and seek more and more scientific support so that we can provide the 
necessary, individualized and integrated support for each patient 
 
 
Keywords: Tinnitus, Acuphenometry, THI. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2126 

 

Introdução 

O zumbido é definido como: um sintoma relacionado à percepção consciente de uma 
sensação auditiva na ausência de estímulo sonoro externo¹. Tem a prevalência de 10% 
a 15% na população adulta, afetando de forma grave 1%-2% da população geral7. 
A Presbiacusia é uma palavra derivada do grego ( presbus = idoso + ákousis = audição), 
que significa diminuição da acuidade auditiva causada pelo envelhecimento21. 
O zumbido pode ser classificado tanto quanto ao seu tipo Primário que é relacionado a 
uma Perda auditiva sensorioneural ou Secundário, causa biológica sem ser perda 
auditiva; Quanto ao tempo de acometimento que pode ser Agudo, quando há sintomas 
a menos de seis meses ou Crônico, quando há sintomas a mais de seis meses; Quanto 
a sua origem Rítmico, podem ser de Origem vascular, muscular, ou hipertensão 
craniana, ou Não rítmico, que são Relacionados ao sistema auditivo; e quanto a sua 
percepção Objetivo, Percebido pelo observador, ou Subjetivo, percebido apenas pelo 
paciente. O zumbido pode acontecer isoladamente, ou acompanhado de algumas 
comorbidades, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, perda auditiva5, 
ansiedade15, e depressão4 por este motivo, o zumbido está extremamente relacionado 
à qualidade de vida dos pacientes. 
Embora a subjetividade do zumbido seja uma característica, vários métodos para avaliá-
lo de uma forma mais objetiva com intuito de mensurar e classificar o tipo de zumbido 
foram desenvolvidos. Os métodos mais utilizados na maioria dos artigos é a 
acufenometria e o Tinnitus Handicap Inventory (THI). 
A acufenometria é utilizado para mensurar a intensidade do zumbido13 fazendo 
comparação desde característica do som que mais parece com o zumbido (Narrow Band 
Noise, White Noise, Speech Noise, Frequência Modulada, Tom Puro Contínuo ou Tom 
Puro Pulsátil), até a o pitch (frequência em Hz) mostrando dois sons, e perguntando ao 
paciente qual o mais similar com seu zumbido. 
Já o THI consiste na avaliação do incômodo causado pelo zumbido13. É feita uma 
entrevista com perguntas relacionadas aos domínios: funcional (questões do 
funcionamento mental, social, ocupacional e físico) emocional (raiva frustração, 
irritabilidade, depressão) ou catastrófico (desespero, perda de controle, incapacidade 
de lidar e escapar, medo da doença). A cada resposta, o paciente pode optar por sim (4 
pontos), não (0 pontos), ou as vezes (2 pontos). Após 25 perguntas, se faz a contagem 
da pontuação das respostas, mostrando a o impacto do zumbido na vida do paciente, 
que pode ser classificado como: suave (0-16), leve (18-36), moderado (38-56), severo 
(58-76), ou catastrófico (78-100). 
 
Metodologia 

 
Metodologia: O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, 
fundamentada a partir da pergunta de qual a influência do zumbido sobre a qualidade 
de vida do paciente. A fundamentação do estudo foi feita através de busca na 
bibliografia nacional e internacional presente nas bases de dados: Scielo, Medline, e 
Pubmed. Tiveram como descritores em português: Zumbido AND prevalência, Zumbido 
AND acufenometria, Zumbido AND THI. E em inglês: Tinnitus AND prevalence, Tinnitus 
AND acuphenometry, Tinnitus AND THI. Os critérios de inclusão dos artigos foram: 
artigos publicados com texto completo disponível, em português e em inglês que 
falassem sobre a temática no período dos últimos dez anos. Para a seleção dos artigos, 
foi realizada inclusão após a leitura do título, seguida pelo resumo e por fim, a leitura 
dos artigos completos. Os artigos duplicados foram excluídos e a análise foi realizada 
por meio de uma planilha do Excel, que apresentava os seguintes dados: título, ano, 
autores, objetivo, método, resultados e conclusão. 
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Resultados e Discussões 

 
Resultados: Foram encontrados 4637 artigos, dos quais 171 artigos da Scielo, 2.601 
artigos da Medline, 1865 artigos da PubMed. De acordo com os critérios de 
elegibilidades, 4601 artigos foram excluídos, selecionando-se 36 para leitura completa, 
mas como alguns se repetiram entre si, o número final foi de 22 artigos. 
Os artigos em si, denotam a importância urgente para perceber o zumbido como além 
de um sintoma psicoacústico, pois vários estudos trouxeram uma correlação 
significativa do zumbido com outra comorbidade. Sendo relacionado à problemas 
psicológicos, (depressão, ansiedade, falta de concentração, alterações de humor) e/ou 
à problemas fisiológicos (hipertensão arterial, diabetes mellitus, perda auditiva, 
problemas cardíacos, e neurológicos). 
O zumbido além de ser utilizado como preditor de algumas doenças, tem um dano 
significativo na qualidade de vida de vários pacientes, pois como sua percepção é 
subjetiva, ele pode ter impactos diferentes variando de pessoa para pessoa. 
Nos artigos encontrados, foi mostrado com fortes evidências, como as ferramentas de 
avaliação do zumbido, acufenometria e THI, ajudaram numa melhor compreensão do 
problema, fazendo com que os profissionais da saúde se atentassem mais, e 
melhorando o prognóstico do paciente. Pois como é um problema subjetivo, cada 
pessoa vai precisar de uma ajuda específica. 
Os artigos também evidenciaram a corroboração de achados audiológicos, pois os 
pacientes que tinham uma percepção do zumbido causando maior impacto na qualidade 
de vida, também possuíam algum grau de perda auditiva, e algumas vezes 
comorbidades associadas. 
 
Conclusão 

 
Conclusão: 
Essa pesquisa nos mostra como devemos mudar e nos adequar ao novo modelo 
biológico, pois no modelo antigo, o zumbido seria considerado apenas um sintoma, e 
muitas vezes a integridade fisiológica não está alterada, levando-nos a ignorar o 
sofrimento do paciente. Já no novo modelo, consideramos o paciente como um sujeito 
biológico, psicológico e social, e para ele estar saudável, e com qualidade de vida, 
devemos nos atentar para todos esses parâmetros que implicam diretamente na sua 
qualidade de vida. 
Ainda há muitas lacunas, dúvidas e questionamentos sobre o zumbido, desde sua 
causa, prevenção, atenuantes e agravantes, e terapias, mas uma coisa bem clara é 
como ele implica na qualidade de vida dos pacientes, por tal motivo devemos fazer mais 
pesquisas e buscar cada vez mais respaldo cientifico para que possamos dar o suporte 
necessário, individualizado e integrado para cada paciente. 
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TÍTULO: Avaliação Clínica dos Parâmetros Clínicos Periodontais Após Cirurgia 

Periodontal 

Resumo 

 
A preservação de um periodonto saudável é fundamental para o sucesso de um dente 
reabilitado. Alguns tratamentos restauradores necessitam de uma cirurgia com 
finalidade de aumento de coroa clínica. Objetivo: avaliar o impacto da cirurgia de 
aumento de coroa clínica nos parâmetros de higiene oral dos dentes tratados e 
adjacentes antes e após a reabilitação. Metodologia: ensaio clínico controlado 
randomizado cujos os pacientes foram examinados antes do procedimento cirúrgico de 
aumento de coroa e após o tratamento reabilitador, em que foram avaliados parâmetros 
clínicos periodontais de higiene oral iniciais e em período de até 6 meses após a 
reabilitação. Resultados: 23 pacientes completaram o estudo. 27 coroas já foram 
instaladas. Desse total, apenas 12 (44,44%) foram submetidas a cirurgia periodontal. 
Ao realizar a análise comparativa pelo teste de Friedman entre o baseline, 1 mês de 
cimentação e 6 meses após, foi possível verificar que não houve mudanças 
significativas no IPV nem ISG da região dos dentes tratados nem nos adjacentes a estes 
em nenhum período de tempo analisado. Entretanto, a análise permitiu mostrar que 
existe efeito do tempo sobre a melhoria da condição de higiene geral (IPV total) dos 
pacientes. O pós-teste de Wilcoxon mostrou que o período de 1 mês difere 
significativamente quando comparado aos demais tempos. Conclusão: o padrão de 
higiene oral dos pacientes pode mudar, em decorrência da menor quantidade de 
biofilme observado, sobretudo, após 1 mês. 
 
 
Palavras-chave: Periodontia; Aumento da coroa clínica; Reabilitação bucal. 

TITLE: Clinical Evaluation of Periodontal Clinical Parameters After Periodontal Surgery 

Abstract 

Preserving a healthy periodontium is critical to the success of a rehabilitated tooth. Some 
restorative treatments require crown lengthening. Objective: To evaluate the impact of 
crown lengthening surgery on oral hygiene parameters of treated and adjacent teeth 
before and after rehabilitation. Methods: Randomized controlled clinical trial whose 
patients were examined before the crown lengthening procedure and after rehabilitation 
treatment, in which initial periodontal clinical parameters of oral hygiene and up to 6 
months after rehabilitation were evaluated. Results: 23 patients completed the study. 27 
crowns have already been installed. Of this total, only 12 (44.44%) underwent 
periodontal surgery. By comparing the Friedman test between baseline, 1 month of 
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cementation and 6 months after, it was possible to verify that there were no significant 
changes in the PI or GI in the region of the treated teeth or in the adjacent ones in any 
time period analyzed. However, the analysis showed that there is an effect of time on 
the improvement of patients' general hygiene condition (total PI). The Wilcoxon posttest 
showed that the 1-month period differs significantly compared to the other times. 
Conclusion: the patients' oral hygiene pattern may change, due to the lower amount of 
biofilm observed, especially after 1 month. 
 
Keywords: Periodontics; Crown lengthening; Mouth Rehabilitation. 

Introdução 

A manutenção e o estabelecimento de um periodonto constantemente saudável e 
histologicamente estável no contexto reabilitador pode auxiliar no sucesso e 
longevidade dos planos de tratamento dentários determinados para cada paciente. 
Nessas circunstâncias, devem ser respeitados aspectos biológicos, mecânicos e 
estéticos visando garantir a integridade dos dentes e dos tecidos de suporte (Rissato et 
al., 2012). 
Ainda em termos de preservação periodontal, é imprescindível fundamentar a 
importância do espaço biológico como uma representação histológica do complexo 
dento-gengival descrita por Gargiulo et al. (1961) essencialmente vital para a 
estabilidade desses tecidos (Rissato et al., 2012). A distância média estabelecida pelo 
autor seria a soma das dimensões do epitélio juncional e da inserção conjuntiva, 
totalizando 2,04 milímetros, onde o sulco gengival (0,69mm) não estaria incluído. Essa 
entidade tecidual, atualmente chamada de tecido de inserção supracrestal (TIS) (Jepsen 
et al., 2018), deve ser preservada para fins biológicos e funcionais. 
Em algumas situações clínicas, reabilitações podem necessitar de um posicionamento 
mais subgengival da margem do preparo, o que pode afetar negativamente o 
periodonto, causando a invasão de áreas críticas desse tecido, suscitando uma resposta 
inflamatória que promove a ocorrência de sangramento, reabsorção óssea alveolar e 
perda de inserção clínica em razão do acometimento do TIS (Melo, 2014; Arora et al., 
2013). As consequências de um periodonto comprometido gera um acometimento 
funcional e até a perda do processo reabilitador e mesmo do elemento dentário. Deve-
se, portanto, fornecer uma reabilitação que respeite os princípios biológicos e permita 
uma adequada higienização (Dallabrida, 1999). 
Na existência de restaurações insatisfatórias, lesões cariosas extensas e até mesmo 
fraturas dentárias (Lanning et al., 2003), cirurgias periodontais de aumento de coroa 
clínica são alternativas necessárias que restabelecem a configuração periodontal e 
recuperam o TIS (Ganji et al., 2012). O procedimento cirúrgico geralmente consiste na 
excisão e remoção de tecidos periodontais por meio da gengivectomia e retalho com 
osteotomia, restabelecendo o TIS. O retalho pode ser reposicionado apicalmente, o que 
permite fornecer estrutura dentária favorável e suficiente, evitando danos periodontais 
e facilitando o procedimento reabilitador em termos de retenção e resistência (Ganji et 
al., 2012). De acordo com Deas et al. (2004), há um consenso entre alguns autores para 
que após a cirurgia, os tecidos sejam restabelecidos resultando em 3mm de estrutura 
dentária sadia entre a crista óssea e a junção cemento-esmalte (JCE) ou a margem da 
restauração. 
Alguns estudos mostram que há uma certa aceitação quanto às alterações pós-
cirúrgicas relativamente ao aumento de coroa. Arora et al. (2013) consideram que 
alguns fatores como a idade e sexo do paciente, fenótipo periodontal, reposição do 
retalho, quantidade de ressecção óssea e a técnica cirúrgica podem influenciar o 
processo de reparo e precisam ser considerados durante a estimativa das dimensões 
do TIS. Numa revisão sistemática recente, Nobre et al. analisaram o impacto da cirurgia 
de aumento de coroa sobre os parâmetros clínicos periodontais em sítios adjacentes e 
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não adjacentes comparando-os aos dentes que passaram pelo procedimento cirúrgico, 
afirmando que a este promoveu mudanças significativas nos em todos locais tratados, 
adjacentes e não adjacentes, havendo maiores alterações na profundidade de 
sondagem e nível de inserção clínica dos sítios tratados quando comparados aos 
demais. 
Dessa maneira, para um planejamento odontológico que supra as necessidades 
biológicas e funcionais em termos periodontais e reabilitadores é preciso averiguar de 
que forma esse procedimento atua sobre o periodonto. Assim, o objetivo deste estudo 
foi avaliar o impacto da cirurgia de aumento de coroa nos parâmetros de higiene oral 
antes e após reabilitações unitárias dentossuportadas. 
 
Metodologia 

 
Este ensaio clínico controlado randomizado foi conduzido no Departamento de 
Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foram respeitadas as 
diretrizes e normas que regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos sendo 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), sob parecer de número 2.404.812/2017 
e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de número 
74861917.0.0000.5292. A inclusão dos indivíduos no estudo se deu somente após 
assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Amostra/População do estudo 
A amostra do estudo consistiu em pacientes que assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), contando com 23 pacientes sistemicamente saudáveis (15 
homens e 8 mulheres, com idades entre 22 e 63 anos; média de idade: 49,5 anos) 
selecionados. 
Os critérios de inclusão foram: 1) ter acima de 18 anos de idade; 2) que necessitassem 
da reabilitação protética por exigência funcional e/ou estética e do procedimento 
cirúrgico de aumento de coroa clínica. 
Foram excluídos da pesquisa: 1) pacientes que possuíam comprometimento sistêmico 
apresentando doenças metabólicas e endócrinas como a Diabetes Mellitus, 
Hipertensão, 2) fumantes, 3) gestantes e/ou lactantes, 4) pacientes com debilidades 
físicas e/ou mentais, 5) pacientes com hábitos parafuncionais não controlados, dor 
orofacial, erosão dentária e/ou perda de dimensão vertical de oclusão (DVO), 6) 
pacientes que estavam sob tratamento com fármacos que possuem efeito conhecido 
sobre o tecido periodontal e 7) pacientes impossibilitados de comparecer às consultas 
de reavaliação. 
Procedimento cirúrgico 
Previamente a cirurgia, os pacientes foram submetidos a um exame clínico inicial e 
receberam as devidas orientações de higiene oral. 
Foi realizada assepsia extra-oral com digluconato de clorexidina a 2% e intra-oral com 
digluconato de clorexidina a 0,12%, solicitando para os pacientes realizarem o bochecho 
de 10ml da solução durante 1 (um) minuto. Os procedimentos cirúrgicos foram 
realizados sob anestesia local (mepivacaína 2% com vasoconstrictor 1:100.000) por um 
único profissional capacitado. Após a incisão em bisel interno utilizando a lâmina de 
bisturi 15C e rebatimento dos retalhos total ou mucoperiósteos vestibular e 
lingual/palatino, o tecido mole supracrestal foi removido. Ostectomia e osteoplastia 
também foram realizados com o auxílio de microcinzéis e/ou caneta de alta rotação com 
pontas diamantadas esféricas. Após essa etapa, os retalhos foram reposicionados e 
suturados com fio mononylon 5.0. Nenhuma complicação relacionada a cirurgia e ao 
procedimento reabilitador foi observada. 
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Os indivíduos selecionados foram distribuídos em dois grupos do estudo: o grupo que 
necessitou da cirurgia para aumento de coroa clínica e foi reabilitado com coroas em 
cerâmica; e outro grupo que não necessitou da cirurgia para aumento de coroa clínica 
e também foi reabilitado com coroas cerâmicas. 
Coleta dos dados 
A coleta foi constituída pelo preenchimeto de uma ficha clínica contendo dados da 
anamnese e parâmetros clínicos periodontais e foi realizada por um único examinador 
previamente calibrado, que contou com a ajuda de um auxiliar para anotar os dados da 
coleta. 
Os parâmetros clínicos periodontais foram avaliados antes do procedimento cirúrgico 
(baseline), e reavaliados em períodos de 1, 3 e 6 meses após a cirurgia de aumento de 
coroa clínica, dentre os quais avaliou-se: 
• Índice de placa visível (IPV) (Ainamo & Bay, 1975): 
O IPV foi avaliado observando a presença ou ausência de biofilme visível na superfície 
dentária a partir das faces de cada dente, considerando todos os elementos dentários 
presentes em boca (IPVtotal), como também levando em consideração a região dos 
dentes reabilitados e dentes adjacentes a estes (IPVregião). O cálculo foi expresso em 
porcentagem, em que o número de faces com presença de biofilme foi dividido pelo 
número de faces presentes em todos os dentes, resultando no índice de placa visível 
do respectivo paciente. 
• Índice de sangramento gengival (ISG) (Ainamo & Bay, 1975): 
O ISG foi avaliado percorrendo-se a circunferência de 0,5 mm da sonda periodontal da 
OMS (Millennium-Golgran®) suavemente dentro do sulco gengival de todos os dentes 
presentes (ISGtotal) e observa-se a presença ou não de sangramento por um tempo 
médio de 30s, também considerando os dentes submetidos a cirurgia periodontal e os 
adjacentes a este (ISGregião). Os resultados são colocados como número de dentes 
afetados em porcentagem pelo número de dentes examinados, resultando no índice de 
sangramento gengival do respectivo paciente. 
 
Resultados e Discussões 

 
É importante salientar que em virtude da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), 
a coleta de dados para obtenção de mais resultados desta pesquisa foi afetada 
consideravelmente. 
Do período de agosto de 2018 até julho de 2019, 23 pacientes completaram o estudo, 
sendo 15 do sexo feminino (65,21%) e 8 do sexo masculino (34,79%). A média de idade 
foi de 49,5 (± 13,52) anos. Nenhuma complicação relacionada à cirurgia nem ao 
procedimento reabilitador foi observada até o momento. Tendo a unidade amostral como 
o número de coroas, um total de 3 coroas foram perdidas, enquanto 27 já foram 
instaladas. Deste número, 11 coroas foram confeccionadas com cerâmica do tipo 
vitaenamic e as demais são de dissilicato de lítio. Um total de 12 coroas ainda está na 
fase de coroa provisória, 2 das quais aguardam cirurgia periodontal, 3 aguardam o 
período de cicatrização periodontal pós-cirúrgico e 7 não houve necessidade de realizar 
cirurgia para aumento de coroa clínica. Do total de coroas definitivas instaladas, apenas 
12 (44,44%) foram submetidas a cirurgia periodontal para aumento de coroa clínica 
durante fase de coroa provisória. Esses pacientes se encontram em diferentes períodos 
de avaliação pós cirúrgicos, entretanto, tendo em vista, um maior número de coroas com 
avaliação realizada do período de 6 meses (20 coroas, 74%), optou-se por realizar 
análise comparativa acerca dos índices de IPV e ISG dos que já passaram por essa 
etapa. 
No que diz respeito aos parâmetros de higiene total, comparando o baseline (T0) com 
o período de 1 mês (T1) e 6 meses (T2) após a reabilitação com a coroa definitiva 
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conforme descrito na Tabela 1, observou-se uma diminuição do IPV total num primeiro 
momento (T1), seguido por aumento durante o período de 6 meses (T2). O IPV da região 
da coroa, considerando os dentes reabilitados e adjacentes tendeu a diminuir com nas 
etapas em questão. Da mesma forma ocorreu com o ISG total. Já o ISG das regiões 
consideradas se comportou de forma distinta nos três períodos avaliados. 
De forma geral, ao realizar a análise comparativa através do teste de Friedman entre o 
baseline, o período da cimentação, 1 mês de cimentação e 6 meses após, foi possível 
verificar que não houve mudanças significativas no IPV nem ISG da região dos dentes 
tratados nem nos adjacentes a estes em nenhum período de tempo analisado. 
Entretanto, a análise comparativa permitiu mostrar que existe efeito do tempo sobre a 
melhoria da condição de higiene geral (IPV total) dos pacientes [X²(3)= 19,508; 
p<0,001]. 
O teste de comparações múltiplas (pós-teste de Wilcoxon) mostrou que, quando 
realizada a comparação dois a dois (análise aos pares), o período de 1 mês difere 
significativamente quando comparado aos demais tempos. Para os demais parâmetros, 
não houve diferença estatisticamente significativa entre os tempos. 
Ao comparar os índices de higiene dos dentes reabilitados que foram submetidos por 
cirurgia de aumento de coroa clínica com os que não foram, o teste de Mann-Whitney 
revelou que não houve diferença significativa observada em nenhum dos tempos 
avaliados, nem com relação aos índices gerais, tampouco aos índices da região 
reabilitada (Tabela 2). 
 
Conclusão 

 
Conclui-se, portanto, que o padrão de higiene oral dos pacientes pode mudar, em 
decorrência da menor quantidade de biofilme visível observado, sobretudo, no período 
inicial (1 mês) após a reabilitação. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1. Parâmetros periodontais coletados no momento anterior a reabilitação (T0); 1 
mês (T1) e 6 meses (T2) após a reabilitação. 
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Tabela 2. Diferença das médias entre os Parâmetros de higiene oral total e regional do 
grupo submetido a cirurgia periodontal de aumento de coroa clínica e não submetido a 
cirurgia. 
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TÍTULO: Validação da versão brasileira da "Vestibular Activities and Participation 

Measure" (VAP) 

Resumo 

As disfunções vestibulares, comumente conhecidas como “labirintites”, são 
apresentadas com grande variedade de sinais e sintomas, tais como a tontura, a 
vertigem e o desequilíbrio.A Vestibular Activities and Participation measure (VAP) avalia 
o impacto das desordens vestibulares nas atividades e participação em indivíduos com 
problemas vestibulares. A escala contempla 12 itens e é baseada na Classificação 
Internacional de Funcionalidade (CIF). Traduzir para o português, adaptar 
transculturamente e validar a VAP para uso na população brasileira. Trata-se de uma 
pesquisa metodológica na qual a adaptação transcultural foi realizada nas seguintes 
etapas: tradução para o Português, síntese das traduções, retrotradução para o Inglês, 
síntese da retrotradução, revisão por uma comissão de especialistas e pré-teste. Foram 
recrutados na fase de pré-teste, 30 indivíduos com desordens vestibulares de origem 
central e periférica, sendo 27 (90%) do sexo feminino, com uma faixa etária heterogênea 
variando de 19 a 72 anos (42,07±16,04 anos) e com graus de escolaridade distintos. 
Quanto à compreensão de seus itens não foram necessárias alterações na escala. A 
Escala de Atividade e Participação Social para Disfunções Vestibulares foi traduzida e 
adaptada com sucesso para o Brasil. O processo de validade da escala encontra-se em 
andamento. Espera-se que seu uso no Brasil possa contemplar de forma apropriada os 
aspectos de atividade e participação para indivíduos com desordens vestibulares. 
 
Palavras-chave: Tontura. Vertigem. Disfunções Vestibulares. Estudos de validação. 

CIF. 

TITLE: Translation and cross-cultural adaptation of the "Vestibular Activities and 

Participation Measure" (VAP 

Abstract 

 
Vestibular dysfunctions, generally known as “labyrinthitis”, are presented with a wide 
variety of signs and symptoms, such as dizziness, vertigo and imbalance. The Vestibular 
Activities and Participation measure (VAP) assesses the impact of vestibular disorders 
on activities and participation of individuals with vestibular problems. The scale includes 
12 items and is based on the International Classification of Functioning, Disability and 
Health (CIF). The aims are to translate into Portuguese and validate the VAP for use in 
the Brazilian population. This is a methodological study in which the cross-cultural 
adaptation was carried out in the following stages: translation into Portuguese, synthesis 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2137 

 

of translations, back translation into English, synthesis of back translation, review by a 
committee of experts and pre-test. In the pre-test phase, 30 individuals with central and 
peripheral vestibular disorders were recruited, with 27 (90%) women, aging 19 to 72 
years (42.07 ± 16.04 years) and with different levels of education. Regarding the 
understanding of the VAP items, no changes were needed in the instrument. The VAP 
was successfully translated and adapted for Brazil. The validity process of the scale is 
ongoing. It is hoped that its use in Brazil can adequately reach aspects of activity and 
participation for individuals with vestibular disorders. 
 
 
Keywords: Dizziness. Vertigo. Vestibular dysfunctions. Validation studies. ICF. 

Introdução 

As disfunções vestibulares, comumente generalizadas como “labirintites”, são 
apresentadas com grande variedade de sinais e sintomas, dentre os quais estão a 
tontura, a vertigem e o desequilíbrio1. A tontura de origem vestibular acomete 7,4% dos 
adultos na população geral2 e sua incidência aumenta proporcionalmente com a idade. 
No Brasil, a tontura atinge 6-7% a 42% da população, sendo a maioria do sexo 
feminino3,4.O prejuízo funcional e distúrbios psiquiátricos advindos das desordens 
vestibulares resultam em aversão por parte dos pacientes quanto às tarefas, ambientes 
e situações que possam desencadear os sintomas, contribuindo para a gradativa 
limitação de atividades e restrição da participação5,6,7. 
Na estrutura da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), atividade e 
participação são definidas como “a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo” 
e “envolvimento em uma situação de vida”, respectivamente, e compartilham o mesmo 
domínio8. Apesar de outros instrumentos avaliarem o impacto das desordens 
vestibulares na atividade e participação dos indivíduos9,10,11,12,13,14, apenas a 
Vestibular Activities and Participation measure (VAP) foi desenvolvida exclusivamente 
a partir desses dois componentes da CIF15. A escala VAP pode ser usada para 
avaliação, planejamento de intervenção e verificação de resultados. Sua versão original 
foi validada nos Estados Unidos, como também na Alemanha, Jordânia, Arábia Saudita 
e China16,17. 
Considerando que a realização das atividades de vida diária é o alvo da intervenção 
fisioterapêutica e que a pesquisa que avalia os efeitos da neurorreabilitação, mediada 
pela plasticidade cerebral, está evoluindo para uma ênfase nos resultados da 
participação do indivíduo na sociedade18, a adaptação transcultural e validação de uma 
escala que permeia por esses conceitos oferece suporte para uma prática clínica 
preditiva de desempenho posterior dos pacientes a partir de medidas simples e 
ambientalmente relevantes. Além disso, não há instrumentos validados no Brasil para 
mensurar o efeito incapacitante das desordens vestibulares exclusivamente na atividade 
e participação dos indivíduos. Dessa forma, a escala VAP torna-se relevante com o 
intuito de identificar as limitações e restrições dos pacientes vestibulopatas, tornando a 
conduta dos profissionais de saúde específica às suas necessidades. 
Do ponto de vista acadêmico, o estudo objetivou realizar a tradução e adaptação 
transcultural da versão brasileira da VAP; estabelecer as validades de constructo e de 
critério da escala; caracterizar a amostra quanto aos aspectos sociodemográficos, 
clínicos e funcionais; como também determinar o impacto da tontura e/ou desequilíbrio 
na atividade e participação da população estudada. Ainda fornecerá apropriação 
teórico-prática dos discentes envolvidos, para o desenvolvimento de um estudo com 
abordagem metodológica relevante tanto na Fisioterapia quanto em outros cursos da 
área da saúde que assistam esses pacientes, visto que a utilização de questionários 
complementa a avaliação clínica do profissional. Além disso, a validação de um 
questionário baseado na CIF, cujo conceito atualmente permeia a avaliação e 
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intervenção funcional, enriquece o panorama científico compartilhado nos cursos de 
graduação e pós-graduação, oferecendo novas possibilidades metodológicas de 
avaliação ou acompanhamento de intervenção. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo metodológico para avaliação da validade e da confiabilidade da 
escala VAP, como uma medida de atividade e participação. A pesquisa desenvolveu-se 
no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), no ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL), no período de agosto de 2019 a julho de 2020. A população do estudo 
constituiu-se por indivíduos com 18 anos ou mais que residiam na região metropolitana 
de Natal/RN. A amostragem fora do tipo não-probabilística por conveniência, na qual os 
indivíduos com tontura e/ou desequilíbrio oriundos do ambulatório de 
Otorrinolaringologia do HUOL e de outros serviços públicos e privados da região 
metropolitana de Natal/RN. Foram incluídos na pesquisa os indivíduos que atenderam 
aos seguintes critérios: (1) ter 18 anos ou mais; (2) apresentar tontura e/ou desequilíbrio; 
(3) não participar de algum programa de reabilitação vestibular; (4) ausência de déficit 
cognitivo de acordo com o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), cujo ponto de corte 
é ajustado pela escolaridade 20 pontos para analfabetos, 25 pontos para 1-4 anos de 
escolaridade, 26,5 pontos para 5-8 anos de escolaridade, 28 pontos para 9-11 anos de 
escolaridade e 29 pontos para escolaridade superior a 11 anos19. O critério de exclusão 
consistiu em desistência da pesquisa por parte do indivíduo a qualquer momento. Esse 
projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa para Seres 
Humanos da UFRN, número 3.736.132. Todos os procedimentos da pesquisa foram 
realizados de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os 
procedimentos da pesquisa constituíram-se por: I. Adaptação transcultural, com 5 fases 
[(1) tradução inglês-português, realizada por dois brasileiros fluentes em inglês, um 
deles especialista na área e ambos não tiveram acesso prévio à VAP; (2) síntese das 
traduções, em que há um consenso entre os tradutores brasileiros; retrotradução, 
realizada por dois nativos de países em que o Inglês é a língua mãe; (3) síntese das 
retrotraduções; (4) comissão de especialistas, que revisaram e elaboraram a versão 
final, com a análise de 4 critérios: equivalência semântica, equivalência idiomática, 
equivalência experimental e equivalência conceitual, que viabilizam a compreensão da 
escala por uma criança de 12 anos20; (5) fase pré-teste da versão brasileira]; II. Para a 
Confiabilidade e Validação - serão seguidas as recomendações estabelecidas pelo 
Consensus-based Standards for the Selection of Health Measurement Instruments 
(COSMIN)21,22. Após a aplicação da escala na fase de pré-teste, novos indivíduos 
serão selecionados e aqueles que forem elegíveis e assinarem o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) serão avaliados em uma sala reservada nas 
dependências do local de admissão. Serão coletadas as informações contidas na ficha 
de avaliação, com dados sociodemográficos, antropométricos, clínicos, otoneurológicos 
e de hábitos de vida, e preenchida a escala VAP. Após 30 minutos, outro pesquisador 
aplicará a VAP (confiabilidade interexaminador). Após 1 semana, um dos avaliadores 
repetirá a escala VAP (confiabilidade intraexaminador/teste-reteste) e realizará a 
avaliação do impacto da tontura na qualidade de vida pelo Dizziness Handicap Inventory 
(DHI)23 e na atividade e participação por meio do World Health Organization Disability 
Assessment Schedule (WHODAS 2.0)24,25. Ao fim do segundo encontro, será entregue 
e explicada uma cartilha de exercícios gerais relacionados à reabilitação vestibular e 
adoção de estilo de vida saudável. A ordem dos avaliadores será randomizada por 
sorteio. Quanto a análise dos dados, a normalidade dos dados será avaliada por meio 
do teste de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis quantitativas (idade, peso, altura, IMC, 
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número de comorbidades, números de medicamentos, início da tontura, duração da 
tontura, intensidade da tontura, pontuações da escala VAP, do DHI e do WHODAS 2.0) 
serão apresentadas por medidas de tendência central e de dispersão, enquanto as 
categóricas (sexo, escolaridade, estado civil, hábitos de vida, origem da tontura, tipo de 
tontura, periodicidade da tontura, presença de desequilíbrio e uso de dispositivo auxiliar 
de marcha) serão apresentadas em frequências absolutas e relativas. Para verificar a 
confiabilidade intra e interexaminador, será utilizado o Coeficiente de Correlação 
Intraclasse (CCI) para dados paramétricos com os seguintes valores de referência: 
CCI<0,50, baixa confiabilidade; 0,50<CCI<0,75, confiabilidade moderada; 
0,75<CCI<0,90, boa confiabilidade; CCI>0,90, confiabilidade excelente26. Em caso de 
dados não-paramétricos, será utilizado o alfa de Krippendorff27, sendo considerados 
apenas os valores acima de 0,8026. O coeficiente de Cronbach será utilizado para 
examinar a consistência interna na escala VAP. O coeficiente de correlação linear de 
Pearson ou o coeficiente de correlação de postos de Spearman será adotado para 
avaliar a validade de constructo e de critério. Além disso, a análise de Bland-Altman 
será realizada para avaliar o padrão de concordância ou discordância entre os 
instrumentos utilizados. E para análise estatística dos dados será utilizada aversão 22.0 
do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 
 
Resultados e Discussões 

 
Resultados 
O presente estudo apresenta-se em andamento, tendo concluída apenas a fase de pré-
teste, devido às dificuldades ocasionadas pela pandemia. Para a tradução e adaptação 
da escala do idioma inglês originário para o português brasileiro foi realizada conforme 
as recomendações propostas Beaton e colaboradores (2000)20.Contou-se com uma 
comissão de especialistas constituída por 1 médico otorrinolaringologista, 3 
fisioterapeutas especialistas na área de Reabilitação Vestibular e 1 pesquisador com 
experiência em Metodologia, afim de proporcionar uma equivalência à prática clínica 
quanto adequar à linguagem usada pelos brasileiros para facilitar o entendimento do 
instrumento pela população. 
Para que a versão da escala traduzida pelos tradutores brasileiros fosse avaliada pela 
comissão de especialistas, foram utilizadas respostas dicotômicas “está claro” ou “não 
está claro” quanto aos itens do texto da escala, de modo que os itens que 
apresentassem Índice de Validade de Conteúdo menor do que 0,8 retornavam para uma 
nova análise da comissão de especialistas28. Foram realizadas em modificações no 
título, descrição, enunciado e opções de resposta, nos itens da subescala 1 e na 
subescala 2. A tradução proposta pela tradutores brasileiros foi: na subescala 1, item 
1“Prestar atenção (concentração, recordar)”, item 2 “Deitar-se (ir para a cama ou sair da 
cama) ou virar-se na cama”, item 3 “Levantar-se a partir da posição sentada, item 4 
“Curvar-se ou pegar objetos no chão”, item 5 “Levantar e carregar objetos” e item 6 
“Esportes (engajar-se em jogos organizados, competitivos, formais ou informais, 
sozinho ou em grupo)”. Para a subescala 2, item 1 “Andar longas distâncias”, item 2 
“Escalar (escadas para cima e para baixo, elevador, escadas rolantes)”, item 3 “Correr”, 
item 4 “Mover-se dentro de edificações que não sejam sua casa”, item 5 “Utilizar meios 
de transporte (viajar usando transporte público ou privado – sendo um passageiro)” e 
item 6 “Guiar um veículo: dirigir um carro ou andar de bicicleta”. 
Na versão pré-final da escala VAP realizaram-se alterações recomendadas pela 
comissão de especialistas para tornar compreensível e aplicável ao contexto do território 
brasileiro, isto é, os especialistas orientaram a substituição de alguns itens, no título, 
descrição e enunciados das subescalas 1 e 2, da versão traduzida pelos tradutores 
brasileiros. Na subescala 1, o termo “recordar” foi substituído por “relembrar” no item 1, 
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e o termo “engajar-se” por “envolver-se” no item 6. Quanto à subescala 2, os itens que 
sofreram ajustes foram 1, 2, 4 e 5. Substituiu-se no item 11 a palavra “andar” por 
caminhar”; no item 2, o termo “escalar” foi ajustado para “subir e descer”; no item 4, o 
termo edificações” foi trocado por prédios”; e no item 5, foi substituído o verbo “viajar” 
por “utilizar”, uma vez que é mais adequado ao contexto semântico rotineiro. 
Na fase de pré-teste, a versão brasileira da Escala de Atividade e Participação Social 
para Disfunções Vestibulares foi aplicada quanto à compreensão dos seus itens em 30 
indivíduos com desordens vestibulares de origem central e periférica, sendo 27 (90%) 
do sexo feminino, com média etária de 42,07±16,04 anos. Foram avaliados indivíduos 
com nível de escolaridade do ensino fundamental incompleto à pós-graduação. Não 
foram necessárias demais alterações na escala. 
Discussão 
O estudo orientou-se nas duas subescalas oriundas da versão original da VAP, que 
possuem validade internacionalmente, objetividade específica e validade transcultural. 
Essas subescalas propiciam a realização de uma tradução válida em outros idiomas, 
tornando a VAP e suas derivadas versões aplicáveis para mais países. Outra vantagem 
fornecida com a aplicação desse instrumento clinicamente é a possibilidade de 
quantificar o impacto das desordens vestibulares nas atividades e na participação dos 
sujeitos acometidos baseada na CIF, sendo este o único instrumento até então existente 
que avalia tal impacto considerando a Classificação Internacional de Funcionalidade16. 
Esses fatores foram avaliados como o motivo pelo qual foi evidenciada a necessidade 
da adaptação transcultural da escala para a população brasileira. 
Há instrumentos traduzidos e validados para o Brasil que avaliam o impacto da tontura 
e incapacidade de vestibulopatas, e são os mais utilizados na prática clínica quanto na 
pesquisa29,30, como o DHI e a VADL (Vestibular Disorders Activities of Daily Living 
Scale). O DHI avalia o impacto da tontura na qualidade de vida31, e a VADL avalia o 
impacto da tontura e do desequilíbrio corporal nas atividades cotidianas32. Ambos estão 
traduzidos e validados apenas para idosos com desordens vestibulares no Brasil31,32. 
Apesar de a VADL apresentar itens de atividades e participação para este tipo de 
população, ao compará-lo com a VAP, observou-se que a VADL é restrita em três 
dimensões (funcional (12 atividades), locomoção (9 atividades) e instrumental (7 
atividades)32, ao contrário da VAP que possui itens específicos para avaliação dos 
sujeitos com déficits vestibulares16,17. 
No presente estudo, a amostra da fase pré-teste foi composta por indivíduos com idade 
de 19 a 72 anos e com graus de escolaridade distintos. Em consonância, o estudo em 
que a escala original foi validada nos Estados Unidos16, a amostra contou com sujeitos 
com idade igual ou superior a 18 anos com distúrbios vestibulares, que possuíam 
domínio adequado da língua do respectivo país. Além disso, foram incluídos indivíduos 
com desordens vestibulares de origem central e periférica. Apesar de o estudo não ser 
multicêntrico, o emprego de termos regionais no instrumento foram evitados, sem a 
perda da equivalência entre os idiomas, para facilitar a compreensão dos indivíduos de 
todo o Brasil, de acordo com a recomendação da literatura20, em que a compreensão 
da versão final da escala traduzida deve ser equivalente pelos respondentes a um 
sujeito com um mínimo de 12 anos de escolaridade. 
 
Conclusão 

 
A escala VAP foi traduzida e adaptada com sucesso para o Brasil. O processo de 
confiabilidade e validade estão em andamento. Espera-se que seu uso no Brasil possa 
contemplar de forma apropriada os aspectos de atividade e participação para indivíduos 
com desordens vestibulares. 
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TÍTULO: ATIVIDADES EXTRACURRICULARES E A EDUCAÇÃO SOBRE SAÚDE 

LGBT: OS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Resumo 

A saúde LGBT é respaldada pela Política Integral de Saúde LGBT do SUS, entretanto, 
essa população continua sendo marginalizada e tendo inúmeras barreiras para seu 
acesso equânime à saúde, sendo atribuições possíveis a isso uma abordagem curricular 
incipiente sobre sexualidade e gênero. É preciso pensar uma maneira de levar os 
tópicos em Saúde LGBT para uma educação libertadora que valorize a dialogicidade. 
Assim, este estudo objetivou avaliar quais foram os componentes realizados 
extracurricularmente – extensão, monitoria, iniciação científica e movimentos sociais – 
que estiveram associados a um maior número de respostas positivas nos tópicos em 
saúde LGBT nos cursos de Medicina, Enfermagem, Nutrição e Odontologia de 
Instituições públicas de Ensino Superior do Rio Grande do Norte (IES). Selecionou-se 
322 discentes para preencher um questionário previamente validado, em um estudo 
transversal e analítico. Entre as atividades pesquisadas, apenas a média de tópicos em 
saúde LGBT dos alunos que participaram de movimentos sociais (média de 14,37) 
tiveram associação estatisticamente significativa (média de 10,75), com p=0,001. Dessa 
maneira, se discutiu o impacto de uma educação contínua e autônoma que leva a 
autorreflexão baseada na horizontalidade entre os diferentes tipos de vivências. 
Portanto, esse estudo traz novas perspectivas dos mecanismos educacionais que 
podem ser abordados para o ensino em saúde LGBT considerando o processo 
educativo dos movimentos sociais modernos. 
 
Palavras-chave: Gênero e Saúde, Minorias Sexuais e de Gênero, Avaliação 

Educacional. 

TITLE: EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AND EDUCATION ON LGBT HEALTH: 

SOCIAL MOVEMENTS AS AN AGENT OF TRANSFORMATION IN HEALTH 

EDUCATION 

Abstract 

LGBT health is supported by SUS 'Comprehensive LGBT Health Policy, however, this 
population remains marginalized and has restrictions on their equal access to health, as 
there is an incipient curricular approach on sexuality and gender. It is necessary to think 
of a way to take topics in LGBT Health to a liberating education that values dialogicity. 
Thus, this study aimed to evaluate which components were performed extracurricularly 
- extension, monitoring, scientific initiation, and social movements - that were associated 
with a greater number of positive responses in LGBT health results in the courses of 
Medicine, Nursing, Nutrition, and Dentistry of Institutions higher education institutions in 
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Rio Grande do Norte (IES). 322 students were selected to complete a previously 
validated questionnaire in a cross-sectional and analytical study. Among the activities 
surveyed, only the average of LGBT health topics among students who participated in 
social movements (average of 14.37) had a statistically significant association (average 
of 10.75), with p = 0.001. Therefore, the impact of continuous and autonomous education 
that leads to self-reflection based on horizontality between different types of experiences 
was discussed. Consequently, this study brings new possibilities of educational devices 
that can be included for teaching in LGBT health considering the educational process of 
modern social movements. 
 
Keywords: Gender and Health, Sexual and Gender Minorities,Educational Assessment 

Introdução 

A marginalização da população LGBT, assim como o preconceito, é institucional. Assim, 
ela também é presente no Sistema Único de Saúde (SUS) e nos serviços de 
atendimento à saúde. O aparato de repressão, responsável pelo afastamento de desse 
grupo ao sistema de saúde, é constituído pela discriminação, falta de empatia, negação 
ao tratamento e medo da estigmatização1. Além disso, a inutilização do nome social e 
dos pronomes adequados, incapacidade de lidar com a experiência de ser e adoecer 
como pessoa LGBT e o reforço de condutas heteronormativas criam um cenário de 
constantes microagressões2 que se acumulam, tornando o acesso à saúde ainda mais 
difícil. 
Apesar desse cenário, a Política Nacional de Saúde Integral de LGBT (PNSI-LGBT) 
assegura o direito ao SUS, a integridade e a equidade desses sujeitos3. Através de 
ferramentas como a Educação Permanente3 e a Educação Popular3 em Saúde, as 
necessidades desse grupo tão plural deveriam ser atendidas, considerando a 
interseccionalidade e o recorte individual de cada usuário. Entretanto, ainda há barreiras 
como a falta de compreensão dos profissionais de saúde a respeito dessas vivências, 
atribuída pela formação profissional incipiente nesses assuntos4. 
Parte dessa dificuldade na educação de novos profissionais vem de um sistema 
cisheteronormativo, ou seja, trazendo a heterossexualidade e a cisgeneridade como 
único aspecto viável, e, assim, produz um currículo universitário que não aborda o 
conhecimento nem habilidades para as especificidades da saúde LGBT. Quando há 
maior qualificação de assuntos sobre esses quesitos são frutos de abordagens que vão 
além do currículo tradicional exposto à universidade5. Essa situação pode ser vista pela 
falta de similaridade entre a realidade brasileira e o currículo médico atual. Por exemplo, 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais de Medicina, por mais que se aumentou o uso 
de metodologias ativas no curso de Medicina, o atual currículo ainda é engessado 
justamente pela falta de sua identidade6. Assim, ao pensar no ensino em saúde LGBT 
no Brasil, tal conjunção se agrava ainda mais, visto que essa realidade, assim como as 
suas identidades, não segue um padrão definido internacionalmente, como exemplo, a 
construção da identidade travesti7 possui fatores de renda, da localização, econômicos, 
políticos, educacionais e da autopercepção que, em coexistência, a diferem da 
transexualidade. 
O ensino sobre a sexualidade é fragmentado e reducionista, com um viés biopatológico, 
sem pensar na construção da sexualidade e do seu fator determinante no processo 
saúde-doença8. Tal cenário em que o ensino não favorece o diálogo ativo, através da 
lógica da dialogicidade9 explicitada por Paulo Freire, não realiza o papel fundamental 
da educação que é a libertação. Quando não há diálogo na aprendizagem, nos métodos 
e na seleção de conteúdos, o processo de opressão se torna contínuo, seja pela falta 
de entendimento dos assuntos ensinados ou pela falta de criação de empatia pela 
realidade desse grupo. Assim, o profissional de saúde, que tem inerente papel social 
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disruptivo10, performará esse ciclo vicioso de opressão que impacta diretamente o 
acesso à saúde da população LGBT. 
Dessa maneira, questiona-se como criar um ensino que seja libertador ao pensar nos 
corpos LGBTs não só como objetos de estudo e diagnóstico, mas sim construções de 
uma sociedade que frequentemente os violenta e desrespeita suas idiossincrasias. 
Partindo do pressuposto da educação a partir da práxis11, pelo ensino feito através da 
articulação dos saberes teóricos e práticos entre o docente, discente e o mundo ao 
redor, este estudo objetiva avaliar quais foram os componentes realizados além do 
currículo formal – projetos de extensão, monitorias, movimentos sociais e iniciação 
científica – que proporcionaram um maior conhecimento sobre conceitos em saúde 
LGBT nos cursos de Enfermagem, Medicina, Nutrição e Odontologia em IES públicas 
do Estado do Rio Grande do Norte. 
 
Metodologia 

 
Este estudo é transversal e analítico. Para isso, selecionou-se discentes dos cursos de 
Medicina, Nutrição, Odontologia e Enfermagem que estavam regularmente matriculados 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e na Universidade Estadual 
do Rio Grande do Norte (UERN) e possuíam uma carga horária concluída mínima de 
80%. Os questionários foram auto aplicados, com a facilitação dos contribuintes do 
estudo, de modo presencial nas cidades de Natal, Caicó, Mossoró, Pau dos Ferros e 
Santa Cruz, entre junho a outubro de 2019. 
Foram selecionados os cursos de graduação que apresentaram melhores resultados 
em relação à formação sobre saúde LGBT. Com censo baseado no número de 
matriculados, ao todo, foram selecionados 359 alunos. Foram excluídos os discentes 
que não estavam presentes no momento da aplicação e os que não se sentiram à 
vontade para participar da pesquisa, resultando em um total de 322. 
O critério de seleção dos cursos foram a disponibilidade da turma, ou seja, se elas se 
reuniam em um local físico para a aplicação do questionário, a inserção profissional no 
SUS. 
O questionário, previamente validado, perguntava aos estudantes sobre sua instituição, 
curso, cidade do curso, cor da pele, gênero, orientação sexual, idade, religião e renda 
familiar. Além disso, havia 30 questões relacionadas à identidade de gênero, orientação 
sexual, assistência à saúde e políticas públicas, buscando avaliar o conhecimento 
desses discentes nessas áreas. Foi feito um SCORE, contabilizando a resposta positiva 
como um ponto em cada uma dessas questões. 
Utilizou-se de U de Mann-Whitney e frequências absolutas e relativas para a análise dos 
dados obtidos. A significância das associações foi considerada ao obter um p<0,05 e as 
análises foram feitas no software SPSS 25.0. 
A pesquisa priorizou o sigilo dos participantes como determinado pela Resolução no 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e recebeu parecer positivo do Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob CAAE no 99895918.0.0000.5292 e 
03199818.5.0000.5292. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 
Dos 322 estudantes, 238 são discentes da UFRN (73,9%). Entre os cursos, 130 (40,4%), 
73 (22,7%), 60 (18,6%) e 59 (18,3%) estavam cursando, respectivamente, enfermagem, 
medicina, odontologia e nutrição. Entre eles, 224 (69,6%) são do sexo feminino. 59% 
dos que responderam esse tópico alegaram receber até 3 salários mínimos. 178 (55,3%) 
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afirmaram ter seu ingresso na universidade pela modalidade ampla concorrência. 159 
(49,4%) alegaram ser brancas, enquanto 153 (47,5%) se identificam como negras 
(pretas e pardas) e 7 (2,2%) se identificam como amarelos. 178 (55,3%) se consideram 
pertencentes a fé cristã católica. 264 (82%) são heterossexuais, seguidos por 34 
(10,6%) homossexuais e 21 (6,5%) bissexuais. 47 (14,6%) se sentem pertencentes à 
população LGBT. Dos discentes, 207 (64,3%) participaram de iniciação científica, 292 
(90,7%) de projetos de extensão, 161 (50%) de monitorias e, por fim, 102 (31,7%) 
estiveram em contato com movimentos sociais. 
A média do SCORE dos estudantes que participaram ou não de iniciação científica foi 
de 11,30 e 12,96, respectivamente, apresentando p=0,138. Já os alunos que fizeram ou 
não projetos de extensão tiveram média de 11,77 e 13,10, resultando em p=0,408. 
Aqueles que fizeram monitoria ou não ficaram com média igual a 11,42 e 12,37, com 
p=0,374. E, por fim, os discentes que tiveram contato ou não com movimentos sociais 
obtiveram média de 14,37 e 10,75, apresentando p=0,001. 
DISCUSSÃO 
A partir dos dados acima, pode-se perceber que a participação em movimentos sociais 
configuraram associação estatisticamente significativa em relação a média no escore 
de tópicos em Saúde LGBT, ao contrário do que foi visto com as outras atividades. 
Em um estudo12 realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, utilizou-se de entrevistas 
semiestruturadas para questionar 12 alunos de Psicologia do 10º períodoa respeito de 
sua compreensão sobre saúde LGBT. Como resultado, percebeu-se que há um baixo 
investimento e baixa compreensão desse tema, atribuindo a responsabilidade para a 
Universidade por conta desse resultado. A presença da discussão sobre esses aspectos 
da sexualidade fica encarregada a docentes que a ministram por sua própria opção, por 
conta de uma flexibilização da própria matéria, e não por orientação do curso. 
Já em uma pesquisa exploratória e descritiva realizada no Piauí13, analisaram-se 
qualitativamente 14 médicos que atuam na atenção básica à saúde através de 
entrevistas semiestruturadas. Como resultado, duas categorias distintas surgiram: a 
primeira apontou a necessidade da de construção médico-científico sobre saúde LGBT, 
atribuindo essas faltas à formação curricular do curso de Medicina e ao serviço de saúde 
que não oferece as devidas capacitações, já a segunda apontou para as fragilidades 
desse tipo de cuidado, denotando as realidades da assistência a essas pessoas nas 
unidades de saúde. 
Por fim, em um estudo realizado na Universidade de Ottawa14, 671 pessoas foram 
convidadas para responder uma pesquisa feita online. A taxa de resposta foi de 15,4% 
(103/671). Essa pesquisa buscou avaliar se os estudantes de medicina perceberam 
algum tipo de discriminação em seu ambiente de aprendizado e determinar seu nível de 
conforto no cuidado aos pacientes LGBTs. 14,6% afirmaram ter presenciado um 
momento de discriminação, enquanto 31,1% de heterossexismo. 41,7% reportou ter 
escutado piadas, rumores e/ou bullying por colegas estudantes ou membros da equipe 
de saúde. Pessoas LGBTs afirmaram ter presenciado um maior número de ocorrências 
de discriminação ou heterossexismo do que aqueles não-LGBTs. 
Esses estudos demonstram a falta de compreensão a respeito das especificidades de 
ser LGBT pelos discentes e por profissionais de saúde. Isso é atribuído em grande parte 
pela insuficiência do currículo ao lidar com esses assuntos, assim como a falta de uma 
normativa que padronize como será feita essa abordagem. Além disso, a última 
pesquisa demonstra que quanto maior o conhecimento das pessoas nessas questões, 
mais eles identificaram situações de opressão. Isso é resultado direto da falta de 
conhecimento daqueles que não vivenciam tais situações continuamente, não se 
tornando sensíveis à questão. Este artigo presente se relaciona com os estudos citados 
ao propor algumas sugestões de como transformar o ensino em Saúde LGBT o mais 
efetivo possível ao incorporar discussões do que é o Outro através de eixos objetivos e 
subjetivos, pensando em um modelo educacional horizontal e auto reflexivo. 
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AS ATIVIDADES DE EXTENSÃO, MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
A extensão universitária promove uma relação de transformação entre a Universidade 
e outros setores da sociedade, associando a pesquisa, em um processo educativo, 
cultural, científico, interdisciplinar e político15. Os programas de monitoria e de iniciação 
científica também promovem tal diálogo ao unir o discente com o orientador 
responsável, trazendo conceitos além da grade curricular prevista na universidade. 
Essas três atividades, no entanto, tem uma característica em comum. São focadas em 
um objetivo específico, um propósito para a construção do conhecimento. Essa 
característica pode explicar o motivo dessas três atividades não constituírem 
associação estatística, vista que, por mais que a especificidade seja necessária para a 
construção do conhecimento, os tópicos em saúde LGBT necessitam de diálogo entre 
as mais diversas áreas e reflexão de si e da realidade em torno do estudante. 
OS MOVIMENTOS SOCIAIS 
Os movimentos sociais surgem de uma contestação da sociedade e de suas 
características opressivas, lutando por transformações na estrutura social16. Essas 
lutas são expressões de contradições, seja por uma situação de vulnerabilidade ou 
subalternidade, essas vivências se tornam invisíveis. Sua luta em busca de sua 
cidadania e de sua vida digna é um reflexo do ímpeto em ter sua voz, conhecimentos e 
culturas reconhecidas como válidas. 
Essas formas de reivindicação possuem seis elementos constituintes, que são o seu 
caráter coletivo, sua continuidade, seu combate às injustiças, sua transversalidade, 
potencial de causar mudanças e recuperação de dignidade através de 
reconhecimento17. Os novos movimentos sociais vão além de uma indignação causada 
pelas relações de produção, mas se atentam a qualidade de vida, igualdade e justiça e 
uma necessidade intrínseca de ser compreendido a partir de suas diferenças, as 
valorizando e as reconhecendo. Dessa forma, há uma nova relação entre a realidade, 
manifestada nos recortes de classe social entre os movimentos, subjetividade e 
cidadania. 
Seu papel educativo é baseado no diálogo9 e no questionamento. Ao visualizarem uma 
nova estrutura social, suas ações, lutas e organizações coletivas se transformam em 
propósito educacional. Esse novo tipo de dinâmica, alheia ao movimento já estruturado, 
repensa e altera a direção da educação18. Ou seja, quanto maior o movimento pensado 
em uma outra possibilidade, maior o potencial de transformação radical da educação. 
Além disso, de acordo com Paulo Freire em a Pedagogia do Oprimido, o existir humano 
é formado pela práxis na pronúncia e na ação para modificar e se modificar nesse 
mundo9. Essa problematização contínua exige novas ações-reflexões, em movimento 
inacabado. 
Portanto, o papel educativo do movimento social pode ser visto como modificante, de 
uma estrutura tanto externa quanto interna. Se por em reflexão, visualizando seus 
preconceitos e suas faltas, constroem um conhecimento mais duradouro, pois parte da 
dinâmica da análise de si e do outro. É um exercício constante que não pode ser 
transmitido apenas com uma disciplina que ofereça encontros regulares em 
determinado semestre da formação, visto que essa abordagem é ligada inerentemente 
ao espaço e tempo de onde e quando ela é realizada. Por outro lado, a modificação 
vista em movimentos sociais tem caráter transversal. Seu movimento é transformador. 
O movimento LGBT ainda tem sua expressão inserida em um meio político-ideológico, 
de modo a reconhecer suas ferramentas emancipatórias, estas sendo a democracia19 
e a educação. Sua luta busca as brechas do discurso opressor, criando a sua própria 
emancipação com base na sua autonomia de ser, de trabalhar, de vestir e de viver. Essa 
conquista de direitos e igualdade são essenciais para a democracia não conter em si 
normas hegemônicas que causam ainda mais exclusão19. Sendo assim, esse 
movimento não só empodera os seres que estão dentro desse movimento social, mas 
criam uma visão panorâmica das outras necessidades de diferentes pessoas. Para isso, 
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é necessário um processo árduo de construção de empatia, políticas públicas que se 
baseiam na equidade e da educação com um papel não só libertador, mas também 
empoderador. 
A formação de um grupo de pessoas que se identificam também influencia seu 
aprendizado. Os indivíduos são formados por múltiplas camadas de identidade que são 
associadas aos grupos sociais que frequentam, com papel modelador do 
comportamento em sociedade20, principalmente para identidades não normativas. 
Dessa forma, o contato com uma heterogeneidade de pessoas dentro de um movimento 
social abre o horizonte de possibilidades de existências para uma pessoa que se 
adequará socialmente ao respeito aqueles indivíduos que também fazem parte desse 
grupo, ou seja, dentro de um movimento social poderá haver contato com pessoas que 
expressam gênero e sexualidade destoantes do padrão, ampliando as perspectivas ao 
olhar para pessoas como semelhantes que fogem da norma heteronormativa21. 
AS NOVAS MANEIRAS DE COMPARTILHAR INFORMAÇÕES 
A utilização das redes sociais possibilita novas formas de se pensar em um movimento 
social, a partir de maneiras inusitadas de formação de um coletivo, compartilhamento 
de informações e participação social22. O acesso à internet já é massivo entre as 
gerações mais jovens, sendo componentes fundamentais até mesmo na grade 
curricular normal. Como exemplo dessa importância, a UFRN possibilitou auxílios 
financeiros aos discentes para o acesso à internet e aos instrumentos eletrônicos, por 
conta da pandemia pelo COVID-1923, 24. 
Essas redes são um instrumento para a facilitação de olhar novas formas de 
diversidade, criando diálogos22. Entretanto, elas ainda são condicionadas ao meio em 
que estão inseridas. Sua utilização que oportuna ao diálogo é uma escolha do usuário 
e do meio político, cultural e econômico em que ele está inserido. Essas novas 
tecnologias alteram a forma que a informação é percebida, uma vez que os utilizadores 
não só recebem as informações, mas também as criam e as compartilham, oferecendo 
maior controle, produção, distribuição e consumo desses conteúdos22. 
O indivíduo, agora dono do seu próprio repertório de dados, possui poder para criar suas 
próprias conexões, afastando-se de meios de comunicação em massa e dos canais 
controlados ou influenciados por instituições e organizações25. Assim, as redes sociais 
se tornam canais de horizontalidade para muitas pessoas libertas de um julgamento 
repressor de autoridades baseadas na hegemonia social e de costumes. A própria visão 
horizontal já pode ser quebradora de barreiras, uma vez que ela em si desconstrói 
padrões de dominação pré-existentes e fazem as pessoas mais sensíveis para poder 
se informar sobre o outro. 
É possível identificar um conjunto de características em comuns nos movimentos sociais 
que se associam ao uso das redes sociais: 1) a ligação é feita por múltiplas plataformas, 
2) têm início nas redes sociais porém se transformam em movimentos de ocupação 
física em espaços urbanos, 3) são globais e locais ao mesmo tempo, 4) são formados 
espontaneamente, 5) têm o poder de se tornar viral, 6) há transição entre “indignação” 
para “esperança” por conta da deliberação de um “espaço de autonomia”, 7) Em todas 
as suas plataformas virtuais e físicas, desencadeiam uma ideia de união, 8) são 
inerentemente auto reflexivos, 9) raramente são “movimentos programáticos”24, 26. 
Ao pensar em um movimento social como um grupo, é natural que ele também esteja 
representado no meio virtual. A organização dessas pessoas permite assim tanto a 
superação do julgamento do outro que virá seu companheiro de luta, como também 
poder de formação a respeito dos tópicos essenciais sobre a pauta LGBT. Um estudo 
conduzido em uma grande cidade do meio-oeste dos Estados Unidos, a partir de 33 
entrevistas semiestruturadas com participantes pertencentes à comunidade LGBT, 
mostrou que a informação online é mais usada que métodos de aprendizado 
tradicionais, incluindo informações a respeito da saúde sexual27. 
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A formação e a construção do grupo, fator importante para os movimentos sociais, se 
amplia para uma estrutura massiva de replicação de informação que atinge inclusive 
pessoas que não fazem parte diretamente desse mesmo movimento. Com isso, o papel 
educador surtirá efeito não só naquelas pessoas dos grupos já predisponentes, como o 
movimento LGBT, mas também em diferentes movimentos que se conectam a partir da 
presença de pessoas LGBTs os quais estão em luta não só por essa condição de ser, 
mas pelas múltiplas opressões que determinam sua indignação e, assim, sua esperança 
para a construção de um dia que ele será um indivíduo integralmente respeitado, seja 
pela sua cor de pele, religião, sexualidade, gênero, renda, condições de moradia e todos 
os possíveis determinantes de violação ao padrão hegemônico. 
Pelo fato de este estudo ser transversal, não é possível estabelecer relações de causa 
e efeito, uma vez que são obtidas em um recorte temporal delimitado. Porém, este 
estudo tem sua importância por abordar questões pouco exploradas nos demais estudos 
nacionais, trazendo, assim, novas perspectivas de análise. 
 
Conclusão 

 
Entre os estudantes que responderam o questionário, os que participaram de 
movimentos sociais conseguiram acessar mais informações sobre saúde LGBT, logo, 
possuem um perfil mais adequado para lidar com diversidade nos territórios da saúde. 
Tal dado pode ser explicado pela presença dos fatores educativos nos movimentos 
sociais, ligando a teoria e a prática transversalmente e distribuindo informações em 
diferentes grupos e movimentos. A educação nessas situações se torna um instrumento 
de autonomia e autorreflexão. O Outro é visto como semelhante e por meio das próprias 
reivindicações e informações partilhadas por essa pessoa, o processo de aprendizado 
da demanda alheia se torna constante e paulatino. A informação sobre as demandas 
específicas da saúde desse grupo não são mais estranhas e distantes, mas agora fazem 
parte da construção identitária do sujeito. 
Sendo assim, é necessário criar mecanismos para aumentar o número de estudantes 
da área de saúde nessas atividades, visto que apenas 31,7% desses discentes 
participaram dos movimentos. Também, as temáticas em saúde LGBT podem ser 
incluídas como tema transversal em todas as atividades que tem como formar um 
profissional de saúde com olhar crítico e voltado para atuação nos territórios de saúde. 
O olhar ao outro, a desconstrução de preconceitos e o sentimento de irmandade e 
importância com o diferente são exercícios que acompanham não só a vida acadêmica, 
mas extrapolam para a experiência de ser o que se é. Espera-se que tal prática seja 
cada vez mais incorporada. Para algumas pessoas, é necessário que ela seja reforçada 
ou relembrada. Já para outras, é necessário introduzi-las em tal perspectiva, a fim de a 
diversidade ser plenamente assistida pelos profissionais e pelo sistema de saúde. 
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TÍTULO: Avaliação in vitro da atividade antipeçonhenta de extratos de espécies de 

Kalanchoe obtidos sob diferentes condições de cultivo 

Resumo 

Bryophyllum pinnatum e Kalanchoe laciniata, popularmente conhecidas como coirama, 
são utilizadas, principalmente no Nordeste do Brasil, no tratamento de processos 
inflamatórios. A literatura destaca a presença de flavonoides glicosilados derivados de 
patuletina, canferol e quercetina, no entanto, ainda não se sabe quais são os compostos 
ativos. Tendo em vista seu amplo uso popular e a presença de B. pinnatum na 
RENISUS, faz-se necessário aprofundar estudos para garantir a segurança, eficácia e 
qualidade de um possível fitoterápico com essas espécies. Nesse contexto, o projeto 
visa realizar ensaios in vitro para avaliar os efeitos inibitórios dos extratos das espécies 
obtidos sob diferentes condições de cultivo frente enzimas que auxiliam no 
desencadeamento do envenenamento causado por Bothrops erythromelas. Além disso, 
encontra-se em andamento uma revisão integrativa sobre o potencial anti-inflamatório, 
antioxidante e anticâncer de espécies dos gêneros Kalanchoe e Bryophyllum, na qual 
busca-se evidências científicas para embasar o uso dessas espécies nas referidas 
atividades, servindo de base para estudos futuros. Por fim, encontra-se em execução o 
projeto “Uso do Instagram @fitoterapia.com.ciencia como ferramenta de cientistas 
conversarem com a sociedade sobre o uso seguro e racional de produtos naturais e 
fitoterápicos”, como forma de disseminação de informações úteis à sociedade e com 
embasamento científico, relacionadas às plantas medicinais e fitoterápicos. 
 
Palavras-chave: Kalanchoe; Bryophyllum; flavonoide; envenenamento; estresse; 

Instagram 

TITLE: In vitro evaluation of antivenom activity Kalanchoe species extracts obtained 

under different culture conditions. 

Abstract 

Bryophyllum pinnatum and Kalanchoe laciniata known populary as coirama are used for 
the treatment in inflammatory processes. The literature highlights patuletin, kaempferol 
and quercetin glycosylates derivates are the main compounds described, however the 
active compounds are not known. Owing to their widespread use and the presence of B. 
pinnatum in Renisus, it is necessary to increase studies with both species to ensure 
safety, efficacy and quality of the possible herbal drug can be developed. In this context, 
the proposal is performed in vitro assays to evaluate the inhibitory effects of the B. 
pinnatum e K. laciniata extracts against the enzymes that trigger the Bothrops 
erythromelas envenomation. In addition, an integrative review is underway on the anti-
inflammatory, antioxidant and anticancer potential of the Kalanchoe and Bryophyllum 
(botanical synonyms) genus, in which scientific evidence is sought to support the use of 
these species in these activities provide the basis for future studies and understanding 
of the pharmacological mechanism. Finally, the project “Use of Instagram @ 
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fitoterapia.com.ciencia as a tool for scientists to talk to society about the safe and rational 
use of natural and herbal products” is active, as a way of disseminating useful and 
reliable information to society and with a scientific basis, related to medicinal plants and 
herbal medicines. 
 
Keywords: Kalanchoe; Bryophyllum; flavonoids; envenomation; stress; Instagram 

Introdução 

Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken, é uma espécie nativa de Madagascar, 
popularmente conhecida saião, coirama-vermelha e folha-grossa, em todo o Brasil 
(AMARAL; SIMÕES; FERREIRA, 2005; JOSEPH et al., 2011; GRANDI, 2014). Devido, 
principalmente, ao nome popular e anatomia foliar, a espécie é comumente confundida 
com a Kalanchoe laciniata (L.) DC. espécie nativa do Brasil, popularmente conhecida 
como saião, coirama branca, orelha-de-monge, folha da fortuna e folha grossa 
(AMARAL; SIMÕES; FERREIRA, 2005; GRANDI, 2014). Como característica de 
distinção, B. pinnatum apresenta a folha visivelmente crenada (LORENZI; MATOS, 
2000), enquanto a K. laciniata apresenta a margem da folha ondulada a subcrenada. 
Ambas espécies pertencem à família Crassulaceae, apresentam como sinonímias 
botânicas Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. e Kalanchoe brasiliensis Cambess, 
respectivamente. No tocante à medicina tradicional, B. pinnatum está bastante 
associada a ação anti-inflamatória, sendo utilizada para casos de feridas, hemorroidas, 
menorragia, furúnculos, queimaduras, escaldões, inflamações agudas e bronquite 
(GRANDI, 2014; ARAÚJO, 2017). K. laciniata não difere muito, tendo um amplo uso 
popular, especialmente na região nordeste, no tratamento de feridas, abcessos e 
processos inflamatórios (CUNHA et al., 1995; LISBOA; FERREIRA; SILVA, 2006).  
Tendo em vista o amplo uso popular dessas espécies, principalmente no Brasil, e a 
presença de B. pinnatum na RENISUS (Relação Nacional de Plantas Medicinais de 
Interesse ao SUS) (BRASIL, 2009), há a necessidade de estudos voltados para 
comprovar qualidade, segurança e eficácia. Nesse sentido, esse plano de trabalho 
objetiva avaliar a composição química e quantificar os flavonoides majoritários dessas 
espécies submetidas a diferentes condições de cultivo (estresse hídrico e salino), e 
avaliar e comparar os efeitos inibitórios locais dessas espécies no envenenamento 
induzido por Bothrops erythromelas, tendo em vista seu amplo uso popular para tratar 
problemas inflamatórios, e que os acidentes causados por serpentes são um grave 
problema de saúde pública, e figuram na Lista de Doenças Tropicais Negligenciadas da 
OMS desde 2009 (GUTIÉRREZ et al., 2013).  
Contudo, em decorrência do atual cenário mundial, no qual foi decretado estado de 
pandemia pela OMS, em decorrência do novo coronavírus (SARS-CoV-2), responsável 
pela doença Covid-19, e respeitando as recomendações do Ministério da Saúde, não 
foi possível dar continuidade às atividades laboratoriais de forma presencial. Até o 
momento, dispomos de todos os extratos liofilizados produzidos de mudas das espécies 
que foram submetidas a diferentes condições de estresse salino e hídrico, no entanto, 
estamos impossibilitados de dar continuidade aos experimentos. Desta forma, com 
vistas a otimizar o tempo em quarentena (isolamento domiciliar/social), iniciamos uma 
revisão de literatura dentro do contexto deste projeto de pesquisa, a fim de produzir um 
artigo de revisão integrativa e reunir dados da literatura relacionados às atividades anti-
inflamatória, antioxidante e anticâncer das espécies dos gêneros Kalanchoe e 
Bryophyllum (usados como sinônimos botânicos).  
Além disso, também utilizamos o aplicativo “instagram", por meio da conta 
@fitoterapia.com.ciencia, provenientes do projeto de extensão “Uso do Instagram 
@fitoterapia.com.ciencia como ferramenta de cientistas conversarem com a sociedade 
sobre o uso seguro e racional de produtos naturais e fitoterápicos” como forma de 
disseminação de informações úteis e confiáveis à sociedade e com embasamento 
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científico, relacionadas aos benefícios, riscos e mitos a respeito de plantas, produtos 
naturais e fitoterápicos, promovendo também a interação entre a sociedade e 
profissionais da saúde, o que se torna ainda mais necessário neste momento. Além 
disso, foi elaborado um artigo sobre esse projeto dando enfoque na importância das 
redes sociais para a disseminação de informações seguras à sociedade. 
 
Metodologia 

 
•Parte I - Plano de trabalho original  
As mudas da espécie K. laciniata foram submetidas a diferentes condições de estresse 
salino e hídrico durante o cultivo, e posteriormente, foram coletadas. As mudas 
coletadas passaram então pelo processo de extração utilizando o método turboextração 
em um liquidificador industrial, por 5 minutos, empregando como solvente álcool etílico 
a 50 %, na proporção 1:1, p/v (droga vegetal: solvente). Em seguida, o extrato foi filtrado 
a vácuo, obtendo o extrato hidroetanólico 50% das folhas. O extrato ainda foi submetido 
à evaporação com o auxílio de um evaporador rotatório (Buchi®), a uma temperatura 
média de 45° C. Logo após a evaporação da fase alcoólica, as amostras foram 
congeladas em freezer a -80 °C, para posterior liofilização e obtenção dos extratos 
liofilizados.  
Devido a inviabilidade de testar cada indivíduo separadamente, já que cada grupo 
possui um n de 10 indivíduos, foram coletados três pools (1 folha por indivíduo de cada 
grupo controle ou tratamento, totalizando um pool com 10 folhas para a produção do 
extrato) para cada grupo de cada estresse, salino e hídrico, buscando reduzir o número 
de indivíduos mas garantindo a homogeneidade de cada grupo.  
•Parte II - Artigo de revisão integrativa  
A elaboração do artigo de revisão se baseia em 3 fases, na qual a primeira fase 
compreende a elaboração da estratégia de busca e pesquisa de literatura em bases de 
dados específicas e confiáveis. Essa fase iniciou no dia 20 de julho de 2020, com a 
elaboração da estratégia de busca.  
Fase I - Elaboração da estratégia de busca:  
Na fase 1, o objetivo é a elaboração da estratégia de busca. Inicialmente, foi realizada 
a pesquisa nos seguintes bancos de dados botânicos para a consulta dos nomes aceitos 
e sinônimos: Missouri Botanical Garden, International Plant Names Index (IPNI), 
Tropicos, Flora do Brasil e Flora Digital. Posteriormente, foi realizada consulta dos 
descritores tanto para o nome do gênero quanto para as atividades farmacológicas de 
interesse. Essa busca foi realizada utilizando o DeCS (Descritores em Ciências da 
Saúde) e MeSH (Medical Subject Headings). Como resultado, foram elaboradas três 
diferentes estratégias de busca para cada atividade, utilizando os operadores boleanos 
"AND" e "OR", para combinar da melhor maneira os termos da estratégia a fim de 
alcançar o maior número se resultados. As três estratégias de busca foram: 1) 
(Kalanchoe or Bryophyllum) and (antiinflammatory or anti-inflammatory or anti-
inflamatory agents or anti inflamatories or anti-inflammatories or antiinflamatories or 
inflammation); 2) (Kalanchoe or Bryophyllum) and (antioxidants or antioxidante effect or 
antioxidants or anti-oxidant effect or antioxidante effects or ORAC assays or ORAC 
method); e 3) (Kalanchoe or Bryophyllum) and (anticâncer or antineoplastic agents or 
antitumor or cancer chemotherapy agents or antitumor agents or antineoplastic drugs or 
antitumor drugs or cancer chemotherapy or cancer chemotherapeutic agents).  
- Pesquisa nas bases de dados: As buscas foram realizadas nas seguintes bases de 
dados: Cochrane, Pubmed, Lilacs, Embase, Scielo, Scifinder, Scopus, Teses e 
dissertações e Patentes (INPI e Google Patents). Utilizamos o Mendeley®, para 
gerenciar e compartilhar os trabalhos encontrados durante as buscas nas bases de 
dados, para o qual foram importados todos os documentos. Cada base e atividade foram 
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separadas em pastas individuais, e em seguida foi realizada a checagem de duplicatas 
em toda a biblioteca.  
- Seleção de artigos: Ainda na primeira fase foi realizada a seleção de artigos, após a 
leitura do título, resumo e palavras chaves dos artigos, os quais deveriam atender aos 
seguintes critérios de inclusão: 1) apresentar dados das atividades anti-inflamatória, 
antioxidante e anticâncer relacionadas aos gêneros Bryophyllum e Kalanchoe; 2) estar 
disponível nos idiomas inglês, português, espanhol ou francês; 3) apresentar disponível 
o artigo completo.  
Após a seleção de artigos, foi realizado o preenchimento das tabelas utilizando planilhas 
do “Excel®”, as quais contabilizam o número de artigos encontrados utilizando a 
estratégia de busca e o número de artigos selecionados após a avaliação dos critérios 
de inclusão. Durante o preenchimento das tabelas, foi realizada a contagem de artigos, 
separadamente, com uma tabela para cada atividade farmacológica de interesse e 
dentro de cada tabela, o número de documentos antes e após a seleção de cada base 
de dados.  
A segunda fase é aquela na qual será feita a leitura completa de cada artigo selecionado, 
em busca da coleta de dados e informações relacionadas às espécies e atividades 
farmacológicas de interesse. Juntamente com essa leitura é realizada a tabulação dos 
resultados, onde os dados específicos de interesse dos artigos (e outros documentos) 
serão incluídos em tabelas elaboradas especificamente para esse fim. Por fim, a terceira 
fase, a qual compreende a interpretação dos resultados, discussão e a elaboração 
propriamente dita do artigo de revisão.  
•Parte III - Instagram  
Quanto ao projeto do instagram “@fitoterapia.com.ciencia”, no perfil são feitas, 
semanalmente, publicações sobre conceitos, mitos, atualizações e eventos na área de 
produtos naturais e fitoterápicos. Para a elaboração das publicações, determinamos o 
assunto a ser tratado, realizamos pesquisas de estudos científicos em bases de dados 
como PubMed, Cochrane, Google Acadêmico e informações sobre as plantas 
medicinais em fontes confiáveis, como Dataplamt e ANVISA. Após a seleção dos dados 
necessários, inicia a confecção da publicação, da forma mais simples e didática 
possível, visto que o público do perfil é bastante variado. O aplicativo conta com uma 
gama de ferramentas úteis na interação do público conosco, como opções de 
comentários nas próprias postagens, mensagens no direct, onde apenas o 
administrador do perfil tem acesso, possibilidade de enquetes, as quais os seguidores 
podem responder e diversas outras. 
 
Resultados e Discussões 

 
• Parte I - Plano de trabalho original  
O cultivo, preparação dos extratos, avalição da constituição química por RMN e CLUE-
EM/EM e quantificação dos flavonoides por CLUE-DAD dos extratos de B. pinnatum já 
foi realizada em planos de trabalhos anteriores. Por isso, nesse plano de trabalho 
trataremos apenas do cultivo de K. laciniata. As atividades in vitro das duas espécies 
ainda não foram realizadas devido a interrupção das atividades presenciais devido a 
pandemia de Covid-19 e impedimento de conclusão do plano de trabalho.  
Até a data que foram canceladas as atividades presenciais na UFRN, foram preparados 
os 195 extratos de K. laciniata a partir de mudas obtidas dos cultivos sob estresse 
hídrico e salino e liofilizados, destes 150 extratos direcionados aos estudos químicos e 
45 referentes a extratos de pool de cada grupo para as atividades in vitro. O rendimento 
médio dos extratos liofilizados foi de 1,45 % (massa do extrato em g em relação a massa 
de material vegetal fresco coletado em porcentagem).  
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Como estratégia de trabalho não presencial, foram traçadas duas metas junto com 
alunos de pós-graduação: preparação de uma revisão narrativa para publicação sobre 
o tema em estudo e criação de conteúdo para o instagram do grupo de pesquisa, 
principalmente de combate a fake news do uso de produtos naturais na prevenção e 
tratamento de covid-19.  
• Parte II - Artigo de revisão integrativa  
Existe uma forte incidência de utilização de espécie dos gêneros Bryophyllum e 
Kalanchoe na medicina popular, principalmente na região Nordeste do Brasil. Na 
própria literatura existem relatos de pessoas que fazem uso dessas espécies, incluindo 
tribos indígenas. Essa utilização se baseia principalmente em busca por curas para o 
câncer, processos inflamatórios, e potencial antioxidante. Visto isso, o projeto será 
capaz de proporcionar uma riqueza de informações úteis à sociedade, de forma mais 
íntegra e objetiva, garantindo uma utilização de forma correta e segura destas plantas.  
A primeira etapa do projeto, utilizando as três estratégias de busca, resultou na captação 
de 523 documentos das bases de dados mencionadas na metodologia, dos quais, após 
checagem de duplicatas realizada pelo gerenciador de referências Mendeley®, 
resultaram em 455 documentos. Posteriormente, foi realizada a seleção de artigos, 
utilizando os critérios de inclusão mencionados, restando 329 documentos. Porém, 
como os documentos foram divididos em pastas, separados por base de dados e 
atividade biológica, a checagem de dados só foi realizada dentro de cada pasta, ou seja, 
os artigos repetidos entre pastas não foram detectados. Portanto, a checagem de 
duplicatas foi realizada pela segunda, desta vez manualmente.  
Durante o preenchimento das tabelas foi realizada a contagem de artigos, 
separadamente uma tabela para cada atividade farmacológica de interesse e dentro de 
cada tabela, o número de documentos resultante de cada base de dados. Os resultados 
totalizaram para as atividades anti-inflamatória, antioxidante e anticâncer: 114, 77 e 56 
documentos respectivamente, dentre artigos, patentes, teses e dissertações. A referida 
revisão ainda se encontra em desenvolvimento, e, no presente momento, estamos 
iniciando a Fase II, na qual todos os artigos serão escrutinados para a coleta das 
informações necessárias e tabulação dos resultados, porém, de maneira prévia, 
observa-se a maior incidência de estudos relacionados a atividade anti-inflamatória.  
• Parte III - Instagram “@fitoterapia.com.ciencia”  
No que se refere ao projeto do instagram com o perfil “@fitoterapia.com.ciencia”, 
atualmente contamos com 6.121 seguidores, e realizamos 152 publicações, das quais 
pude contribuir com cerca de 18. As publicações envolvem conceitos, atualizações, 
Fake News, eventos na área de produtos naturais e fitoterápicos e os seguidores 
costumam comentar as publicações e enviar mensagens no direct, fornecendo-nos um 
feedback sobre a importância do assunto, opiniões, buscando esclarecer dúvidas e até 
mesmo solicitam novas postagens sobre determinados assuntos, permitindo um maior 
engajamento do público.  
Também está em fase de submissão um artigo que é produto do projeto de extensão, o 
qual tem como título: “USO SEGURO E RACIONAL DE PRODUTOS NATURAIS E 
FITOTERÁPICOS: A UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DIGITAIS PARA 
INTERAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE E A SOCIEDADE” e 
como autores, Renato Dantas de Medeiros, Alan Soares Bezerra, Renata Borges da 
Silva, Juliana Bessa Figueiredo de Lima, Luanna Valéria da Silva, Gilberto Oliveira e 
Silvana Maria Zucolotto. O trabalho tem como objetivo discutir sobre a importância das 
redes sociais como ferramenta de interação da sociedade com os profissionais da saúde 
e sobre como o projeto tem sido útil na divulgação de informações seguras a respeito 
do uso dos produtos naturais e fitoterápicos. O artigo encontra-se em fase final de 
elaboração e será submetido para a “Revista Extensão & Sociedade” da UFRN. 
 
Conclusão 
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Artigo de revisão:  
• A primeira etapa da elaboração do artigo de revisão foi finalizada com bastante 
eficácia, dentro do prazo estabelecido e os resultados se apresentam bem definidos;  
• Partindo de 523 documentos captados das bases de dados mencionadas, após a 
checagem de duplicatas, resultaram em 455. Destes, após a seleção de artigos, 
utilizando os critérios de inclusão, restaram 329 documentos;  
• Os resultados finais da fase I, após a checagem manual de duplicatas restantes, 
somaram 247 documentos, entre eles artigos, patentes, teses e dissertações dos quais, 
114, 77 e 56 documentos referem-se, respectivamente as atividades anti-inflamatória, 
antioxidante e anticâncer;  
• As fases II e III, particularmente, ainda não apresentam resultados, visto que o projeto 
ainda se encontra em andamento.  
Perfil do instagram “@fitoterapia.com.ciência”:  
• O perfil “@fitoterapia.com.ciência” apresenta-se como uma ferramenta essencial na 
interação de profissionais da saúde com a sociedade e disseminação de informações 
seguras;  
• O projeto mostra-se bastante enriquecedor, de forma que, mesmo com o atual cenário 
da saúde mundial, está sendo possível a elaboração de projetos científicos úteis e 
necessários para a sociedade. 
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TÍTULO: ATITUDES DE CIRURGIÕES- DENTISTAS EM RELAÇÃO AOS 

PORTADORES DO HIV/AIDS. 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A difusão da AIDS como epidemia global a partir da década de 80 
suscitou modificações tanto no âmbito profissional, na área da saúde especialmente, 
quanto comportamental da vida cotidiana das pessoas. Apesar de passados muitos 
anos desde a sua eclosão e de ainda não haver uma cura definitiva, o avanço no 
tratamento permite um convívio satisfatório com a doença, no entanto, ainda assim, a 
representação da AIDS como uma doença fatal e socialmente estigmatizante perdura e 
afeta o modo como muitos profissionais, tais quais os Cirurgiões-dentistas, lidam com 
pacientes acometidos por ela. OBJETIVOS: conhecer quais as atitudes assumidas por 
Cirurgiões-dentistas da Cidade de Natal frente ao atendimento a pacientes HIV+. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo, a partir 
da aplicação de questionário com questões objetivas e subjetivas, conduzido com CD 
da cidade de Natal, regularmente inscritos no Conselho Regional de Odontologia. 
RESULTADOS: Os resultados mostram que os Cirurgiões-dentistas da cidade de Natal 
tem um conhecimento adequado sobre o HIV/AIDS, estão aptos a reconhecer sinais e 
sintomas da AIDS no seu âmbito de atuação profissional, os modos de transmissão e 
métodos de barreira contra infecção. CONCLUSÃO: A influência do estigma social sobre 
a doença leva os profissionais a assumir atitude de negação da eficiência das medidas, 
assim como buscando reforça-las de alguma forma a se sentir mais seguro frente ao 
contágio. 
 
Palavras-chave: AIDS. Atendimento odontológico. Transmissão do HIV. Biossegurança. 

TITLE: ATTITUDES OF DENTISTS OF THE CITY OF CHRISTMAS IN CARE FOR 

PATIENTS WITH HIV / AIDS. 

Abstract 

INTRODUCTION: The spread of AIDS as a global epidemic since the 1980s has led to 
changes in all spheres, both professionally, especially in health, and behavioral in 
people's daily lives. Although many years have passed since its outbreak and there is 
still no definitive cure, the advance in treatment allows a satisfactory living with the 
disease, yet the representation of AIDS as a fatal and socially stigmatizing disease 
continues and affects the way many professionals, such as dental surgeons, deal with 
patients with it. OBJECTIVES: The study aimed to know the attitudes taken by dentists 
in Natal City regarding the care of HIV / AIDS patients. METHODOLOGY: This is an 
observational, cross-sectional and descriptive study, based on the application of a 
questionnaire with objective and subjective questions, conducted with dentists from the 
city of Natal, regularly enrolled in the Regional Council of Dentistry. RESULTS: The 
results show that dentists in Natal have adequate knowledge about HIV / AIDS, are able 
to recognize signs and symptoms of AIDS in their professional practice, modes of 
transmission and barrier methods against infection. CONCLUSION: The strong influence 
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of social stigma on the disease leads professionals to assume an attitude of denial of the 
efficiency of biosecurity measures, as well as seeking to reinforce them in some way in 
order to feel safer against the possibility of contagion. 
 
Keywords: AIDS. Dental care. HIV transmission. Biosafety. 

Introdução 

A difusão da AIDS como epidemia global a partir da década de 80 suscitou modificações 
em todas as esferas, tanto no âmbito profissional, na área da saúde especialmente, 
quanto comportamental da vida cotidiana das pessoas. Apesar de passados muitos 
anos desde a sua eclosão e de ainda não haver uma cura definitiva, o avanço no 
tratamento permite um convívio satisfatório com a doença, no entanto, ainda assim a 
representação da AIDS como uma doença fatal e socialmente estigmatizante perdura e 
afeta o modo como muitos profissionais, tais quais os Cirurgiões-dentistas, lidam com 
pacientes acometidos por ela. ¹ 
Apesar dos avanços nas medidas de proteção das diversas formas de contaminação, a 
sociedade voltou a experimentar nos últimos anos uma explosão de novos casos. 
Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que em 2016 cerca de 
1 milhão de pessoas morreram por causas relacionadas ao HIV e, em todo o mundo, 
36,7 milhões de pessoas conviviam com HIV, além da ocorrência de 1,8 milhões de 
novos casos de infecção pelo vírus em todo o mundo.² 
No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde (MS), de 1980 a junho de 2017, foram 
identificados no país 882.810 casos de AIDS. Somente de 2007 até junho de 2017, 
foram notificados 194.217 casos de infecção pelo HIV, e o País tem registrado, 
anualmente, uma média de 40 mil novos casos de AIDS nos últimos cinco anos, ³ o que 
juntamente com o estigma já existente sobre a doença, parece vir contribuindo para a 
manutenção de receios e temor quanto à possibilidade de contaminação. 
No âmbito da saúde bucal, sabe-se de diversas lesões bucais associadas à infecção 
provocada pelo HIV-AIDS, tais como as doenças periodontais necrosantes, infecções 
oportunistas (herpes e candidíase), leucoplasia pilosa, sarcoma de Kaposi, linfoma não 
Hodgkin, dentre outras. 4 Uma doença de tal impacto constitui um grande problema de 
saúde pública no âmbito de atuação do Cirurgião-dentista, e tem tido um grande reflexo 
na sociedade contemporânea, tanto como uma doença quanto como uma fonte de 
discriminação. E os estudos têm revelado a dificuldade de pacientes com HIV/AIDS 
obterem acesso aos serviços odontológicos necessários quando os mesmos relatam 
seu estado de soro positividade ao profissional ou quando apresentam sinais clínicos 
da doença. 5 A recusa de atendimento por parte de Cirurgiões-dentistas é mascarada 
por argumentos técnicos ou outro tipo de esquiva. Muitos profissionais criam situações 
que impedem o início ou a continuidade do tratamento ou encaminham o paciente a 
outro profissional sem motivo justificável. 6 
De um lado, têm-se as preocupações legítimas dos profissionais quanto ao risco 
ocupacional ao HIV e, por outro, a persistência de estigmas que contribuem para 
aumentar a resistência dos serviços de saúde ao atendimento a pacientes com 
HIV/AIDS. 
Em função do exposto, ainda se faz necessário estudar os efeitos disso, no 
comportamento prático dos profissionais da Odontologia para que se possam conhecer 
os reais significados do que ainda exerce obstáculos para o atendimento a este grupo 
de pessoas, bem como à adoção de atitudes adequadas ao estabelecimento de 
medidas de biossegurança com vistas a coibir ou minimizar os riscos de contaminação. 
Essas situações estimularam a realização do presente estudo, envolvendo profissionais 
da odontologia que exercem a profissão em Natal, na perspectiva de subsidiar as 
Instituições formadoras desses – Universidades e Faculdades na oferta de 
componentes curriculares que capacitem para a consciente atenção ao paciente soro 
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positivo, bem como aos serviços, tanto público quanto privado para que possam ofertar 
acolhimento e atendimento sem preconceito e discriminação. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa consiste de um estudo transversal, descritivo e analítico. O foco de análise 
foi dirigido aos 2 339 Cirurgiões-dentistas (CD’s) sediados na cidade de Natal-RN, 
buscando conhecer as atitudes destes frente ao atendimento a pacientes portadores de 
HIV-AIDS. A pesquisa foi realizada em observância à Resolução nº 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde- CNS, que trata das normas e regulamentos para pesquisas 
envolvendo seres humanos. Todos os sujeitos incluídos na amostra, antecedendo a 
pesquisa concordaram com a participação e assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido – TCLE. O estudo desenvolveu se após emissão do parecer favorável do 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN sob o nº 3.552.088/2019. 
Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário semiestruturado encaminhado aos 
CD’s através do Conselho Regional de odontologia – RN, o qual continha questões 
abertas e fechadas, tendo-se registrado o retorno de 59 do total de enviados. Os dados 
obtidos foram analisados e processados através do Software SPSS, a partir do qual se 
calcularam as estatísticas descritivas (médias e percentuais). 
Os dados qualitativos foram analisados na perspectiva de captar-se o entendimento e a 
visão do Cirurgião-dentista acerca do atendimento a pacientes portador do vírus HIV, 
utilizando-se a Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que consiste em 
apresentar os resultados sob a forma de um ou vários discursos-sínteses, escritos na 
primeira pessoa do singular, expediente que visa expressar o pensamento de uma 
coletividade, como se esta coletividade fosse o emissor de um único discurso. 17 
Assim, procedeu-se com o agrupamento das respostas em duas categorias: 
“Obediência e confiança às normas de biossegurança” e, “Sentimento de necessidade 
de reforço às medidas de biossegurança”, a partir das falas ai contidas, extraiu-se a 
ideia principal do que o conjunto dos discursos, em essência expressava. Por 
categorização entenda-se como uma maneira de organizar as entidades de 
determinado universo, em grupos ou categorias, com um propósito específico 18, neste 
caso, organizar as verbalizações de modo a ser possível identificar a convergência das 
ideias, e assim, a partir da captura da essência dos discursos, possibilitar a construção 
de um que represente a ideia do coletivo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Responderam ao questionário 59 Cirurgiões-dentistas, dos quais 35 (59,3 %) eram do 
sexo feminino e 24 (40,7 %) do sexo masculino. Conforme apresenta a tabela 1. A faixa 
etária variou de 23 a 70 anos para homens, com média de 40,7 anos. Para o sexo 
feminino variou de 24 a 61 anos, média de 34,8 anos para este grupo. 
No tocante ao tempo de exercício profissional, a maior parte dos pesquisados 
apresentavam mais de 10 anos de exercício. A distribuição do tempo de exercício em 
função do sexo encontra se na Tabela 2. 
Quando se referiu ao tipo de instituição onde obtiveram o diploma, se pública ou privada, 
86,4 % (51) dos profissionais eram oriundos de escola pública e apenas 13,6 % (8) 
estudaram em escola privada. 
Na tabela 3 tem-se a distribuição das respostas aos itens do questionário, nove ao todo, 
elaboradas com vistas a conhecer a capacitação dos profissionais a respeito de 
possíveis condutas assumidas no atendimento a portadores de HIV/AIDS, assim como 
se os mesmos receberam formação satisfatória acerca dessa doença, se consideram 
os serviços público/privados oferecem condições satisfatórias para o atendimento a este 
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grupo populacional; se consideram as medidas de biossegurança adotadas na rotina 
clínica, suficientes e eficazes, se utilizariam medidas diferentes ao tomar conhecimento 
que o paciente era soropositivo, se concordavam em existir centros especializados para 
atendimentos a estes pacientes, bem como se o CD poderia recusar o atendimento e 
proceder com o encaminhamento do paciente para serviços especializados. 
Quando se referiu ao tipo de instituição onde obtiveram o diploma, se pública ou privada, 
86,4 % (51) dos profissionais eram oriundos de escola pública e apenas 13,6 % (8) 
estudaram em escola privada. 
Na tabela 3 tem-se a distribuição das respostas aos itens do questionário, nove ao todo, 
elaboradas com vistas a conhecer a capacitação dos profissionais a respeito de 
possíveis condutas assumidas no atendimento a portadores de HIV/AIDS, assim como 
se os mesmos receberam formação satisfatória acerca dessa doença, se consideram 
os serviços público/privados oferecem condições satisfatórias para o atendimento a este 
grupo populacional; se consideram as medidas de biossegurança adotadas na rotina 
clínica, suficientes e eficazes, se utilizariam medidas diferentes ao tomar conhecimento 
que o paciente era soropositivo, se concordavam em existir centros especializados para 
atendimentos a estes pacientes, bem como se o CD poderia recusar o atendimento e 
proceder com o encaminhamento do paciente para serviços especializados. 
A compilação das respostas ao questionamento, sobre se consideravam suficientes e 
eficazes as medidas de biossegurança adotadas, e se modificariam alguma atitude 
empregada na rotina, permitiu identificar o cerne que norteia a compreensão e a atitude 
dos Cirurgiões-dentistas de Natal frente a pacientes soropositivos. Percebe-se que os 
profissionais, enquanto coletivo, estão cientes sobre os meios de contaminação, sobre 
as medidas de proteção e barreira contra infecção e mostraram uma tendência inicial 
de obediência às normas e concordância sobre a importância dessas medidas e de que 
o seu uso independe de se tratar de um paciente HIV/AIDS ou não, conforme transcrito 
em sequência: 
“O contagio só acontece com contato com fluidos corporais. Medidas de biossegurança 
devem ser adotadas em todos os pacientes, possuindo eles HIV ou não.” (Cirurgiões-
dentistas, Natal, 2019). 
Não obstante essa predominância de entendimento coletivo percebe-se a influência do 
estigma sobre a doença nas entrelinhas das respostas, quando afirmam que o temor e 
receio de contaminação permanece mesmo com o uso de medidas de barreira, 
conforme transcrito: 
“Porque raramente a gente sabe quando o paciente é HIV positivo, e, sendo ou não, 
sempre estamos expostos, e em contato com sangue e saliva do paciente, que por mais 
que tenhamos todo o EPI ainda nos sentimos expostos”. (Cirurgiões-dentistas, Natal, 
2019). 
Muitos dos profissionais pesquisados relataram o sentimento de que se soubessem 
previamente da condição sorológica do paciente mudariam sua atitude em relação a ele, 
e reforçariam as medidas de barreira contra infecção, como explicito: 
“Duas luvas, ainda mais atenção, apesar de saber que devemos ter precauções com 
todos os pacientes.”... “Atenderia com luvas cirúrgicas.”... “Duas luvas e duas 
máscaras.”... “Atender em horário diferenciado, último paciente.” (Cirurgiões-dentistas, 
Natal, 2019). 
Contudo, os mecanismos de transmissão já estão cientificamente bem estabelecidos, e 
se dão basicamente por contato sexual sem proteção de preservativo, através de 
transfusões sanguíneas, transmissão de mãe para filho durante o parto ou 
amamentação ou ainda com uso de seringas ou materiais perfuro-cortantes não 
esterilizados. 22 Não há até então evidencia cientifica de que o contato com a saliva 
especialmente, tenha alto potencial de transmissão que justifique esse comportamento 
em relação a pacientes soropositivos. E o fato de se sentirem expostos mesmo com uso 
de medidas de barreira contra infecção, leva a crer que esse sentimento seja 
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relacionado, não somente ao cuidado em não se envolver em um acidente ocupacional, 
mas de que este ocorra com paciente soropositivo em função do estigma e da 
discriminação que cercam esses pacientes. 
A Constituição Brasileira assegura as pessoas contaminadas com HIV, assim como todo 
e qualquer cidadão brasileiro, têm obrigações e direitos garantidos; entre eles, estão à 
dignidade humana e o acesso à saúde pública. Ainda nessa linha de pensamento, o 
Brasil possui legislação específica quanto aos grupos mais vulneráveis ao preconceito 
e à discriminação, se enquadrando nesse âmbito os portadores de doenças crônicas 
infecciosas como o HIV/AIDS. 
Além disso, em 1989, profissionais da saúde e membros da sociedade civil criaram, com 
o apoio do Departamento de IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais, a Declaração dos Direitos 
Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da AIDS que entre suas diretrizes 
estabelece que todo portador do vírus da AIDS, tem direito à assistência e ao 
tratamento, dados sem qualquer restrição, garantindo sua melhor qualidade de vida e 
que nenhum portador do vírus será submetido a isolamento, quarentena ou qualquer 
tipo de discriminação. 
Mesmo com todos esses avanços em relação às pessoas portadoras de HIV/AIDS, é 
evidente que o estigma da doença ainda exerce uma influencia negativa sobre as 
atitudes dos Cirurgiões-dentistas da cidade de Natal, quando do atendimento a esses 
pacientes, evidenciando que há necessidade de que os profissionais busquem 
conhecimento e consigam desmistificar e superar essas barreiras que impedem um 
atendimento qualificado a esse grupo de pessoas. 
  
 
Conclusão 

 
Os Cirurgiões-dentistas da cidade de Natal demonstraram conhecimento de modo geral 
sobre HIV-AIDS, considerando-se aptos a reconhecer sinais e sintomas da doença no 
âmbito de sua atuação profissional, as formas de transmissão, assim como reconhecem 
os métodos e técnicas de barreira contra contágio. No entanto, pelas atitudes expressas 
por esses profissionais ainda existe uma forte influência do estigma social levando-os a 
assumir atitude de negação da eficiência das medidas de biossegurança, assim como 
buscando reforça-las de alguma maneira de forma a se sentir mais seguro frente à 
possibilidade de contágio. 
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TÍTULO: A iniciação científica na formação de profissionais pesquisadores: investigando 

a função física e suas relações com a sarcopenia 

Resumo 

Durante o envelhecimento ocorre declínio gradual da massa muscular no corpo humano 
afetando a força e funcionalidade do indivíduo, características relacionadas com o 
quadro de sarcopenia. Já se observa que a prevalência da sarcopenia aumenta 
paralelamente ao envelhecimento da população em todo o mundo, afetando 
diretamente a saúde e qualidade de vida. Compreender o declínio da massa muscular, 
força muscular e seu limite crítico se apresenta como alternativa importante para manejo 
de atenção sobre o tratamento e prevenção da sarcopenia. O objetivo deste estudo é 
avaliar a massa muscular esquelética e função física de adultos e idosos, sem doenças 
crônicas e compreender sua aplicabilidade na compreensão da sarcopenia nesta 
população. Estudo transversal, com adultos e idosos de ambos os sexos, sem doenças 
crônicas, que estão agendados para a realização de exames de TC ou RM no Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL). Sendo utilizado o valor de Área Muscular 
Esquelética (SMA) para determinação de ponto de corte nesta população. Com isso, 
espera-se, com os resultados do presente projeto, uma melhor detecção de baixa massa 
muscular esquelética na população brasileira. Desta forma, será possível melhorar a 
avaliação de sarcopenia na nossa população e sua relação com o estado de saúde. 
 
Palavras-chave: sarcopenia, força muscular, massa muscular, adultos e idosos 

TITLE: Cutting points proposition for skeletal musculature and sarcopenia evaluation in 

brazilian adults and elderly 

Abstract 

During the aging process a gradual muscle mass decline occurss in the human body 
affecting the individual’s strength and functionality, characteristics related with 
sarcopenia. It is already observed that the prevalence of sarcopenia increases in parallel 
to the world’s population, directly affecting health and quality of life. To comprehend the 
decline in muscular mass, muscle strength and its critical limit, presents as an important 
alternative to attention management and sarcopenia prevention. The purpose of this 
study is to evaluate skeletal muscle mass and physical function in adults and elderly, 
with no chronic diseases and comprehend its applicability in the understanding of 
sarcopenia in this population. Cross sectional study, with adults and elderly from both 
genders, with no chronic diseases, who are scheduled for CT or MRI exams at Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL). Using the values of Skeletal Muscle Area (SMA) to 
determine a cut-off point in this population.Therefore, it’s expected that, with the results 
of the present project, there’s a better detection of low skeletal muscle mass in the 
brazilian population. Thus, it will be possible to enhance sarcopenia evaluation in our 
population and its relation with the health state. 
 
Keywords: sarcopenia, muscle strength, muscle mass, adults, and elders 
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Introdução 

Durante o envelhecimento observa-se uma redução gradual da massa muscular e esta 
perda pode afetar a força e funcionalidade do músculo, tais características foram 
observadas pelo Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas 
(EWGSOP) com objetivo de caracterizar a sarcopenia e definir protocolos de análises 
sobre os indivíduos (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). O mesmo consenso definiu que a 
perda da massa muscular esquelética deve estar relacionada ao declínio da força 
muscular. Isto vem sendo confirmado, pois já se observa que a prevalência da 
sarcopenia aumenta paralelamente ao envelhecimento da população em todo o mundo 
afetando diretamente em aspectos como quedas recorrentes, declínio funcional, baixa 
mobilidade e fraturas que prejudicam a realização de atividades cotidianas (KIM; CHOI, 
2013; SCHAAP et al., 2018). Apesar disso, ainda é possível verificar em diversos 
estudos as inúmeras dificuldades na compreensão do efeito da sarcopenia nos 
indivíduos, pois apesar de ser de consenso geral as alterações que ela causa, já foi 
visualizado que mudanças nos seus parâmetros avaliativos podem causar diferenças 
na sua prevalência entre homens e mulheres (BRUYÈRE et al., 2016; DODDS et al., 
2015). Isto também foi observado em outros estudos que demostraram a grande 
variabilidade de pontos de cortes em pesquisas e como isso pode afetar diretamente o 
diagnóstico de sarcopenia (FOX et al., 2015). A sarcopenia vem sendo caracterizada 
como uma síndrome complexa relacionada tanta pela perda da massa muscular - 
causada pelo envelhecimento - como também pelo estilo de vida (KELLER, 2019). Esse 
conceito vem sendo bastante usado em diversos estudos, pois por meio dele é viável 
identificar e padronizar o diagnóstico para a sarcopenia que apesar dessa padronização 
ainda é constantemente subnotificada, principalmente na prática clínica (REIJNIERSE 
et al., 2017). Por essa razão, desde a publicação do consenso europeu diversos estudos 
apontaram melhor comparação entre os seus resultados na pesquisa e prática clínica 
(WITHAM; STOTT, 2019). Para avaliação da massa muscular esquelética os estudos 
sugerem o uso de Absorciometria de Raio-x de dupla energia (DEXA), Tomografia 
Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética (RM) como métodos de referência 
para avaliação qualitativa e quantitativa da massa muscular – ambos métodos obtidos 
por imagem - como demostrado por Albano et. al., (2020) esses métodos possuem uma 
maior acurácia, porém não existe ainda na literatura um valor de ponto de corte bem 
definido para suas aplicações na prática clínica para a sarcopenia (ALBANO et al., 
2020). Diante disso, este trabalho pauta-se na compreensão quantitativa da massa 
muscular através de utilização de tecnologias de avaliação corporal por métodos de 
imagem – Ressonância Magnética e Tomografia computadorizada - que auxiliam na 
dimensão quantitativa da massa muscular esquelética. O objetivo deste estudo surge 
da necessidade de valores de referência para baixa massa muscular na identificação da 
sarcopenia na população de adultos e idosos brasileiros. Para isso, utilizando-se dos 
dados de massa muscular disponíveis com a finalidade de propor pontos de corte para 
avaliação da musculatura esquelética. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo transversal com adultos e idosos de ambos os sexos com idade 
maior ou igual a 18 anos. O convite ocorreu nas dependências do Centro de Diagnóstico 
por Imagem (CDI) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) em pacientes que já 
estavam agendados para realização de Tomografia Computadoriza (TC) ou 
Ressonância Magnética (RM). Foram utilizados como critérios de inclusão no estudo: 
não ter limitações físicas para deambulação (caminhar) e apresentar condições 
cognitivas para compreender as etapas do estudo e assinar concordância. O exame do 
indivíduo de TC ou RM deveria incluir a região do abdômen, independente do uso de 
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contraste, para viabilizar a avaliação da composição corporal. Foram excluídos os 
pacientes que possuíam doenças crônicas concomitantes (AIDS, doenças hepáticas, 
diabetes mellitus, tuberculose pulmonar, doença cardíaca, doenças da tireoide, artrites, 
doenças pulmonar, doenças alérgicas, asma brônquica, doença renal, neoplasias, 
doença cerebrovascular); estivessem em uso de medicamentos que alteram a 
composição corporal (diuréticos e corticoides); ou presença de ascite, edema 
subcutâneo e variações anatômicas que impossibilitassem a interpretação das imagens 
de TC ou RM. Foram informados os riscos e benefícios da participação no projeto e 
assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, ficando 
uma com o paciente e outra com a equipe de pesquisa. Foram coletados dados clínicos 
e sociodemográficos a partir de um formulário semiestruturado. Os Indicadores 
sociodemográficos identificados foram: sexo, idade, etnia, escolaridade, renda per 
capita, hábitos de fumo, consumo de bebida alcoólica. Foram coletadas informações 
referentes à indicação clínica para a realização do exame de tomografia 
computadorizada e possíveis alterações nas imagens de TC que pudessem inviabilizar 
a quantificação do volume muscular, sendo confirmadas a partir do laudo do médico 
radiologista. Quanto a análise estatística, foi realizado o teste de normalidade de 
Kolmogorov-Smirnov para a área da massa muscular esquelética e uma análise 
descritiva dos dados. Foi realizado o cálculo do percentil 25 através do SPSS versão 
20.0 para definir o ponto de corte para baixa massa muscular. 
 
Resultados e Discussões 

 
Na tabela 1 estão demostradas as características demográficas e clínicas dos 
participantes. O estudo contou com a participação de 105 (n=105) pacientes. A idade 
dos participantes variou entre 18-72 anos sendo a maior parte do sexo feminino (54,4%) 
com uma com uma média de idade de 42,11 (desvio padrão 15,49). Foram realizados 
dois tipos de exames, Tomografia Computadorizada e Ressonância magnética, sendo 
o primeiro exame realizado por 58,8% dos participantes. As principais indicações para 
realização do exame por imagem foram: lombalgia (29 pacientes), seguido de litíase 
renal (14 pacientes) e dor abdominal (10 pacientes), já os demais foram por motivos 
diversos. A literatura demostra que existe forte relação entre a sarcopenia e o músculo 
esquelético (GILLIGAN et al., 2020). A quantificação dessa massa muscular na 
população tem sido associada ao corte transversal a nível de L3, pois possuem forte 
associação com a massa muscular total. Esses valores são demostrados através do uso 
de TC e nos fornecem os valores da Área de Massa Muscular Esquelética (SMA) 
(ROLLINS et al., 2020). Então, o uso da SMA na avaliação pode fornecer relações sobre 
a possível diminuição da massa muscular nos pacientes. Sabendo disso, após a 
realização dos exames de imagem foi feita análise sobre os valores encontrados de 
SMA. Para determinação do ponto de corte da SMA foi utilizado o percentil 25 e 
analisada a distribuição na população estudada para avaliar a baixa massa muscular 
esquelética nos participantes, o valor de percentil 25 sugeriu um ponto de corte para 
SMA >114,5 cm² na população, sendo classificados com baixa massa muscular os 
pacientes abaixo desse valor representado por 25,8% dos participantes. Os valores de 
SMA variaram entre 72,12-252,1 cm². Estudos tem considerado fortes relações entre a 
função muscular e massa muscular esquelética e como esses valores podem ser 
usados para definir pontos de corte em populações saudáveis, normalmente, definidos 
através de dois desvios-padrão abaixo da média encontrado (FIELDING et al., 2011; 
KELLER, 2019). Entretanto, devemos mencionar a influência genética e ambiental sobre 
a massa muscular, pois existem diferenças na massa muscular esquelética entre 
populações, afetadas pelo gênero, etnia, raça, estatura, entre outros fatores. Além disso, 
a avaliação da composição corporal pelos métodos de imagens utilizados podem sofrer 
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influência sobre o idade, estado nutricional, sexo, histórico clínico (FOSBOL; ZERAHN, 
2015). Apesar disso, existem diversos métodos de avalição da massa muscular 
esquelética disponíveis, voltados para pesquisa e clínica, variando no custo, 
complexidade e disponibilidade (HEYMSFIELD et al., 2015). São utilizadas diversas 
ferramentas para determinar a massa muscular, como uso de DEXA, TC e RM todos se 
apresentam como métodos bastantes precisos na determinação deste componente. 
Apesar do DEXA ser um método bastante utilizado, existem fortes limitações sobre seu 
uso para determinar a massa muscular esquelética, pois já foram associados a fortes 
variações entre os seus valores encontrados (BUCKINX et al., 2018). Enquanto o uso 
de TC e RM são amplamente usados em tratamento clínicos de rotina e permitem a 
quantificação da massa muscular esquelética, assim como, a sua composição muscular 
(GILLIGAN et al., 2020). Dentre os diversos componentes nos quais a massa muscular 
está presente, existem aqueles relacionados aos membros - braços e pernas – divido 
pela altura em metros quadrados (BAUMGARTNER et al., 1998). Enquanto, os valores 
da SMA têm sido associados com forte relação com a massa muscular esquelética total, 
através de cortes transversais a nível das vértebras lombares, obtidos por exames de 
imagens (HAMAGUCHI et al., 2016). Existem estudos com população idosa brasileira 
que determinaram pontos de corte apenas relacionadas a massa muscular apendicular 
(MMA) com objetivo de classificação da sarcopenia nessa população, utilizando 
percentil 20 e os critérios adotados pelo Consenso Europeu sobre Definição e 
Diagnóstico da Sarcopenia em Idosos, encontrando um ponto de corte de <6.47 Kg/m² 
em mulheres e <8.76 Kg/m² em homens. (UDE VIANA et al., 2015). Outros valores de 
pontos de corte foram encontrados, mas novamente volta-se para determinação da 
massa muscular apendicular, diferentemente do outro, este estudo foi realizado em uma 
população totalmente asiática, com valores de <20 Kg para homens e <15Kg para 
mulheres (STUDENSKI et al., 2014). Já em relação ao uso da área muscular esquelética 
não tem sido encontrado na literatura para avalição muscular na população brasileira, 
principalmente relacionada a sarcopenia. Foi encontrado um estudo sobre determinação 
de pontos de corte para músculo esquelético em população norte-americana saudável 
relatando o uso da SMA pela adoção da TC em níveis da L10-L5, com objetivo de 
analisar e comparar valores de referência para L3, tais análises levaram em 
consideração a especificidade, precisão e sensibilidade determinando uma média entre 
83,5-128 cm² em mulheres e 131,7-195,2 cm² homens (DERSTINE et al., 2018). Porém, 
os mesmos autores reforçam o uso da TC abdominal, principalmente a nível de L3, 
como medida mais confiável para a determinação de níveis de massa muscular em 
indivíduos. Apesar da avaliação da massa muscular esquelética ser utilizada através de 
diversos métodos de imagem, o uso da TC vem se demostrando mais adequado para 
medir a massa muscular esquelética, pois é bastante usada como parte de diagnóstico 
pré-operatório e acompanhamento (HAMAGUCHI et al., 2016), viabilizando a utilização 
destes resultados para acompanhamento da diminuição da massa muscular 
esquelética. Além disso, o uso da TC para avaliação da sarcopenia e miosteatose tem 
crescido, se tornando ascendente com uso em pesquisas, onde os valores de referência 
para avaliação transversal se dão através da terceira vertebra lombar. Dessa forma, os 
resultados utilizados neste projeto reforçam as ideias do uso de exames de imagens de 
maneira oportunista para auxiliar na identificação de pacientes com baixa massa 
muscular esquelética, sem causar prejuízos ao paciente e auxiliar no desenvolvimento 
de triagem e diagnóstico da sarcopenia na população (ALBANO et al., 2020). Com isso, 
pode auxiliar na construção de pontos de cortes para a população brasileira, 
principalmente pela inexistência desse valor nessa população. Uma das dificuldades 
apresentadas foi a incapacidade de medir a força de pressão palmar em algumas 
situações, como a presença do acesso do contraste para realizar o exame de TC, dor, 
local da realização do exame ou qualquer outro motivo que trouxesse desconforto para 
o paciente. Diante disso, não foi possível realizar os exames de pressão manual e 
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velocidade de marcha, apesar da grande praticidade, portabilidade e simplicidade dos 
métodos. Por isso, não encontramos diferenças significativas em relação a pressão 
manual entre os sexos, nem em relação a velocidade de marcha. Apesar da avaliação 
da massa muscular ser realizada por métodos considerados padrão-ouro, uma das 
limitações apresentadas refere-se a falta de estudos com população brasileira 
disponíveis na literatura para fins de comparação entre os valores de pontos de corte 
para área de massa muscular esquelética e apesar da amostra ser representada por 
um n=105 existe a necessidade de uma amostra maior e mais representativa da 
população brasileira para reforçar os achados. 
 
Conclusão 

 
Em síntese, o valor encontrado de ponto de corte para diminuição da massa muscular 
esquelética foi de 114,5 cm². Confirmando os achados de que o uso de tomografia 
computadorizada e ressonância magnética podem ser utilizados para auxiliar no 
monitoramento da diminuição da massa muscular na população que cada vez mais se 
torna maior em adultos-idosos. Desta forma, será possível melhorar a avaliação clínica 
da sarcopenia na nossa população brasileira e sua relação com o estado de saúde. 
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TÍTULO: Evidências científicas no cuidado de enfermagem ao Recém-nascido em uso 

de fototerapia 

Resumo 

A icterícia neonatal, de acordo com Khurshid e Medves (2018), caracteriza-se pela 
coloração amarelada na pele e mucosas ocasionada pela elevação dos níveis séricos 
de bilirrubina total acima de 5mg/dl, caracterizando o quadro clínico de 
hiperbilirrubinemia, e o tratamento mais largamente utilizado é a fototerapia. O presente 
trabalho,buscou-se pesquisar as evidências científicas no cuidado de enfermagem ao 
recém-nascido em uso de fototerapia,com o objetivo de consolidar a prática baseada 
em evidências. O método utilizado foi revisão integrativa. Tendo em vista os estudos 
sobre o tema, é notório que apesar dos constantes avanços da trajetória dos cuidados 
ao RN em fototerapia, sua prática ainda não ocorre como deveria, no que diz respeito 
aos parâmetros necessários identificados na literatura para sua correta execução, 
devido à reduzida associação do conhecimento científico com a prática. Portanto, 
sabendo que cabe a enfermagem a detecção desta condição, assim como os cuidados 
específicos a este RN, é imprescindível o conhecimentos acerca da temática. Para que 
o cuidado seja sistematizado e pautado nas melhores evidências, é preciso um maior 
quantitativo de estudos sobre a temática, com o fim de contribuir para padronização e 
construção de protocolos para o manuseio correto da fototerapia, trazendo subsídios 
para futuros treinamento e com a finalidade principal de melhorar a assistência de 
enfermagem ao recém nascido em uso de fototerapia. 
 
Palavras-chave: Assistência de Enfermagem;Fototerapia;Recém-nascidos;Icterícia 

neonata 

TITLE: Scientific evidence in nursing care for newborns using phototherapy 

Abstract 

Neonatal jaundice, according to Khurshid and Medves (2018), is characterized by 
yellowish coloration on the skin and mucous membranes caused by the elevation of 
serum levels of total bilirubin above 5mg / dl, characterizing the clinical picture of 
hyperbilirubinemia, and the most common treatment. widely used is phototherapy. The 
present study sought to research the scientific evidence in nursing care for newborns 
using phototherapy, with the aim of consolidating evidence-based practice. The method 
used was an integrative review. In view of the studies on the subject, it is clear that 
despite the constant advances in the care of newborns in phototherapy, their practice 
still does not occur as it should, with regard to the necessary parameters identified in the 
literature for its correct execution, due to the reduced association of scientific knowledge 
with practice. Therefore, knowing that nursing is responsible for detecting this condition, 
as well as specific care for this NB, it is essential to have knowledge about the theme. In 
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order for care to be systematized and based on the best evidence, a greater number of 
studies on the subject is necessary, in order to contribute to the standardization and 
construction of protocols for the correct handling of phototherapy, bringing subsidies for 
future training and for the purpose of improving nursing care for newborns using 
phototherapy. 
 
Keywords: Nursing Care; Phototherapy; Newborns; Neonatal jaundice 

Introdução 

Estudos demonstram que um dos diagnósticos mais frequentemente realizados por 
neonatologistas é a icterícia neonatal, ou hiperbilirrubinemia , acomete cerca de 80% 
dos recém nascidos pré termo e a termo, conforme citado por Vieira, 2012. Este estudo 
pretende identificar a partir de evidências na literatura, como se delineia o cuidado de 
enfermagem ao RN em fototerapia, pois este RN exposto à fototerapia pode apresentar 
sinais e sintomas específicos, como diarréia; aumento de perdas água por conta da 
superfície corporal exposta que somada a má administração do aleitamento materno 
pode levar a desidratação; susceptibilidade à hipertermia e à hipotermia, devido seu 
corpo está diretamente exposto á luz, erupções cutâneas e eritema; escurecimento da 
pele chamada de síndrome do bebê bronzeado; queimaduras, isso ocorre quando não 
se prescreve a irradiância necessária, hemólise leve; plaquetopenia e danos retinianos. 
Por essas alterações serem preveníveis e detectadas pela equipe de enfermagem do 
setor, se faz necessários estudos mais atuais, para que seja possível uma prática 
baseada em evidências, a fim de trazer subsídios para futuros treinamentos,assim, 
melhorando o cuidado proporcionado aos RN em fototerapia. Ferreira et.al. (2017) 
afirmam que, somente no Brasil, 250 mil casos de icterícia neonatal evoluem para as 
formas mais graves a cada ano, a chamada Kernicterus, a qual pode trazer dados 
neurológicos irreparáveis. Portanto, torna-se necessária a investigação da icterícia, nas 
primeiras 24 horas de vida ou à medida que os níveis séricos de bilirrubina se 
apresentarem mais intensos .O tratamento mais utilizado é a fototerapia, a qual atua no 
organismo do RN por meio da fotoisomerização, em que se dá a transformação 
fotoquímica da estrutura da molécula da bilirrubina em produtos hidrossolúveis 
passíveis de eliminação renal e hepática. Somente a bilirrubina que está próxima à 
superfície da pele será alterada diretamente pela luz (MAISELS. et al., 2007). Além 
disso, a fototerapia é administrada por diferentes métodos, diferindo entre si pela 
intensidade de luz sobre o neonato e área corporal exposta à irradiância. Os modelos 
largamente utilizados na clínica, bem como no alojamento conjunto, são Bilitron® e 
Bilispot® e fototerapia convencional, cada um com sua especificidade quanto a distância 
do RN ao foco de luz, irradiância, espectro de luz e tempo de manutenção. Não obstante, 
os benefícios da fototerapia, para ser atingido sua plena finalidade é necessário que a 
equipe de enfermagem, profissionais que prestam cuidados diretos aos RNs, levem em 
consideração fatores essenciais como: superfície corporal exposta à luz, a distância 
adequada entre o RN e a fonte luminosa; a irradiância do aparelho de fototerapia e ainda 
os cuidados com o neonato, desde a orientação sobre o contato dos pais com o RN, a 
proteção ocular do RN, o controle dos sinais vitais e o balanço hídrico (ALMEIDA, 
NADER, DRAQUE, 2010). Sob essa perspectiva tem-se como questão de pesquisa: 
quais as evidências científicas na literatura que norteiam o cuidado de enfermagem ao 
RN em uso de fototerapia?. 
 
Metodologia 

 
O presente estudo se dá pela construção de uma revisão integrativa de literatura, pela 
qual consiste em integrar o conhecimento de diversos estudos sobre esta temática, 
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visando ter uma perspectiva aprofundada de forma sistematizada e ordenada, a fim de 
delinear a fundamentação clínica para a prática baseada em evidências, conforme 
Mendes, Silveira e Galvão (2010). Devido ao reduzido quantitativo de artigos sobre a 
temática nos últimos 5 anos, a solução para foi aumentar esse espaço de tempo para 
10 anos, a fim de obter uma amostragem mais abrangente acerca do tema. Foi utilizada 
para revisão de literatura a pesquisa nas bases de dados : Scopus, Web of Sciense, 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Medical Literature 
Analysisand Retrieval System Online (MEDLINE/PUBMED), LILACS (Literatura Latino-
americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Science Direct. Os acessos a estas 
bases aconteceram por meio do acesso remoto ao portal de periódicos do Centro de 
Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), e da Comunidade Acadêmica 
Federada (CAFe) à qual os pesquisadores estão vinculados. A priori a população será 
composta por artigos, cuja abordagem em seu título seja condizente á temática do 
estudo. A posteriori da leitura do título, foram retirados artigos que não contemplam a 
temática, e então, lido o resumo, que deteve dos mesmo critérios supracitados. Em 
continuidade, foi lido também os artigos na íntegra, a fim de ser analisado mais 
detalhadamente. Os critérios de inclusão do estudo foram pesquisas disponíveis na 
íntegra em idiomas inglês, português e espanhol, publicados no período de janeiro de 
2000 a julho de 2020, os quais, possuindo como assunto principal, aqueles expresso 
pelos seus descritores. Foram excluídos: cartas ao editor, resumos, revisões editoriais, 
opinião de especialistas, capítulo de livro, teses e dissertações. Para guiar esta revisão, 
foram seguidas seis etapas propostas : definição da questão norteadora; delimitação 
dos critérios de inclusão e exclusão da amostra; determinação das informações 
essenciais extraídas dos artigos; avaliação dos resultados; síntese do conhecimento e 
discussão dos resultados (BOTELHO, CUNHA, MACEDO, 2011). Os descritores para a 
pesquisa foram extraídos do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Assistência de 
Enfermagem; Fototerapia; Recém-nascidos; Icterícia neonatal. Em seguida, os 
descritores correspondentes na língua inglesa serão consultados no Medical Subject 
Headings (MeSH). Para a busca, serão utilizados os operadores boleanos AND e OR, 
nos seguintes cruzamentos: 1) “Phototherapy AND (Infant, Newborn OR Nursing care) 
AND Nursing.” 2) “Phototherapy AND (Infant, Newborn OR Nursing care) AND Nursing 
AND Jaundice Neonatal”. Já para realizar a análise crítica dos dados, visando o alcance 
dos objetivos traçados foi realizada a análise de conteúdo segundo Bardin (2000), onde 
realizar-se-á a releitura na íntegra dos artigos, extração das informações principais, 
categorização dos dados e apresentação dos resultados. 
 
Resultados e Discussões 

 
Ao todo, foram encontrados 31 trabalhos nas bases de dados consultadas. Com a 
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão restaram 13. A partir da leitura dos 
resumos foram excluídos 3 estudos, obtendo-se uma amostra de 10 artigos para leitura 
na íntegra. Por fim, 10 artigos na amostra final e utilizados para a construção da revisão. 
Aliado a isso,na plataforma LILACS,foram achados 6 artigos,e estes, publicados a mais 
de 10 anos, isso mostra que ainda há poucos estudos novos desta temática, o que 
caracteriza-se como uma lacuna frente a elaboração desta revisão. Já na PUBMED 25 
artigos foram publicados nos últimos 5 anos abordando a temática, dentre esses, 
somente 6 artigos abrangeram os critérios de inclusão. Concomitante isso,a partir dos 
estudos demonstrados e conforme Campos (2008), o enfermeiro precisa zelar pela 
qualidade da assistência de enfermagem, treinando o olhar da equipe de enfermagem, 
com visualização humanizada de cuidar. Por isso, o RN submetido à fototerapia exige 
um cuidado especial da equipe multidisciplinar, principalmente, da equipe de 
enfermagem,a qual acompanha 24 horas por dia, exigindo assim profissionais 
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preparados para diagnosticar e intervir com agilidade e eficácia nas intercorrências. 
Mediante a necessidade de proporcionar uma assistência fundamentada em 
conhecimento científico e sistematizado ao RN em fototerapia e para a prevenção de 
possíveis complicações; há necessidade de identificar as lacunas de conhecimento em 
relação aos cuidados do RN em fototerapia, e isso originará subsídios para a 
implementação de medidas educativas com vistas à melhoria da qualidade da 
assistência. A equipe de enfermagem é composta por profissionais que recebem e 
preparam o recém nascido para a terapêutica, bem como, preparam os aparelhos que 
serão usados, focos de luz, as incubadoras, entre outros. Conforme Campos e Cardoso 
(2008), o profissional não pode esquecer-se da humanização, pois o cuidado não pode 
ser ultrapassado pela tecnologia. Sendo assim, a essência do profissional enfermeiro é 
a arte de cuidar. Então, ele torna-se indispensável, pois é um profissional que presta 
assistência integral e individualizada, proporcionando aos recém-nascidos e aos pais, 
uma terapêutica eficaz e de melhor qualidade. Em virtude das restritas publicações 
sobre o tema, é importante estimular o incentivo a novas pesquisas relacionadas ao 
tema, pois ainda encontramos discordâncias entre os materiais publicados, 
principalmente nos efeitos colaterais à longo prazo da aplicação da terapia. Os 
resultados aqui apresentados podem ser considerados como medidas preliminares para 
auxiliarem a implantação de protocolos de cuidados ao recém- nascido em tratamento 
da hiperbilirrubinemia (OLIVEIRA et al., 2011). DISCUSSÕES: A partir de evidências na 
literatura o cuidado de enfermagem ao RN em fototerapia, é importante salientar que 
apesar dos constantes avanços que permeiam a trajetória da fototerapia, é 
imprescindível observar que sua prática ainda não ocorre como convém, deixando 
lacunas no que diz respeito aos parâmetros necessários para sua correta execução, 
devido à falta de associação do conhecimento científico com a prática padronizada. 
Conforme o (Ministério da saúde, 2014) o termo RN de risco se refere àquele exposto a 
situações em que há maior risco de evolução desfavorável, que devem ser prontamente 
reconhecidas pela equipe de saúde, pois demandam atenção especial e prioritária. 
Mediante isso, sendo o RN pré termo um RN de risco, portanto a prematuridade sendo 
um dos fatores predisponentes á icterícia neonatal, deve-se promover um cuidado ainda 
mais sistematizado e integral, a fim da icterícia não evoluir para forma grave ou óbito. 
Diante disso, desperta a importância dos meios de diagnosticar a doença, sendo a 
principal o exame físico minucioso, por meio de métodos propedêuticos, bem como a 
inspeção (olhar para pele e ver as possíveis alterações) e palpação (digito pressão) e 
notar se ficou branca ou amarela o local da palpação. Desse modo, é possível identificar 
na literatura os parâmetros que devem ser obedecidos para o manejo ideal desse 
tratamento, dentre os quais é possível mencionar: o espectro da luz emitida; irradiância 
da fonte de luz; área da superfície corporal do bebê exposta à luz; distância entre o bebê 
e a fonte de luz, concentração sérica inicial de bilirrubina; mudança de decúbito; 
proteção ocular e reposição hídrica dos neonatos,conforme (FERREIRA; 
NASCIMENTO; VERÍSSIMO, 2009). Referente a essas evidências, conforme Carvalho 
(1996), quanto maior a irradiância emitida e a área exposta à luz, mais rápido pode 
acontecer o declínio nos níveis séricos de bilirrubina. Portanto, é aconselhável 
posicionar as lâmpadas a uma distância aproximada de 30 a 50 cm (para fototerapia 
convencional), verificando se todas as lâmpadas estão acesas, utilizar aparelhos com 
sete ou oito lâmpadas, substituindo uma ou duas lâmpadas fluorescentes brancas por 
azuis e posicionando-as no centro do aparelho. É importante atentar também, de acordo 
com Gomes et al. (2010), para proteger as lâmpadas com uma placa de acrílico, a fim 
de filtrar os raios ultravioletas e infravermelhos e evitar acidentes, além disso, substituí-
las quando alcançarem tempo de uso determinado pelo fabricante. Estudos 
demonstram que há uma relação direta entre a eficácia da fototerapia e a irradiância 
utilizada, que por sua vez, é relacionada à distância entre o paciente e a fonte de luz. A 
falta ou inadequada aferição da irradiância, e sua grande variação entre diferentes 
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aparelhos de fototerapia, pode justificar a diversidade de resposta à fototerapia. 
Consequentemente, é imprescindível ressaltar que sempre que a irradiância de um 
aparelho de fototerapia estiver abaixo de 3-5 uW/cm2/nm (menor dose clínica indicada), 
as lâmpadas deveriam ser trocadas, conforme (COLVERO, 2005). Para garantir esses 
cuidados, é necessário utilizar radiômetros, os quais verificam com precisão a 
irradiância e garantir este controle de qualidade. Contudo, ainda há controvérsias para 
a rotina verificação, podendo ocorrer a cada plantão, quando houver reposicionamento 
do foco ou diariamente e preferencialmente na fronte, no tronco e nos joelhos do RN 
(GOMES; TEIXEIRA; BARICHELLO, 2010). Já as demais medidas que devem ser 
adotadas para o RN submetido á fototerapia, deve-se atentar para a proteção da 
cabeça, pois a irradiância da luz pode ser um fator estimulante para reabsorção de 
cálcio, o que pode ocasionar a hipocalcemia e consequências graves ao recém-nascido 
(FERREIRA, A., 2018). Segundo (KARGAR, et al., 2014), é interessante inserir a 
verificação dos níveis séricos de cálcio na rotina de monitoramento. Dentre os cuidados 
que devem ser adotados, conforme (PAIVA, LIEBERENZ, 2017), a proteção ocular é 
primordial, pois evita lesões na retina que podem ser acometidas pela luz utilizada. Para 
isso, alguns autores sugerem a utilização de bandagens, panos para utilizar como 
vendas, e quando possível, os óculos próprios para este tratamento. Ademais, a 
literatura preconiza que a mudança de decúbito deve ser realizada a cada 2 ou 4 horas, 
com o objetivo de aumentar a área de exposição e evitar superaquecimento. Aliado a 
isso, recomenda-se evitar o uso de cremes, pomadas, emolientes ou óleos na pele,pelo 
risco de queimaduras. Existem ainda, divergências na literatura no que diz respeito à 
necessidade de o RN estar totalmente despido para a realização da fototerapia 
(GOMES; TEIXEIRA; BARICHELLO, 2010). , é importante ressaltar a avaliação do 
balanço hídrico do neonato, tendo em vista que o processo de fototerapia contribui para 
o aumento de perdas insensíveis de água e alterações no trato gastrointestinal o que 
pode representar um fator de risco para o desenvolvimento de desidratação. No tocante 
a amamentação é recomendada a retirada da proteção ocular, para permitir a 
oportunidade de estímulos tantos visuais, quanto sensitivos, e assim o estabelecimento 
do vínculo mãe bebê. Além desses, outros cuidados devem ser prestados ao RN 
durante a realização da fototerapia, entre eles: aferição do peso diário; verificar os sinais 
vitais de 2 em 2 horas, dando uma atenção maior a temperatura, devido à tendência a 
hipertermia ,conforme MENEZES,(2012). A participação da equipe de enfermagem é 
exposta como necessária na redução de barreiras de comunicação, bem como na 
implementação da prescrição terapêutica. 
 
Conclusão 

 
A partir dos resultados expostos, mostram que o enfermeiro, ao escolher trabalhar com 
recém-nascido com icterícia neonatal, precisa estar disposto a proporcionar cuidado 
individualizado ao paciente. A equipe de enfermagem precisa reconhecer os sinais e 
sintomas exibidos pelo recém-nascido, com vista a prevenir complicações e aumentar 
a eficácia da terapêutica. Conclui-se que o enfermeiro se apresenta como peça 
essencial no tratamento da icterícia neonatal, já que ela é quem planeja e programa as 
ações do cuidado. Portanto, este projeto é relevante por problematizar questões 
importantes no cuidado com o RN e acerca das evidências científicas no cuidado de 
enfermagem ao recém-nascido em uso de fototerapia. Logo, surge a necessidade de 
cuidados especiais e de profissionais capacitados para proporcionar uma melhor 
qualidade de assistência, em especial, os da enfermagem, que acompanham 
diariamente o neonato. Por fim, pretende-se, com este estudo, contribuir com a literatura 
já existente, bem como colaborar com o cuidado ao RN em fototerapia. Conforme 
(CAVALCANTE et al., 2015), o trabalho do enfermeiro em neonatologia é um constante 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2181 

 

desafio, pois requer vigilância, capacidade, respeito e sensibilidade para cuidar de 
pacientes em situação de vulnerabilidade. A qualidade do tratamento para icterícia 
neonatal poderá ser melhor se a equipe que acompanha o RN estiver preparada e 
capacitada. Dessa forma, há necessidade de implementar educação continuada da 
equipe para otimizar os resultados do tratamento prestado. A educação permanente de 
profissionais propõe a transformação das práticas no trabalho e deve estar baseada no 
diálogo e na reflexão crítica. São importantes para profissionais que atuam na atenção 
neonatal, principalmente para aqueles que manejam a fototerapia que necessitam ser 
orientados sobre normas e rotinas existentes, sendo conscientizados da necessidade 
de aderir às mesmas. Essas ações educativas podem levar os profissionais a pensar de 
forma problematizada em seu processo de trabalho e, assim, ampliar a qualidade do 
cuidado ofertado (ARAÚJO, 2013; PERES et al., 2016). No que diz respeito aos 
cuidados de enfermagem o RN exposto à fototerapia e a assistência adequada da 
equipe de enfermagem, se faz de extrema importância, pois acarreta em um menor 
tempo de internação, além de evitar possíveis sequelas irreversíveis. Dessa forma, o 
conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a condução dessa terapêutica é 
fundamental para a eficácia e a segurança do procedimento, que apesar de simples, 
pode trazer riscos aos pacientes. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO NÍVEL DA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 

NATAL/RN A RESPEITO DO DESCARTE DE MEDICAMENTOS DOMICILIARES - 

CONTINUIDADE DO ESTUDO 

Resumo 

As sobras de medicamentos, seja por prazo expirado ou falta de utilização, geralmente 
são armazenados pela população em suas residências devido à falta de informação 
sobre a destinação correta. O objetivo deste estudo é retratar o nível de conscientização 
da população do município de Natal/RN sobre o descarte de medicamentos e como esta 
população realiza o descarte de medicamentos vencidos ou em desuso. O levantamento 
dos dados vem sendo executado através da aplicação de questionário aos moradores 
do município, no ponto de coleta situado no Campus Universitário e de forma online. 
Dentre os entrevistados, somente 33,99% fazem o descarte correto em algum 
estabelecimento de saúde ou postos de coleta, enquanto o restante faz o descarte em 
locais inadequados como lixo comum, vaso sanitário e pia. Ao fazer uma análise nas 
respostas dos entrevistados, embora 55,17% acreditem que não estão descartando 
corretamente, o estudo aponta que os pontos de coletas não estão sendo suficientes 
para suprir toda a demanda e que faltam informações claras sobre esses locais, fazendo 
com que a população descarte de forma indevida. Em vista disso, é necessária a 
conscientização sobre o destino correto desses medicamentos, além dos riscos 
ambientais e impactos na saúde, ocasionados pelo descarte incorreto. Para minimizar 
esses impactos e colaborar com a conscientização da população faz-se necessário o 
uso racional de medicamentos, políticas que sejam empregadas nesse sentido através 
dos gestores... 
 
Palavras-chave: Conscientização. Descarte de Medicamentos. Medicamentos 

vencidos. 

TITLE: EVALUATION OF THE LEVEL OF AWARENESS OF THE POPULATION OF 

NATAL / RN REGARDING DISPOSAL OF HOME MEDICINES - CONTINUITY OF THE 

STUDY 

Abstract 

Leftover medications, either due to expiry or lack of use, are usually stored by the 
population in their homes due to the lack of information on the correct destination. The 
objective of this study is to portray the level of awareness of the population of the city of 
Natal / RN about the disposal of medicines and how this population discards expired or 
disused medicines. Data collection has been carried out by applying a questionnaire to 
residents of the municipality, at the collection point located on the University Campus 
and online. Among the interviewees, only 33.99% dispose correctly in some health 
establishment or collection points, while the rest dispose in inappropriate places such as 
common garbage, toilet and sink. When analyzing respondents' responses, although 
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55.17% believe they are not discarding correctly, the study points out that the collection 
points are not being sufficient to supply all the demand and that clear information about 
these locations is missing, causing the population discards it improperly. In view of this, 
it is necessary to raise awareness about the correct destination of these drugs, in 
addition to the environmental risks and impacts on health, caused by incorrect disposal. 
In order to minimize these impacts and collaborate with the population's awareness, it is 
necessary to use medicines rationally, policies that are used in this sense through 
managers, greater disclosure about the places of receipt and incentive by the State and 
companies 
 
Keywords: Awareness. Disposal of Medicines. Expired drugs. Disused drugs. 

Introdução 

O desenvolvimento da indústria farmacêutica e a ampliação do acesso aos 
medicamentos contribuem para o aumento do seu consumo e, consequentemente, seu 
acúmulo nos domicílios em todo o mundo (BARNETT-ITZHAKI et al., 2016). Este 
acúmulo possibilita a automedicação futura ou o descarte inadequado desses 
medicamentos. O desconhecimento da população e a falta de orientação por parte dos 
poderes públicos, ocasionados pela escassez de campanhas explicativas são a 
principal causa desse descarte inadequado (PINTO et al., 2014). 
A ampliação do acesso da população aos medicamentos gera também medicamentos 
dispensados além da quantidade necessária para o tratamento. Além disso, a 
deficiência da indústria em fabricar apresentações não condizentes com a duração do 
tratamento, amostras grátis distribuídas pelos laboratórios farmacêuticos como forma 
de propaganda, e o gerenciamento inadequado de medicamentos por parte de 
farmácias e demais estabelecimentos de saúde, ocasiona também o acúmulo desses 
resíduos (EICKHOFF; HEINECK; SEIXAS, 2009). 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2011) entre os 
diversos riscos associados ao descarte incorreto de medicamentos vencidos ou em 
desuso está a contaminação do solo, da água e dos alimentos; e a intoxicação de 
animais e de pessoas, em especial os grupos de pessoas carentes e crianças mais 
expostas, como é o caso dos frequentadores de aterros sanitários ou dos lixões que 
reutilizam medicamentos vencidos e descartados. 
Pensando nestes problemas, o projeto de extensão Descarte Consciente de 
Medicamentos de Uso Domiciliar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos (NUPLAM), 
em que esta pesquisa está atrelada, já tem coletado e dado o destino correto a mais de 
1500 kg de medicamentos vencidos ou em desuso. Além disso, a separação destes 
resíduos de acordo com as classes terapêuticas, para ter o conhecimento sobre os 
medicamentos mais descartados têm sido realizada, a fim de se conhecer o perfil de 
descarte. O projeto tem como objetivo orientar e ser uma importante ferramenta de 
educação em saúde para a população quanto ao descarte correto de medicamentos de 
uso domiciliar. 
Com base nos resultados obtidos a partir desta pesquisa, é possível a elaboração de 
propostas de políticas públicas que minimizem essa problemática do município, 
podendo futuramente se estender a todo Estado e até mesmo todo o País. Por essa 
razão, é imprescindível uma discussão sobre o gerenciamento de medicamentos de uso 
domiciliar vencidos ou em desuso, onde deve-se propor soluções que busquem minorar 
os problemas gerados por ele. Para isso, é necessário inteirar-se sobre o nível de 
conhecimento da população sobre o assunto e esta pesquisa tem como objetivo 
apresentar a situação atual de conscientização da população de Natal/RN em relação 
ao descarte de medicamentos de uso domiciliar e conhecimento sobre locais que 
recebem esses resíduos. 
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Metodologia 

 
Este estudo é de caráter exploratório e descritivo. A coleta de dados está sendo feita 
através da aplicação do questionário de forma presencial, em locais como Faculdade 
de Farmácia, Campus central da UFRN, estando atualmente interrompida devido à 
pandemia ocasionada pelo novo coronavírus; bem como de forma online, em utilização 
mesmo durante a pandemia, usando a plataforma Google Forms, sendo divulgado para 
várias outras regiões do município de Natal/RN. 
A aplicação do questionário teve início em Agosto de 2018 e os estudos iniciais já 
resultaram em um Trabalho de Conclusão de Curso. Para o relatório atual, os dados 
começaram a ser coletados em Março de 2020 e continua sendo realizada. Os 
participantes são voluntários e informados preliminarmente dos objetivos da pesquisa e 
da sua natureza sigilosa através da entrega e assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) com número CAAE 
90370318.0.0000.5292 e parecer 2.809.549. 
Os dados que estão sendo obtidos vêm sendo organizados em planilha e analisados 
nos softwares Stata® e Excel® através do teste qui-quadrado para comparar as 
proporções. Conseguimos uma amostra de 203 voluntários, com um Alpha de 5%. Posto 
isto, são avaliados o conhecimento da população acerca do local de descarte de 
medicamentos, os locais que recebem esses resíduos (postos de coleta), as possíveis 
consequências desse descarte, a opinião sobre a responsabilidade referente ao destino 
correto, a avaliação sobre a iniciativa das empresas em realizar a coleta domiciliar e a 
análise do ponto de vista do consumidor em relação às iniciativas das indústrias. 
 
Resultados e Discussões 

 
A partir dos dados que vêm sendo coletados, torna-se possível fazer um mapeamento 
do objeto de estudo e retratar as características quanto ao comportamento da 
população, que está sendo avaliada de forma quantitativa. A amostra obtida até o 
momento conta com o total de 203 participantes, com predominância do sexo feminino 
(68,47%). A idade média dos entrevistados foi de aproximadamente 37 anos, variando 
entre 18 e 80 anos. A maior parte possui ensino superior incompleto (35,47%) o que 
pode estar associado ao local físico, já que se trata de um projeto da universidade, 
dando maior visibilidade e possibilidade em acesso às informações. O restante 
apresenta ensino superior completo (25,62%), ensino médio incompleto (4,93%), ensino 
médio completo (15,76%), pós-graduação (17,24%), ensino fundamental (0,99%) e 
analfabeto (0%), em concordância com a Tabela 1. 
Na tabela 2 estão sendo apresentados os dados sobre locais que os voluntários 
costumam realizar o descarte de medicamentos, conscientização sobre o ato e o nível 
de conhecimento da população quanto aos pontos de coleta. 
Ao realizar uma análise das respostas obtidas, observa-se que apenas 
aproximadamente 34% dos entrevistados executam o descarte no local adequado, seja 
em algum estabelecimento de saúde (27,59%) ou em outros locais, como os postos de 
coleta (6,40%). Percebe-se também que a maior parte descarta os medicamentos de 
forma inapropriada, sendo o maior número no lixo comum (58,13%), e o restante no 
vaso sanitário (5,42%) e pia (2,46%). Entre os voluntários, 44,83% consideram corretos 
os locais que realizam o descarte desses resíduos. Ainda assim, a maioria (55,17%) 
acredita que está descartando de maneira incorreta. Os dados coletados e 
apresentados até o momento mostram o desconhecimento da população a respeito do 
assunto, das possíveis consequências e sobre os locais que fazem o recebimento 
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desses medicamentos; ocasionando assim um descarte indevido e realizado pela falta 
de conhecimento, necessitando do aumento de campanhas de divulgação desses locais 
e aumento do número de postos de coleta no município de Natal/RN, já que apenas 
32,02% dos entrevistados já encontraram algum posto de recebimento. 
Um estudo equivalente foi realizado em Belo Horizonte/MG, onde avaliou-se o processo 
de descarte de medicamento pela população do município e o conhecimento sobre os 
impactos ambientais em decorrência do descarte inadequado. Utilizou-se uma pesquisa 
descritiva, quantitativa e por meio de corte transversal; foi feita através de um 
questionário. Os dados foram coletados na região central de Belo Horizonte pelo maior 
fluxo de pessoas, com idade mínima de 18 anos e máxima de 85. O estudo contou com 
uma amostra de 386 participantes e os resultados mostram semelhanças em relação ao 
destino dos medicamentos, já que a maioria (52%) descarta no lixo comum, e o restante 
32% na pia ou vaso sanitário, 9% na unidade onde adquiriu o medicamento, 3% ao 
agente de saúde e 4% em outro estabelecimento. Além disso, 93% dos indivíduos 
afirmam que o descarte incorreto pode trazer problemas ambientais (FERREIRA; 
SANTOS; RODRIGUES, 2015), corroborando assim com nosso estudo. 
A ANVISA conta com resoluções como a RDC nº 222/2018 que dispõe sobre os 
requisitos de Boas Práticas de Gerenciamento dos Serviços de Saúde. Esta resolução 
aplica-se aos geradores de resíduos de serviços de saúde (RSS) cujas atividades 
envolvam qualquer etapa do gerenciamento dos RSS, sejam eles públicos ou privados 
(ANVISA, 2018), mas não trata dos medicamentos após sua comercialização e uso 
domiciliar. 
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) possui resoluções como a de nº 
358/2005 que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços 
de saúde e dá outras providências, cabendo aos estabelecimentos de saúde o 
gerenciamento desde o início até a sua disposição final (RES; PERIGOSOS, 2005). 
Além dessa resolução, foi também publicada em Junho de 2020 uma regulamentação 
pelo governo federal com colaboração do Ministério do Meio Ambiente sobre o descarte 
correto de medicamentos e dispõe sobre conjuntos de ações de logística reversa que 
farmácias e drogarias devem implantar em seus estabelecimentos (MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE, 2020). Todavia, observa-se que até o momento não tem sido 
cumprida. 
Como já foi exposto, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) conta com 
um projeto de extensão que recolhe medicamentos vencidos ou em desuso da 
população, através de uma estação coletora localizada no Campus Central, e orienta 
quanto ao descarte correto desses medicamentos e as possíveis consequências 
ocasionadas pelo descarte incorreto. Posteriormente, os itens coletados são enviados 
para o NUPLAM e descartados de forma adequada junto com os resíduos da unidade, 
de acordo com seu Programa de Gerenciamento de Resíduos, que neste caso é a 
incineração. 
A incineração e os demais processos de destruição térmica constituem hoje um conjunto 
de processos que têm importância relevante em decorrência de suas características de 
redução de peso, volume e da periculosidade dos resíduos, e consequentemente a 
agressão ao meio ambiente. Esta importância tende a crescer no Brasil, como vem 
ocorrendo nos países desenvolvidos, devido às dificuldades de construção de novos 
aterros e necessidade de monitoramento ambiental do local do aterro por longos 
períodos, inclusive após a desativação (ALVARENGA; NICOLETTI, 2010). 
Examinando as respostas obtidas sobre o conhecimento da população em relação aos 
postos de coleta em Natal/RN, nota-se que a maioria das pessoas que dizem ter 
encontrado locais de recebimento mencionaram o posto de coleta do projeto de 
extensão da UFRN (74,6%). O fato pode estar relacionado a um número reduzido de 
postos de coleta no município, e à maior visibilidade e facilidade de acesso ao local, 
além de destacar a constante divulgação e orientação dos participantes do projeto para 
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com a população, para além do recebimento dos medicamentos. Drogarias, farmácias, 
supermercados, clínicas, Unidades Básica de Saúde (UBS) e shoppings somam juntos 
25,4% dos voluntários que detém desta informação. Em vista disso, salienta-se a 
necessidade de estabelecimentos de novos postos de coleta para cumprimento legal, 
além de divulgação e aumento de campanhas educativas em relação ao assunto, com 
uma abordagem que seja compreendida por diferentes públicos. 
A Lei nº 10.094, de 04 de agosto de 2016 dispõe sobre a coleta e o descarte de 
medicamentos vencidos no Estado do Rio Grande do Norte, e engloba drogarias e 
farmácias, inclusive as de manipulação, além de distribuidores, importadores e 
fabricantes de medicamentos comercializados no Estado, sendo estes obrigados a 
instalar pontos para o recebimento de medicamentos vencidos ou impróprios para 
consumo, devendo encaminhá-los aos distribuidores responsáveis por sua 
comercialização no município que, por sua vez, os encaminhará aos respectivos 
fabricantes e importadores. São também obrigados a estruturar e implementar sistemas 
de logística reversa, mediante retorno pelo consumidor de medicamentos vencidos ou 
impróprios para o consumo (“ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE-SECRETARIA LEGISLATIVA”, [s.d.]). Todavia, é importante 
destacar a falta de fiscalização para o cumprimento e cobrança da mesma, além do 
desconhecimento desta legislação por parte das empresas e da própria população. 
Quanto ao conhecimento em relação às possíveis consequências ocasionadas pelo 
descarte de medicamentos, podemos destacar que 74,38% (n= 151) dos participantes 
afirmam conhecer os danos causados pelo descarte incorreto. Neste total estão 
incluídos tanto os que realizam o descarte correto, quanto os que fazem o descarte 
incorreto; comparando ambos os grupos como apresentado na Tabela 3. 
De acordo com a RDC nº 222/18, na parte de classificação dos resíduos de serviços de 
saúde, os medicamentos e outros produtos farmacêuticos compõem o chamado grupo 
B de risco, sendo definidos como resíduos contendo produtos químicos que podem 
apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Existem ainda 
classes farmacêuticas, como os resíduos de medicamentos contendo produtos 
hormonais e os produtos antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, 
imunossupressores, digitálicos, imunomoduladores e antirretrovirais, que são chamadas 
de químicos com periculosidade, onde os resíduos de medicamentos devem ser 
tratados antes da disposição final adequada ambientalmente ou dispostos em aterro de 
resíduos perigosos (ANVISA, 2018). 
Comparando os participantes que fazem o descarte correto e os que realizam de 
maneira inadequada, observa-se que ambos os grupos conhecem as consequências 
ocasionadas pelo descarte incorreto de medicamentos. Pode-se associar esse 
conhecimento ao aumento da divulgação sobre o assunto. Os dados mostram também 
que as pessoas que fazem o descarte de forma indevida, em sua maior parte, também 
detém da informação que os medicamentos podem gerar danos tanto ao meio ambiente 
quanto ao homem, ocasionando uma contradição nos locais onde dizem que costumam 
realizar o descarte. Por outro lado, isso pode estar relacionado a falta de conhecimento 
em relação aos postos de coleta, já que de acordo com o que foi exposto anteriormente 
na Tabela 2, apenas 32,02% conhecem esses locais. 
Para (FENT; WESTON; CAMINADA, 2006), os produtos farmacêuticos quando 
introduzidos no ambiente, podem afetar vias metabólicas e moleculares, compartilhadas 
entre animais e até seres humanos, dos organismos inferiores presentes que possuam 
órgãos, células, tecidos ou biomoléculas idênticos ou semelhantes. 
Peixes machos sendo feminizados devido à presença de substâncias estrogênicas 
(KIDD et al., 2007), consumo inapropriado pelos catadores de lixo (PINTO et al., 2014) 
e aumento do risco de mortes por doenças causadas por bactérias que adquiriram 
resistência a medicamentos devido à presença de antibióticos nos corpos d’água, são 
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alguns dos riscos associados ao descarte incorreto de medicamentos vencidos ou em 
desuso (THOMAS; DEPLEDGE, 2015). 
Analisando a opinião dos entrevistados sobre a responsabilidade da destinação correta 
dos medicamentos domiciliares, a maior parte (46,38%) acredita ser do próprio 
consumidor. 
Contudo, a Lei nº 10.094/2016 presente no Estado, remete a responsabilidade ao setor 
privado no município de Natal/RN, sendo responsável por proporcionar o destino correto 
por meio do sistema de logística reversa, que consiste em um instrumento de 
desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (ALVES COSTA et al., 
2017). A regulamentação do governo federal citada anteriormente no texto também se 
baseia no sistema de logística reversa, além de cobrar envio de relatório sobre o volume 
de medicamentos, o número de municípios atendidos e a quantidade de postos de 
coleta em suas respectivas áreas de atuação ao Ministério do Meio Ambiente. 
Avaliando o nível de satisfação do consumidor sobre as empresas que têm projetos que 
tratam esses resíduos, nota-se que 68,32% dos voluntários levam em consideração se 
uma indústria promove ações de gerenciamento de resíduos na hora que vão adquirir 
um produto. Além disso, 99,01% veem de forma positiva as empresas que desenvolve 
esse tipo de atividade. 
Fazendo um comparativo com o estudo anterior realizado no município (ROCHA; 
VERÍSSIMO, 2019), que obteve uma amostra final de 998 participantes, observa-se que 
há uma evolução no conhecimento das pessoas em relação às possíveis consequências 
que o descarte indevido ocasiona, já que apenas 45 participantes, no estudo atual, 
mostraram não ter nenhum conhecimento a respeito dos problemas que o descarte 
incorreto pode trazer. Entretanto, necessita-se ainda de uma maior divulgação em 
relação aos postos de coleta, pois essa informação continua atingindo apenas uma 
minoria da população (13% dos participantes no estudo anterior e até o momento, 
32,02% dos participantes no presente estudo encontraram postos de coleta em Natal). 
Fazendo um apanhado nas respostas do presente estudo, nota-se uma divergência ao 
anterior em relação à opinião dos entrevistados na questão da responsabilidade de 
destinar corretamente os medicamentos vencidos ou em desuso (anteriormente a maior 
parte atribuía essa responsabilidade ao poder público (69%). Hoje estão atribuindo ao 
próprio consumidor (46,38%)). Além disso, deve-se ainda enfatizar que o não 
cumprimento da Lei estadual por parte das empresas se mantém, como foi exposto 
desde o estudo anterior. 
Embora o estudo ainda esteja sendo realizado, é possível notar a importância do 
aumento de promoção de ações educativas e de conscientização em relação ao tema 
em questão, seja através de distribuições de panfletos autoexplicativos, divulgação nos 
meios audiovisuais, telecomunicação, multimídia, em escolas, unidades de saúde, 
dentre outros, estratégias como essas minimizariam consideravelmente o problema, 
caso fossem adotadas. 
Mesmo que se note um triunfo quanto aos objetivos e resultados do estudo, 
continuamos contando com o entrave para realizarmos a pesquisa de forma presencial 
por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus. O questionário de forma 
online mostrou-se uma boa alternativa, porém ainda não suficiente para abarcar muitos 
participantes, já que nem todas as pessoas possuem acesso aos meios tecnológicos, 
além de não poder também distinguir o local de onde o participante estava respondendo. 
Ainda assim, nosso trabalho continua através da aplicação de questionário online e 
informações educativas através de nossas redes sociais @descarteconsciente 
(Instagram) e Descarte Consciente UFRN (Facebook). 
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Conclusão 

 
De acordo com os resultados obtidos até o momento neste estudo, foi revelado que a 
maior parte da população do município de Natal realiza o descarte de medicamentos de 
maneira inadequada. Além disso, 55,17% dos entrevistados não consideram correto o 
destino que dão a esses resíduos. Pode-se associar esses resultados a falta de 
conhecimento em relação aos postos de coleta, já que apenas 32,02% encontraram 
algum posto. 
Comparando o conhecimento em relação às consequências ocasionadas pelo descarte 
incorreto, percebe-se que ambos os grupos detém dessa informação, em maioria. 
Sendo assim, é essencial o aumento do número dos postos de coleta no município para 
que atenda toda a demanda, além da realização de ações de divulgação; orientação à 
população, farmacêuticos e empresários do ramo com apoio do Conselho Regional de 
Farmácia (CRF); e a cobrança do cumprimento da lei estadual e da regulamentação 
federal por parte dos estabelecimentos de saúde para que sejam disponibilizados locais 
de descarte de medicamentos da população. 
 
Referências 

 
ALVARENGA, L. S. V.; NICOLETTI, M. A. DESCARTE DOMÉSTICO DE 
MEDICAMENTOS E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O IMPACTO AMBIENTAL 
DECORRENTE. p. 34–9, 2010. 
ALVES COSTA, E. et al. Technical issues and conservation conditions of medicines in 
the primary health care of the Brazilian Unified Health System. Supplement PNAUM-
Services Original Article Rev Saude Publica, v. 51, n. 2, p. 12, 2017. 
ANVISA. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N° 222, de 28 de março de 2018. 
Diário Oficial Brasil, v. 2018, p. 1–4, 2018. 
ANVISA, A. N. D. V. S. Descarte de Medicamentos: Responsabilidade Compartilhada. 
Disponível em: <http://www.visatx.com.br/2011/08/descarte-de-medicamentos.html>. 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-
SECRETARIA LEGISLATIVA. . [s.l: s.n.]. 
BARNETT-ITZHAKI, Z. et al. Household medical waste disposal policy in Israel. Israel 
Journal of Health Policy Research, v. 5, n. 1, 10 out. 2016. 
EICKHOFF, P.; HEINECK, I.; SEIXAS, L. J. Gerenciamento e destinação final de 
medicamentos: uma discussão sobre o problema Management and medicines’ disposal: 
a discussion about the problemRev. Bras. Farm. [s.l: s.n.]. Disponível em: 
<www.ncbi.nlm.nih.gov>. Acesso em: 21 set. 2020. 
FENT, K.; WESTON, A. A.; CAMINADA, D. Ecotoxicology of human pharmaceuticals. 
Aquatic Toxicology, v. 76, p. 122–159, 2006. 
FERREIRA, C. L.; SANTOS, M. A. S. DOS; RODRIGUES, S. C. ANÁLISE DO 
CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE DESCARTE DE MEDICAMENTOS EM 
BELO HORIZONTE/MG. Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente, v. v. 3 n.2, p. 9–18, 
2015. 
KIDD, K. A. et al. Collapse of a fish population after exposure to a synthetic estrogen. 
Proceedings Of The National Academy Of Sciences, v. v. 104 n.2, p. 8897–8901, 2007. 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Governo Federal regulamenta correto descarte de 
medicamentos. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/informma/item/15759-
governo-federal-regulamenta-correto-descarte-de-medicamentos.html>. 
PINTO, G. M. F. et al. Estudo do descarte residencial de medicamentos vencidos na 
região de Paulínia (SP), Brasil. Engenharia Sanitaria e Ambiental, v. 19, n. 3, p. 219–
224, 1 jul. 2014. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2190 

 

RES, D. E.; PERIGOSOS, P. 614 Resoluções Do Conama. p. 614–621, 2005. 
ROCHA, S. D.; VERÍSSIMO, L. M. AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO 
DA POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE NATAL/RN SOBRE DESCARTE DE 
MEDICAMENTOS DE USO DOMÉSTICO. [s.l: s.n.]. 
THOMAS, F.; DEPLEDGE, M. Medicine “misuse”: Implications for health and 
environmental sustainabilitySocial Science and MedicineElsevier Ltd, , 1 out. 2015. 
 
Anexos 

 

 
Tabela 1: Dados sociodemográficos da população de Natal/RN em relação aos locais 
de aplicação do questionário, sexo, idade e nível de escolaridade dos voluntários. 
 

 
Tabela 2: Locais de descarte de medicamentos, conscientização sobre o ato e o 
conhecimento da população quanto aos pontos de coleta. 
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Tabela 3: Avaliação dos entrevistados em relação às possíveis consequências 
ocasionadas pelo descarte incorreto de medicamentos. 
 

 
Tabela 4: Opinião dos entrevistados a respeito da responsabilidade da destinação 
correta dos medicamentos domiciliares. 
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TÍTULO: Estudo comparativo das condições periodontais em duas coortes de idosos 

Resumo 

Diante das alterações ocorridas na cavidade bucal decorrente do envelhecimento, esta 
pesquisa buscou investigar a condição periodontal em idosos institucionalizados e não 
institucionalizados de instituições filantrópicas e privadas. Esta pesquisa se caracteriza 
por ser uma coorte prospectiva (quatro anos) na qual se avaliou 128 idosos, sendo 94 
idosos não institucionalizados e 34 idosos institucionalizados. A condição periodontal 
dos idosos apresentou piora independentemente de serem institucionalizados ou não 
mesmo com a redução dos parâmetros sangramento gengival, cálculo dentário, bolsa 
periodontal rasa e profunda. As variáveis latentes criadas a partir da condição 
periodontal foram Doença periodontal inicial, Sequela da doença periodontal e Doença 
periodontal avançada. Houve relação significativa (p < 0,05) entre capacidade funcional 
e os fatores Doença periodontal inicial e Doença periodontal avançada. A piora do fator 
Doença periodontal avançada esteve associada às variáveis institucionalização, 
diabetes e capacidade cognitiva. Conclui-se que em relação ao diagnóstico periodontal, 
a maioria dos idosos apresentou maior prevalência de periodontite em estágios e 
gradações iniciais, bem como, os idosos que eram não institucionalizados, não 
diabéticos e orientados estiveram relacionados com a piora do fator doença periodontal 
avançada. 
 
Palavras-chave: Doenças periodontais. Índice periodontal. Idoso. 

TITLE: COMPARATIVE STUDY OF PERIODONTAL CONDITIONS IN TWO COORTS 

OF ELDERLY 

Abstract 

In view of the changes in the oral cavity resulting from aging, this research sought to 
investigate the periodontal condition in institutionalized and non-institutionalized elderly 
people from philanthropic and private institutions. This research is characterized by being 
a prospective cohort (four years) in which 128 elderly people were evaluated, being 94 
non-institutionalized elderly people and 34 institutionalized elderly people. The elderly's 
periodontal condition worsened regardless of whether they were institutionalized or not 
even with the reduction of gingival bleeding parameters, dental calculus, shallow and 
deep periodontal pocket. The latent variables created from the periodontal condition 
were Initial periodontal disease, Sequelae of periodontal disease and Advanced 
periodontal disease. There was a significant relationship (p <0.05) between functional 
capacity and the factors Initial periodontal disease and Advanced periodontal disease. 
The worsening of the Advanced periodontal disease factor was associated with the 
variables institutionalization, diabetes and cognitive capacity. It is concluded that 
regarding the periodontal diagnosis, the majority of the elderly had a higher prevalence 
of periodontitis in initial stages and gradations, as well as, the elderly who were non-
institutionalized, non-diabetic and oriented were related to the worsening of the 
advanced periodontal disease factor. 
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Introdução 

Com a redução da mortalidade no que diz respeito às mortes causadas por doenças 
crônicas não transmissíveis, incluindo entre idosos, e a redução da taxa de fecundidade 
são os maiores contribuintes para o envelhecimento da população mundial. Por ser um 
país de dimensões continentais, o envelhecimento populacional no Brasil não é 
homogêneo. O Nordeste, tradicionalmente com condições socioeconômicas menos 
favorecidas, teve uma redução de 50% na taxa de fecundidade entre os anos de 1980-
1995 (WONG, 2006). Redução similar foi observada no Norte do país. Logo, as duas 
regiões mais pobres e menos desenvolvidas experimentaram um declínio de 
fecundidade mais intenso que o Sul e o Sudeste, regiões de maior desenvolvimento 
(WONG; CARVALHO, 2006). A portaria que institui a Política Nacional de Saúde da 
Pessoa Idosa considera que “o conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz mais 
pela sua condição de autonomia e independência que pela presença ou ausência de 
doença orgânica” (BRASIL, 2006). Não obstante, a independência e autonomia estão 
intimamente relacionadas ao funcionamento integrado e harmonioso da cognição, do 
humor, da mobilidade e da comunicação. Nesse sentido, os idosos que possuem um 
grande número de doenças crônicas associado à redução da capacidade funcional 
requerem um maior cuidado por parte de seus cuidadores familiares, entretanto, estes 
acabam por passar a responsabilidade deste cuidado para as Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI), alegando a falta de tempo em virtude da rotina diária 
do trabalho (CAMARANO; KANSO, 2010; BARBOSA, 2013). Hodiernamente, os idosos 
possuem uma saúde bucal precária e, mesmo que no mundo haja uma diminuição da 
incidência de perda dentária, a prevalência de edentulismo ainda é significativamente 
elevada entre a população idosa, sendo evidenciadas marcantes iniquidades sociais 
(MATOS; GIATTI; LIMA-COSTA, 2004; HARFORD, 2009; ANTUNES; NARVAI, 2010) 
em decorrência do caráter progressivo e cumulativo das doenças bucais e ao baixo 
acesso aos serviços odontológicos (PETERSEN et al., 2010). As alterações fisiológicas 
que os tecidos periodontais sofrem com o avançar da idade podem predispor o idoso a 
apresentar doença periodontal, a qual se não tratada pode culminar, muitas vezes, no 
edentulismo (QUEIROZ et al., 2008; MACÊDO et al., 2009). Além disso, a maior 
prevalência de doença periodontal em idosos pode estar relacionada com a idade, visto 
que o envelhecimento traz consigo a diminuição do tônus muscular, redução da 
produção de saliva, dificuldade motora dentre outros fatores que resultam em uma má 
higiene bucal, proporcionando assim um maior acúmulo de biofilme dentário que é o 
fator etiológico da doença (SILVA; VALSECKI JUNIOR, 2000; ACEVEDO et al., 2001; 
MESAS; TRELHA; AZEVEDO, 2008; QUEIROZ et al., 2008). A dificuldade dos estudos 
em não apresentarem alterações periodontais está relacionada com o fato de que a 
maioria dos idosos examinados são edêntulos. Tais dados podem ser evidenciados nos 
dois últimos levantamentos epidemiológicos em saúde bucal realizados no Brasil nos 
quais se observaram que 60,8% dos idosos eram edêntulos em 2003 e 53,7% em 2010 
(BRASIL, 2004; MOREIRA et al., 2005; BRASIL, 2012). Além disso, viu-se que a 
periodontite nas formas leve/moderada e avançada tiveram baixa prevalência, muito 
embora esta baixa prevalência esteja mascarada pelo elevado número de idosos 
edêntulos. Desta forma, estudar a condição periodontal em idosos de forma longitudinal 
, aliado à busca de uma associação com fatores que possam interferir na piora ou 
melhora desta condição, é um passo importante para compreender os fatores 
intervenientes no cuidado odontológico desses indivíduos. 
 
Metodologia 
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O estudo trata-se de uma coorte prospectiva do tipo aberta na qual 425 idosos do 
município de Macaíba-RN e da cidade de Natal/RN foram acompanhados para avaliar 
a condição periodontal por um período de quatro anos, sendo, portanto, um estudo 
longitudinal (ROUQUAYROL, 2013). Desta forma, foram realizadas duas ondas, para a 
coorte de idosos não institucionalizados a primeira onda ocorreu nos anos de 2010/2011 
e a segunda onda ocorreu nos anos de 2014/2015, enquanto para a coorte de idosos 
institucionalizados a primeira onda ocorreu no ano de 2013 e a segunda onda ocorreu 
no ano de 2017. Para os não institucionalizados o projeto foi aprovado no Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte por meio do 
documento de número 1.085.946. Os sujeitos, bem como seus cuidadores, receberam 
instruções a respeito da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, conforme determina o Conselho Nacional de Saúde através da resolução 
466/12. Para os institucionalizados o projeto de pesquisa foi aprovado no Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com o parecer n° 263/11-P, para a coleta de 
dados de 2013, e com o parecer n° 2.315.009, para a de 2017. Todos os participantes 
receberam e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, respeitando às 
normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos regidas 
pelas Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016. Esta pesquisa utilizou uma amostra cujo 
arrolamento obedeceu a uma técnica de amostragem probabilística por conglomerados, 
que escolheu de forma casual uma amostra representativa dos idosos do município de 
Macaíba-RN, permitindo a produção de inferências para o grupo etário abordado. Tal 
amostra constituiu a população-alvo de um estudo transversal realizado no ano de 
2010/2011 (aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN com o parecer n° 
340/2009). Portanto, o levantamento realizado em 2010/2011 por SILVA (2011) 
representou a primeira onda de observação do estudo em questão. Para a composição 
da amostra, contou-se com todos os idosos que se enquadraram nos critérios de 
elegibilidade, que aceitaram participar da pesquisa e que estavam presentes na ILPI no 
período da aplicação dos questionários e das demais avaliações, o que gerou uma 
amostra final de 317 idosos, que constituem a primeira onda de observação do presente 
estudo. Para a segunda onda de observação desta pesquisa (realizada em 2017), foram 
arrolados todos os idosos participantes da primeira onda de observação. Porém, devido 
a óbitos, mudança de endereço, hospitalização ou recusa em participar da avaliação, 
permaneceram 124 idosos para a segunda onda. Entretanto, como o estudo buscou 
investigar a condição periodontal, os idosos deveriam ser dentados resultando numa 
amostra final de 34 idosos participantes das duas ondas. Foram incluídos na pesquisa 
idosos com 60 anos ou mais, dentado com pelo menos um dente em boca e serem 
residente das ILPI elencadas. Foram excluídos hospitalizado ou em cuidados paliativos, 
ter limitações físicas para abrir a boca durante a realização do exame intraoral e óbito 
na segunda onda. Foi realizada a aplicação de um questionário socioeconômico-
demográfico e uma ficha para exame epidemiológico intraoral das condições de saúde 
bucal dos idosos, utilizando-se espelhos bucais e sondas periodontais OMS 
(Organização Mundial da Saúde), previamente esterilizados. A condição periodontal foi 
avaliada através do Índice Periodontal Comunitário (CPI) e de Perda de Inserção 
Periodontal (PIP). Aplicou-se o índice de Lawton-Brody, que avalia as funções sociais 
do indivíduo (PAIXÃO; REICHENHEIM, 2005) e realizado o Mini Exame do Estado 
Mental. Os instrumentos de coleta de dados, consistiu de ficha clínica para a obtenção 
dos dados referentes à condição periodontal da população-alvo do estudo. Além desta, 
utilizou-se um questionário para caracterização do perfil demográfico dos indivíduos, 
cujas variáveis foram provenientes de um estudo que avaliou o perfil de idosos 
residentes em cidades do Nordeste brasileiro (CÉSAR et al., 2008), além daquelas 
relacionadas ao estado geral de saúde dos indivíduos e ao autocuidado e acesso a 
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serviços em saúde bucal. A avaliação da capacidade funcional dos idosos foi feita 
através da aplicação da Escala de Independência em Atividades da Vida Diária (Escala 
de Katz), a partir da qual os idosos são classificados como independentes ou 
dependentes no desempenho de seis funções, relacionadas às atividades da vida diária 
(LINO et al., 2008). Foi realizado o treinamento e calibração dos quatro examinadores 
participantes do estudo de forma independente. Em dois momentos: o primeiro consistiu 
em discussões do instrumento de coleta de dados. No segundo, foi realizada a 
calibração dos examinadores objetivando estabelecer padrões constantes para o exame 
epidemiológico e determinar padrões admissíveis de consistência interna e externa aos 
examinadores (ROUQUAYROL, 2013). Para a realização da calibração optou-se pelo 
método “in lux”, que otimizou esta etapa da pesquisa. Os dados coletados através do 
questionário foram organizados em um banco de dados e analisados através do 
software SPSS 22.0. Inicialmente foi feita a análise descritiva das variáveis, calculou-se 
também a razão de prevalência (IC 95%) em relação a alteração do diagnóstico e o risco 
relativo (IC 95%) em relação às variáveis independentes quanto à piora da condição 
periodontal dos idosos. Além disso, foram realizadas análises longitudinais a fim de se 
observar mudanças significativas em relação às variáveis de condição periodontal que 
foram coletadas tanto na primeira na segunda onda através do teste Mann-Whitney 
considerando-se um nível de significância de 5%. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS Ao analisar a condição periodontal, percebem-se algumas diferenças 
entre os dados da primeira e segunda onda. De acordo com os dados, observa-se que 
os idosos institucionalizados pioraram sua condição periodontal em relação a segunda 
onda, sendo que a presença de bolsa periodontal rasa foi a que apresentou o pior 
resultado. A perda de inserção periodontal foi observada em 100% dos idosos não 
institucionalizados. Segundo os dados, quanto aos idosos institucionalizados, 
observamos que os idosos de instituições filantrópicas apresentaram uma maior 
redução dos parâmetros clínicos referentes à sua condição periodontal, quando 
comparados aos idosos de instituições privadas. Na primeira e na segunda ondas, a 
perda de inserção periodontal foi observada em 100% dos idosos de instituições 
filantrópicas e privadas. A análise fatorial foi necessária para a redução das variáveis da 
condição periodontal. Portanto, essa técnica multivariada de interdependência 
possibilitou a redução de um grande volume de dados, a partir da determinação de 
fatores comuns, possibilitando, assim, a criação de variáveis inicialmente não 
observáveis (FÁVERO et al., 2009). Para a produção das variáveis latentes da condição 
periodontal referente aos 128 indivíduos examinados nas duas ondas, a princípio, sete 
variáveis quantitativas coletadas nas duas ondas foram selecionadas para compor a 
análise em questão (Nº de sextantes com sangramento, Nº de sextantes com cálculo, 
Nº de sextantes com bolsa rasa, Nº de sextantes com bolsa profunda, Nº de sextantes 
com PIP 0-3 mm, Nº de sextantes com PIP 9-11 mm e Nº de sextantes com PIP ≥12 
mm). A inclusão dessas variáveis na análise fatorial depende, inicialmente, da 
multicolinearidade, que verifica a correlação entre elas e, portanto, confirma a 
viabilidade da técnica estatística adotada. Assim, a partir dessa análise, identificou-se 
que todas as variáveis deveriam ser incluídas por se adequarem ao modelo, 
permanecendo, portanto, as sete variáveis que, a partir das suas correlações, foram 
reduzidas a quatro fatores comuns. Tais fatores passaram a representar dimensões 
relacionadas à condição periodontal dos idosos da coorte. A fim de se iniciar a análise 
fatorial das sete variáveis selecionadas, observou-se a matriz de correlações, por meio 
da estatística KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e também pelo teste de esfericidade de 
Bartlette e em seguida aplicou-se a matriz anti-imagem. Após confirmação de que as 
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variáveis selecionadas se adequam à análise fatorial, observou-se as comunalidades 
de cada variável participante do modelo. Em seguida ocorreu a extração dos fatores a 
partir da Análise de Componentes Principais (ACP), onde toda a variabilidade dos dados 
é explicada (HAIR et al., 2009). A determinação da quantidade de fatores a ser retida 
ocorreu com base no critério de Kaiser, que identifica o número de fatores a partir da 
quantidade de valores próprios (autovalores) acima de 1. Assim, com base no critério 
de Kaiser, observa-se que foram retidos três fatores que explicaram 72,9% da variância 
total das variáveis incluídas no modelo. A última etapa da análise fatorial corresponde à 
interpretação da matriz das cargas fatoriais, que distribuem as variáveis do modelo em 
cada fator extraído. A observação da distribuição das cargas fatoriais revelou que o fator 
um representa os idosos com maior número de sextantes com sangramento, maior 
número de sextantes com cálculo, maior número de sextantes com bolsa rasa e maior 
número de sextantes com nível de perda de inserção periodontal de 0-3 mm, sendo 
denominado como Doença periodontal inicial (DPI). Ao passo que o fator dois se refere 
aos idosos com maior número de sextantes com nível de perda de inserção periodontal 
de 9-11 mm e maior número de sextantes com nível de perda de inserção periodontal 
≥12 mm, sendo denominado como Sequela da doença periodontal (SDP). O fator três, 
por sua vez, representa os idosos com maior número de sextantes com bolsa 
periodontal profunda, sendo denominado como Doença periodontal avançada (DPA). 
Quando comparamos os escores dos fatores em relação às ondas da coorte, observou-
se que apenas o fator Doença periodontal avançada apresentou diferença 
estatisticamente significativa, onde evidencia-se um aumento significativo do número de 
sextantes com bolsa periodontal profunda. Quando analisamos as diferenças dos 
escores fatoriais na primeira onda em relação às variáveis independentes do estudo, 
observou-se que os idosos institucionalizados e dependentes para ABVD foram aqueles 
que apresentaram mais doença periodontal inicial; aqueles que foram ao dentista há 
menos de um ano foram aqueles que apresentaram mais sequela da doença 
periodontal, ao passo que os idosos do sexo masculino, que fazem uso de polifarmácia 
e são independentes para AIVD foram aqueles que apresentaram mais doença 
periodontal avançada. A respeito da segunda onda, constatou-se que os idosos que 
fumam apresentaram mais doença periodontal inicial, enquanto os idosos dependentes 
para AIVD apresentaram mais doença periodontal avançada. Ao analisarmos se houve 
alteração significativa no diagnóstico periodontal dos idosos avaliados, independentes 
da situação de moradia, observou-se que os estágios I/II foram 23% maior do que os 
estágios III/IV e que a gradação A foi 3% maior do que as gradações B/C. Quando 
analisamos em relação a situação de moradia, os idosos não institucionalizados tiveram 
prevalência 14% maior de estágios I/II do que os estágios III/IV e tiveram prevalência 
1% maior de gradação A do que as gradações B/C, enquanto que os idosos 
institucionalizados tiveram prevalência 52% maior de estágios I/II do que os estágios 
III/IV e tiveram prevalência 3% maior de gradação A do que as gradações B/C. Ao passo 
que, quanto ao tipo de instituição, os idosos de instituições filantrópicas tiveram 
prevalência 57% maior de estágios I/II do que os estágios III/IV, enquanto os idosos de 
instituições privadas tiveram prevalência 45% maior de estágios I/II do que os estágios 
III/IV. Quanto à análise da piora dos fatores em relação às variáveis independentes do 
estudo, constatou-se que para os fatores doença periodontal inicial e sequela da doença 
periodontal, nenhuma variável independente influenciou sobre a piora ou não do fator. 
Porém, observou-se que a piora do fator doença periodontal avançada sofreu influência 
das variáveis situação de moradia, diabetes e capacidade cognitiva para as quais os 
idosos não institucionalizados (RR 1,53), não diabéticos (RR 1,36) e orientado (RR 1,29) 
foram os que tiveram piora do fator, sendo assim, tais variáveis podem ser consideradas 
como fatores de prognóstico. DISCUSSÃO Em relação à condição periodontal, o fato 
de alguns estudos não a apresentar, está relacionado com o fato de que a grande 
maioria dos idosos examinados, independentemente de ser institucionalizado ou não, 
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são edêntulos. Isso se deve a uma oferta, num passado recente, preferencialmente, de 
um tratamento mutilador em detrimento do reabilitador (MOREIRA et al., 2005), o que 
explica o grande número de idosos excluídos da amostra final deste estudo, totalizando 
79 (45,67%) idosos não institucionalizados e 57 (62,64%) idosos institucionalizados 
edêntulos durante a realização da primeira da coorte. Esse edentulismo pode ser 
explicado pelo fato de que as modificações da cavidade bucal que acontecem com o 
avançar da idade proporcionam alterações fisiológicas que predispõem o idoso a 
apresentar condições patológicas típicas do envelhecimento, sendo a doença 
periodontal a condição mais comum entre os idosos, a qual leva a alterações gengivais 
e ósseas (QUEIROZ et al., 2008; MACÊDO et al., 2009). A doença periodontal tem como 
etiologia o biofilme dentário que se adere e acumula à superfície dos dentes. Nesse 
sentido, a resposta inflamatória é deflagrada quando os metabólitos bacterianos 
penetram nos tecidos periodontais (ROSA et al., 2008), justificando os idosos 
pesquisados apresentarem alta prevalência de doença periodontal e 
independentemente de serem institucionalizados ou não, constatado a partir dos 
elevados percentuais de sextantes com sangramento gengival, cálculo dentário, bolsa 
periodontal e perda de inserção periodontal, os quais são os principais indicadores 
clínicos da doença periodontal (HOLTFRETER et al., 2010). Um ponto importante ao se 
tratar sobre prevalência de doença periodontal em idosos é a idade, uma vez que esta 
pode se apresentar como um fator de risco para o desenvolvimento da doença 
periodontal quando associada à presença dos parâmetros clínicos (sangramento 
gengival, cálculo dentário, bolsa periodontal e perda de inserção periodontal) 
(ACEVEDO et al., 2001). Sabe-se que o envelhecimento leva à perda do tônus 
muscular, diminuição na produção de saliva (que promove a autolimpeza) e dificuldade 
motora. Estes fatores levam a uma higiene bucal inadequada, o que causará maior 
acúmulo de biofilme dentário e, consequentemente, perda dentária (MESAS; TRELHA; 
AZEVEDO, 2008; QUEIROZ et al., 2008). Diversos estudos recentes têm demonstrado 
outros fatores associados com a idade que estão intimamente relacionados com a maior 
susceptibilidade do desenvolvimento de doença periodontal em idosos, sendo eles: a 
imunossenescência caracterizada pela desregulação do sistema imunológico, seja 
imunidade inata ou adquirida (HAJISHENGALLIS, 2010; GIBON et al., 2016); a 
senescência celular, que contribui para a liberação dos mediadores SASP (Fenótipo 
Secretório Associado à Senescência), que comprometem a estrutura e a função dos 
tecidos envelhecidos (TCHKONIA et al., 2013; CHILDS et al., 2015); a diminuição na 
deposição de colágeno tipo I, o qual mantém a fixação dos dentes no osso alveolar e 
nos tecidos moles (LEONG et al., 2012; LIM et al., 2014); e a deficiência na cicatrização 
que pode não restaurar os tecidos danificados pelo estímulo inflamatório contínuo 
(GUO; DIPIETRO, 2010; CÁCERES; OYARZUN; SMITH, 2014). A história pregressa de 
periodontite, como ocorre com os idosos desta pesquisa, visto que todos possuíam 
diagnóstico de periodontite, também pode estar influenciando a piora desses fatores, já 
que indivíduos com maior perda óssea periodontal tendem a ter maior risco de 
progressão da doença do que aqueles com pouca ou nenhuma perda óssea periodontal 
(HAFFAJEE et al., 1991; BROWN; BECK; ROZIER, 1994). Nesse sentido, Ogawa et al. 
(2002) demonstraram a forte relação da perda óssea adicional em idosos com história 
de periodontite. A primeira onda deste estudo nos mostra que o fator DPI esteve 
associado às variáveis situação de moradia e Atividades básicas de vida diária. O fator 
SDP teve associação com a variável última visita ao dentista; e o fator DPA teve 
associação com as variáveis polifarmácia e Atividades instrumentais de vida diária. Para 
o fator DPI, observou-se que os idosos que eram institucionalizados tinham mais doença 
do que aqueles não institucionalizados. A literatura científica (SILVA E FARIAS et al., 
2018) nos mostra que os idosos institucionalizados são aqueles que apresentam piores 
condições periodontais em virtude do descaso em relação aos cuidados odontológicos 
desses idosos, que em sua maioria estão fragilizados por doenças neurodegenerativas 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2198 

 

ou em condição de dependência (FURUTA et al., 2018), pela falta de conhecimento dos 
familiares e outros profissionais de saúde (CORNEJO-OVALLE et al., 2013). Não 
obstante, observa-se a ausência de protocolos de higiene bucal e a alta rotatividade de 
profissionais nas ILPI, resultando na falta de continuidade do cuidado por parte das 
instituições de longa permanência. Além disso, os profissionais ainda descrevem que a 
higiene bucal é uma tarefa árdua (BOTS-VANTSPIJKER et al., 2014; YI MOHAMMADI; 
FRANKS; HINES, 2015). Entretanto, os autores relataram que é de suma importância 
lembrar que a pior condição periodontal em idosos institucionalizados pode estar 
relacionada não somente ao fato deles estarem sob cuidados institucionais de longo 
prazo, mas também porque antes de serem admitidos em ILPI eles já apresentavam 
péssimas condições periodontais (PHILIP et al., 2012; TONSEKAR; JIANG; YUE, 2017). 
Independentemente do índice utilizado para avaliar a capacidade funcional dos idosos, 
vê-se que o fato de ser dependente faz com que esses idosos apresentem mais doença 
periodontal e bolsa periodontal profunda. Com a diminuição da destreza manual e a falta 
de motivação do idoso para executar determinadas tarefas em casa, há uma maior 
dificuldade do adequado e recomendado controle do biofilme dentário, acelerando o 
processo de formação e acúmulo do mesmo, o que mantém o processo inflamatório e 
a gradativa perda óssea alveolar, e que resultará em mais bolsas periodontais (SILVA 
et al., 2008). Kapellas et al. (2019), numa metanálise, observaram que idosos com 
demência têm mais dentes com bolsa periodontal profunda, elevada perda de inserção 
periodontal e maiores proporções de sítios com sangramento, quando comparados com 
idosos sem demência, apresentando 69% mais chance de ter doença periodontal (OR 
= 1,69, IC 95% 1,23-2,30). A permanência dos dentes na cavidade bucal pode ser mais 
prejudicial do que sua ausência nessa população, uma vez que muitos desses 
elementos remanescentes apresentam-se em péssimas condições e servirão apenas 
como focos de infecção para doença periodontal (SILVA et al., 2016). Outrossim, a 
manutenção desses dentes doentes pode acarretar efeitos potencialmente negativos, 
como deficiências nutricionais e perda de peso em decorrência da dificuldade de 
mastigar e problemas sistêmicos, resultando no surgimento ou agravamento de cárie 
dentária, infecções bucais e dor e, consequentemente, na diminuição da qualidade de 
vida (YI MOHAMMADI; FRANKS; HINES, 2015; KAPELLAS et al., 2019). Os idosos que 
visitaram o dentista a menos de um ano apresentaram mais SDP em relação àqueles 
que visitaram há mais de um ano. Nesse sentido, é necessária a realização de 
tratamento periodontal para reverter a condição de doença para um periodonto com 
apenas sequela desta como demonstrado pela diminuição do percentual de idosos que 
foram ao dentista há mais de três anos, resultando em alguns avanços no acesso aos 
serviços odontológicos (BRASIL, 2004; BRASIL, 2012). Além disso, evidencia-se que o 
número de visitas ao médico aumenta, enquanto o número de visitas ao dentista diminui 
com o envelhecimento e os serviços odontológicos são procurados principalmente por 
causa da dor (TINÓS; SALES-PERES; RODRIGUES, 2013). Isso ocorre principalmente 
devido as dificuldades no deslocamento e pelo difícil acesso aos cirurgiões-dentistas, o 
que desestimula atitudes dos cuidadores e familiares dos idosos (SAINTRAIN; AQUINO, 
2014). Além disso, a principal razão para os idosos não procurarem tratamento 
odontológico, é o reconhecimento por parte deles de que não precisam cuidar de sua 
saúde bucal (SILVA; FERNANDES, 2001; MELO et al., 2016). Outra possível explicação 
para a relação entre visitas regulares ao dentista e doença periodontal em idosos está 
associado a um adequado controle e remoção do biofilme dentário por parte destes 
profissionais, em detrimento ao realizado por daqueles que muitas vezes têm 
capacidade funcional reduzida (AXELSSON; LINDHE; NYSTRÖM, 1991; OLIVEIRA; 
WATT; HAMER, 2010). Outrossim, os idosos que frequentam os serviços odontológicos 
e conseguem obter tratamento, provavelmente são aqueles com melhor status 
socioeconômico (LOURENZO et al., 2015). Ainda em relação a primeira onda, os idosos 
que fazem uso de polifarmácia apresentaram mais DPA do que aqueles que não fazem 
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uso. Tal fato pode estar relacionado ao crescimento gengival associado a fármacos com 
formação de bolsa periodontal falsa, favorecendo o acúmulo de biofilme dentário e 
dificultando os procedimentos de higiene bucal. Os principais fármacos associados a 
essa condição são os bloqueadores de canais de cálcio, utilizados no tratamento da 
angina, hipertensão arterial e arritmias cardíacas, e imunossupressores utilizados em 
pacientes transplantados (BHARTI; BANSAL, 2013; KAZANCIOĞLU et al., 2013). Como 
os idosos são acometidos por diversas doenças crônicas, caracterizando um quadro de 
multimorbidades e, consequentemente, muitos fármacos são usados para o tratamento 
destas e, mesmo em condições de saúde, a prescrição de um medicamento é de grande 
importância e responsabilidade e envolve um foco interdisciplinar, a fim de reduzir os 
danos e melhorar a qualidade de vida do idoso (MONTENEGRO et al., 2006). Por outro 
lado, caso haja possibilidade, tais medicamentos devem ser trocados de acordo com 
orientação médica. Natto et al. (2016) demonstraram que o uso de diversos regimes de 
fármacos em idosos têm maior probabilidade de causar perda de inserção periodontal 
do que aumentar a profundidade das bolsas periodontais. No entanto, os autores não 
puderam discriminar qual combinação de medicamentos foi capaz de interferir na perda 
de inserção periodontal e isso pode depender do tipo de medicamento. Entretanto, é 
provável que a polifarmácia mereça maiores preocupações quanto a perda de inserção 
periodontal. Outro ponto importante que devemos ter atenção quanto a polifarmácia, é 
que ainda não sabemos o quanto as interações medicamentosas podem estar 
influenciando negativamente a condição periodontal dos idosos. A segunda onda nos 
mostra que o fator DPI esteve associado à variável fumo. Nesse sentido, observou-se 
que os idosos que não são fumantes apresentaram mais doença periodontal do que 
aqueles que fumam. Uma explicação para isso, deve-se ao fato de que os idosos não 
fumantes possuem mais dentes do que os que fumam, o que significa maior número de 
dentes susceptíveis à doença em detrimento daqueles que são fumantes e já perderam 
seus dentes em decorrência da doença periodontal. Entretanto, a literatura científica 
evidencia que são os fumantes que estão submetidos a um maior risco de desenvolver 
doença periodontal, uma vez que o tabaco pode afetar a vascularização, o sistema 
imunológico (KINANE, 1999), a função dos fibroblastos e aumentar a prevalência de 
patógenos periodontais (JOHNSON; HILL, 2004). Neste estudo, observou-se que a 
piora ou não do fator DPA sofreu influência das variáveis: situação de moradia, diabetes 
e capacidade cognitiva. Embora, esta pesquisa tenha evidenciado que os idosos não 
diabéticos apresentaram maior piora em relação ao fator DPA, justificado, talvez, pelo 
melhor controle da doença por parte dos pacientes em virtude da conscientização 
destes pelos profissionais de saúde e familiares, quanto aos perigos de se manter uma 
dieta desregrada, bem como, pelo avanço tecnológico na indústria farmacêutica com o 
surgimento de novos medicamentos que melhor regulam os índices glicêmicos no 
sangue. Kinane (2001) estabeleceu uma relação bidirecional e sinergismo entre 
diabetes e doença periodontal, ou seja, a terapia periodontal melhora o controle 
glicêmico em pelo menos 3 meses em indivíduos diabéticos tipo 2 (BORGNAKKE et al., 
2013). Outrossim, sugere-se que a doença periodontal acentua a resistência à insulina, 
uma condição crônica implicada na patogênese da doença metabólica e no diabetes 
mellitus tipo 2. Do mesmo modo, o tratamento periodontal pode reduzir a resistência à 
insulina em pacientes diabéticos (SUN et al., 2011; GURAV, 2012). Apesar das 
limitações, este estudo possui fortalezas. A principal delas é ser um estudo longitudinal 
da condição periodontal em idosos. Nesse contexto, um ponto forte é ser um dos poucos 
estudos que avaliaram a diferença entre idosos institucionalizados e não 
institucionalizados longitudinalmente. Além disso, esta pesquisa é um dos primeiros 
estudos que buscou aplicar a nova classificação das doenças periodontais na população 
idosa. 
 
Conclusão 
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À luz dos resultados obtidos neste estudo e descritos, verifica-se que: - 
Longitudinalmente, a condição periodontal dos idosos apresentou piora 
independentemente de serem institucionalizados ou não, mesmo com a redução do 
percentual de sextantes com sangramento gengival, cálculo dentário, bolsa periodontal 
rasa e profunda; - Quanto ao diagnóstico periodontal, a maioria dos idosos foi 
diagnosticada com periodontite nos estágios I/II e gradação A, e fazendo referência a 
classificação anterior, podemos dizer que os idosos apresentaram periodontite leve; - A 
análise fatorial reduziu as variáveis de condição periodontal entres fatores distintos: 
Doença periodontal inicial, Sequela da doença periodontal e Doença periodontal 
avançada; - Apenas a capacidade funcional dos idosos avaliada pelos índices de Katz 
e Lawton-Brody apresentaram relação significativa com os fatores Doença periodontal 
inicial e Doença periodontal avançada; - Os idosos não institucionalizados, não 
diabéticos e orientados foram aqueles que tiveram associação significativa com a piora 
do fator Doença periodontal avançada. 
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TÍTULO: Gestão do Trabalho na Esfera Municipal 

Resumo 

 
A instalação do Sistema Único de Saúde (SUS) deu início a uma série de demandas 
destinadas às instituições de saúde de âmbito estadual e municipal tendo em vista o 
fortalecimento dos serviços de saúde. Neste contexto, a área de recursos humanos, 
assim chamada na época, passou a ser reconhecida com um dos gargalos para a 
consolidação e fortalecimento do SUS. Este trabalho destaca as principais dificuldades 
para o funcionamento dos setores responsáveis pela Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde (GTES) das Secretarias Municipais de Saúde das regiões Sul e 
Sudeste do Brasil. Constitui um recorte de uma pesquisa avaliativa de abordagens 
qualitativa e quantitativa acerca das estruturas de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde das Secretarias Municipais e Estaduais do SUS das regiões Sul e Sudeste do 
Brasil. O questionário autoaplicável foi estruturado com questões fechadas e abertas e 
foram encaminhados online para as Secretarias Municipais de Saúde que aceitaram o 
convite e assinaram a Carta de Anuência. A falta de apoio da gestão foi a dificuldade 
mais mencionada para o desenvolvimento das atividades do setor de GTES. Além dessa 
dificuldade, as outras mais citadas foram: Pouca adesão dos profissionais/equipe e a 
insuficiência de recursos humanos. Este estudo evidenciou as principais dificuldades 
que atravancam o funcionamento dos setores responsáveis pela Gestão do Trabalho 
das Secretarias Municipais de Saúde das regiões Sul e Sudeste do Brasil. 
 
 
Palavras-chave: Recursos Humanos; Trabalho; Saúde 

TITLE: WORK MANAGEMENT IN THE MUNICIPAL SPHERE 

Abstract 

 
The installation of the Unified Health System (SUS) initiated a series of demands for 
health institutions at the state and municipal levels with a view to strengthening health 
services. In this context, the human resources area, so called at the time, started to be 
recognized as one of the bottlenecks for the consolidation and strengthening of SUS. 
This work highlights the main difficulties for the functioning of the sectors responsible for 
the Management of Work and Health Education (GTES) of the Municipal Health 
Secretariats of the South and Southeast regions of Brazil. It constitutes an excerpt from 
an evaluative research of qualitative and quantitative approaches about the structures of 
Work Management and Health Education of SUS Municipal and State Secretariats of the 
South and Southeast regions of Brazil. The self-administered questionnaire was 
structured with closed and open questions and was sent online to the Municipal Health 
Departments that accepted the invitation and signed the Letter of Consent. The lack of 
management support was the most mentioned difficulty for the development of activities 
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in the GTES sector. In addition to this difficulty, the others most cited were: Little 
adherence by professionals / staff and insufficient human resources. This study 
highlighted the main difficulties that hamper the functioning of the sectors responsible for 
the Work Management of Municipal Health Departments in the South and Southeast 
regions of Brazil. 
 
 
Keywords: Human Resources; Job; Cheers. 

Introdução 

A instalação do Sistema Único de Saúde (SUS) deu início a uma série de demandas 
destinadas às instituições de saúde de âmbito estadual e municipal, tendo em vista o 
fortalecimento dos serviços de saúde. Assim compromissos e desenhos institucionais 
foram revisados na perspectiva de melhorar a qualidade de vida e saúde da população. 
Neste contexto, a área de recursos humanos, assim chamada na época, passou a ser 
reconhecida com um dos gargalos para a consolidação e fortalecimento do SUS. 
Tendo este reconhecimento como premissa, gestores, pesquisadores e docentes 
passaram a empenhar esforços no intuito de desenvolver e qualificar esta área, hoje 
denominada de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Passados anos da 
implantação do SUS, arrisca-se a afirmar que a citada área é reconhecida como 
estratégica para o desempenho dos serviços de saúde, uma vez que ela tem como 
missão tratar de questões relacionadas às políticas destinadas ao desenvolvimento da 
força de trabalho em saúde (CASTRO, VILAR e LIBERALINO, 2018). A criação da 
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no âmbito do Ministério da 
Saúde, é considerada como uma espécie de marco no reconhecimento do papel 
estratégico a ser desempenhado pelas estruturas de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde no SUS (Brasil 2012). 
Ao longo dos anos de estruturação e fortalecimento do SUS, as estruturas citadas 
passaram, no âmbito nacional, estadual e municipal, por várias transformações. 
Todavia, mesmo reconhecendo-se a sua importância, algumas dificuldades para o seu 
bom desempenho estão se perpetuando. É evidente que a complexidade de alguns 
elementos interfere neste desempenho. A pesquisa que deu origem a este plano de 
trabalho tratou de identificar e analisar estas dificuldades. 
Este relatório apresenta um recorte da pesquisa “Análise do funcionamento e das 
condições de trabalho das estruturas de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 
do Sistema Único de Saúde, cujo objeto de estudo foi constituído pelas Secretarias 
Municipais de saúde das regiões Sul e Sudeste”. 
Como resultado da conclusão do plano de trabalho de iniciação cientifica, apresentam-
se as principais dificuldades para o funcionamento dos setores responsáveis pela 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde das Secretarias Municipais de Saúde das 
regiões Sul e Sudeste do Brasil. 
 
Metodologia 

 
Pesquisa avaliativa de abordagens qualitativa e quantitativa acerca das estruturas de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde das Secretarias Municipais e Estaduais 
do SUS das regiões Sul e Sudeste do Brasil. 
Para a coleta de dados foi utilizado um questionário autoaplicável estruturado com 
questões fechadas e abertas. O instrumento foi encaminhado online para as Secretarias 
Municipais de Saúde que aceitaram o convite e assinaram a Carta de Anuência. 
Para as questões abertas do questionário, a análise dos dados foi realizada segundo a 
técnica de análise de conteúdo proposto por Bardin com o auxílio do software (Interface 
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de RpourlesAnalysesMultidimensionnelles de Textes et de Questionnaires)-
IRAMUTEQ. 
Para as questões fechadas do questionário, a análise dos dados foi realizada através 
de uma abordagem quantitativa mediante o software Statistic Package for Social 
Sciences (SPSS) for Windows versão 20.0. 
Neste relatório é apresentado apenas um dos consolidados referentes aos dados das 
questões fechadas do formulário. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados a seguir evidenciam as dificuldades enfrentadas pelos gestores do 
trabalho e da educação na saúde das Secretarias Municipais de Saúde das regiões Sul 
e Sudeste do Brasil. 
Participaram da pesquisa 156 Secretarias Municipais de Saúde (SMS), localizadas nas 
regiões Sul e Sudeste do Brasil. A maior parte estavam localizadas nos estados de 
Minas Gerais 44 (28,2%), Santa Catarina 26 (16,7%) e São Paulo 25 (16%). 
A falta de apoio da gestão foi a dificuldade mais mencionada 17 (11,6%) para o 
desenvolvimento das atividades do setor de GTES. Além dessa dificuldade, as outras 
mais citadas foram: a falta/pouca adesão dos profissionais/equipe 15 (10,2%) e a 
insuficiência de recursos humanos 13 (8,8%), conforme pode ser visto na tabela a 
seguir: 
Resultados de pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa Gestão, Educação, 
Trabalho e Saúde/diretório do CNPQ, situado no Observatório de Recursos Humanos 
da UFRN, revelam que as Secretarias Municipais de Saúde do País e demais regiões 
do País apresentam situações semelhantes, em sua grande maioria, guardando as 
devidas proporções relacionadas ao porte de cada secretaria (CASTRO et al., 2016). 
Assim, melhorar os processos de gestão do trabalho no SUS e fortalecer os laços entre 
as instituições de serviços e de ensino, tendo em vista firmar parcerias para o 
desenvolvimento de ações voltadas à qualificação do trabalhador e da gestão, parece 
ser uma proposta viável para fortalecer a área de gestão do trabalho e da educação na 
saúde das Secretarias Municipais de Saúde. 
 
Conclusão 

 
  
Este estudo evidenciou as principais dificuldades que atravancam o funcionamento dos 
setores responsáveis pela Gestão do Trabalho das Secretarias Municipais de Saúde 
das regiões Sul e Sudeste do Brasil. Considera-se que as informações sistematizadas 
no estudo poderão subsidiar a avaliação das ações relacionadas à Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde daquelas secretarias que apresentarem estruturas e 
funcionamento inadequados às demandas do SUS. 
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Tabela 1 - Principais dificuldades para o desenvolvimento das atividades do setor de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde nas Secretarias de Saúde das regiões 
Sul e Sudeste do Brasil, Natal, 2019. 
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TÍTULO: VIABILIDADE DA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E ADAPTAÇÕES 

DE FORMAS FARMACÊUTICAS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO: 

UM ESTUDO BASEADO EM VALOR 

Resumo 

 
 
A população pediátrica possui diferenças fisiológicas, farmacocinéticas quando 
comparada a adulta, gerando dificuldades na deglutição de comprimidos. A carência de 
formulações líquidas corrobora para a adaptação de comprimidos em preparações 
extemporâneas, amparada na RDC 67/2007. Nesse panorama, a implantação de um 
sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária (SDMDU) é considerado 
como mais seguro. O intuito desta pesquisa é a realização de um estudo 
farmacoeconômico sobre a viabilização da implantação de uma unidade de 
farmacotécnica hospitalar nos preceitos do SDMDU na unidade de terapia intensiva 
neonatal (UTIN) da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). Trata-se de um estudo 
transversal, retrospectivo e analítico de abordagem qualitativa e quantitativa. O estudo 
foi realizado a partir da avaliação do sumário das prescrições médicas e relatório de 
dispensação dos medicamentos de cada paciente no período de 01/01/2018 a 
31/12/2018. A pesquisa foi aprovada no comitê de ética e pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (CAAE: 13306919.8.000.5292) e a análise estatística dos 
dados foi feita no Microsoft office-EXCEL 2013. Foram analisados os sumários de 368 
pacientes e a análise concluiu uma economia de 78,81% obtidos com a implementação 
do SDMDU. Concluiu-se a implantação de uma unidade de farmacotécnica hospitalar é 
benéfica referente a economicidade, mas que as outras formas farmacêuticas devem 
ser analisadas para garantir maior viabilidade econômica 
 
Palavras-chave: Unitarização de dose. Viabilidade econômica. Adaptações de 

Comprimidos 

TITLE: FEASIBILITY OF UNITARIZING DRUGS AND ADAPTATIONS OF 

PHARMACEUTICAL FORMS IN MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO: A 

VALUE-BASED STUDY 

Abstract 

 
The pediatric population has physiological and pharmacokinetic differences when 
compared to adults, generating difficulties in swallowing pills. The lack of liquid 
formulations supports the adaptation of tablets to extemporaneous preparations, 
supported by RDC 67/2007. In this scenario, the implementation of a unit dose 
medication distribution system (SDMDU) is considered to be safer. The purpose of this 
research is to carry out a pharmacoeconomic study on the feasibility of implementing a 
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hospital pharmacotechnical unit in the SDMDU's precepts in the neonatal intensive care 
unit (NICU) of Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). This is a cross-sectional, 
retrospective and analytical study with a qualitative and quantitative approach. The study 
was carried out based on the evaluation of the summary of medical prescriptions and 
report of medication dispensing for each patient in the period from 01/01/2018 to 
12/31/2018. The research was approved by the ethics and research committee of the 
Hospital Universitário Onofre Lopes (CAAE: 13306919.8.000.5292) and the statistical 
analysis of the data was performed at Microsoft office-EXCEL 2013. The summaries of 
368 patients were analyzed and the analysis concluded an economy 78.81% obtained 
with the implementation of the SDMDU. It was concluded that the implementation of a 
hospital pharmacotechnical unit is beneficial in terms of economy, but that the other 
dosage forms must be analyzed to ensure greater economic viability. 
 
 
Keywords: unitized dose. pharmacoeconomic. adapted medication 

Introdução 

 
 
 
É sabido que a população pediátrica possui diferenças fisiológicas e farmacocinéticas 
quando comparadas a um adulto, no recém-nascido o metabolismo renal e hepático é 
imaturo e sua barreira hematoencefálica é bastante permeável, há também algumas 
características anatômicas como a cavidade oral, é pequena e completamente 
preenchida pela língua o que impossibilita a deglutição de qualquer massa sólida 
(VALENTE 2014, ERNEST, 2007). 
 
As dificuldades encontradas com a ingestão de comprimidos, priorizaram o uso de 
formulações alternativas, como soluções, suspensões, elixires, comprimidos 
dispersíveis (ERNEST, 2007). No entanto, há a escassez de formas farmacêuticas 
especiais para crianças, uma grande parcela de medicamentos utilizados para esse 
público não possui a forma líquida (NAHATA,1999).  De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (2009) um dos fatores pelos quais há a falta de formas farmacêuticas 
para a população infantil seria o desinteresse da indústria farmacêutica em desenvolvê-
las, devido ao custo inerente com estudo, pesquisa e desenvolvimento (SHIRKEY, 1999; 
MARTO, 2011). 
 
Frequentemente há a necessidade da administração de formulações disponíveis 
apenas na forma de comprimidos, o que não seria adequado para pediatria, a solução 
encontrada seria fazer a adaptação destas em preparações extemporâneas, que são 
obtidas pela clivagem e/ou trituração de comprimidos e abertura de 
cápsulas(PETRONO, 2011; MARINHO, 2014). A Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC) 67/2007 dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais 
e Oficinais para Uso Humano em Farmácias, informa que a preparação de doses 
unitárias deve ser realizada sob responsabilidade e orientação do farmacêutico, de 
modo a garantir a qualidade microbiológica, química e física das doses unitarizadas no 
hospital. 
 
Entretanto, a RDC 45/2006 habilita a enfermagem no preparo de doses que precisam 
sofrer o processo de adaptação farmacêutica para administração ao paciente. Nos 
hospitais onde ainda não houve implantação de um Sistema de Distribuição de 
Medicamento por Dose Unitária (SDMDU) os medicamentos são dispensados na forma 
de comprimidos pela farmácia hospitalar e distribuídos aos postos de enfermagem, onde 
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a manipulação é realizada pelos auxiliares. 
 
 O foco da enfermagem é o cuidado do paciente, mas gasta-se uma significativa 
quantidade de horas no preparo e administração de medicamentos (NEVES, 2010). Um 
estudo efetuado por Costa (2009) observou que 62,2% das soluções extemporâneas 
preparadas pela equipe de enfermagem estavam com a posologia fora da 
recomendada, também foi identificado que o local e material utilizado para manipulações 
eram inadequados. Erros na manipulação de medicamentos podem ser fatais, a RDC 
Nº 67 exalta o farmacêutico como o profissional responsável para manipulação de 
medicamentos, por possuir o conhecimento técnico e científico sobre a farmácia 
magistral. Para que haja o cumprimento desta RDC, deve haver um investimento 
financeiro inicial para adequação da infraestrutura física requisitada, obedecendo a 
norma sanitária vigente. 
 
Com a implementação do SDMDU supervisionado pelo farmacêutico, os medicamentos 
são distribuídos por paciente, geralmente para 24 horas podendo também ser feito por 
turnos. Os medicamentos são separados pela equipe da Farmácia, dispensados prontos 
para uso, conforme prescrição médica, individualizados e identificados para cada 
paciente. Este é o sistema mais seguro, mas também o que necessita de maior 
investimento (PINTO, 2016). 
 
O intuito desta pesquisa é fazer de um estudo farmacoeconômico sobre a viabilização 
de uma unidade de farmacotécnica hospitalar que comporte os requisitos da RDC 
67/2007, comparando a quantidade de medicamento dispensada para adaptação, a 
quantidade realmente administrada aos pacientes pediátricos e a simulação do custo 
inerente a adequação de uma unidade de manipulação hospitalar com uma central de 
misturas intravenosas (CMIV) na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e analítico, de abordagem qualitativa 
e quantitativa, cuja coleta de dados refere-se ao ano de 2018 (01/01/2018 a 31/12/2018), 
no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) da MEJC. Essa pesquisa 
foi submetida e aprovada pelo comitê de ética e pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes sob o CAAE 13306919.8.000.5292. 
Para identificação dos componentes da amostra e posterior acesso ao prontuário 
eletrônico, foi emitido a partir do AGHU um relatório contendo o registro de todos os 
pacientes internados na UTIN no período citado. Foram incluídos no estudo pacientes 
de ambos os gêneros, sem restrição de idade, e com pelo menos um comprimido ou 
cápsula prescrita. Foram excluídos os pacientes cuja prescrição médica não continham 
nenhum medicamento na forma sólida e pacientes com medicamentos não 
padronizados prescritos, devido a possibilidade de inconsistências entre a solicitação 
ao estoque e o consumo real desses produtos. 
A partir do sumário de prescrição (um documento contendo todos os medicamentos 
prescritos durante a internação) foi obtida a quantidade prescrita de cada medicamento 
adaptado na UTIN em miligramas, para o período de 24 horas. As informações colhidas 
foram tabuladas, por data, na planilha de coleta de dados para análise da demanda dos 
medicamentos. Foi criada uma legenda de cores para identificar o número de 
administrações diárias, conforme a prescrição. A partir dos dados coletados foi 
calculada a quantidade de comprimidos necessários para preparar as doses em uma 
CMIV e o número de manipulações necessárias a cada dia. As unidades de 
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medicamentos foram contabilizadas considerando os padrões de reconstituição/diluição 
e estabilidade normatizados na instituição. 
O consumo real de comprimidos dispensados para a UTIN no período estudado foi 
obtido por meio de um relatório de dispensação no AGHU, contendo a quantidade 
dispensada, por data, subtraindo-se as devoluções ao estoque. O valor unitário em reais 
(R$) de cada medicamento, foi obtido no Sistema Integrado de Patrimônio, 
Administração e Contrato (SIPAC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). A coleta e análise estatística foram feitas no Microsoft Office – Excel 2013. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram analisados sumários de prescrição médica de 368 pacientes internados na UTI 
neonatal da MEJC, destes 58 (15,7%) utilizaram especialidades farmacêuticas na 
apresentação de comprimidos. Outras formas sólidas como as cápsulas não foram 
encontradas nos sumários de prescrições analisados. Os medicamentos que obtiveram 
o maior número de comprimidos dispensados foram: Hidroclorotiazida 25 mg (2579); 
Furosemida 40 mg (799); Espironolactona 25 mg (591); Captopril 25 mg (540); Ácido 
Ursodesoxicólico 150 mg (404); Propanolol 40 mg (290) e Metadona 20 mg (162). 
Preferencialmente são utilizadas formulações orais ou injetáveis para o tratamento dos 
neonatos, no entanto, 15,7% dos pacientes internados na UTIN em 2018 necessitaram 
destas preparações extemporâneas em algum momento da internação. 
Figura 1 – Comparação entre a quantidade de comprimidos dispensada e a realmente 
utilizada na UTIN da MEJC. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
As particularidades fisiológicas enfrentadas pelos recém-nascidos requerem de uma 
posologia medicamentosa ínfima comparada a dose recomendada para um adulto. A 
análise comparativa realizada entre a quantidade dispensada e utilizada (Figura 1), 
observou que apenas 350 dos 5518 dos comprimidos dispensados foram realmente 
consumidos pelos pacientes do setor, resultando em um percentual de 6,3% de 
consumo. No preparo do medicamento, o comprimido é triturado e ressuspendido em 
10 mL de água bidestilada (ABD), a quantidade de medicamento restante não utilizada 
é descartada pela equipe de enfermagem, por questões de desconhecimento quanto a 
estabilidade da dose e incapacidade de armazenamento adequado do medicamento 
restante. 
Figura 2 – Comparação entre a quantidade de comprimido dispensada e a consumida 
em R$. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Foi comparado o impacto econômico referente a economicidade de comprimidos 
dispensados, a análise concluiu que haveria uma economia de 78,81% na quantia gasta 
com medicamentos com o funcionamento da unidade de farmacotécnica hospitalar. A 
maior parte dos comprimidos consumidos tem um valor monetário razoavelmente baixo, 
que mesmo com a economia em torno de 80% para cada medicamento, a quantia 
economizada não corresponde a um grande impacto no econômico final, o medicamento 
dentre os observados com maior economicidade foi o ácido ursodesoxicólico (Tabela 1) 
que o valor gasto com este medicamento correspondeu 76,1% de economicidade com 
a simulação do SDMDU. 
Há também que se considerar a economia dos custos indiretos com a implantação do 
SDMDU. Um estudo realizado por TELES (2020) evidenciou uma diminuição de 80% no 
consumo de materiais para manuseio e preparo de medicamentos (touca, máscara, 
luvas de procedimento, agulhas, compressas de gazes e seringas) após a adoção do 
SDMDU. Outros custos indiretos de difícil mensuração também devem ser considerados 
referentes aos benefícios da implantação do SDMDU. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2212 

 

Durante o ano de 2018 foi realizado 4793 manipulações de comprimidos pela equipe de 
enfermagem na UTIN da MEJC. Um estudo feito NEVES (2010) com 334 profissionais 
de enfermagem, informaram que a otimização do tempo (32%); desperdício de 
medicamentos (20%) diminuição da contaminação e erros de preparo (23,3%) são os 
principais benefícios obtidos com a implantação do SDMDU. Todos os benefícios 
relatados pela equipe de enfermagem causam impacto direto no processo recuperação 
do doente, que irão proporcionar um maior tempo focado no cuidado do paciente, menor 
quantidade de resíduos e a maior segurança microbiológica e na posologia das 
medicações administradas para os neonatos. 
Tabela 1 – Comparação da quantidade de comprimidos dispensados e consumidos por 
medicamento em R$ no ano de 2018 na UTIN da MEJC. 
Um quantitativo de 15,7% dos pacientes atendidos na UTIN utilizara preparações 
extemporâneas, unicamente ou conjuntamente com outra forma farmacêutica durante 
seu tratamento. Muito dos medicamentos dispensados na UTIN são injetáveis ou 
soluções orais e não necessitam de adaptação da forma farmacêutica para 
administração, no entanto, para adequar a posologia destes medicamentos aos 
pacientes pediátricos realiza-se o processo de diluição, uma vez que as apresentações 
farmacêuticas são direcionadas para adultos, este processo resulta na manipulação 
destes medicamentos, que por sua vez é realizado pela equipe de enfermagem. Vale 
salientar, que medicamentos injetáveis necessitam de uma verificação sanitária mais 
rigorosa, porém seu manuseio é realizado no mesmo ambiente das outras formas 
farmacêuticas. Diante desse contexto, a melhor estrutura para manipulação de 
medicamentos seria o investimento em uma unidade de farmacotécnica hospitalar, uma 
CMIV, em cumprimento do anexo I, IV e VI da RDC Nº 67. 
Não foi possível mensurar os custos da implementação de uma Unidade de 
farmacotécnica hospitalar agregado a uma CMIV na MEJC especificamente, entretanto 
dados de trabalhos anteriores avaliaram esses custos e serão utilizados para análise de 
sensibilidade. Pereira (2006) avaliou os custos diretos para a implantação de uma CMIV 
em um hospital das forças armadas, com capacidade de realizar 720 preparações por 
dia (Quadro 1). 
Quadro 1 – Custos de implementação de uma CMIV em um Hospital das Forças 
Armadas. 
O valor do investimento proposto é elevado comparado a economicidade anual da 
simulação realizada com os comprimidos consumidos, no entanto, há outros parâmetros 
a serem considerados. A maior parte dos medicamentos dispensados são injetáveis e 
também possuem custo mais elevado, após a dispensação esses medicamentos sofrem 
uma diluição para ajuste da posologia, e grande parte deles são descartadas pela 
equipe de enfermagem pelo mesmo motivo das suspensões obtidas por meio dos 
comprimidos, gerando assim seu desperdício. O estudo referente a economia das outras 
formas farmacêuticas ainda está sendo realizado, para assegurar uma maior exatidão 
a quantia economizada com medicamentos sendo manipulados em uma CMIV e 
dispensados de maneira unitarizada. MARQUES (2019) mostrou em um estudo por 
meio da razão de custo efetividade incremental (ICER) que uma CMIV pode ser a melhor 
alternativa para evitar erros de preparo de medicamentos, um evento adverso evitado 
pode representar uma economia significativa tanto de recursos como de vidas salvas. 
 
Conclusão 

 
O presente estudo concluiu que a simulação de uma unidade de farmacotécnica 
hospitalar atrelada a uma CMIV foi assertiva para a economia de medicamentos, 
havendo uma redução de 78,81% nos custos diretos com os medicamentos nas formas 
de comprimidos da UTIN que necessitariam ser adaptados para a forma líquida para 
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atender as necessidades da neonatologia. Entretanto, para corresponder o investimento 
proposto na implementação de uma CMIV, é necessário analisar economicamente as 
outras formas farmacêuticas utilizadas no setor, que dispõe de maior quantidade de uso 
e maior custo comparado aos comprimidos analisados. 
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Figura 1 – Comparação entre a quantidade de comprimidos dispensada e a realmente 
utilizada na UTIN da MEJC. 
 

 
Figura 2 – Comparação entre a quantidade de comprimido dispensada e a consumida 
em R$. 
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Tabela 1 – Comparação da quantidade de comprimidos dispensados e consumidos por 
medicamento em R$ no ano de 2018 na UTIN da MEJC. 
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Quadro 1 – Custos de implementação de uma CMIV em um Hospital das Forças 
Armadas. 
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TÍTULO: Perfil de saúde de idosos auto-declarados indígenas de João Câmara (RN) 

Resumo 

O envelhecimento populacional gera impacto em vários setores da sociedade, 
principalmente os sistemas e serviços de saúde. Os idosos indígenas apresentam 
necessidades semelhantes da população idosa não indígena. Contudo, apresentam 
aspectos específicos relacionados a cultura de autocuidado e as condições de vida e 
saúde, as quais refletem em seus padrões de saúde. Assim, objetivou-se caracterizar o 
perfil de saúde dos idosos indígenas da área adscrita da Unidade Básica de Saúde, da 
Comunidade do Amarelão. Trata-se de um estudo observacional, do tipo corte 
transversal e abordagem quantitativa, realizado na comunidade indígena do Amarelão, 
no município de João Câmara, Rio Grande do Norte. Os principais achados 
demonstraram a predominância de idosos do gênero feminino, com faixa etária dos 60 
aos 79 anos, que possuem como fonte de renda o auxílio previdenciário, a maioria 
possui companheiro. Em relação as condições de saúde dos idosos, notou-se a 
presença do etilismo e tabagismo, assim como, um alto índice de doenças cônicas como 
a hipertensão arterial. Foi observado o uso contínuo de medicamentos pelos idosos, 
além de mais da metade apresentar algum tipo de limitação, para a realização das 
Atividades de Vida Diária. Ressalta-se, a importância de uma discussão ampliada 
quanto à capacitação e/ou atualização dos profissionais de saúde para o cuidado 
gerontológico frente ao envelhecimento indígena e do perfil de saúde encontrado. 
 
Palavras-chave: Saúde indígena; Envelhecimento; Saúde do Idoso; Enfermagem 

Geriátrica. 

TITLE: HEALTH PROFILE OF INDIGENOUS ELDERLY PEOPLE FROM THE 

AMARELÃO COMMUNITY, RIO GRANDE DO NORTE, BRAZIL. 

Abstract 

Population aging has an impact on various sectors of society, especially health systems 
and services. Indigenous elderly people have similar needs to the non-indigenous elderly 
population. However, they have specific aspects related to the culture of self-care and 
the living and health conditions, which are reflected in their health standards. Thus, the 
objective was to characterize the health profile of elderly indigenous people in the area 
enrolled in the Basic Health Unit, of the Amarelão Community. This is an observational, 
cross-sectional study with a quantitative approach, carried out in the indigenous 
community of Amarelão, in the municipality of João Câmara, Rio Grande do Norte. The 
main findings demonstrated the predominance of elderly women, aged 60 to 79 years, 
who have social security assistance as their source of income, most of whom have a 
partner. Regarding the health conditions of the elderly, alcoholism and smoking were 
noted, as well as a high rate of conical diseases such as arterial hypertension. It was 
observed the continuous use of medications by the elderly, in addition to more than half 
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of them presenting some type of limitation, for carrying out the Activities of Daily Living. 
It is emphasized the importance of an expanded discussion regarding the training and / 
or updating of health professionals for gerontological care in the face of indigenous aging 
and the health profile found. 
 
Keywords: Indigenous health; Aging; Health of the Elderly; Geriatric Nursing. 

Introdução 

O envelhecimento da população no Brasil, segundo projeções do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), atingirá em 2060 o total de 73,4 milhões de pessoas com 
60 anos ou mais, correspondendo a um percentual de 32,1% em relação a população 
total do país, enquanto em 2018 essa proporção era de 13,4%. Esse aumento 
considerável gera impacto em vários setores da sociedade, tais como o setor 
econômico, o mercado de trabalho e principalmente os sistemas e serviços de saúde 
(IBGE, 2018; MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). Entende-se que alguns 
determinantes desse processo de transição demográfica, especificamente, a redução 
das taxas de mortalidade, queda das taxas de natalidade e o aumento da expectativa 
de vida, ocasionaram modificações no perfil epidemiológico da população, como, por 
exemplo, o aumento das condições e doenças crônicas não transmissíveis (MIRANDA; 
MENDES; SILVA, 2016; CORTEZ et al., 2019). Os povos indígenas brasileiros, também 
partilham desse acelerado processo de envelhecimento. Os idosos indígenas 
apresentam necessidades semelhantes da população idosa não indígena, que são 
universais e inerentes ao envelhecer (BORGHU et al., 2013). Contudo, possuem 
aspectos específicos relacionados a cultura de autocuidado e as condições de vida e 
saúde. Ao idoso indígena é atribuído o conhecimento de práticas tradicionais do 
cuidado, tendo papel de grande importância dentro da comunidade indígena. Muitos 
deles atuam como conselheiros e curandeiros, baseados nos conhecimentos ancestrais 
de sua cultura. Esses aspectos culturais devem ser levados em consideração por 
exercerem forte influência nos pensamentos, decisões e ações referentes ao 
autocuidado em saúde (COELHO et al., 2018; BORGHU et al., 2013). Sobre assistência 
à saúde dessa população, a Política Nacional de Atenção à saúde dos Povos Indígenas 
(PNSAPI), garante o acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os princípios e 
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), contemplando a diversidade social, 
cultural, geográfica, histórica e política, bem como o direito desses povos à sua cultura. 
A PNSAPI conta com um modelo de organização dos serviços na perspectiva da 
atenção diferenciada, voltados para a proteção, promoção e recuperação da saúde 
(BRASIL, 2002). Por sua vez, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), 
que visa a oferta de uma atenção integral e integrada no atendimento de pessoas 
idosas, através de ações de promoção à saúde, prevenção, proteção e controle de 
doenças e agravos, junto aos grupos populacionais, tem o objetivo de promover o 
envelhecimento ativo e saudável, com vistas a manutenção da capacidade funcional da 
pessoa idosa (BRASIL, 2006). Contudo, mesmo já garantido por lei, o acesso à saúde 
da população idosa indígena vivencia algumas barreiras gerando iniquidades em saúde. 
Entre estas barreiras, está a escassez de equipamentos e materiais, a dificuldade em 
contratar e manter profissionais de saúde para assistência, gerando deficiências na 
qualidade da atenção prestada e baixa resolutividade nas demandas de saúde desta 
população (FURTADO, 2016). Conforme a problemática descrita, entende-se ser 
necessário conhecer um pouco mais sobre as características de saúde que envolvem 
essa população, e entende-se que a realização de um estudo que descreva os fatores 
ligados as condições de vida e saúde possa contribuir para a melhoria de saúde dessa 
população. Desse modo, com base na importância desse tema, pretende-se contribuir 
para melhoria da assistência à saúde ao idoso indígena, com vistas ao alcance de 
impactos positivos nas condições de saúde e qualidade de vida desta população. Assim, 
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o presente estudo relaciona-se com o terceiro (Boa Saúde e Bem-estar) e décimo 
(Diminuição das Desigualdades) objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas. Assim, objetivou-se caracterizar o perfil de 
saúde dos idosos indígenas da área adscrita da Unidade Básica de Saúde, da 
Comunidade do Amarelão. 
 
Metodologia 

 
Estudo descritivo, observacional, do tipo corte transversal e abordagem quantitativa. O 
local de realização do estudo foi a comunidade indígena do Amarelão, localizada na 
região do mato grande, município de João Câmara, Rio Grande do Norte, Brasil, distante 
há aproximadamente 80 Km de Natal, capital do Estado. A escolha da comunidade do 
Amarelão, deve-se ao fato dela se caracterizar como uma das maiores comunidades 
indígenas do Estado do Rio Grande do Norte, sendo João Câmara o município que 
possui a maior proporção de pessoas autodeclaradas indígenas do território do Rio 
Grande do Norte (IBGE, 2010). Segundo a Associação Comunitária Amarelão, a 
população de idosos indígenas na comunidade é de 61 pessoas. Assim, decidiu-se 
trabalhar com o total de idosos indígenas. Definiram-se como critérios de inclusão: 
participante com idade igual ou superior a 60 anos; autodeclarar-se indígena e residir 
na comunidade do Amarelão; possuir capacidade física e cognitiva para responder as 
questões propostas; de exclusão, situam-se os indivíduos ausentes da comunidade 
durante o período de coleta de dados, além dos que não concordaram em participar. 
Assim, a amostra final totalizou 51 idosos indígenas, pois três idosos haviam falecido, 
três estavam ausentes da comunidade durante o período de coleta e quatro negaram a 
participação no estudo. A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador principal, e 
ocorreu na residência de cada idoso contando com a companhia de um representante 
da liderança indígena. Para a coleta de dados, utilizou-se um formulário contendo 
questões sobre os dados sociodemográficos e as condições de saúde, construído com 
base na literatura gerontogeriática, com foco na Avaliação Geriátrica Ampla e, no 
Caderno de Atenção Básica nº 19 – envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Os dados 
coletados foram decodificados, categorizados e inseridos em um banco de dados, e teve 
dupla conferência para minimização de possíveis erros. Após a digitação, revisão e 
correção, os dados foram analisados por meio do software Statistical Package for Social 
Science (SPSS) versão 20.0. Realizou-se a análise dos dados a partir de estatística 
descritiva, com frequências relativas e absolutas, medidas de tendência central e de 
dispersão das variáveis quantitativas, apresentadas através de tabelas. Concernente 
aos preceitos éticos, seguiu-se as normas estabelecidas pela Resolução nº 510/16 e 
304/200 do Conselho Nacional de Saúde. Foi obtida autorização prévia da liderança 
indígena da comunidade, assim como o consentimento individual de cada participante 
da pesquisa por meio do Termo de consentimento livre e esclarecido. O projeto de 
pesquisa foi submetido a avaliação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP). A pesquisa recebeu aprovação sob o CAAE: 
07990219.7.0000.5537e parecer número 3.475.904/2019. 
 
Resultados e Discussões 

 
Do total da amostra, a maioria dos idosos indígenas, do gênero feminino (58,8%), com 
faixa etária dos 60 aos 79 anos de idade (74,5%). Sobre os Fatores Econômicos, 98% 
dos participantes recebem auxílio previdenciário, conforme demonstra a Tabela 1. O 
perfil sociodemográfico das idosos indígenas da comunidade do Amarelão é semelhante 
ao perfil dos idosos da etnia Kaingang descrito por Borghi e Carreira (2015), com a sua 
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maioria, do gênero feminino, com média de idade próxima dos 70 anos e recebendo 
auxílio previdenciário. Observa-se, que o envelhecimento na população indígena tem 
ocorrido de modo semelhante ao existente entre populações não indígenas com um 
predomínio de idosos mais jovens e do sexo feminino. No que se refere às crenças, 
98% dos indígenas idosos participantes afirmaram acreditar nas forças da natureza. Já 
sobre o convívio familiar, 60,8% das pessoas idosas indígenas possuíam companheiro 
e apenas 5,2% moravam sozinhos. Sobre as crenças próprias da cultura indígena, 
percebe-se estas são vinculadas as crenças na força da natureza. Tudo se articula com 
a mata, fauna, a flora, os rios, lagos e chuvas (SOUZA; LIMA; MELLO; OLIVEIRA, 
2015). Concernente ao convívio familiar, identifica-se que a maioria dos idosos possuem 
companheiro e vivem em famílias compostas por um casal de idosos, ou apenas um 
idoso, seus filhos(as), filhas casadas e suas respectivas famílias, apontando a 
importância da família no contexto da vida indígena. Moliterno (2011) evidenciou em seu 
estudo etnográfico com idosos da etnia Kaingang, que o convívio familiar e em 
comunidade é uma característica da cultural do idoso indígena. Os idosos 
desempenhavam uma função social junto as suas famílias apresentando-se de maneira 
relevante no que se refere ao sustento financeiro dos descendentes, à educação as 
futuras gerações (netos e bisnetos), transmissão de saberes, tendo papel de 
centralizador dos grupos familiares na organização dos grupos domésticos. Tabela 1 - 
Características socioeconômicas dos idosos indígenas da Comunidade indígena do 
Amarelão, João Câmara, Rio Grande do Norte, 2019. Gênero (n=51) % Feminino 30 
58,8 Masculino 21 41,2 Faixa etária 60 anos a 79 38 74,5 A partir de 80 anos 13 25,5 
Fatores de renda Recebe auxílio previdenciário 50 98,0 Crença Acredita nas forças da 
natureza 50 98,0 Convívio familiar Com companheiro(a) 31 60,8 Sem companheiro(a) 
20 39,2 Mora sozinho(a) 3 5,9 TOTAL 51 100,0 Fonte: autoria própria. Na Tabela 2, 
constam as características das condições de saúde da população idosa indígena 
entrevistada. O etilismo e o tabagismo estão presentes em 19,6% dessa população; 
27,5% sofreu alguma queda no último ano e mais da metade (58,8%) dos participantes, 
afirmaram possuir alguma limitação para realizar as Atividades de Vida Diária (AVD). 
Tabela 2 - Características das condições de saúde dos idosos indígenas da 
Comunidade indígena do Amarelão, João Câmara, Rio Grande do Norte, 2019. 
Condições de saúde (n=51) % Etilista 10 19,6 Tabagista 10 19,6 Sofreu alguma queda 
no último ano 14 27,5 Refere limitação para realizar as Atividades de Vida Diária 30 58,8 
TOTAL 51 100,0 Fonte: autoria própria. Considera-se o tabagismo como a maior causa 
evitável isolada de adoecimento e mortes no mundo, constituindo-se num dos principais 
problemas de saúde pública da atualidade. No Brasil, considera-se o tabagismo como 
uma das principais causas de mortes evitáveis, exigindo cuidados no intuito de diminuir 
esse hábito de vida entre a população idosa. Além do tabagismo, o etilismo também é 
elevado entre os hábitos da população indígena, estando presente em 19,6% dos 
entrevistados. Daí, a necessidade da devida atenção no consumo de bebidas etílicas 
na população idosa indígena, uma vez que a ingesta em quantidades elevadas acima 
de 30g associa-se ao aumento do risco de morbimortalidade, devido às complicações 
cardiovasculares consequentes (BRASIL, 2020; ALMEIDA; FOOK; MARIZ, 2016). No 
que se refere às quedas, o estudo realizado por Antes, Schneider e d’Orsi (2015), indica 
a existência de um aumento significativo das taxas de mortalidade por esta causa entre 
os idosos, principalmente, com o avançar da idade. Portanto, devem ser implementadas 
ações de prevenção de quedas para a população idosa. Quanto as limitações para a 
realização das Atividades de Vida Diária (AVD), 58% dos idosos entrevistados, citaram 
dificuldades ocasionadas por alguma perda da capacidade funcional, provocaram algum 
grau de dependência na realização das atividades básicas de vida diária, principalmente 
aquelas relacionadas as práticas de autocuidado. Em seu estudo, Nunes et al. (2019), 
observou aumento na prevalência de comprometimento funcional no período de dez 
anos, como referida pelos idosos para o desempenho das AVD. No que diz respeito a 
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presença de comorbidades, segundo a Tabela 3, 58,8% dos idosos apresentaram pelo 
menos alguma doença crônica diagnosticada ao quadro de saúde, sendo a principal a 
hipertensão arterial (37,3%). Tabela 3 - Caracterização das comorbidades presentes 
nos idosos indígenas da Comunidade indígena do Amarelão, João Câmara, Rio Grande 
do Norte, 2019. Comorbidades (n=51) % Doenças crônicas associadas 30 58,8 
Hipertensão 19 37,3 Osteoarticulares 7 13,7 Diabetes 5 9,8 Doença Obstrutiva Crônica 
4 7,8 Alzheimer 1 2,0 TOTAL 51 100,0 Fonte: autoria própria. Sobre as condições 
crônicas de saúde, estudos mostram que as doenças respiratórias estão entres as 
principais causas de adoecimento dos idosos de etnia Kaingang, seguido da hipertensão 
arterial, diabetes e a artrite. Estes problemas de saúde são reflexos da mudança no 
estilo de vida e no perfil epidemiológico dessa população. Os indígenas passaram a 
adotar hábitos não saudáveis que influenciam no processo saúde-doença, como 
consumir maior quantidade de alimentos industrializados, inatividade física, exposição 
a fumaça dos fogões à lenha e o uso do fumo e de bebidas alcoólicas (BORGHI; 
CARREIRA, 2013). Em um estudo transversal realizado sobre a hipertensão arterial, 
Chagas et al., (2020), observou-se que a prevalência da hipertensão arterial sistêmica 
foi de 31,2% entre indígenas Krenak. Houve associação independente no modelo final 
da regressão para alguns fatores, como o aumento da idade. O que aponta para a 
necessidade de ações eficazes e de prevenção de diagnóstico, além do 
acompanhamento frente aos fatores modificáveis da hipertensão arterial sistêmica, 
como é o caso, também da necessidade de acompanhamento para os idosos indígenas 
mais velhos, a fim de minimizar complicações e efetivar a adesão ao tratamento da 
hipertensão. Na Tabela 4 são apresentadas a farmacoterapia utilizada pelos 
participantes. 56,9% dos idosos faziam uso de medicação contínua. Os medicamentos 
mais utilizados foram os anti-hipertensivos que representaram 37,3%, posteriormente 
os psicotrópicos com 11,8%. Tabela 4 - Caracterização da Farmacoterapia utilizadas 
pelos participantes da pesquisa. Comunidade indígena do Amarelão, João Câmara, Rio 
Grande do Norte, 2019. Farmacoterapia (n=51) % Uso de Medicação contínua 29 56,9 
Tipo de medicamento Antihipertensivo 19 37,3 Psicotrópicos 6 11,8 Antiglicemiante 5 
9,8 Corticosteroide 3 5,9 Analgésico 2 3,9 TOTAL 51 100,0 Fonte: autoria própria. O uso 
de medicamentos pela população indígena é compreendido como uma necessidade, 
uma vez que esta população começa a apresentar condições crônicas de saúde que 
precisam de tratamento contínuo. Contudo, deve-se atentar, especificamente na 
população idosa, para o problema da polifarmácia. Um estudo de base populacional 
observou a prevalência de polifarmácia de 32,0% entre os idosos, sendo mais elevada 
em mulheres, em pessoas com 80 anos de idade e mais. Em outro estudo, a 
probabilidade de sobrevida após cinco anos dos indivíduos usuários de polifarmácia na 
linha de base foi de 77,2%, enquanto nos não usuários foi de 85,5%. Assim, a 
polifarmácia permaneceu como fator de risco para óbito (PEREIRA et al., 2017; 
ROMANO-LIEBER et al., 2019). 
 
Conclusão 

 
De acordo com os resultados obtidos por este estudo, relacionados as condições de 
saúde dos idosos, notou-se a presença do etilismo e tabagismo, assim como, um alto 
índice de doenças cônicas e hipertensão arterial, com a maior parte dos entrevistados 
fazendo uso contínuo de medicamentos, como anti-hipertensivos e psicotrópicos, além 
de mais da metade da população idosa indígena entrevistada, apresentar algum tipo de 
limitação, para a realização das Atividades de Vida Diária. Ressalta-se, a importância 
de uma discussão ampliada quanto à capacitação e/ou atualização dos profissionais de 
saúde para o cuidado gerontológico diante de novos contextos de saúde, como os 
vivenciados pelos idosos indígenas. Demonstra-se a necessidade de uma formação 
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profissional sensível em relação ao envelhecimento e a saúde indígena. Como limitação 
do estudo compreende-se a ausência de informações concernentes as características 
culturais da população, contudo, pretende-se dar continuidade ao estudo, ampliando 
para a cultura de autocuidado dos idosos indígenas, afim de proporcionar informações 
sobre os padrões de autocuidado para sustentação de uma assistência à saúde 
culturalmente sensível e congruente. 
 
Referências 

 
BRASIL. IBGE Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística. Projeção da população 
do Brasil e das Unidades da Federação, 2018. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-
populacao.html?=&t=downloads Acesso em: 06/09/2020 MIRANDA, Gabriella Morais 
Duarte; MENDES, Antonio da Cruz Gouveia; SILVA, Ana Lucia Andrade da. Population 
aging in Brazil: current and future social challenges and consequences. Revista 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia, [S.L.], v. 19, n. 3, p. 507-519, jun. 2016. 
FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1809-98232016019.150140. 
CORTEZ, Antônio Carlos Leal; SILVA, Carlos Roberto Lyra da; SILVA, Roberto Carlos 
Lyra da; DANTAS, Estélio Henrique Martin. Aspectos gerais sobre a transição 
demográfica e epidemiológica da população brasileira. Enfermagem Brasil, Teresina, v. 
18, n. 5, p. 2-22, 02 set. 2019. Disponível em: 
https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/enfermagembrasil/article/view/2785/html
. Acesso em: 05 set. 2020. BORGHI, Ana Carla; ALVAREZ, Angela Maria; MARCON, 
Sonia Silva; CARREIRA, Lígia. Cultural singularities: indigenous elderly access to public 
health service. Revista da Escola de Enfermagem da Usp, [S.L.], v. 49, n. 4, p. 0589-
0595, ago. 2015. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0080-
623420150000400008. Ministério da Saúde. Portaria n° 2.528 de 19 de outubro de 2006. 
Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília (DF): Ministério da 
Saúde, 2006. Brasil. Ministério da Saúde; Fundação Nacional de Saúde. Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 2ª ed. Brasília: FUNASA; 2002. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 2.528 de 19 de outubro de 2006. Aprova a 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2006. 
FURTADO, B.A.; et al. Percepção de indígenas munduruku e equipe multidisciplinar de 
saúde indígena sobre resolutividade na atenção à saúde. Enferm Foco, v. 7, n. 3, p. 71-
4, 2016. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico. Rio 
de Janeiro (RJ): IBGE, 2010. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica 
– Brasília : Ministério da Saúde, 2006. COELHO, Liliana Pereira; COELHO, Maria 
Carlota Rezende; OLYMPIO, Paula Cristina de Andrade Pires; OLIVEIRA, Lavínia 
Santos de Souza; MASSARONI, Leila; MACIEL, Paulete Maria Ambrósio. O enfermeiro 
e o cuidado ao indígena idoso: o olhar gerontológico/ nurses and healthcare for the 
elderly indigenous people. Ciência, Cuidado e Saúde, [S.L.], v. 17, n. 3, p. 1-8, 12 nov. 
2018. Universidade Estadual de Maringa. 
http://dx.doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v17i3.41233. BORGHI, A.C.; CARREIRA, L. 
Condições de vida e saúde do idoso indígena Kaingang. Escola Anna Nery Revista de 
Enfermagem, v. 19, n.3, p. 511-517, 2015. BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE 
CÂNCER (INCA) MINISTÉRIO DA SAÚDE. Tabagismo. 2020. Disponível em: 
https://www.inca.gov.br/tabagismo#2. Acesso em: 11 nov. 2020. ALMEIDA, T.S.O.; 
FOOK, S.M.; MARIZ, S.M. Associação entre etilismo e subsequente hipertensão arterial 
sistêmica: uma revisão sistematizada. Revista saúde e ciência online, v. 5, n. 1, p. 76-
90, 2016. ANTES, D.L.; SCHNEIDER, I.J.C.; D'ORSI, E. Mortalidade por queda em 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2223 

 

idosos: estudo de série temporal. Rev Bras Geriatr Gerontol., Rio de Janeiro, v. 18, n. 
4, p. 769-778, dez. 2015. SOUZA, Ana Hilda Carvalho de; LIMA, Alexandrina Maria de 
Andrade; MELLO, Marcos Aurélio Anadem; OLIVEIRA, Elialdo Rodrigues de. A 
RELAÇÃO DOS INDÍGENAS COM A NATUREZA COMO CONTRIBUIÇÃO À 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA. Destaques 
Acadêmicos, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 88-94, 2015. MOLITERNO, Aline Cardoso 
Machado; PADILHA, Amanda Marques; FAUSTINO, Rosangela Célia; MOTA, Lúcio 
Tadeu; CARREIRA, Lígia. Dinâmica social e familiar: uma descrição etnográfica de 
famílias de idosos kaingang. Ciência, Cuidado e Saúde, [S.L.], v. 10, n. 4, p. 836-844, 9 
out. 2011. Universidade Estadual de Maringa. 
http://dx.doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v10i4.18330. Nunes, Daniella Pires et al. 
Padrão do desempenho nas atividades de vida diária em idosos no município de São 
Paulo, nos anos 2000, 2006 e 2010. Revista Brasileira de Epidemiologia [online]. 2019, 
v. 21, n. Suppl 02 [Acessado 15 Setembro 2020] , e180019. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1590/1980-549720180019.supl.2>. Epub 04 Fev 2019. ISSN 1980-
5497. https://doi.org/10.1590/1980-549720180019.supl.2. Chagas, Cristiane Alvarenga 
et al. Prevalência estimada e fatores associados à hipertensão arterial em indígenas 
adultos Krenak do Estado de Minas Gerais, Brasil. Cadernos de Saúde Pública [online]. 
v. 36, n. 1 [Acessado 15 Setembro 2020] , e00206818. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1590/0102-311X00206818>. ISSN 1678-4464. 
https://doi.org/10.1590/0102-311X00206818. Pereira, Karine Gonçalves et al. 
Polifarmácia em idosos: um estudo de base populacional. Revista Brasileira de 
Epidemiologia [online]. 2017, v. 20, n. 02 [Acessado 15 Setembro 2020] , pp. 335-344. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-5497201700020013>. ISSN 1980-5497. 
https://doi.org/10.1590/1980-5497201700020013. Romano-Lieber, Nicolina Silvana et 
al. Sobrevida de idosos e exposição à polifarmácia no município de São Paulo: Estudo 
SABE. Revista Brasileira de Epidemiologia [online]. 2019, v. 21, n. Suppl 02 [Acessado 
15 Setembro 2020] , e180006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-
549720180006.supl.2>. Epub 04 Fev 2019. ISSN 1980-5497. 
https://doi.org/10.1590/1980-549720180006.supl.2. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2224 

 

CÓDIGO: SB0924 

AUTOR: LILIAN DE ARAUJO LIMA 

COAUTOR: ZAMA MESSALA LUNA DA SILVEIRA FEMINA 

COAUTOR: JULIANA VILAR FURTADO DE MEDEIROS 

COAUTOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO 

ORIENTADOR: HERBERT ARY ARZABE ANTEZAMA COSTA NOBREGA 

SISENANDO 

 

 

TÍTULO: Determinação de canabinoides em amostras de doces vendidas no litoral do 

Rio Grande do Norte. 

Resumo 

 
Plantas do gênero Cannabis sp. (Cannabaceae), historicamente conhecidas por seus 
efeitos e propriedades, são procuradas para uso medicinal, em contextos culturais e, 
prevalentemente, uso recreativo. A maconha é a droga ilícita mais utilizada no Brasil e 
no mundo, consumida, principalmente, nas formas de droga vegetal seca e haxixe, 
majoritariamente, pela porção adolescente da população. Dentro desse parâmetro, 
observa-se o uso da maconha através do fumo, como cigarros (droga vegetal seca) e 
cachimbos (haxixe), e na forma de ingrediente nos alimentos, em especial, doces e 
bolos, de modo a obter os efeitos de maneira mais lenta, com uma menor 
biodisponibilidade, em um consumo mais discreto. No Brasil, assim como em outros 
países, o uso, bem como cultivo para uso pessoal e prescrição médica em desacordo 
com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é ilegal. Esses são 
classificados como crimes de acordo com a lei N° 11.343 de 23 de agosto de 2006, com 
aplicação de penas que variam de acordo com os respectivos delitos. Esses parâmetros 
são embasamentos para investigações criminais, de modo a apreender os produtos 
(drogas) que seriam comercializados, deter os traficantes envolvidos e, assim, 
interromper parte do ciclo de venda e consumo ilícito da maconha. Nisso, abordando as 
Toxicologias Social e Forense, esse projeto objetiva identificar a presença de Cannabis 
sp. em doces comercializados nas principais praias turísticas do litoral no estado do Rio 
Grande do Norte. 
 
 
Palavras-chave: Doces; Cannabis; Maconha 

TITLE: Determination of cannabinoids in samples of candies sold on the coast of Rio 

Grande do Norte. 

Abstract 

 
Plants of the genus Cannabis sp. (Cannabaceae), historically known for their effects and 
properties, are sought after for medicinal use, in cultural contexts and, predominantly, 
recreational use. Marijuana is the most widely used illicit drug in Brazil and in the world, 
consumed mainly in the forms of dry vegetable drug and hashish, mostly by the 
adolescent portion of the population. Within this parameter, the use of marijuana through 
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smoking is observed, such as cigarettes (dry vegetable drug) and pipes (hashish), and 
in the form of an ingredient in foods, especially sweets and cakes, in order to obtain the 
effects of slower, with less bioavailability, in a more discreet consumption. In Brazil, as 
in other countries, the use, as well as cultivation for personal use and medical 
prescription in disagreement with the National Health Surveillance Agency (ANVISA) is 
illegal. These are classified as crimes according to law No. 11,343 of August 23, 2006, 
with the application of penalties that vary according to the respective offenses. These 
parameters are grounds for criminal investigations, in order to apprehend the products 
(drugs) that would be commercialized, detain the traffickers involved and, thus, interrupt 
part of the cycle of sale and illegal consumption of marijuana. In this, addressing Social 
and Forensic Toxicologies, this project aims to identify the presence of Cannabis sp. in 
sweets sold on the main tourist beaches of the coast in the state of Rio Grande do Norte. 
 
 
Keywords: Sweets; Cannabis; Marijuana 

Introdução 

O termo droga é amplamente utilizado no contexto atual como referência as várias 
substâncias, sejam elas para fins terapêuticos ou recreativos. O termo deriva do 
holandês antigo droog que significa folha seca, podendo relacionar-se tanto ao uso de 
plantas medicinais para fins terapêuticos, quanto ao uso de ervas psicoativas como a 
maconha e o haxixe. Analisando o uso da palavra atualmente pode estar relacionada 
tanto aos fármacos quanto a produtos alucinógenos, como por exemplo maconha e 
haxixe. Apesar da assimilação feita erroneamente entre os termos, podemos distinguir 
os fármacos das drogas, tendo o fármaco como substância de atividade terapêutica 
endógena e com estruturas químicas bem definidas. As drogas são substâncias 
abusivas geralmente capazes de gerar dependência.  
 
As drogas de abuso podem ser classificadas em sintéticas, semissintéticas e naturais. 
As drogas sintéticas são aquelas originadas de outras substancias químicas, possuem 
efeitos exclusivamente psicoativos, além de serem processadas e fabricadas em 
laboratórios; as semissintéticas têm como origem compostos naturais submetidos a 
modificações laboratoriais afim de aumentar o efeito psicoativo, como ocorre no caso 
do crack e cocaína. As drogas naturais são substâncias derivadas diretamente de 
plantas, através do cozimento (cogumelos), queima ou mastigação para liberação da 
substância  no organismo, como a cocaína que deriva das folhas de coca possui 
características anestésicas; O ópio, composto por  alcaloides extraídos da papoula que 
se destaca por sua ação analgésica, narcótica e hipnótica; e a Cannabis sativa, planta 
amplamente  usada por apresentar efeito relaxante e hipnótico. (Araujo, 2012) 
 
Cannabis sativa, conhecida popularmente por maconha, possui indícios de sua 
utilização datando de 4000 anos a.C, originalmente cultivada na Ásia Central com 
achados arqueológicos de sua utilização para obtenção de fibras. No Brasil, documentos 
comprovam o uso da maconha durante a época das capitanias no final do século XVII, 
também para produção de fibras, porém acredita-se que a planta já era usada para fins 
hipnóticos pelos escravos. (Oga, Camargo, & Batistuzzo, 2014) 
 
No decorrer dos anos o consumo ilícito só tem aumentado, dados do relatório anual do 
United nations office on drugs and crime (UNODC) de 2020 mostram que 
aproximadamente que 192 milhões de pessoas usavam cannabis em 2018, tornando-a 
a droga mais utilizada em todo o mundo. No Brasil, com dados fornecidos do 3º 
Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira, divulgado 
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), aponta a maconha como a substancia ilícita 
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mais utilizada pelos brasileiros, cerca de 7,7% da população de 12 a 65 anos já fizeram 
uso da droga pelo menos uma vez na vida, a pesquisa ouviu aproximadamente 17 mil 
pessoas, em todo o Brasil, entre maio e outubro de 2015. 
 
O uso da cannabis como produto recreativo e de uso social vem aumentando, 
principalmente entre adolescentes e jovens. O artigo 16 da Lei nº 6.368 de 21 de 
Outubro de 1976 prevê que  é proibido “Adquirir, guardar ou trazer consigo, para o uso 
próprio, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” , para burlar a 
lei e facilitar o consumo e disseminação da droga surgiram os produtos comerciais a 
base de cannabis, sendo eles doces como brownies, brigadeiros, bolos ou até mais 
elaborados como cervejas. Os doces são os mais comuns, encontrados nas praias e 
em festas, vendedores chegam a lucrar de R$750,00 a R$1400,00 por dia sem 
encontrar nenhum problema com policiais ou qualquer tipo de fiscalização (Torres & 
Bianchi, 2015).Por ser um produto ilegal de fácil acesso e na maioria das vezes muito 
barato, é comum encontrar casos de crianças e idosos que consumiram sem saber e 
apresentaram sintomas desagradáveis. 
 
A cannabis em sua maioria é consumida via oral, através da ingestão de alimentos e 
bebidas enriquecidos pela 
 
Metodologia 

 
O projeto foi iniciado no final do ano de 2019 a partir de pesquisas bibliográficas, por ser 
um assunto pouco abordado é necessário a criação de uma metodologia específica para 
detecção em doces e testes específicos para validação. As atividades em campo foram 
iniciadas em 2020, no mês de janeiro, a partir da busca de amostras nas praias de Ponta 
Negra, Genipabu e Pipa. As amostras foram colhidas aleatoriamente a partir de 
vendedores ambulantes nas praias. Foram colhidas amostras apenas das praias de 
Genipabu (33,91g) e Pipa (43,38g), esses doces foram triturados e armazenados no 
congelador do laboratório de toxicologia da UFRN até que sua análise possa ser 
realizada de formasegura. 
Existia a expectativa para coletas ao longo do ano e principalmente nos períodos de alta 
estação na cidade, porem devido a pandemia não conseguimos realizar as coletas nem 
continuar os testes de metodologias em laboratório, apenas um foi realizado no início 
de 2020 sem resultados concretos, a metodologia usada no teste citado foi a descrita a 
baixo. 
A metodologia para preparação dos reagentes para iniciar os testes colorimétricos teve 
como base Messias, Lanaro, Cazenave, & Costa, 2012, por ser de fácil acesso de rápida 
visualização de resultados foram preparados os testes Fast blue e Duquenóis-Levine. 
Fast-Blue: Foi dissolvido 0,025 g do sal Fast Blue B (cloreto de di-o-anisidina tetrazolio) 
em 10 mL de água destilada. A solução foi preparada no momento da análise. 
Para analise da amostra 100g de cada doce foi separado, para extração foram usados 
2mL de éter de petróleo. Em papel de filtro foram adicionados 5gotas do extrato da 
amostra e após evaporação do solvente, 5 gotas do reativo de cor foram colocadas para 
observação da coloração. 
Duquenóis-Levine: Pesou-se 0,8 g de vanilina, adicionou-se 40Ml de etanol 95% até 
completa dissolução, em seguida foram acrescentados 2 mL de ácido sulfúrico. 
Para análise 100g da amostra foram adicionadas a um frasco de vidro, 2mL da solução 
foi colocada, 2mL de ácido clorídrico foram adicionados para observar a formação do 
anel. 
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Resultados e Discussões 

 
Os resultados obtidos nos primeiros testes realizados no ano de 2020 foram 
inconclusivos, visto que não houve tempo de elaborar uma metodologia específica para 
doces, nem houveram possibilidades de coleta de amostras devido a pandemia do 
COVID-19. Porém no curto período de tempo que tivemos, conseguimos determinar 
com base em estudos uma metodologia teoricamente efetiva, ainda não foi possível a 
realização de testes para padronização da técnica. Durante o período de distanciamento 
social foram intensificadas afim de não provocar atrasos na produção do artigo final. 
Durante a análise bibliográfica realizada foram encontradas evidencias que mostram o 
aumento no consumo desta droga e nesta apresentação de forma significativa como o 
relatório publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) 
mostrou que cerca de 269 milhões de pessoas usaram drogas no mundo em 2018, 
identificando um aumento de 30% em comparação com 2009. 
De acordo com o Gráfico 1 em anexo, podemos observar um crescente interesse da 
área acadêmica em pesquisas relacionadas a planta, analisando especificamente 
segundo a plataforma do “Google acadêmico” foram publicados aproximadamente 
18.000 artigos apenas tendo “Cannabis” como palavra-chave, o que mostra maior 
conhecimento e domínio desta planta, porém quando associados com as palavras 
alimento (460 resultados) , doces (19 resultados), food (7.800 resultados) e Candy (752 
resultados) a quantidade de publicações diminuem significativamente, mostrando uma 
carência nesta área. 
Outro ponto muito interessante sobre o uso de cannabis em alimentos é a comprovação 
realizada por (Carl E. Wolf, 2017)onde ele afirma que o processo de cozimento não 
degradam o THC ou CBD adicionados as massas de doces. Essa afirmação só aumenta 
a necessidade de mais estudos relacionados ao consumo descriminado e ilegal desses 
tipos de alimentos, visto que podem gerar grandes problemas para saúde de quem os 
consumir em grande quantidade e/ou sem possuir a informação suficiente podendo 
apresentar casos de infecção simples, como dores no estômago ou ate mesmo casos 
graves de alterações psicológicas podendo levar o paciente a cometer suicídio, como 
citado na reportagem publicada no jornal renomado The New York Times (Rabin, 2019) 
 
Conclusão 

 
Portanto, a problemática do consumo inconsciente e da venda discriminada da cannabis 
é um assunto que precisa ser abordado de forma clara, apresentando suas qualidades 
e seus possíveis problemas. É comum encontrar histórias de crianças e idosos que 
consumiram inconscientemente doces que continham a planta e apresentaram sintomas 
clássicos, também podendo apresentar problemas de saúde. Por isso a produção desse 
estudo é de grande importância para população como um alerta, independente dos 
resultados que serão obtidos. 
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TÍTULO: Identificação da microbiota das lesões endo-periodontais e sua relação com 

os tecidos pulpo-periapicais 

Resumo 

 
Introdução: A relação da doença periodontal com a doença pulpar foi descrita pela 
primeira vez por Simring e Goldberg em 1964. Desde então, o termo “lesão endo-perio” 
passou a ser usado para descrever lesões que ocorrem devido à presença de produtos 
inflamatórios encontrados nos tecidos periodontais e pulpares. Objetivo: Analisar a 
influência das lesões endo periodontais sobre o tecido pulpar de dentes humanos. 
Metodologia: Este estudo será submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa consistirá em um estudo 
experimental in vivo baseado em análises clínica, radiográfica e microscópica. Para o 
presente estudo, serão selecionados pacientes, faixa etária de 30 a 60 anos, da clínica 
multidisciplinar integrada de ensino do Departamento de Odontologia da UFRN, onde 
os dentes já deverão ter sido indicados para exodontia, por apresentarem doença 
periodontal avançada. Serão realizados exames clínico e radiográfico para triagem dos 
pacientes, após 100 dentes serão selecionados para análise morfológica. Na realização 
desta análise serão verificadas alterações de natureza inflamatórias, degenerativa e/ou 
involutivas e apoptose na polpa, ligamento periodontal e reabsorção radicular. 
 
 
Palavras-chave: Endodontia; Periodontia; Polpa dentária. 

TITLE: Identification of the microbiota of periodontal endodontic lesions and their 

relationship with pulpoperiapic tissues 

Abstract 

Introduction: The relationship of periodontal disease with pulp disease was first 
described by Simring and Goldberg in 1964. Since then, the term "endoperium lesion" 
has been used to describe lesions that occur due to the presence of inflammatory 
products found in periodontal and pulp tissues. Objective: To analyze the influence of 
periodontal endo lesions on the pulp tissue of human teeth. Methodology: This study will 
be submitted to the Research Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande 
do Norte. The research will consist of an experimental in vivo study based on clinical, 
radiographic and microscopic analyses. For the present study, patients, aged 30 to 60 
years, will be selected from the integrated multidisciplinary teaching clinic of the 
Department of Dentistry of UFRN, where the teeth should have already been indicated 
for tooth work, because they present advanced periodontal disease. Clinical and 
radiographic examinations will be performed to screen patients, after 100 teeth will be 
selected for morphological analysis. In the performance of this analysis will be verified 
changes of inflammatory, degenerative and/or involutive nature and apoptosis in the 
pulp, periodontal ligament and root resorption. 
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Keywords: Endodontics; Periodontics; Dental Pulp. 

Introdução 

A relação da doença periodontal com a doença pulpar foi descrita pela primeira vez por 
Simring e Goldberg em 1964. Desde então, o termo “lesão endo-perio” passou a ser 
usado para descrever lesões que ocorrem devido à presença de produtos inflamatórios 
encontrados nos tecidos periodontais e pulpares (SINGH, 2011). 
 
As doenças endodôntico-periodontais geralmente representam desafios para o clínico 
em relação ao seu diagnóstico, tratamento e prognóstico. Fatores etiológicos, como 
microrganismos e os fatores contribuintes, como trauma, reabsorções radiculares, 
perfurações e má formação dentária, desempenham um papel importante no 
desenvolvimento e na progressão dessas doenças (SINGH, 2011; ROTSTEIN; SIMON, 
2004). A existência simultânea de problemas pulpares e periodontais pode complicar o 
diagnóstico e o plano de tratamento, além de afetar a sequência do atendimento a ser 
realizado (TRABERT; KANG, 2012). 
 
O diagnóstico é frequentemente desafiador, uma vez que as características clínicas de 
ambas as doenças primárias podem ser semelhantes (KERNS; GLICKMAN, 2011). 
 
A relação entre a doença pulpar e a doença periodontal ocorre primariamente devido às 
conexões anatômicas e vasculares entre a polpa e o periodonto (KERNS; GLICKMAN, 
2011) que podem ser justificadas por sua mesma origem embrionária. Durante a 
formação radicular, o periodonto se origina a partir do folículo dentário, enquanto a polpa 
é oriunda da papila dentária (Fachin et al., 2001). As principais vias de comunicação 
entre a polpa e o periodonto são através dos túbulos dentinários, canais laterais e 
acessórios e pelo forame apical. Porém, a não ser que a doença periodontal se estenda 
até o ápice, não há evidências que suportem o fato de que ela provocará uma injúria 
grave à polpa (BELK; GUTMANN, 1990; HARRINGTON et al., 2002; ROTSTEIN; 
SIMON, 2004). 
 
Em 1974, Langland et al. (1974) já defendiam a tese de que alterações patológicas 
ocorrem no tecido pulpar quando a doença periodontal está presente; porém, a 
desintegração da polpa só atinge o dano máximo quando o forame apical é envolvido 
pelo biofilme bacteriano. Ratificando o supracitado, um estudo controle feito com 52 
dentes avaliou os efeitos da doença periodontal avançada sobre a polpa. Os autores 
concluíram que a doença periodontal pode afetar negativamente a polpa, embora 
raramente cause destruição pulpar. Os efeitos da periodontite sobre a polpa são, 
principalmente, o aparecimento de fibroses e calcificações, dificultando o tratamento 
endodôntico adequado (SELTZER 1963; TORABINEJAD, KIGER, 1985; 
SHEYKHREZAEE, 2007). Essas alterações fibróticas ocorreram devido ao número 
crescente de fibroblastos, que secretam fibras colágenas. Associado a essas alterações 
fibróticas, foi encontrada grande quantidade de células do sistema imunológico 
(CARAIVAN et al., 2012). 
 
Por outro lado, um canal radicular infectado atua como um “reservatório de bactérias”, 
mantendo a inflamação periapical e estimulando a inflamação marginal. Dentes com 
lesões periapicais apresentaram maior profundidade à sondagem em bolsas 
periodontais quando comparados a dentes sem essas lesões (EHNEVID et al., 1993). 
 
Entre os patógenos vivos encontrados na polpa e nos tecidos perirradiculares em 
condição de doença, estão as bactérias, os fungos e os vírus. Esses patógenos e seus 
produtos podem afetar o periodonto de forma negativa e devem ser eliminados durante 
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o tratamento endodôntico (ROTSTEIN; SIMON, 2004). 
 
Há um consenso de que a maior parte das lesões pulpares e periodontais são resultado 
de infecções bacterianas anaeróbias mistas. Embora ambas as microbiotas apresentem 
similaridades, a periodontal apresenta uma organização mais complexa (ZEHNDER et 
al., 2002). Em seu estudo, Kipioti et al. (1974) observaram que a microbiota dos canais 
radiculares de dentes sem lesões de cárie e com periodontite avançada geralmente se 
assemelham àquelas encontradas nas bolsas periodontais, o que sugere que a bolsa 
periodontal pode ser uma fonte de infecção do canal. 
 
Metodologia 

 
●       IMPLICAÇÕES ÉTICAS 
 
A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, 
conforme parecer 2.484.372/2018 segundo resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde. Os sujeitos foram esclarecidos sobre os objetos da pesquisa e, caso 
concordassem em participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). 
 
●       CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 
 
Estudo experimental in vivo baseado em análises clínica, radiográfica e microscópica. 
 
●       LOCAL DO ESTUDO 
 
Dependências das Clínicas Integradas do Departamento de Odontologia da UFRN. 
 
●       POPULAÇÃO DO ESTUDO 
 
 Pacientes da clínica multidisciplinar integrada de ensino do Departamento de 
Odontologia da UFRN. 
 
●       Critérios de inclusão 
 
Indivíduos com dentes unirradiculares já deverão ter sido indicados para exodontia, por 
apresentarem doença periodontal avançada, classificada de acordo com a nova 
Classificação das Doenças Periodontais - Relatório do Consenso de 2017 – Workshop 
Mundial sobre a Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-
implantares, e com perda óssea comprovada por radiografias periapicais; faixa etária de 
30 a 60 anos. 
 
●       Critérios de exclusão 
 
Pacientes gestantes ou lactantes; portadores de doenças fisiológicas e patológicas. 
 
●         CONSTITUIÇÃO DO GRUPO EXPERIMENTAL 
 
Para este estudo será selecionada uma amostra não-probabilística causal, já que sua 
principal característica, é não fazer uso de formas aleatórias de seleção, tornando-se 
impossível a aplicação de fórmulas estatísticas para o cálculo, entre outros, de erros da 
amostra. Uma outra característica desse processo de seleção, será a utilização de 
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pessoas com quem se tenha mais facilidade de acesso, na obtenção da coleta dos 
dados BISQUERRA (1989) 
 
●         SELEÇÃO DA AMOSTRA 
 
Foram selecionados 100 dentes, distribuídos em 4 grupos: 25 no grupo dentes hígidos, 
25 no grupo dentes com cáries, 25 no grupo dentes restaurados e 25 no grupo dentes 
com trauma de oclusão. 
 
●       COLETA DE DADOS 
 
Preenchimento de questionário semiestruturado contendo dados sociodemográficos e 
anamnese e de ficha clínica com dados referentes à condição de saúde e histórico de 
saúde/doença. 
 
●   METODOLOGIA CLÍNICA 
 
Para obtenção do exame do paciente será utilizada a seguinte sistemática: 
 
a) Semiologia subjetiva: constitui-se de um conjunto de perguntas feitas ao paciente 
visando obter respostas que serão analisadas sob o ponto de vista qualitativo e 
quantitativo da dor, eventualmente relatada. 
 
b) Semiologia objetiva: serão utilizados métodos clássicos para obtenção de sinais e 
sintomas clínicos através dos testes de diagnóstico. A exploração clínica geral 
compreenderá inspeção, palpação, percussão, sondagem periodontal, mobilidade 
dentária, teste de sensibilidade pulpar e análises das imagens. 
 
Com o auxílio de sonda periodontal de Glickman, previamente selecionada será medida 
a profundidade da bolsa periodontal em seis sítios dos dentes, DV; V; MV; DL; L; ML. 
Da mesma forma, a medida da distância da junção esmalte-cemento até a margem 
gengival, nos mesmos sítios, uma vez que esta junção será utilizada como um dos 
pontos de referência para medição. 
 
Estas anotações serão feitas, para que seja possível avaliar a perda de inserção que 
cada dente sofreu. Para realizar os testes de sensibilidade, no pulpograma serão 
utilizados estímulos térmicos (frio e calor) aplicados na superfície vestibular e 
oclusal/incisal de cada elemento dentário. Após isolamento relativo com rolos de 
algodão, com de gelo seco será aplicado o teste frio, em seguida aplicaremos vaselina 
nas respectivas faces vestibular e incisal de cada dente por meio de um bastão de guta-
percha aquecida será feito o teste do calor, como recomenda por DE DEUS (1992). 
 
  
 
●   METODOLOGIA  RADIOGRÁFICA 
 
 Além do exame clínico, todas as amostras selecionadas serão submetidas ao exame 
de imagens. Para isso, serão utilizados filmes dentais Kodak EKTASPEED Plus do 
mesmo lote, os quais serão processados de acordo com as recomendações do 
fabricante. 
 
As tomadas radiográficas serão realizadas em um aparelho de raio-X da UFRN, da 
marca Dabi Atlante com 10 miliamperagem e 60 Kilovoltagem pré-fixadas pelo 
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fabricante, sendo padronizadas a distância foco-filme de 40cm, tempo de exposição 1,0 
segundo, e o método de revelação tempo/temperatura para evitar possíveis variáveis 
que podem intervir interferir nos resultados. 
 
Após a área selecionada, serão realizadas tomadas radiografias radiográficas, 
utilizando-se a técnica periapical, pelo método do paralelismo, preconizada por 
FITZGERALD (1947). A cabeça do paciente será posicionada de modo que a linha de 
Camper fique paralelo ao plano horizontal estando o plano sagital mediano fixado 
verticalmente PRICE apud TAVANO, ALVARES (1987). O filme será posicionado com 
auxílio de um dispositivo para manter do filme em posição, seguindo recomendações do 
seu fabricante,com seu longo eixo no sentido horizontal deixando-se a sua superfície o 
mais paralela possível ao eixo longitudinal do dente. Todas as radiografias de cada 
paciente, serão processadas conjuntamente, numa mesma colgadura, seguindo-se as 
especificações do método de revelação tempo/temperatura. 
 
  
 
●         ANÁLISE RADIOGRÁFICA 
 
Para análise radiográfica das imagens serão realizadas medições em milímetros através 
de uma régua milimetrada coincidente com a sonda periodontal empregada 
clinicamente, com o auxílio de uma lupa e de um negatoscópio. 
 
Serão realizadas medições do nível de perda óssea horizontal e vertical, remanescente 
ósseo, lesão periapical (circunscrita, difusa), lesão endo-pério, comprimento do dente, 
da coroa e da raiz (DAMANTE, 1988). As medidas obtidas serão registradas no quadro 
específico para análise radiográfica. 
 
  
●         TÉCNICA E COLETA DAS AMOSTRAS 
 
Após triagem e exame dos pacientes, serão selecionados 100 dentes. Posteriormente, 
os dentes serão colocados em recipientes individualizados e identificados com a 
finalidade de permanecer na solução de 
 
Resultados e Discussões 

 
LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
Foi realizado o levantamento bibliográfico, assim como participação em congressos com 
submissão de trabalhos no ano de 2019, levando à população científica o conhecimento 
de nosso projeto de pesquisa. 
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
Foi realizado um levantamento do número de pacientes com doença periodontal 
avançada existentes na clínica multidisciplinar integrada de ensino do Departamento de 
Odontologia da UFRN e pode-se observar que o número de 100 dentes unirradiculares 
seria inviável, dessa forma, resolveu-se então mudar o número amostral para 60 dentes 
unirradiculares, sendo 15 dentes em cada grupo. 
 
Conclusão 

 
Diante das limitações apresentadas nesse ano de 2020 e a suspensão das atividades 
na UFRN, o grupo ficou sem condições de dar continuidade ao projeto de pesquisa, 
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sendo uma verdadeira perda a não continuidade desse projeto tão enriquecedor para a 
comunidade científica, uma vez que vivemos em um país onde as doenças endo-
periodontais são prevalentes e atinge indivíduos de todas as classes sociais. 
Conclui-se assim que a continuidade desse trabalho tem um forte impacto na nossa 
sociedade e servirá de base para os profissionais da odontologia como forma de 
diagnosticar de maneira correta esses tipos de lesões e assim norteá-los quanto ao 
tratamento eficaz. 
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TÍTULO: Avaliação da atividade antichagásica in vitro de micropartículas poliméricas de 

uma nova piranaftoquinona 

Resumo 

O IVS320 é uma piranaftoquinona oriunda da Lawsonia Inermis L., que, em estudo 
recente, apresentou relevante atividade tripanocida nas formas tripomastigotas de 
Trypanosoma cruzi, protozoário causador da Doença de Chagas. Tal enfermidade é 
endêmica nos países que compõem a América Latina e, embora tenha sido descoberta 
há mais de 100 anos, apresenta ainda uma terapêutica consideravelmente limitada e 
marcada pela manifestação de sérios efeitos adversos. No presente trabalho, foram 
desenvolvidas micropartículas poliméricas carregadas com o IVS320, a partir do método 
de emulsão seguido de evaporação de solvente, a fim de superar o perfil de baixa 
solubilidade em água do ativo, o que é característico de muitas entidades químicas com 
potencial farmacológico disponíveis atualmente. Além disso, buscou-se lançar uma 
alternativa medicamentosa com atividade antichagásica eficaz e segura, necessária e 
imprescindível para os pacientes diagnosticados com a Doença de Chagas. 
 
Palavras-chave: IVS320; Micropartículas Poliméricas; Doença de Chagas. 

TITLE: Evaluation of the in vitro antichagasic activity of polymeric microparticles of a new 

pyranaptoquinone 

Abstract 

IVS320 is a pyranaptoquinone from Lawsonia Inermis L., which in a recent study showed 
relevant trypanocidal activity in trypomastigotes of Trypanosoma cruzi, Chagas disease 
protozoan. Such disease is endemic in the countries that make up Latin America and, 
although it was discovered more than 100 years ago, it still presents considerably limited 
therapy and marked by the manifestation of serious adverse effects. In the present work, 
polymeric microparticles loaded with IVS320 were developed, using the emulsion 
method followed by solvent evaporation, in order to overcome the low water solubility 
profile of the active, which is characteristic of many chemical entities with 
pharmacological potential currently available. In addition, an attempt was made to launch 
a drug alternative with an effective and safe antichagasic activity, which is necessary 
and essential for patients diagnosed with Chagas' disease. 
 
Keywords: IVS320; Polymeric Microparticles; Chagas Disease. 

Introdução 

Desde os primórdios, os indivíduos já lidavam com enfermidades que, salvas raras 
exceções, quando não dizimavam significativa parcela da população, deixavam marcas 
com as quais teriam de conviver por muito tempo de suas vidas. Por essas e demais 
razões igualmente relevantes, o engajamento na busca pelo conhecimento foi fator 
primordial para que hoje contássemos com um leque de alternativas medicamentosas, 
direcionadas à cura, ao tratamento e/ou diagnóstico de inúmeras doenças. No entanto, 
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muitos ainda são os desafios a serem superados nesta área, sobretudo no que diz 
respeito aos fármacos e suas propriedades físico-químicas (FERRAZ et al., 2018; 
MAXIMINIANO et al., 2011). 
Sob o ponto de vista do Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB), duas 
principais propriedades são imprescindíveis para que um medicamento possa vir a 
exercer adequadamente sua atividade terapêutica em um dado organismo: a 
solubilidade e a permeabilidade (BONAMICI, 2009). Os fármacos pertencentes aos 
grupos II e IV desse sistema apresentam, respectivamente, baixa solubilidade em água 
e alta permeabilidade e baixas solubilidade e permeabilidade (BONAMICI, D., 2009), o 
que representa a realidade de muitos ativos atualmente disponíveis (GU, LINEHAN & 
TSENG, 2015), tal como o Benznidazol (BNZ) (ALVES, 2016). Esse derivado do 2-
nitroimidazol integra o grupo IV do SCB e, apesar das significativas adversidades quanto 
à baixa solubilidade em água, limitada absorção oral, baixa biodisponibilidade e altos 
índices de efeitos adversos manifestados em pacientes sob tratamento, apresenta um 
largo espectro antiparasitário, inclusive tripanocida, e, em função disso, é o atual 
medicamento de escolha para o tratamento da doença de Chagas (MAXIMINIANO et 
al., 2010; SILVAet al., 2019). 
Determinada como doença negligenciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
a Doença de Chagas, de acordo com uma pesquisa levantada recentemente pela 
mesma entidade, embora seja endêmica na América Latina, atinge em torno de 6 a 7 
milhões de pessoas em todo o mundo e leva à óbito anualmente pelo menos 7000 
pacientes (PÉREZ-MOLINA & MOLINA, 2018; SÁNCHEZ-VEGA et al., 2020). Mesmo 
tendo sido descoberta há mais de 100 anos atrás, limitadas são as opções de tratamento 
para a doença, a exemplo do BNZ, medicamento de referência na terapêutica, cujas 
adversidades já foram apresentadas (PALMEIRO-ROLDÁN et al., 2014; SALOMON, 
2012; SEREMETA et. al, 2019). Assim, diante da perceptível necessidade de beneficiar 
os pacientes que sofrem com os sérios agravos cardíacos, gastrointestinais e cutâneos 
dessa enfermidade (CASTRO et al., 2015; ARRÚA et al., 2019), muitos pesquisadores 
têm investido na busca por novas alternativas medicamentosas e/ou aplicação de 
estratégias inovadoras que superem sua baixa solubilidade (MAXIMINIANO et al., 
2011). 
O IVS320, uma nova piranaftoquinona oriunda da Lawsonia Inermis L., em um estudo 
liderado por DANTAS et al. (DANTAS et al., 2017), demonstrou relevante atividade 
tripanocida nas formas tripomastigotas do T. cruzi, colocando-se, portanto, como um 
novo candidato a fármaco com atribuição antichagásica. A fim de superar sua baixa 
solubilidade em água, o presente estudo produziu micropartículas carregadas com o 
IVS320, com o propósito de lançar uma alternativa medicamentosa promissora e segura 
na terapêutica de pacientes diagnosticados com a Doença de Chagas. 
 
Metodologia 

 
Preparação das micropartículas brancas pelo método spray drying 
Inicialmente, foi preparada a solução de 0,5% (p/v) quitosana em 2% (v/v) de ácido 
acético, a fim de formar as partículas brancas. Essa solução permaneceu sob agitação 
mecânica por 24 h, a 3000 rpm, à temperatura ambiente, até admitir homogeneidade 
aparente. Em seguida, o material resultante foi introduzido no equipamento spray drier, 
sendo posteriormente coletadas do ciclone as micropartículas produzidas. As mesmas 
foram pesadas e, em seguida, foi feita a análise do rendimento. 
Preparação das micropartículas pela técnica de emulsificação/evaporação do solvente 
As micropartículas foram preparadas pelo método de emulsificação e evaporação do 
solvente adaptada de DHANKA, SHETTY & SRIVASTAVA, 2018. Para formação do 
sistema branco (SB) 1, foi preparada uma solução de quitosana a 0,5% (p/v) em 2% 
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(v/v) de ácido acético. A solução resultante foi gotejada na fase orgânica composta por 
150 mL de óleo mineral e 3 mL de TWEEN 80 a 1,5% (v/v), permanecendo sob agitação 
mecânica por 3 h. O sistema emulsionado obtido foi, então, centrifugado em 3000 rpm 
por 15 min, lavado três vezes e seco à temperatura ambiente. Para formação do SB2, 
o mesmo procedimento foi adotado, sendo a fase orgânica composta por 100 mL de 
acetona e 2,25 mL de TWEEN 80 a 1,5% (v/v). As micropartículas contendo o IVS320 
foram preparadas da mesma maneira, em que diferentes doses do ativo (2,5 mg, 5 mg 
e 10 mg) em solução foram adicionadas à solução de quitosana, que permaneceu sob 
agitação mecânica por 30 minutos. Em seguida, os materiais obtidos foram, então, 
centrifugados, lavados e secos à temperatura ambiente. 
Eficiência de Encapsulação 
A eficiência de encapsulação (EE) intrínseca das amostras será realizada através de 
cálculo da quantidade teórica e experimental do ativo encapsulado (Li & Ooi, 2012). A 
quantidade teórica de ativo encapsulado (QTAE) nas micropartículas será calculada de 
acordo com a seguinte fórmula: QTAE= (Massa do ativo)/(Massa do Ativo + Massa do 
Polímero) x 100. A quantidade de ativo efetivamente encapsulada, dada pelo valor da 
Quantidade Experimental de Ativo Encapsulado (QEAE), será determinada 
experimentalmente a partir da seguinte equação: QEAE= (Massa de Ativo 
Quantificada)/(Massa de Partículas Carregadas) x 100. A partir da razão entre as duas 
quantidades, será possível calcular a eficiência de encapsulação (EE,%), tal como 
expresso na equação: EE (%)= (Quantidade Experimental de Ativo Encapsulado 
)/(Quantidade Teórica de Ativo Encapsulado) x 100. Cada ensaio será realizado em 
triplicata. Para efeitos de cálculo, será considerado o valor médio para cada amostra. 
CARACTERIZAÇÃO FÍSICO QUÍMICA 
Análise de tamanho e distribuição do tamanho de partículas 
A análise de tamanho de partícula e da distribuição do tamanho de partículas será 
realizada pela técnica de espalhamento de luz a laser utilizando um analisador de 
partículas por difusão a laser. As amostras constituídas pela suspensão das partículas 
em água serão analisadas dentro do compartimento do próprio equipamento em 
temperatura ambiente controlada de 25°C em triplicata. 
Espectroscopia de InfraVermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 
As amostras serão pastilhadas com KBr (2 mg de cada amostra em 200 mg de KBr) em 
prensa hidráulica sob pressão de 10 toneladas, em seguida serão submetidas à 
espectroscopia no infravermelho em espectrômetro. Sob resolução espectral de 4cm-1, 
serão submetidas à leitura na região de espectro de 400 a 4000 cm-1, com 20 
varreduras. 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
Será realizada a análise morfológica das amostras, em que estas serão metalizadas em 
ouro e posteriormente montadas em stubs de alumínio, utilizando fita adesiva de 
carbono dupla face e analisadas por microscopia eletrônica de alta resolução com 
ampliação mínima de 100x e máxima de 2.00Kx em uma tensão de aceleração de 5 a 
10 kV. 
Difração de Raios X (DRX) 
A caracterização do perfil de difração das amostras será analisada em difratômetro, 
utilizando radiação CuKα (λ=1,54Å) com um filtro de Ni, na variação de 3-45° (2θ), com 
passo de 0,02º, corrente de 10 mA, voltagem de 30kV, utilizando um detector Lynxeye. 
Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 
As análises do DSC serão realizadas utilizando um calorímetro. Será usada uma 
alíquota das amostras em cadinhos de alumínio hermeticamente fechados, com razão 
de aquecimento de 10 °C.min-1, no intervalo de temperatura de 25 a 350 °C, sob 
atmosfera dinâmica de N2 a 50 ml.min-1. Será utilizado cadinho de alumínio vazio como 
referência durante a análise. A calibração utilizará como padrão o índio (ZHANG & 
KOHN-MICHNIAK, 2011). 
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ATIVIDADE ANTICHAGÁSICA in vitro 
Os tripomastigotas de cultura de tecidos (cepa Y) serão obtidos dos sobrenadantes de 
células LLC-MK2 infectadas de 5 a 6 dias de idade, mantidas em meio RPMI-1640 
suplementado com FBS a 10% (FBS; Cultilab, Campinas, Brasil) e 50 μg/mL de 
gentamicina (Novafarma, Anápolis, Brasil) a 37 °C em atmosfera de 5% de CO2 
umidificado. Para atividade antiparasitária tripomastigota de cultura de tecido, obtidos a 
partir dos sobrenadantes de células LLC- MK2, previamente infectadas, serão 
dispensados em placas de 96 poços (4 x 105 células/poço) em meio RPMI 
suplementado com 10% de FBS e 50 μg/mL de gentamicina na ausência ou presença 
de diferentes concentrações (20–0.15 µM) do IVS320, em triplicata. Parasitas viáveis 
serão contados em câmara de Neubauer às 24 h após a incubação. A percentagem de 
inibição será calculada em relação às culturas não tratadas. Para determinar a 
concentração inibitória de 50% (IC50) para as formas tripomastigotas de T. cruzi, utilizar-
se-á uma regressão não-linear no software Prism 5.02 GraphPad. O benznidazol 
(LAFEPE, Recife, Brasil) foi utilizado como droga de referência tripanocida. 
 
Resultados e Discussões 

 
O estudo envolvendo a preparação de micropartículas carregadas com o IVS320, com 
o objetivo de lançar uma nova alternativa farmacológica para o tratamento da doença 
de Chagas, foi iniciado com a preparação das micropartículas pelos métodos de 
encapsulação, spray drying e emulsão por evaporação de solvente. As micropartículas 
resultantes do método de secagem por atomização, em tentativas preliminares, 
apresentaram rendimento pouco satisfatório e, por isso, foi direcionada atenção 
exclusiva ao método de obtenção dos sistemas microparticulados por emulsão e 
evaporação de solvente, a fim de evitar o esgotamento do ativo em evidência. O material 
microparticulado oriundo desta técnica, portanto, foi reservado para a realização das 
técnicas de caracterização e posterior emprego no teste de atividade antichagásica in 
vitro. Ambas etapas, no entanto, não foram realizadas em função de problemas 
limitantes associados à instauração da pandemia no ano corrente e da dependência de 
materiais e equipamentos pertinentes ao desenvolvimento das micropartículas e sua 
posterior caracterização, o que juntas impediram o avanço e andamento da pesquisa, 
impactando sobretudo o resultado experimental. 
 
Conclusão 

 
O IVS320, uma nova piranaftoquinona que apresentou relevante atividade tripanocida 
em tripomastigotas de T. cruzi, agente causador da Doença de Chagas, que integra do 
grupo de doenças negligenciadas determinadas pela OMS, surge como uma nova 
alternativa medicamentosa. A enfermidade em evidência afeta atualmente milhões de 
pessoas e coloca uma parcela expressiva da população em considerável risco de 
infecção. Tendo em vista que o então medicamento de referência para a 
tripanossomíase americana, o Benznidazol, apresenta baixa solubilidade em água e, 
consequentemente, baixas absorção e biodisponibilidade oral, bem como graves são 
seus efeitos colaterais, o presente trabalho produziu micropartículas poliméricas como 
sistemas de liberação do IVS320, a fim de superar as adversidades oriundas do 
tratamento farmacológico atual. Foram formadas, portanto, micropartículas pelos 
métodos de spray drying e emulsão seguida de evaporação de solvente que, de maneira 
conclusiva, são lançadas como uma estratégia medicamentosa promissora para o 
tratamento da doença de Chagas. Os métodos de caracterização e avaliação da 
atividade antichagásica in vitro, também objetivos específicos deste estudo, no entanto, 
em decorrência da pandemia que se instaurou no ano corrente e em razão da limitada 
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disponibilidade de equipamentos pertinentes à realização de tais propostas, foram 
impossibilitados de serem realizados, despertando a propensão da execução desses 
objetivos em uma nova etapa do projeto. 
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TÍTULO: Reabilitação vestibular na doença de parkinson: revisão integrativa da 

literatura 

Resumo 

Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa que afeta o 
Sistema Nervoso Central (SNC), causa tremor, tontura, entre outros sintomas. Como 
forma de intervenção dos sintomas otoneurológicos, destaca-se a Reabilitação 
Vestibular (RV). Objetivo: Delinear uma revisão integrativa referente aos resultados da 
reabilitação vestibular na DP. Método: O estudo foi delineado como uma revisão 
integrativa da literatura, cuja pergunta norteadora foi “Quais os resultados obtidos, a 
partir da Reabilitação Vestibular, aplicada na doença de Parkinson?”. Realizou-se uma 
busca em seis bases de dados eletrônicas e, após análise dos critérios de exclusão, oito 
estudos foram selecionados para esta pesquisa. Resultados: A maior parte dos estudos 
foi de nacionalidade brasileira, com predomínio de participantes do sexo masculino, 
faixa etária entre 18 e 82 anos. Realizaram a terapia de RV num tempo médio de três 
meses e 15 dias, sendo o protocolo de Cawthorne (1944) e Cooksey (1946), o mais 
citado. Entre os instrumentos para monitoria da RV, houve uso de subjetivos, como o 
Dizziness Handicap Inventory (DHI), além do exame objetivo, posturografia dinâmica 
computadorizada. Conclusão: Verificou-se que a RV tem sido aplicada por equipe 
multidisciplinar, com bons resultados, no tratamento dos sintomas otoneurológicos, uma 
vez que os estudos selecionados trouxeram evidências a respeito da redução destes 
sinais, melhora do equilíbrio corporal e impacto positivo na qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Doença de Parkinson; Reabilitação; Equilíbrio postural. 

TITLE: Vestibular rehabilitation in parkinson's disease: integrative literature review 

Abstract 

Introduction: Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disease that affects the 
Central Nervous System (CNS), causes tremor, dizziness, among other symptoms. As 
a form of intervention for otoneurological symptoms, Vestibular Rehabilitation (VR) 
stands out. Objective: To outline an integrative review regarding the results of vestibular 
rehabilitation in PD. Method: The study was designed as an integrative literature review, 
whose guiding question was “What are the results obtained from Vestibular 
Rehabilitation, applied in Parkinson's disease?”. A search was carried out in six 
electronic databases and, after analyzing the exclusion criteria, eight studies were 
selected for this research. Results: Most of the studies were of Brazilian nationality, with 
a predominance of male participants, aged between 18 and 82 years. They underwent 
VR therapy in an average time of three months and 15 days, with the Cawthorne (1944) 
and Cooksey (1946) protocol being the most cited. Among the instruments for monitoring 
VR, subjective were used, such as the Dizziness Handicap Inventory (DHI), in addition 
to the objective exam, dynamic computerized posturography. Conclusion: It was found 
that VR has been applied by a multidisciplinary team, with good results, in the treatment 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2242 

 

of otoneurological symptoms, since the selected studies brought evidence regarding the 
reduction of these signs, improvement of body balance and positive impact on the quality 
of life. 
 
Keywords: Parkinson's disease; Rehabilitation; Postural balance. 

Introdução 

O perfil demográfico populacional tem passado por uma grande transformação nos 
últimos anos, sendo evidenciado o envelhecimento da população. Por conseguinte, é 
visto a necessidade de inovações acerca dos cuidados à saúde humana, pois essa 
população carece de mais cuidados, principalmente quando se tem o diagnóstico de 
uma doença neurodegenerativa associada ao envelhecimento (GÓIS, BERESFORD, 
2006). A doença de Parkinson (DP) é a segunda mais comum doença 
neurodegenerativa, depois da Doença de Alzheimer. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estima que cerca de 1% da população, acima dos 65 anos, seja portadora da 
doença, sendo no Brasil uma estimativa de 200 mil pacientes acometidos 
(FERNANDES, FILHO, 2018). 
A DP é uma doença neurodegenerativa, caracterizada principalmente pelo tremor, 
instabilidade postural, acinesia, sinais de rigidez e bradicinesia. Sua etiologia não tem 
causa definida, entretanto, estudos demonstram uma predisposição genética, podendo 
ser desencadeada também por fatores ambientais (SOUZA et al., 2011). 
Essa doença afeta o Sistema Nervoso Central (SNC), por meio da redução de 
neurotransmissores dopaminérgicos nos gânglios da base, ou seja, atinge o sistema 
extrapiramidal, córtex e cerebelo. Os sistemas vestibular, visual e proprioceptivo 
trabalham, de forma integrada, com o SNC, para o controle harmônico do equilíbrio 
corporal. Portanto, os pacientes com DP também enfrentam sintomas como tontura, 
desequilíbrio, alteração de marcha e risco de queda (WERNECK, 2007). 
Além do comprometimento motor, a DP afeta o sistema emocional do paciente e de sua 
família. Diante disto, após o diagnóstico é necessário um tratamento multidisciplinar 
para melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Para esses pacientes é oferecido 
abordagem medicamentosa, com o objetivo de minimizar e desacelerar os sintomas 
neurodegenerativos e, em alguns casos, o neurologista pode indicar o tratamento 
cirúrgico (MARTINS-BASSETTO et al., 2007). 
Em relação à reabilitação dos sintomas relacionados ao comprometimento do equilíbrio 
corporal, ressalta-se a reabilitação vestibular (RV) como forma de intervenção, que 
envolve atuação da fonoaudiologia e fisioterapia. Estes profissionais atuam com objetivo 
de retardar o progresso da doença, minimizar os sintomas e com ênfase na melhora da 
qualidade de vida (TEIXEIRA et al., 2010). 
Justifica-se realização deste estudo, devido à importância em levantar evidências 
científicas a respeito da RV nesta doença neurodegenerativa, visto sua incidência na 
população e o impacto desta sobre o equilíbrio corporal. Em vista disso, o objetivo deste 
estudo foi delinear uma revisão integrativa referente aos resultados da reabilitação 
vestibular na doença de Parkinson, apresentando os protocolos utilizados, uso de 
tecnologias associadas, eficácia do tratamento, instrumentos para monitoria deste e, 
levantar quais os profissionais atuantes nesta área. 
 
Metodologia 

 
O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter descritivo. 
Os passos para a elaboração basearam-se no guia publicado por Sampaio e Mancini 
(SAMPAIO, MANCINI, 2007). 
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A pergunta norteadora foi “Quais os resultados obtidos, a partir da Reabilitação 
Vestibular, aplicada na doença de Parkinson?” Também foram levados em 
consideração os seguintes questionamentos: “Quais tecnologias são utilizadas de forma 
auxiliar à RV tradicional na DP? Quais instrumentos foram utilizados para avaliação da 
terapia aplicada? 
Para isso, foi realizada uma busca em seis bases de dados eletrônicas (Google 
Acadêmico, LILACS, LIVIVO, Portal de Periódicos CAPES, PubMed/MEDLINE e 
SciELO) em 16 de junho de 2020. 
A estratégia de busca utilizada foi “parkinson's disease AND vestibular 
rehabilitation”. O termo "vestibular rehabilitation" não foi encontrado no Medical 
Subject Heading (MeSH) ou no Descritores em Ciências da Saúde (DecS), entretanto, 
foi utilizado para delimitar os estudos com a temática da presente pesquisa. 
Os critérios de inclusão foram estudos que realizassem a RV em indivíduos 
diagnosticados com a DP. 
Foram excluídos artigos que (1) não aplicaram a RV como forma de tratamento dos 
sintomas otoneurológicos, (2) pacientes com outras comorbidades associadas à DP, (3) 
revisões de literatura, cartas ao editor, trabalhos em anais de congressos científicos e 
(4) estudos em coreano. 
Quanto ao processo de seleção dos estudos, inicialmente, foi realizada a leitura dos 
títulos e resumos das publicações levantadas. As que contemplavam o tema da 
presente revisão, foram avaliadas de acordo com os critérios de exclusão, como 
também eliminadas as duplicadas. Em seguida, as publicações que restaram foram 
consideradas para leitura na íntegra. 
O nível de evidência foi avaliado de acordo com Cox (2004), que leva em consideração 
o tipo de delineamento. 
As seguintes informações foram extraídas das publicações selecionadas: autores, ano 
de publicação, país, número de sujeitos, tipo de estudo, nível de evidência, sintomas 
otoneurológicos, protocolo de RV empregado, período e frequência da terapia aplicada, 
tecnologia associada utilizada, resultados da RV, instrumento de avaliação dos 
desfechos terapêuticos e profissionais atuantes na reabilitação. Estas foram 
apresentadas na forma descritiva, por meio de figuras e tabelas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram encontradas, 496 publicações, no total, sendo selecionadas 45 após análise de 
títulos. A partir da leitura do resumo e com base nos critérios de exclusão, 17 estudos 
foram lidos na íntegra, dos quais oito foram selecionados para serem apreciados nesta 
pesquisa. Compõem a pesquisa dois estudos do Google Acadêmico, dois estudos da 
LILACS, dois estudos do Periódico CAPES, um estudo da Scielo e um estudo da 
LIVIVO. O fluxograma de seleção dos estudos pode ser visto na Figura 1. 
Vide figura 1. 
As características básicas e metodológicas dos artigos escolhidos estão representadas 
na Tabela 1. 
Vide tabela 1. 
Foi observado, quanto à nacionalidade dos oito estudos selecionadas, cinco foram 
realizados no Brasil, um na Espanha, um na Turquia e um, no Irã. Os estudos foram 
publicados entre os anos de 2007 a 2020. 
Nas publicações escolhidas foi possível notar heterogeneidade quanto ao sexo dos 
pacientes, entretanto, com predomínio do sexo masculino. Quanto a faixa etária, houve 
variação de 18 a 82 anos, porém, com predomínio de pacientes idosos. Estes achados 
são compatíveis com a literatura (FERNANDES, FILHO, 2018), na qual o perfil 
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epidemiológico dos pacientes com DP descreve também o predomínio de idosos do 
sexo masculino. 
Em relação ao número amostral das publicações, variou-se de um paciente (BOTELHO, 
LOPES, SOUSA, 2018) até o máximo de 40 (ACARER et al., 2015), sendo que neste 
último estudo citado, a amostra foi dividida em grupo de intervenção, com a participação 
de 29 indivíduos e grupo controle, com 11 participantes. A totalidade da amostra nos 
estudos escolhidos era acometida pela DP. 
Quanto ao tipo de estudo, foram selecionados três ensaios clínicos randomizados, com 
nível de evidência 2A, segundo a escala proposta por Cox (2004), dois estudos 
observacionais prospectivos e, um estudo transversal descritivo retrospectivo, com 
níveis de evidência 4B. Além da inclusão de um relato de caso, com nível de evidência 
5. 
A partir das informações extraídas dos estudos selecionados foi elaborado o Quadro 1. 
Vide Quadro 1. 
Sobre os principais sintomas descritos nas amostras estudadas, observou-se maior 
ocorrência de tremor, tontura, vertigem, desequilíbrio, zumbido, cefaleia e, a presença 
de nistagmo. Os sinais e sintomas descritos são característicos de afecções do sistema 
vestibular central, concordante com os achados de Mahmound (2003), com exceção do 
tremor, embora seja característico da DP, não é sinal típico de afecção do SNC. 
Em relação ao tempo de terapia de RV aplicada, nos estudos levantados, houve 
variação entre um e 10 meses, com média de três meses e 15 dias. 
Acerca dos protocolos utilizados na aplicação da RV, houve predomínio, em três 
estudos (BOTELHO, LOPES, SOUSA, 2015; MARTINS-BASSETTO et al., 2007; 
ZEIGELBOIM et al., 2009) da utilização do Protocolo de Cawthorne (1944) e Cooksey 
(1946), o qual apresentou excelentes resultados. A literatura (ZANARDINI et al., 2007) 
corrobora estes achados, uma vez que evidencia a efetividade do protocolo citado 
também em doenças centrais. Além disto, foi empregado o protocolo de Herdman (1996) 
em dois estudos (ACARER et al., 2015; MARTINS-BASSETTO et al., 2007) e ainda, a 
terapia de RV personalizada em três estudos (ROSSI-IZQUIERDO et al., 2009; 
SEVERIANO et al., 2018; ZEIGELBOIM et al., 2020), os quais não mencionaram quais 
protocolos foram utilizados, como base na seleção dos exercícios, para aplicar a RV de 
forma personalizada. Em três publicações (ROSSI-IZQUIERDO et al., 2009; 
SEVERIANO et al., 2018; ZEIGELBOIM et al., 2020) foram aplicadas tecnologias como 
recurso auxiliar à RV tradicional, sendo obtido bons resultados com o uso de jogos de 
realidade virtual, por meio da plataforma Wii Balance Board. Esta plataforma permite 
a aplicação e registro de atividades que envolvem o equilíbrio, força e feedback visual, 
além de proporcionar a coordenação motora. Evangelista et al. (2019) relata que 
pacientes expostos ao uso da tecnologia, como forma de terapia na RV, apresentam 
melhora considerável dos sintomas, impacto positivo sobre a qualidade de vida e 
também maior motivação para realização dos exercícios, o que confirma os achados 
encontrados nas publicações estudadas. 
Os estudos selecionados nesta revisão bibliográfica ressaltaram a RV como um 
tratamento eficaz, uma vez que propiciou diminuição do impacto dos sintomas nos 
domínios físicos, funcionais e emocionais, causados por essa doença 
neurodegenerativa. Além disso, foi relatado aumento na velocidade de marcha, 
diminuição de riscos de queda e melhora no equilíbrio corporal estático e dinâmico, após 
o tratamento. O estudo de Rossi-Izquierdo et al. (2009) evidenciou que o benefício 
obtido com a RV, nas doenças centrais, pode ser observado ainda após um ano de sua 
realização Entretanto, vale salientar que esta terapia, quando aplicada em doenças 
neurodegenerativas, exige a necessidade de um acompanhamento contínuo, para 
contribuição do bem estar do paciente, tendo em vista que não existem, ainda, formas 
de cessar a progressão da doença neurológica (KREBS et al., 2003). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2245 

 

Entre os instrumentos subjetivos para avaliação e monitoria dos desfechos terapêuticos, 
observou-se predomínio do uso do questionário Dizziness Handicap Inventory (DHI), 
sendo utilizado em seis pesquisas (BOTELHO, LOPES, SOUSA, 2015; HADIAN et al., 
2018; MARTINS-BASSETTO et al., 2007; ROSSI-IZQUIERDO et al., 2009;SEVERIANO 
et al., 2018; ZEIGELBOIM et al., 2009) selecionadas nesta revisão, o qual avalia o 
impacto da tontura na qualidade de vida dos pacientes (JACOBSON, NEWMAN, 1990). 
Em seguida, a Berg Balance Scale (BBS), aplicada em três estudos (ACARER et al., 
2015; HADIAN et al., 2018; SEVERIANO et al., 2018), responsável por avaliar o risco 
de queda e o equilíbrio em atividades cotidianas (BERG et al., 1992). Foi ainda utilizado 
o teste Timed up and go (TUG), aplicado em dois estudos (ACARER et al., 2015; 
ROSSI-IZQUIERDO et al., 2009), para avaliar a mobilidade e o equilíbrio (PODSIADLO, 
RICHARDSON, 1991). Estes, mostraram-se relevantes na avaliação de vestibulopatias, 
visto que, acarretam limitação das atividades funcionais, com prejuízo na qualidade de 
vida do paciente (ZANARDINI et al., 2007; MAZZUCATO, BORGES, 2009). Em um 
estudo (ACARER et al., 2015) foi empregado dois questionários específicos para a DP, 
o Unified Parkinson’s disease rating scale motor score (UPDRS-m), cujo objetivo é 
analisar a gravidade dos sintomas e monitorar a progressão da doença (RICHARDS et 
al., 1994) e também, o Parkinson’s Disease Questionnaire-39(PDQ 39), com 
finalidade de avaliar a qualidade de vida e cognição de pacientes com DP (JENKINSON, 
et al., 1997). 
A avaliação, de forma objetiva, ocorreu em apenas um estudo, por meio da posturografia 
dinâmica computadorizada. Trata-se de um sistema computadorizado que possibilita o 
diagnóstico de um distúrbio do equilíbrio corporal e, informa, ainda, se este é derivado 
de causa aferente, integração sensorial ou resposta motora ineficiente. Dessa forma, 
mensura e isola a participação das informações somatossensoriais e sua integração na 
manutenção do equilíbrio corporal (BITTAR, 2007). 
Nas publicações escolhidas, foi possível notar a presença de equipe multiprofissional 
atuante na reabilitação do equilíbrio do paciente com DP, como fonoaudiólogo, 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e médicos. A atuação interdisciplinar na 
reabilitação da DP é importante para avaliar e tratar o paciente de uma forma global e 
deve ser ampliada para promover avanços funcionais na qualidade de vida das pessoas 
com DP (SILVA, PELA, 2019). 
Em relação às limitações observadas no decorrer deste estudo, foi possível identificar a 
ausência de informações a respeito da utilização dos protocolos de RV e também a 
aplicação exclusiva, na maior parte dos estudos, de instrumentos subjetivos na 
avaliação e monitoria da terapêutica aplicada. Assim sugere-se, para estudos futuros, 
investigar a associação de testes clínicos, funcionais e instrumentais na avaliação e 
monitoria dos resultados da RV, nas doenças de etiologia central. 
 
Conclusão 

 
Verificou-se que a RV tem sido aplicada por equipe multidisciplinar, com bons 
resultados, no tratamento dos sintomas otoneurológicos em pacientes com DP, uma vez 
que os estudos selecionados, trouxeram evidências a respeito da redução destes sinais, 
melhora do equilíbrio corporal e, consequente impacto positivo sobre a qualidade de 
vida. Os resultados evidenciaram uso predominante dos protocolos de Cawthorne 
(1944) e Cooksey (1946), Herdman (1996) e, da RV personalizada, bem como de 
instrumentos subjetivos como o DHI, BBS, TUG para monitoria do tratamento. 
O uso associado de tecnologias aplicada à RV, bem como a associação de instrumentos 
objetivos na monitoria do tratamento foram pouco citados. Observou-se, ainda, 
informações incompletas, na literatura consultada, sobre os protocolos utilizados como 
base para a seleção dos exercícios na RV personalizada. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2246 

 

 
Referências 

 
ACARER, A. et al. Is customized vestibular rehabilitation effective in patients with 
Parkinson’s?. Neuro Rehabilitation, Turquia, v. 37, n. 2, p. 255-262, 2015. 
BERG, K. O. et al. Measuring balance in the elderly: validation of an instrument. 
Canadian journal of public health, v. 83, n. 2, p. 7-11, 1991. 
BITTAR, R. S. M. Como a Posturografia Dinâmica Computadorizada pode nos Ajudar 
nos Casos de Tontura?. Arq. Int. Otorrinolaringol, Brasil, v. 11, n. 3, p. 330-333, 2007. 
BOTELHO, I. S; LOPES, L. L. C. D; SOUSA, M. D. G. C. D. Doença de Parkinson e 
reabilitação vestibular: relato de caso. Revista Neurociências, Brasil, v. 26, p. 1-12, 
2018. 
CAWTHORNE, T. The physiological basis for head exercises. Journal Chartered Society 
Physiother, v. 30, p. 106-107, 1944. 
COOKSEY, F. S. Rehabilitation in Vestibular Injuries. Proceedings of the Royal Society 
of Medicine, v. 39, p. 273-278, 1946. 
COX, Robyn M. Waiting for evidence-based practice for your hearing aid fittings? It's 
here!. The Hearing Journal, v. 57, n. 8, p. 10-17, 2004. 
EVANGELISTA, A. S. D. L. et al. Speech-Language-Hearing intervention in vestibular 
rehabilitation with the use of technologies: an integrative literature review. Revista 
CEFAC, Brasil, v. 21, n. 6, p. 1-9, 2019. 
FERNANDES, I; FILHO, A. D. S. A. Estudo clínico-epidemiológico de pacientes com 
doença de parkinson em Salvador-Bahia. Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, 
Brasil, v. 22, p. 45-59, 2018. 
GÓIS, A. L. B; BERESFORD, H. A incidência da doença de Parkinson em idosos na 
assistência de condutas e comportamentos motores em domicílios do Rio de Janeiro. 
Fisioterapia Brasil, Brasil, v. 7, n. 3, p. 177-180, 2006. 
HADIAN, M. et al. Research Paper: Evaluation of the Effect of Vestibular Exercises on 
Dizziness and Postural Control in Parkinson Patients. Journal of Modern Rehabilitation, 
Irã, v. 12, p. 13-20, 2018. 
HERDMAN, S. J. Vestibular Rehabilitation. In: BALOH, R. W.; HALMAGYI, G. M. 
Disorders of the Vestibular System. New York: Oxford, 1996. 
JACOBSON, G. P; NEWMAN, C. W. The Development of the Dizziness Handicap 
Inventory. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, v. 116, n. 4, p. 424-427, 1990. 
JENKINSON, C. et al. The Parkinson's Disease Questionnaire (PDQ-39): development 
and validation of a Parkinson's disease summary index score. Age and Ageing, v. 26, n. 
5, p. 353-357, 1997. 
KREBS, D. E. et al. Vestibular rehabilitation: useful but not universally so. Otolaryngol 
Head Neck Surg, v. 128, n. 2, p. 240-250, 2003. 
MAHMOUD, A. Vestibulopatias Centrais. In: SEMINÁRIO FORL, São Paulo. Seminário. 
São Paulo: Fundação Otorrinolaringologia, 2003. p. 13. 
MARTINS-BASSETTO, J. et al., Reabilitação vestibular em idosos com Parkinson. Rev. 
CEFAC, Brasil , v. 9, n. 2, p. 269-281, 2007. 
MAZZUCATO, A; BORGES, A. P. O. The influence of the vestibular rehabilitation in 
patients with postural imbalance. Revista Neurociências, Brasil, v. 17, n. 2, p. 183-188, 
2009. 
PODSIADLO, D; RICHARDSON, S. The Timed ”Up & Go”: A Test of Basic Functional 
Mobilitv for Frail Elderlv Persons . American Geriafrics Society , Canadá, v. 39, n. 2, p. 
142-148, 1991. 
RICHARDS, M. et al. Interrater reliability of the unified Parkinson's disease rating scale 
motor examination. Movement Disorders, v. 9, p. 89-91, 1994. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2247 

 

ROSSI-IZQUIERDO, M. et al. Vestibular rehabilitation with computerised dynamic 
posturography in patients with Parkinson’s disease: Improving balance impairment. 
Disability and Rehabilitation, Brasil, v. 31, n. 23, p. 1907-1916, 2009. 
RUBERT, V. A; REIS, D. C; ESTEVES, A. C. Doença de Parkinson e exercício físico. 
Revista Neurociências, v. 15, n. 2, p. 141-146, 2007. 
SAMPAIO, R. F.; MANCINI, M. C. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese 
criteriosa da evidência científica. Revista Brasileira de Fisioterapia, Brasil, v. 11, p. 83-
89, 2007. 
SEVERIANO, M. I. R. et al. Effect of virtual reality in Parkinson’s disease: a prospective 
observational study. Arq Neuropsiquiatr, Brasil, v. 76, n. 2, p. 78-84, 2018. 
SILVA, K. M. R,; PELA, S. M. Atuação Interdisciplinar de Fisioterapia e Fonoaudiologia 
a Pacientes com Doença de Parkinson. Revista UNILUS Ensino e Pesquisa, Brasil, v. 
16, n. 43, p. 219-223, 2019. 
SOUZA, C. F. M. et al. A Doença de Parkinson e o Processo de Envelhecimento Motor: 
Uma Revisão de Literatura. Revista Neurociências, Brasil, v. 4, n. 19, p.718 - 723, 2011. 
TEIXEIRA, C. S. et al. Reabilitação vestibular: tendências e indicações. Revista 
Brasileira De Ciências Do Envelhecimento Humano, Brasil, v. 7, n. 2, p. 280-288, 2010. 
WERNECK, A. L. S. Doença de Parkinson: Etiopatogenia, Clínica e Terapêutica. Revista 
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Brasil, v. 9, n. 1, P. 10 - 19, 2014 
ZANARDINI, F. H. et al. Vestibular rehabilitation in elderly patients with dizziness. Pró-
Fono Revista de Atualização Científica, Brasil, v. 19, n. 2, p. 177-184, 2007. 
ZEIGELBOIM, B. S. et al. The Use of Exergames in the Neurorehabilitation of People 
with Parkinson Disease: The Impact on Daily Life. International Archives of 
Otorhinolaryngology, Brasil, 2020. 
ZEIGELBOIM, B. S. et al. Vestibular Rehabilitation: Clinical benefits to patients with 
Parkinson’s disease. Arq Neuropsiquiatr, Brasil, v. 67, n. 2, p. 219-223, 2009. 
 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2248 

 

 
Figura 1: Fluxograma do processo de seleção dos estudos. 
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Tabela 1: Caracterização dos estudos selecionados. 
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Quadro 1: Dados obtidos dos estudos selecionados. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DO EQUILÍBRIO CORPORAL EM PACIENTES COM 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Resumo 

Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma doença cardiovascular, cujas 
modificações sistêmicas podem afetar o equilíbrio. Objetivo: Caracterizar a avaliação 
clínica do equilíbrio corporal e o impacto dos sintomas otoneurológicos na qualidade de 
vida de indivíduos portadores de IC. Método: Estudo aprovado pelo Comitê de Ética, 
parecer 2.809.558, delineado como transversal, analítico-descritivo e observacional, 
com 34 participantes acometidos por IC, do ambulatório de cardiologia do Hospital 
Universitário Onofre Lopes. Os pacientes foram submetidos à anamnese, avaliação 
clínica do equilíbrio estático, dinâmico, triagem da função cerebelar, pesquisa do 
nistagmo de posicionamento e aplicação do Dizziness Handicap Inventory (DHI). 
Resultados: Nas manobras de Dix-Hallpike, Head Roll Test, nas provas cerebelares e, 
nas de Romberg, Romberg Sensibilizado (RS) e Passos de Unterberger Fukuda (PUF) 
com olhos abertos, não observou-se alterações, em toda a amostra. Enquanto que, com 
olhos fechados (OF), na prova de RS, 70,6% apresentaram alterações, e, na PUF, 
73,6%. No DHI, predominou o impacto de grau leve. Constatou-se ainda, maiores 
médias das variáveis idade e escore total do DHI nos pacientes com resultados 
alterados nas provas de RS e PUF, OF. Conclusão: Neste estudo, observou-se 
predomínio de alterações clínicas do equilíbrio corporal nas provas de RS e PUF, OF, 
indicativo de possíveis disfunções vestibulares periféricas e prejuízo na qualidade de 
vida nos pacientes com IC. 
 
Palavras-chave: Tontura. Insuficiência Cardíaca. Qualidade de vida. 

TITLE: CLINICAL EVALUATION OF BODY BALANCE IN PATIENTS WITH HEART 

FAILURE 

Abstract 

Introduction: Heart failure (HF) is a cardiovascular disease, whose systemic changes 
can affect balance. Objective: To characterize the clinical assessment of body balance 
and the impact of neurotological symptoms on the quality of life of individuals with HF. 
Method: Study approved by the Ethics Committee, opinion 2,809,558, outlined as cross-
sectional, analytical-descriptive and observational, with 34 participants affected by HF, 
from the cardiology outpatient clinic of Hospital Universitário Onofre Lopes. The patients 
underwent anamnesis, clinical assessment of static, dynamic balance, screening of 
cerebellar function, research of positioning nystagmus and application of the Dizziness 
Handicap Inventory (DHI). Results: In the Dix-Hallpike, Head Roll Test, cerebellar tests, 
Romberg, Sensitized Romberg (RS) and Unterberger Fukuda (PUF) steps with eyes 
open, no changes were observed in the entire sample. While, with eyes closed (OF), in 
the RS test, 70.6% showed changes, and in the PUF, 73.6%. In DHI, mild impact 
predominated. Higher means of the variables age and total DHI score were also found 
in patients with altered results in the RS and PUF, OF tests. Conclusion: In this study, 
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there was a predominance of clinical changes in body balance in the RS and PUF, OF 
tests, indicative of possible peripheral vestibular disorders and impaired quality of life in 
patients with HF. 
 
Keywords: Dizziness. Heart Failure. Quality of Life. 

Introdução 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) vêm aumentando consideravelmente 
nos últimos anos, tornando-se uma das principais causas por mortes no mundo, com 
números estimados em 38 milhões. O número elevado destes doentes e suas 
consequências impactam nos custos financeiros para os sistemas de saúde (MALTA, 
2017). 
A Insuficiência Cardíaca (IC), classificada como último estágio das Doenças 
Cardiovasculares, é definida como uma síndrome complexa que afeta o funcionamento 
correto do coração, o que dificulta o bombeamento de sangue para os órgãos e tecidos 
humanos que necessitam. Caracteriza-se como uma alteração na função e/ou estrutura 
do coração, o que dificulta seu funcionamento adequado e impacto na qualidade de vida 
do indivíduo acometido (FREITAS e CIRINO, 2017). 
Após diagnóstico, o indivíduo é classificado de acordo com estado funcional e sintomas, 
com o objetivo de proporcionar uma intervenção direcionada e efetiva. De acordo com 
a New York Heart Association (NYHA), a IC pode ser categorizada nas seguintes 
classes: classe I, o indivíduo não apresenta sintomas, sua limitação para realizar 
atividade é a mesma que a de um indivíduo sem a doença; a classe II, surgem sintomas 
leves na realização de atividades físicas; classe III, os sintomas aparecem quando 
realizadas atividades de menor esforço e; por fim, a classe IV, os sintomas aparecem 
em repouso, mesmo sem o indivíduo realizar atividades (SCRUTINIO, 1994). 
Existem alguns fatores de risco que podem promover o aparecimento e/ou agravamento 
do quadro e doença, relacionados, principalmente, com maus hábitos de saúde, como 
obesidade, tabagismo, consumo de álcool e hipertensão arterial sistêmica (HAS) 
(PEREIRA et al., 2009). Alguns sinais e sintomas podem estar presentes nesses 
pacientes, como edema em membros inferiores, dispneia, tosse e também a tontura 
(FREITAS e CIRINO, 2017). 
Os sintomas vestibulares ocorrem devido ao impacto sistêmico da IC, decorrente de 
uma maior viscosidade sanguínea, o que prejudica a oxigenação celular e ocasiona, 
consequentemente, uma hipóxia tecidual (SANTANA, 2012). 
Diversos sintomas otoneurológicos podem cursar com a IC, além da tontura, como a 
vertigem, de caráter rotatório, instabilidade postural, desequilíbrio, náuseas, vômitos, ou 
ainda desmaios. Tais sintomas refletem importante impacto nos aspectos sociais, 
funcionais e emocionais sobre a qualidade de vida (QV) dos indivíduos acometidos 
(GANANÇA et al., 2004). 
Na bateria das provas que compõem a avaliação otoneurológica, existem diversos tipos 
de testes clínicos, instrumentais e funcionais, e quando associados seus resultados, 
possibilitam um diagnóstico prévio quanto às alterações vestibulares, dessa maneira, 
contribuindo para uma intervenção precoce e melhor prognóstico. 
Ao considerar os elevados índices de doenças cardiovasculares na população 
brasileira, é relevante investigar formas de avaliação dos sintomas vestibulares, como 
também levantar a autopercepção do prejuízo causado por estes sintomas na qualidade 
de vida dos indivíduos acometidos. 
O objetivo do presente estudo foi caracterizar a avaliação clínica do equilíbrio corporal 
e o impacto dos sintomas otoneurológicos na QV de indivíduos acometidos pela IC. 
 
Metodologia 
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL) sob número de parecer 2.809.558. Trata-se de um estudo transversal, 
analítico-descritivo e observacional. A coleta de dados foi realizada no ambulatório de 
cardiologia do HUOL. 
A seleção dos participantes ocorreu por conveniência, a partir do encaminhamento do 
ambulatório multiprofissional de cardiologia do HUOL, após avaliação médica. Todos 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Os critérios de inclusão foram indivíduos com idade mínima de 18 anos, de ambos os 
sexos, portadores de IC das classes funcionais I e II e que estivessem em 
acompanhamento no ambulatório já supracitado. 
Quanto aos critérios de exclusão, considerou-se pacientes com comprometimento 
físico, cervical ou intelectual que comprometesse a realização dos testes clínicos e a 
veracidade das respostas fornecidas no questionário, além de pacientes diagnosticados 
com doença otoneurológica prévia à IC e, ainda, pacientes com alterações no sistema 
nervoso central. 
Inicialmente foi realizada anamnese, onde foram questionadas informações acerca das 
condições de saúde geral, da queixa, sintomas otoneurológicos, comorbidades 
apresentadas e hábitos de vida. A classificação funcional da IC, segundo os critérios 
estabelecidos pela NYHA, foi resgatada do prontuário médico (SCRUTINIO, 1994). 
Na avaliação clínica do equilíbrio corporal foram realizadas provas para pesquisa do 
nistagmo de posicionamento, provas de equilíbrio estático e dinâmico, provas para a 
triagem da função cerebelar e, para caracterização do impacto dos sintomas 
otoneurológicos na QV, foi utilizado o questionário Dizziness Handicap Inventory (DHI). 
Todos estes testes estão especificados a seguir. 
Na pesquisa do nistagmo de posicionamento foi realizada a manobra de Dix-Hallpike 
para o diagnóstico de Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB) de CSC 
posterior, na qual o paciente está a princípio em posição sentado sob a maca, com as 
pernas estendidas sua cabeça é rodada lateralmente (direita ou esquerda, conforme o 
lado a ser testado), em aproximadamente 45°. O examinador segura a cabeça do 
paciente, que é deslocado em decúbito dorsal horizontal com a cabeça pendente para 
trás, por até um minuto (CFFa, 2017). Se houver a presença do nistagmo do tipo vertical 
rotatório e vertigem, caracteriza-se a VPPB de canal posterior. 
O Head Roll Test é uma manobra com objetivo de diagnosticar VPPB de canal lateral. 
O indivíduo deve estar deitado na maca, em decúbito dorsal e sua cabeça flexionada à 
30°, o avaliador vira seu pescoço à 90° para o lado a ser investigado. Se houver 
presença de nistagmo horizontal e vertigem, caracteriza-se a VPPB de canal lateral 
(CFFa, 2017). 
As provas de dismetria e diadococinesia foram selecionadas para triagem da função 
cerebelar. No teste de dismetria (Index-naso), o paciente é orientado a tocar com o dedo 
indicador na ponta de seu nariz e, em seguida, repetir o procedimento com a outra mão 
e ir alternando as mãos durante a realização. No teste de diadococinesia, o paciente 
deverá realizar movimentos rápidos e alternados com o dorso e a palma da mão. Caso 
o indivíduo apresente incoordenação dos movimentos ou não consiga realizar esses 
testes, pode-se suspeitar de alterações cerebelares (CFFa, 2017). 
Para avaliação do equilíbrio estático, foram utilizadas as provas de Romberg e Romberg 
Sensibilizado (RS). Na prova de Romberg, o paciente é orientado a ficar em pé, com os 
calcanhares juntos, os braços estendidos ao longo do corpo. Na prova de RS, o paciente 
deve continuar em pé, com os braços estendidos, porém, com um pé à frente do outro. 
Em ambas, o indivíduo deve manter-se equilibrado, inicialmente com Olhos Abertos 
(OA) e depois com os Olhos Fechados (OF). O avaliador deve observar a presença de 
instabilidade, lateropulsão para direita ou esquerda, anteropulsão ou retropulsão, sendo 
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que instabilidade ou lateropulsão podem ser sugestivos de alterações periféricas, e as 
demais, suspeita-se de afecção de origem central (LANSKA; GOETZ, 2000). 
A Prova de Unterberger Fukuda (PUF) escolhida para investigação de equilíbrio 
dinâmico, onde o paciente é instruído a marchar no mesmo lugar, 60 passos, durante 
um minuto, com OA e, em seguida, com OF. Se o indivíduo andar mais de um metro 
e/ou realizar rotação maior que 30° para algum dos lados, estes resultados podem 
indicar alteração vestibular do mesmo lado da rotação/desvio (FUKUDA, 1959; 
FERNANDES, 2018). 
Em seguida, aplicou-se o questionário DHI, em formato de entrevista, elaborado por 
Jacobson e Newman (1990), composto por 25 questões com o objetivo de mensurar a 
autopercepção do handicap causado pela tontura na sua QV, por meio da análise de 
aspectos físicos, emocionais e funcionais (CASTRO et al., 2007). As respostas são 
caracterizadas como sim, que equivale a quatro pontos; não, corresponde a zero e; às 
vezes, equivalente a dois pontos. A pontuação varia de zero a 100 pontos e, quanto 
maior o escore total, é indicativo de maior impacto na QV do paciente. Para a 
classificação quantitativa dos escores do DHI foi utilizado o estudo de Whitney et al. 
(2004), que categoriza o handicap da tontura/vertigem em: zero a 30 (impacto leve), 31 
a 60 (impacto moderado) e 61 a 100 pontos (impacto grave). 
Após avaliação fonoaudiológica e cardiológica os pacientes com indícios de alterações 
foram encaminhados para avaliação otoneurológica no ambulatório de 
Otorrinolaringologia do HUOL e, caso indicado tratamento por meio da Reabilitação 
Vestibular (RV), foram orientados em relação à possibilidade de atendimento na Clínica 
Escola de Fonoaudiologia da UFRN. 
Os dados obtidos foram tabulados no Excel e submetidos à análise estatística descritiva 
e inferencial. As variáveis contínuas foram expressas em termos de estatísticas 
descritivas básicas (média, mediana e desvio padrão) e as variáveis categóricas foram 
expressas em termos de frequência e percentual. 
 
Resultados e Discussões 

 
O estudo foi composto por 34 pacientes, 27 (79,4%) do sexo masculino e sete (20,6%) 
do sexo feminino. Dourado (2019) também relata uma maior prevalência da IC em 
homens, devido os mesmos serem mais expostos a fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, além da menor procura, dos homens, 
por serviços de saúde. A média de idade dos participantes avaliados foi de 55 anos, um 
pouco abaixo das médias encontradas em outros estudos que variaram entre 66,5 a 72 
anos (POFFO et al., 2017; DOURADO et al., 2019). Este achado pode-se justificar 
devido ao maior número amostral dos estudos citados, além do fato desta coleta de 
dados, no período da pesquisa, ter sido oriunda da demanda espontânea de um 
ambulatório de cardiologia do Hospital Universitário. 
Dos sintomas otoneurológicos questionados durante a anamnese os dois mais referidos 
foram a presença de tontura, em 25 (73,6%) indivíduos e a vertigem, em 18 (52,9%) 
participantes. Scherer (2012) e Martins (2016), relatam que a tontura é um sintoma 
otoneurológico comum e prevalente na população geral, citados em ambulatórios 
médicos de todo o mundo. E quando relacionados a população idosa com doenças 
cardiovasculares, a queixa tende em aumentar (LOPES, 2013). 
Dentre as comorbidades associadas à IC, 11 (32,3%) participantes apresentaram 
Diabetes Mellitus e nove (26,4%), HAS. A literatura refere que estas doenças são fatores 
de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo necessário 
tratamento precoce para prevenir futuros comprometimentos (ZASLAVSKY E GUS, 
2002; FIGUEIREDO et al., 2019). 
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Quando questionados sobre os hábitos nocivos, 17 (50%) indivíduos relataram ser ex-
etilistas e ex-tabagistas, enquanto três (8,2%) eram ex-etilistas. Celichet al. (2008), 
citam que o estilo de vida adotado pelo ser humano impacta diretamente no 
funcionamento do organismo, seja pela adesão a hábitos saudáveis, ou pelo uso 
inadequado de álcool e tabaco. Assim, o relato dos indivíduos sobre o uso do álcool e 
do cigarro podem ter influenciado nos fatores de risco para o surgimento da IC. 
Sobre a classificação funcional da IC, 31 (91,2%) indivíduos foram categorizados na 
classe funcional I e três (8,8%), como classe funcional II. Segundo os critérios da NYHA 
(SCRUTINIO, 1994), pacientes classificados como classes I e II podem apresentar 
poucos sintomas ou nenhum, concordante com os achados deste estudo, uma vez que 
a maior parcela dos pacientes estudados, segundo dados da avaliação cardiológica, 
apresentaram poucos sintomas cardiológicos relacionados à IC, por serem pacientes 
compensados, do ponto de vista cardiovascular, devido ao tratamento e 
acompanhamento realizados. 
Em relação à pesquisa do nistagmo de posicionamento, por meio das manobras de Dix-
Hallpike e Head Roll-Test, não encontrou-se alteração em 100% da amostra analisada, 
indicativo que a queixa de tontura, desencadeada por mudanças posturais e de cabeça, 
não estavam relacionadas à presença de VPPB, nos pacientes avaliados. 
Levandowskiet al. (2008), relatam que a VPPB pode estar relacionada à IC ou à outras 
doenças cardiovasculares, visto que alterações sistêmicas podem interferir no equilíbrio, 
contudo isso não foi encontrado no presente estudo. 
Nas provas de Index-Naso e Diadococinesia, não foram encontradas alterações em 
100% da amostra. A triagem da função cerebelar é importante para descartar indícios 
de possíveis alterações cerebelares, que interferem no equilíbrio corporal (ZUMA E 
MAIA, 2014). 
Com relação aos resultados obtidos na Prova de Romberg, RS e PUF na condição OA, 
não foram observadas alterações. Os resultados encontrados nas provas citadas 
corroboram com os achados da literatura (KNIJNIK, 2019), pois quando se é utilizado o 
apoio visual em provas que avaliam o equilíbrio corporal, os indivíduos tendem a 
apresentar um melhor desempenho, visto que o sistema visual participa da manutenção 
do controle postural e o estímulo visual proporciona maior estabilidade ao indivíduo. 
A seguir estão descritos, na tabela 1, os resultados da prova de RS e da PUF, ambas 
com OF. 
Vide Tabela 1. 
Dentre os indivíduos com resultados alterados na prova de Romberg Sensibilizado de 
OF, 17 (70,8%) apresentaram instabilidade e sete (29,2%), lateropulsão para um dos 
lados. Observou-se que na condição OF, indivíduos demonstraram maiores 
dificuldades, pois a retirada da pista visual ocasionou uma maior dificuldade em manter-
se em equilíbrio para os pacientes com comprometimento vestibular (FERNANDES et 
al., 2018). 
Enquanto na PUF, as alterações encontradas foram em (8%) desequilíbrio com 
tendência a queda para a esquerda, (32%) desvio angular maior que 30º para a direita, 
(28%) desvio angular maior que 30º para esquerda, e (32%) instabilidade. Fernandes et 
al. (2018), referem que alterações com desvios para o mesmo lado da alteração 
vestibular podem ser justificadas devido à saída da via vestíbulo-espinhal, que possui 
influência sobre o tônus da musculatura dos membros inferiores e, a presença de uma 
lesão vestibular periférica unilateral faz com que essa influência tônica seja menor para 
o lado lesionado. Diante disso, o indivíduo que apresenta algum tipo de 
comprometimento vestibular periférico unilateral, possui maior tendência a ter 
alterações para o lado lesionado na PUF, compatível com as alterações encontradas 
neste estudo. 
A seguir, estão apresentadas, na figura 1, as médias dos escores referentes ao 
questionário DHI, na amostra estudada. 
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Vide figura 1. 
Em relação às subescalas avaliadas no DHI, o aspecto físico apresentou maior escore 
de acometimento sobre a QV (9.7 pontos), assim como no estudo de Santos (2010). 
Esse achado pode ser justificado pelo fato dos sintomas otoneurológicos, nos pacientes 
com IC, gerarem algumas limitações funcionais, com interferência nas atividades 
cotidianas. 
Em relação à análise qualitativa do DHI, observou-se predomínio do predomínio do 
handicap leve em 22 (64,7%) participantes, este resultado pode estar relacionado ao 
fato que os indivíduos com IC consideram os sintomas otoneurológicos como 
secundários e já esperados, devido ao quadro sistêmico, com isso o impacto destes 
sintomas é menor, quando comparado com a própria IC. 
Na tabela 2, visualizam-se a relação dos resultados descritivos referentes às variáveis 
idade e escore total do DHI, para os pacientes que realizaram RS e PUF, na condição 
OF. 
Vide Tabela 2. 
Pode-se observar que os pacientes com IC, com resultados alterados nas provas de RS 
e PUF de OF, apresentaram maiores médias de idade e escore total do DHI, em relação 
aos pacientes que tiveram resultados normais, de forma a evidenciar, nestes casos, que 
a idade foi um fator agravante nos resultados alterados das provas de equilíbrio corporal. 
Estes resultados corroboram com os estudos de Ganança et al. (2004) e Santos (2010), 
os quais referem que o aumento da idade pode justificar uma maior dificuldade na 
realização das provas de equilíbrio, uma vez que o processo de envelhecimento pode 
afetar os sistemas que controlam o equilíbrio e, consequentemente, impactar 
negativamente a QV do paciente, por se sentirem limitados ou incapacitados de realizar 
algo proposto. 
A integridade funcional e estrutural do sistema cardiovascular é imprescindível para o 
funcionamento adequado do organismo, dessa forma, qualquer comprometimento 
circulatório pode gerar diversos danos ao organismo, inclusive ao sistema 
cocleovestibular (MAIA, 2001; LEE, 2014). Um funcionamento cardiovascular 
inadequado pode estar associado ao desencadeamento ou agravamento dos sintomas 
otoneurológicos e, devem ser encaminhados para avaliação específica, bem como 
tratados, quando indicado (RHEE, 2000; WRIGHT, 2003; MARTINS, 2016). 
Os testes aqui propostos para avaliação clínica do equilíbrio corporal não geram alto 
custo para os serviços de saúde, pois não necessitam de equipamentos tecnológicos 
para sua execução, trazem informações importantes sobre a funcionalidade das 
estruturas responsáveis pelo equilíbrio, além de serem bem tolerados pelos pacientes 
que o realizam. Ressalta-se que a interpretação destes testes, quando alterados, deve 
ser realizada, em conjunto, com a associação de outros exames instrumentais da função 
vestibular, visual e proprioceptiva, permitindo o diagnóstico e a intervenção precoce dos 
casos com disfunção vestibular. 
Sugere-se a necessidade de aumentar o número amostral num estudo futuro, com um 
pareamento da idade dos pacientes da amostra e ainda, comparar os resultados obtidos 
nos testes clínicos com testes instrumentais função vestibular. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que, neste estudo, houve predomínio de alterações clínicas de equilíbrio 
corporal nas provas de RS e PUF, com olhos fechados, resultado indicativo de possíveis 
disfunções vestibulares periféricas nos pacientes com IC. Além disso, contatou-se 
prejuízo de grau leve, ocasionado pela tontura, sobre a QV dos pacientes estudados. 
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Figura 1 – Representação gráfica da média dos escores total e por subescala (em 
pontos) do questionário DHI (Dizziness Handicap Inventory) para a amostra estudada 
(n=34). Fonte: Dados de pesquisa, 2019. 
 

 
Tabela 1 – Caracterização dos resultados, em percentual, das provas de RS e PUF, na 
condição OF, para a amostra estudada (n=34). Legenda: RS: Romberg Sensibilizado; 
PUF: Passos de Unterberger-Fukuda OF: olhos fechados. Fonte: Dados de pesquisa, 
2019. 
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Tabela 2– Medidas descritivas das variáveis idade e escore total do DHI em relação as 
provas de RS e PUF, com OF (n=34).Legenda: DHI: Dizziness Handicap Inventory; RS: 
Romberg sensibilizado; PUF: Passos de Unterberger Fukuda; OF: Olhos fechados; 
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TÍTULO: Obtenção de extratos vegetais cosméticos a partir do resíduo industrial de 

Agave sisalana com foco na obtenção de metabólitos com atividade antimicrobiana 

Resumo 

A busca por novas matérias-primas a partir de fontes naturais e renováveis vem sendo 
tema de debates nas indústrias de cosméticos, no intuito de se adequarem à nova 
realidade de inovação e desenvolvimento sustentável. Nessas, os ativos 
antimicrobianos sintéticos, usualmente empregados nas formulações, tornaram-se 
alvos devido a necessidade de inovação com segurança, eficácia e sustentabilidade. 
Este estudo teve como objetivo a utilização do resíduo industrial da Agave sisalana 
Perrine (sisal) para o desenvolvimento de um fitoingrediente enriquecidos em 
saponinas, carboidratos e compostos fenólicos com foco na atividade antimicrobiana.. 
O extrato enriquecido em saponinas foi extraído em maceração contínua do extrato 
bruto líquido (EB) com etanol a 30 % (p/p) na proporção de 1:5 ou 0,2 mg/mL, à 50 °C, 
agitação de 200 rpm, por 4 h, tendo o resultado de 59,88 μg/mL de saponinas totais. Já 
o extrato direcionado para obtençãode polissacarídeos e compostos fenólicos foi obtido 
a partir do EB com etanol a 95 °GL, 1:3 (v/v), a 4 °C, por 24 h, resultando em uma 
quantificação de 65,49 ± 0,51 % para carboidratos e 2,53 ± 0,04 % para compostos 
fenólicos totais. O resíduo do sisal apresenta metabólitos que são de grande interesse 
das indústrias cosméticas, podendo então ser considerada como uma promissora fonte 
sustentável de matérias-primas, alinhando inovação e sustentabilidade. 
 
Palavras-chave: Agave sisalana. Cosméticos. Antimicrobiano. Resíduo industrial. 

TITLE: OBTAINING COSMETIC VEGETABLE EXTRACTS FROM THE INDUSTRIAL 

WASTE OF Agave sisalana WITH A FOCUS ON OBTAINING METABOLITES WITH 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY 

Abstract 

 
Search for new raw materials from natural and renewable sources has been the theme 
of discussion in the cosmetics industries, in order to adapt to the new reality of innovation 
and sustainable development. In these industries, synthetic antimicrobial ingredients, 
generally used in formulations, became targets due to the need for innovation with safety, 
effectiveness and sustainability. This work aimed the use the industrial residue of Agave 
sisalana Perrine (sisal) for the development of a phytoingredient enriched in saponins, 
carbohydrates and phenolic compounds with a focus on antimicrobial activity. Saponins-
rich extract was obtained by continuous maceration of the extract liquid crude with 30% 
ethanol (w/w) in the proportion of 1:5 or 0.2 mg/mL, at 50 °C, under agitation at 200 rpm, 
for 4 h, resulting in 59.88 μg/mL of total saponins. The extract directed to obtain 
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polysaccharides and phenolic compounds was obtained from extract liquid crude with 95 
°GL ethanol, 1:3 (v/v), at 4 °C, for 24 h, resulting in 65.49 ± 0.51% of carbohydrates 
content and 2.53 ± 0.04% total phenolic content. Sisal residue presents metabolites that 
are of great interest to the cosmetic industries, then can be considered as a promising 
sustainable source of raw materials, aligning innovation and sustainability. 
 
 
Keywords: Agave sisalana. Cosmetics. Antimicrobial. Industrial by-product. 

Introdução 

               Os cuidados com a pele e higiene pessoal acompanham a sociedade desde 
muito tempo atrás. Esses hábitos contribuem, de maneira expressiva, na 
representatividade mercadológica da indústria de cosméticos, seja de produtos 
acabados ou de matérias-primas aplicadas na produção, como mostram os dados do 
Panorama do Setor da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC, 2020), em que, somente no Brasil, foi registrado 
o consumo de US$ 29,6 bilhões desses produtos no ano de 2019, sendo o quarto maior 
consumidor global. 
                 No desenvolvimento desses produtos, a busca por multifuncionalidades que 
atraia novos consumidores, bem como a garantia da qualidade desses, frente a 
instabilidades microbiológicas, principalmente, são dois pontos que despertam a 
necessidade de inovação. A atividade antimicrobiana é uma funcionalidade adicional 
presente em alguns cosméticos, que busca combater bactérias e fungos, evitando 
assim, episódios de infecções de pele e o surgimento de odores desagradáveis em 
regiões do corpo como a axila, por exemplo, causada por bactérias que metabolizam as 
secreções das glândulas sudoríparas (RIBEIRO, 2010; SANTOS et al., 2009). Além 
disso, no combate a microrganismos, há a adição de conservantes, que segundo a RDC 
n° 29 de 1º de junho de 2012 são tidos como ingredientes “com a finalidade de inibir o 
crescimento de microrganismos durante a sua fabricação e estocagem ou para proteger 
os produtos da contaminação invertida durante o uso” (BRASIL, 2012). 
             Os conservantes/antimicrobianos são, na maioria dos casos, postos como pauta 
crítica quando se discute a elaboração de novos produtos cosméticos, visto que, além 
de serem propensos a desencadearem reações de irritabilidade cutânea, a toxicidade 
em humanos ou ao meio ambiente, além de compatibilidade físico-química com a 
formulação a ser desenvolvida, requerem bastante cuidado para se obter um produto 
eficaz e seguro (STEINBERG, 2012). 
           Por esses motivos, a busca por novas alternativas que possibilitem a obtenção 
de um agente antimicrobiano que atendam a todas as especificações para aplicação na 
indústria cosmética nos direciona a buscar alternativas para substituição de 
conservantes sintéticos, como parabenos, fenoxietanol e triclosan por aqueles obtidos 
de maneira natural que ofereçam eficácia e segurança, tanto para a formulação, quanto 
para seus consumidores. Uma das possibilidades que vem sendo estudada, é a 
utilização do resíduo industrial da Agave sisalana Perrine, popularmente conhecida 
como sisal, planta de origem mexicana, bem adaptada e extensamente cultivada no 
bioma da Caatinga (GUTIERREZ; RODRIGUEZ; RIO, 2008). O resíduo, correspondente 
a 96 % do peso da folha, parte do processo de desfibramento que ela é submetida, já 
que suas fibras tem grande aplicabilidade na produção de fios e cordas, porém seu 
potencial de aplicabilidade se estende à indústria cosmética (MARAN; PRYA, 2015; 
RIBEIRO; BARRETO; COELHO, 2015). 
              No resíduo do sisal já foram encontrados metabólitos comumente utilizados em 
formulações cosméticas, como carboidratos (BARRETO et al., 2017; MARAN; PRYA, 
2015; ZHANG; LIU; LIN, 2014), compostos fenólicos (CHEN et al., 2009) e saponinas 
(RIBEIRO; BARRETO; COELHO, 2015), além de outros extratos obtidos por diferentes 
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metodologias para atividade antibacteriana e antifúngica, como relatado por Hammuel 
et al. (2011). 
            Dessa forma, o presente estudo teve como objetivos desenvolver estratégias 
para obtenção de extratos a partir do resíduo industrial de Agave sisalana com foco na 
obtenção de metabólitos como carboidratos, compostos fenólicos e saponinas, para uso 
em formulações cosméticas. 
 
Metodologia 

 
OBTENÇÃO DO SUBPRODUTO DE Agave sisalana 
              O resíduo foi obtido em parceria com a empresa Sisaltec Indústria de Sisal, 
situada na região metropolitana de Natal – RN. A coleta foi realizada na fazenda de 
cultivo de sisal na cidade de Pedra Grande – RN (5°07′56.3″S 35°54′31.7″W). O 
subproduto (resíduo) refere-se ao material de descarte derivado do processo de 
desfibramento das folhas de A. sisalana. 
OBTENÇÃO DOS EXTRATOS DE Agave sisalana 
Obtenção de extratos a partir de resíduo de Agave sisalana com foco em saponinas 
             A metodologia extrativa aplicada para a obtenção da fração enriquecida em 
saponinas (FrS) foi adaptada de Ribeiro, Barreto e Coelho (2015), a qual partiu de uma 
maceração contínua utilizando o Resíduo Líquido (RL) da A. sisalana e etanol 30 % (v/v) 
na proporção de 1:5 ou 0,2 mg/mL à temperatura controlada de 50 °C, agitação de 200 
rpm por um período total de 4 horas. Ao término do processo extrativo, o conteúdo total 
foi filtrado, com auxílio de bomba à vácuo, duas vezes em papel de filtro qualitativo, para 
remoção das partículas maiores, e novamente filtrado em papel de filtro quantitativo de 
8 µm de porosidade, para classificação do extrato. O material foi rotevaporado afim de 
remover todo etanol presente, congelado e em seguida liofilizado por 48 h. 
Determinação da concentração de Saponinas totais 
              A concentração preliminar de saponinas totais foi realizada pelo método 
vanilina-ácido sulfúrico, tendo como princípio a reação de oxidação de triterpenos com 
vanilina. O ácido sulfúrico é utilizado como oxidante, tendo uma coloração púrpura 
resultante desta reação, e o teor de saponinas totais é expresso em equivalente de um 
composto padrão (CHEOK; SALMAN; SULAIMAN, 2014). Primeiramente foi construída 
uma curva de calibração com o padrão primário diosgenina (Sigma) nas concentrações 
de 25, 37,5, 62,5, 100 e 125 (µg/mL). Para o preparo das soluções foi adicionado 200 
µL da amostra adicionada de 200 µL de solução de vanilina 8 % e 2,0 mL de solução de 
ácido sulfúrico 72 %. A solução foi submetida a banho de água a 60 ºC por 10 minutos. 
A leitura foi realizada por espectrofotometria UV-VIS no comprimento de onda 544 nm 
(MAKKAR, SIDDHURAJU; BECKER, 2007; RIBEIRO; BARRETO; COELHO, 2015). 
                  Posteriormente preparou-se uma solução-mãe de 1 mg/mL em metanol 80 
% de cada uma das amostras. Em cada tubo adicionou-se 250 µL da solução-mãe, 250 
µL de solução de vanilina 8 % e 2,5 mL de solução de ácido sulfúrico 72 %, misturou-se 
bem e as amostras foram colocadas em banho de água a 60 ºC por 10 minutos. Após 
esse tempo as soluções foram resfriadas por 3 a 4 minutos em banho de gelo e realizou-
se a leitura da absorbância em triplicata, em espectrofotômetro, no comprimento de 
onda 544 nm. 
Determinação da tensão superficial do Extrato enriquecido em saponinas 
            Por fim, a avaliação da tensão superficial foi feita através do método de pressão 
máxima da bolha, descrito por Silva (2014), utilizando o tensiometro (SensaDyne 
QC6000, Chem-Dyne Research Corp). com fluxo de nitrogênio gasoso, por meio do 
preparo de soluções aquosas contendo 1,0 % da FrS em três faixas de pH: 4, 7 e 10, 
afim de averiguar o desempenho do extrato frente a essas variáveis. O programa 
utilizadona análise foi o SensaDyne Tensiometer Software versão 1.21. 
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Obtenção de extratos a partir de resíduo de Agave sisalana com foco em compostos 
fenólicos e polissacarídeos 
                O subproduto industrial da A. sisalana foi submetido ao processo de prensagem 
mecânica resultando em uma porção líquida e uma porção sólida. Para obtenção da 
fração enriquecida em polissacarídeos (FrE), partiu-se da porção líquida do resíduo 
(Extrato bruto – EB), utilizando metodologia adaptada de Santos et al. (2013). O EB foi 
submetido a extração com etanol 95 °GL na proporção, em v/v, de 1:3 (extrato 
bruto/etanol), por 24 horas a 4 °C, em seguida filtrado e rotaevaporado, utilizando um 
limite de temperatura de até 45 °C e posteriormente liofilizado por 48 horas. 
Quantificação de açucares totais 
                 O doseamento foi realizado por meio da metodologia fenol/ ácido sulfúrico 
(DUBOIS et al., 1956). A D-galactose foi utilizada como padrão. A absorbância foi 
determinada emespectrofotômetro (FTIR-8400S, IRAffinity-1, São Paulo, Brasil) na 
região de 490nm. 
Determinação dos compostos fenólicos 
               A quantificação dos compostos fenólicos foi realizada pelo método de Folin-
Ciocalteu (ATHUKORALA; KIM; JEON, 2006), utilizando o ácido gálico como padrão. A 
absorbância foi determinada em espectrofotômetro na região de 765 nm. 
 
Resultados e Discussões 

 
Extratos a partir de resíduo de Agave sisalana com foco em saponinas 
                      O resíduo líquido do subproduto da A. sisalana, posto em maceração 
contínua com o etanol 30 % (p/p) com o objetivo de obter uma fração com maior 
concentração de saponinas, foi denominado de Fração Enriquecida em Saponinas 
(FrS). Para realizar a quantificação de saponinas totais nessa fração, utilizando o 
método de vanilina-ácido sulfúrico, foi necessária a construção de uma curva de 
calibração, tendo a diosgenina como padrão, como mostrada na figura 1. 
                   A curva de calibração obteve um R = 0,9951, demonstrando linearidade. A 
quantificação de saponina, realizada através da metodologia vanilina-ácido sulfúrico, 
apresentou o valor de 59,88 μg/mL. 
                  As saponinas apresentam uma diversidade de aplicação para a indústria 
farmacêutica, podendo-se destacar a atividade antimicrobiana, inseticida, detergência, 
dentro outros (BOTURA et al., 2013). Para tanto, é importante que a quantidade desse 
metabólito utilizado no sistema de autodefesa da planta esteja presente em quantidades 
que permitam sua utilização de forma viável para a indústria. 
                    Em estudo utilizando o extrato hidroetanólico de A. sisalana, Vieira (2014) 
obteve valores de 8,0302 ± 0,1793 μg/mL de saponinas. Quando comparado com os 
resultados do nosso estudo, observa-se uma quantificação em μg/mL em destaque para 
a FrS, evidenciando a eficiência da metodologia extrativa e destacando a possibilidade 
de aplicação dessa fração com funcionalidades de interesse cosmético, como ação de 
limpeza da pele e uma possível atividade antimicrobiana associada a esse metabólito 
secundário. 
                    Santos et al. (2009) testaram a atividade antimicrobiana do extrato 
hidroetanólico do resíduo da A. sisala frente a bactérias e fungos. O extrato não 
apresentou uma atividade contra bactérias considerável, porém a sua atividade 
antifúngica, utilizando nistatina como controle positivo, teve um melhor desempenho 
quando analisada por meio do halo de inibição da cepa de Candida albicans. 
                   A atividade antimicrobiana da A. sisalana também foi verificada por Ribeiro 
et al. (2013) a partir de uma fração enriquecida em saponina. Esse autores 
demonstraram o potencial antifúngico, utilizando a Anfotericina B como controle positivo 
para comparação. 
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               Além da quantificação dos metabólitos, a avaliação da tensão superficial para 
a FrS, foi realizada afim de avaliar sua eficácia como ativo em formulações cosméticas 
com foco na limpeza da pele. Os dados da Tabela 1 trazem os resultados obtidos no 
método de máxima pressão diferencial da bolha através do equipamento Surface 
Tensiometer, submetendo a FrS a diferentes faixas de pH. 
                 A variação nos valores de pH não impactou na diminuição da tensão 
superficial. Independente da faixa ácida ou básica, os valores ficaram muito próximos, 
sendo possível então descartar esse fator como interferente. 
               A presença dos compostos bioativos encontrados nesse estudo no resíduo 
industrial da Agave sisalana reafirma o potencial de sua aplicabilidade na indústria 
cosmética, sendo ele fonte de diversos metabólitos de interesse que podem ser 
aplicados em produtos para cuidados com a pele, como os polissacarídeos com 
potencial hidratante, os compostos fenólicos com potencial antioxidante e conservantes 
e as saponinas, com papéis de limpeza da pele e atividade antimicrobiana. 
Extratos a partir de resíduo de Agave sisalana com foco em compostos fenólicos e 
polissacarídeos 
                   A prensagem do resíduo industrial do sisal culminou em duas porções, sendo 
a líquida (extrato bruto líquido- EB) o produto sólido resultante da prensagem . O EB foi 
submetido a um processo extrativo com etanol, resultando em uma fração enriquecida 
em polissacarídeos e compostos fenólicos (FrPF). 
                Os polissacarídeos possuem uma abrangência ampla na natureza e, por 
serem os principais constituintes da parede celular de plantas, podem ser obtidos em 
grandes quantidades (SHI, 2016). Além disso, os carboidratos, no geral, vão estar 
presentes fornecendo energia e auxiliando na expansão da biomassa da planta ou na 
readequação da mesma às novas condições ambientais, visto que participam de 
algumas reações bioquímicas (LASTDRAGER; HANSON; SMEEKENS, 2014). 
                 A quantificação dos polissacarídeos (açúcares totais) na FrPF, se deu para 
avaliar seu potencial de aplicabilidade como uma nova opção de ativo hidratante, que 
surge a partir de um resíduo industrial. Além dessa, realizou-se a quantificação dos 
compostos fenólicos, metabólitos com grande potencial antioxidante e também 
antimicrobiano, afim de verificar mais uma possível aplicabilidade para esta fração. Os 
resultados dos doseamentos foram obtidos em porcentagem, expostos na Tabela 2. 
              Em outro estudo, Melo-Silveira et al. (2012) obteveram polissacarídeos isolados 
de sabugo de milho com uma concentração expressiva de carboidrato, cerca de 70%, 
semelhante ao encontrado na FrEP, destacando o potencial da A. sisalana como fonte 
de polissacarídeos e, portanto, sua aplicação na indústria cosmética. 
                  Utilizando as mesmas metodologias extrativas na obtenção da FrPF, porém 
com as folhas da planta Kalanchoe brasiliensis, Rodrigues (2016) verificou a presença 
de 14,61 ± 0,35 % de açúcares totais em seu extrato hidroetanólico e, em relação aos 
compostos fenólicos, uma faixa de 4,60 ± 0,07 %. Em comparação a esse estudo, a 
FrPF obtida a partir do subproduto da A. sisalana, apresentou resultados superiores em 
açúcares totais, além da presença dos compostos fenólicos, o que direciona ainda mais 
a possibilidade de aplicação desta fração como ativo em potencial para o 
desenvolvimento de produtos cosméticos. 
 
 
Conclusão 

 
                Tendo em vista os pontos discutidos no estudo, o reaproveitamento de um 
resíduo industrial que seria descartado no meio ambiente podendo causar problemas 
ambientais, pode representar uma nova alternativa de desenvolvimento sustentável e 
economia circular, visto as novas possibilidades de obtenção de renda para os 
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indivíduos que dependem do cultivo do sisal. Levando em consideração os valores 
obtidos na quantificação dos metabólitos de interesse neste estudo (saponinas, 
carboidratos e compostos fenólicos), as metodologias extrativas mostraram-se 
promissoras e viáveis para serem integradas no cenário da indústria cosmética. No 
entanto, é importante destacar que mesmo com os resultados obtidos, existe a 
necessidade de realização de mais testes que assegurem a real funcionalidade da 
fração no que diz respeito a atividade antimicrobiana, hidratante e antioxidante, já que 
este estudo teve como objetivo avaliar a presença e quantificar os metabólitos de 
interesse. 
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Figura 1. Curva de calibração do padrão de saponinas (diosgenina) 
 

 
Tabela 1 – Determinação da tensão superficial do FrS em três faixas de pH 
 

 
Tabela 2- Quantificação de açúcares totais e compostos fenólicos. Os resultados foram 
apresentados em média percentual ± desvio-padrão. 
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TÍTULO: Fatores causadores de estresse na equipe de enfermagem oncológica 

Resumo 

 
Objetivo: Identificar os fatores estressores para a equipe de enfermagem oncológica. 
Método: estudo quantitativo de natureza transversal, realizado com a equipe de 
enfermagem oncológica do Hospital Luiz Antônio, no município de Natal/ RN. A amostra 
foi composta por 17 enfermeiros e 68 técnicos de enfermagem em quem foram 
aplicados dois instrumentos para coleta de dados nos turnos manhã, tarde e noite em 
dias alternados em 3 vezes por semana. Posteriormente os dados foram digitados, 
examinados e exibidos por meio de tabelas e quadros. Resultados: Com relação ao 
nível de estresse da equipe de enfermagem, a pontuação média foi de 87,8 (desvio 
padrão de 31,9), o fator 1- relações interpessoais apresentou média de 37,9, os papéis 
estressores da carreira apresentou 20,1, e os fatores intrínsecos ao trabalho uma média 
19,3. A respeito ao nível de estresse em termos percentuais, como o trabalho sendo 
fonte geradora de estresse excessivo, apenas 5,9% (n=5) dos profissionais avaliam 
como tal, dos quais 3 são enfermeiros (60,0%) e 2 são técnicos de enfermagem (40,0%). 
Conclusão: Diante do que foi exposto foi possível perceber elevado nível de fatores 
estressores na equipe de enfermagem, a maioria relacionado às relações interpessoais. 
 
 
Palavras-chave: Equipe de enfermagem. Oncologia. Esgotamento profissional. 

TITLE: Stress-causing factors in the oncology nursing team 

Abstract 

 
Objective: To identify the stressors for the oncology nursing team. Method: a quantitative 
cross-sectional study, carried out with the oncology nursing team at Hospital Luiz 
Antônio, in the city of Natal / RN. The sample consisted of 17 nurses and 68 nursing 
technicians to whom two instruments for data collection were applied in the morning, 
afternoon and night shifts on alternate days three times a week. Subsequently, the data 
were entered, examined and displayed by means of tables and charts. Results: 
Regarding the nursing team's stress level, the average score was 87.8 (standard 
deviation 31.9), the factor 1- interpersonal relationships showed an average of 37.9, the 
career stressing roles showed 20 , 1, and the intrinsic factors to work an average 19.3. 
Regarding the level of stress in percentage terms, as work being a source of excessive 
stress, only 5.9% (n = 5) of professionals evaluate it as such, of which 3 are nurses 
(60.0%) and 2 are nursing technicians (40.0%). Conclusion: In view of the above, it was 
possible to perceive a high level of stress factors in the nursing team, most of them 
related to interpersonal relationships. 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2270 

 

 
Keywords: Nursing Team. Medical Oncology. Burnout Professional. 

Introdução 

O câncer é caracterizado pelo crescimento de células que ocorre de modo incomum e 
desordenado, levando a formação de tumores que podem se espalhar pelo corpo. 
Representa mais de cem doenças que se encaixam com a descrição anterior, como por 
exemplo, câncer de mama, próstata, pulmão, ovário entre outros (INCA, 2019). 
As constantes mudanças políticas, econômicas e ambientais refletem no modo de vida 
da população e por consequência na saúde da mesma. O câncer é uma doença crônica 
que pode ser causada por diversos fatores sejam eles do tipo internos ou externos 
(BRASIL, 2020). 
De acordo como os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Câncer -INCA 
(2020) estima-se uma incidência de 309.750 casos referentes a todos os tipos de 
neoplasias em homens e 316.280 em mulheres em todo o território nacional. Sendo 
essa uma patologia crescente se faz necessário proporcionar maior visibilidade acerca 
do assunto com o intuito de prevenir. Para isso, além das diversas campanhas já 
existentes, nesse ano de 2020 foi celebrado no dia 4 de fevereiro os 20 anos do dia 
mundial do câncer. 
O estresse é uma reação do organismo a associação entre o indivíduo, espaço e 
situação vivenciada e pode ser apresentado de modo agudo ou crônico. Apresenta três 
fases que são: A primeira de alerta caracterizada pelo primeiro contato com o estressor; 
a segunda de resistência representada pela resposta do organismo que pode adaptar-
se ou eliminar e por fim a terceira fase de exaustão em que o indivíduo pode apresentar 
comprometimentos físicos, essas fases de evolução do estresse se diferenciam entre si 
pelas definições e também pelos sintomas característicos que costumam expressar 
(BRASIL, 2015). 
A equipe de enfermagem desempenha funções que somado ao ambiente e condições 
de trabalho podem resultar em estresse para esses profissionais, diversos podem ser 
os causadores do estresse desses profissionais desde causas externas até mesmo 
internas. A ligação entre o profissional de enfermagem e o paciente se faz muito 
importante devido a proximidade que apresentam, portanto os fatores estressores 
podem refletir no processo de cuidado podendo gerar um prejuízo diante da qualidade 
do cuidado desenvolvido pelos mesmos para com os pacientes que estão sob seus 
cuidados (GOMES, SANTOS, CAROLINO, 2013). 
É sabido que na área oncológica o profissional da enfermagem está convivendo 
diariamente e de forma muita próxima de situações que desgastam o individuo devido 
a essa área está intimamente vinculada ao processo de finitude da vida, além disso, o 
despreparo da equipe de enfermagem ao assistir esses pacientes, as condições de 
insalubridade do ambiente de trabalho, a falta de preparo emocional do profissional 
frente ao processo de morte e morrer, de ser apoio para os familiares e a sobrecarga de 
trabalho são apenas alguns fatores que levam ao estresse do profissional e a uma 
possível síndrome de burnout e consequentemente o abandono do trabalho (AVELLAR; 
IGLESIAS; VALVERDE, 2007; GOMES; SANTOS; CAROLINO, 2013; HERCOS et al., 
2016; RODRIGUES; CHAVES, 2008). 
Desse modo, é possível perceber o quão necessário é analisar a influência que a 
relação entre estresse, profissionais de enfermagem e oncologia desempenham diante 
da prestação de serviços da enfermagem e tamanha importância que representa o 
estudo nessa temática para aprofundamento dos conhecimentos. 
Diante disso, devido a tamanha importância que o estudo dessa temática representa e 
visando o aprofundamento dos conhecimentos nesse assunto, o objetivo deste estudo 
é caracterizar o perfil sócio demográfico e funcional da equipe de enfermagem 
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oncológica e por meio disso identificar os fatores estressores para a equipe de 
enfermagem oncológica. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo quantitativo de natureza transversal, realizado com a equipe de 
enfermagem oncológica do Hospital Luiz Antônio conveniado com a Liga Norte 
Riograndense Contra o Câncer (LIGA) e ao Sistema Único de Saúde(SUS), localizado 
no estado do Rio Grande do Norte, no município de Natal/ RN. O hospital é totalmente 
oncológico e é composto por uma equipe de enfermagem, a qual é formada com 37 
enfermeiros e 200 técnicos de enfermagem. 
A amostra foi composta por 17 enfermeiros e 68 técnicos de enfermagem. Para a 
seleção foram usados como critérios para inclusão: disponibilidade para participar de 
modo voluntário no período do estudo; trabalhar com pacientes oncológicos e atuação 
no setor por há no mínimo seis meses. Foram excluídos para amostra os que estavam 
de férias ou licença e os que não prestavam assistência direta. 
A coleta de dados ocorreu no período de agosto a outubro de 2018. Foram usados dois 
instrumentos para coleta de dados os quais tiveram sua aplicação realizada nos turnos 
manhã, tarde e noite em dias alternados em 3 vezes por semana. O primeiro foi o 
Inventário de Estresse em Enfermeiros (IEE) formado por 44 perguntas e três fatores 
(relações interpessoais, papéis estressores da carreira e fatores intrínsecos ao trabalho) 
sendo o intervalo de variação da escala de 44 a 220, quanto maior o valor da somatória 
dos itens, maiores os níveis de estresse, sendo a variação em 5 alternativas na escala 
de Likert (1-nunca, 2-raramente, 3-algumas vezes, 4-muitas vezes e 5-sempre). Para se 
enquadrar melhor a situação o instrumento foi adaptado incluindo assim a opção “não 
se aplica” para ser escolhida de acordo com a realidade de cada participante; O segundo 
instrumento foi usado com o intuito de analisar o perfil dos profissionais contemplando 
um dos objetivos do estudo. 
Posteriormente, foram digitados no Microsoft Excel os dados obtidos por meio dos 
instrumentos usados e citados anteriormente, em seguida foram importados para o 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (versão 22.0 for Windows) e a partir 
disso puderam ser examinados e exibidos por meio de tabelas e quadros. 
O estudo seguiu os princípios éticos e legais de pesquisa e foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da LIGA sob CAEE nº 89862318.6.3002.5293. O consentimento para 
participação foi por meio da participação voluntária documentada pelo termo de 
consentimento livre e esclarecido. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dos 85 profissionais de enfermagem que participaram da pesquisa, 80,0% (68 
funcionárias) são do sexo feminino, e 20% (17 funcionários) são do sexo masculino. 
Nesse grupo 40% dos profissionais são casados e 32,9% solteiros. Foi verificado que 
58,8% da população estudada apresentam filhos. Quanto à idade em anos, o mínimo 
foi de 22 anos, máximo de 59, média de 35,0 anos (desvio padrão 8,2 anos). 
O estudo apresentou predominantemente a participação de 80,0% (68 funcionários) de 
técnicos de enfermagem e 20,0% (17 funcionários) são enfermeiros. Foi observado que 
70,6% (60 funcionários) da equipe de enfermagem, que abrange os técnicos de 
enfermagem e os enfermeiros, não possuem vínculos com outra instituição, enquanto 
29,4% (25 funcionários) apresentam vínculos com outra instituição. Dos participantes 
50,6% trabalham no turno matutino, 29,4% no turno vespertino e 20% no turno noturno. 
Durante a análise dos dados foi visto que 62,4% (53 funcionários) apresentam alguma 
formação em oncologia, enquanto que 37,6% não apresentam formação na área. 
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Considerando os 53 participantes que afirmaram ter alguma formação na área, 66,0% 
(n=35) realizaram cursos oferecidos pela instituição, 10,9% (n=6) fizeram 
especialização em oncologia e 7,3% (n=4) afirmaram ter feito pós-graduação. 
Com relação ao nível de estresse da equipe de enfermagem, a pontuação média foi de 
87,8 (desvio padrão de 31,9), o fator 1- relações interpessoais- apresentou média de 
37,9, os papéis estressores da carreira apresentou 20,1, e os fatores intrínsecos ao 
trabalho uma média 19,3, o quadro 1 apresenta as variações dentro dos fatores segundo 
categoria profissional e os escores globais do inventário. 
Ao analisar os fatores separadamente, considerando a soma dos itens da escala 
“sempre” e “muitas vezes”, foi observado que no fator 01 - relações interpessoais o item 
42 correspondente a “especialidade em que trabalho” foi a que apresentou maior 
percentual (25,0%) para os enfermeiros, enquanto que o item 14 “manter-se atualizada” 
teve o maior percentual (26,9%) entre os técnicos de enfermagem. No geral, o item 14 
(Manter-se atualizada) apresentou resultado de 26,2% sendo o maior resultado total no 
fator 01 unindo enfermeiros e técnicos. 
No fator 02, o qual corresponde aos papeis estressores da carreira, para os enfermeiros, 
o item 41 “impossibilidade de prestar assistência direta ao paciente” apresentou 
resultado de 35,3%, seguido dos itens 21 “trabalhar em ambiente insalubre” e do item 
36 “interferência da política institucional no trabalho” foram os mais marcados pelos 
enfermeiros (11,8% cada). O mesmo item 21 foi o mais sinalizado, seguido do item 34 
pelos técnicos de enfermagem (11,9% cada). Considerando os fatores estressores para 
equipe de enfermagem, o item 16 “trabalhar com pessoas despreparadas” (12,0%) 
seguido do item 21 “trabalhar em ambiente insalubre” foram os itens mais sinalizados 
nesse fator com 11,9% dos entrevistados. 
Já no fator 03, que engloba os fatores intrínsecos ao trabalho, o item 02 “executar tarefas 
distintas simultaneamente” apresentou 47,1% das respostas, seguido do item 11 
“administrar ou supervisionar o trabalho de outras pessoas” (29,4%), sendo os itens 
mais sinalizados pelos enfermeiros; já segundo os técnicos de enfermagem o item 06 
“fazer esforço físico para cumprir o papel” (16,2%) foi o mais selecionado, seguido do 
item 02 “executar tarefas distintos simultaneamente” (10,4%) como os maiores fatores 
estressores. Juntando as duas categorias o item 02 foi o mais sinalizado com 16,7%, 
seguido do item 11 com 11,9%. 
Com relação ao nível de estresse em termos percentuais, considerando o ponto de corte 
de acima de 145 pontos, como o trabalho sendo fonte geradora de estresse excessivo, 
apenas 5,9% (n=5) dos profissionais avaliam como tal, dos quais 3 são enfermeiros 
(60,0%) e 2 são técnicos de enfermagem (40,0%). 
Segundo Hercos (2014), é de extrema importância a análise sócio demográfico da 
equipe, bem como características dos mesmos acerca da profissão pois assim torna-se 
possível uma avaliação mais profunda. Além disso, a formação e experiência 
profissional possuem enorme influência diante da qualidade dos serviços prestados aos 
pacientes e familiares, por isso a importância de observar a situação nesse aspecto. 
Diante disso, foi visto que a maioria apresentou alguma formação no tema oncologia, 
algo que auxilia um pouco mais para as dificuldades físicas e emocionais que essa área 
apresenta no dia a dia desses profissionais. Além disso, a maioria afirmou que a 
formação que possuía havia sido disponibilizada pela própria instituição, o que mostra 
a relevância de uma gestão que demonstra interesse a respeito da temática e propicia 
aprimoramento dos seus profissionais. (HERCOS et al., 2014). 
A assistência ao paciente do setor de oncologia tem suas especificidades e deve 
garantir ao paciente alguns princípios do SUS como a universalidade, integralidade e 
equidade (BRASIL, 2005). No entanto, a própria profissão da equipe de enfermagem 
traz dificuldades como, por exemplo, “executar tarefas distintas simultaneamente”, 
“trabalhar em ambiente insalubre” e principalmente para os técnicos de enfermagem 
“fazer esforço físico para cumprir o papel” as quais foram fatores bastante apontados 
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pelos participantes desse estudo. Além de dificultar a atingir esses objetos da 
assistência que são especificados pela Portaria no 2.439 de 8 de dezembro de 2005, 
esses fatores causadores de estressores que tiveram destaque entre a maioria trazem 
prejuízos também na qualidade da assistência prestada pela equipe de enfermagem. 
O item 42, correspondente a “especialidade em que trabalho”, teve destaque entre os 
enfermeiros da equipe. Diante das características que permeiam a área oncológica, o 
assunto referente a finitude da vida e desconhecimento referente a situação do paciente 
ganha bastante destaque, devido a evolução que a patologia pode apresentar nos 
pacientes. Esses fatores trazem consigo alguns sentimentos como medo tanto do 
desconhecido como também do futuro, desesperança diante da situação visto a imagem 
que a patologia remete nas pessoas. Esses sentimentos afligem tanto os pacientes, 
familiares e os próprios profissionais que lidam com eles e por muitas vezes criam 
vínculos durante o processo de assistência e cuidado com os mesmos (HERCOS et al., 
2014; LUZ et al., 2016; UMANN et al., 2014). 
Em relação ao item 21 referente a “trabalhar em ambiente insalubre”, o qual foi bastante 
destacado pelos técnicos de enfermagem, analisou-se ser o maior fator de estresse 
para os mesmos, sendo o ambiente hospitalar um local que pode expor a equipe 
constantemente a riscos, os quais podem trazer algum prejuízo na condição de saúde 
desses profissionais. O item 21 apresenta interferência diante do item 41 
“impossibilidade de prestar assistência direta ao paciente”, que apresentou maior 
resultado no fator 2, visto cabe a esse profissional analisar e avaliar as condições de 
trabalho (gerenciamento) para garantir que os profissionais que ali executam suas ações 
estão assegurados com relação a sua segurança ao exercer suas atividades (SANTOS; 
FRAZÃO; FERREIRA, 2011; CAMELO, 2012; MELO et al., 2013; UMANN; SILVA; 
BENAVENTE, GUIDO, 2014). 
As funções exercidas pelos profissionais da equipe de enfermagem, somados ao 
ambiente e a área oncológica aumentam a vulnerabilidade emocional podendo levar a 
prejuízos tanto no âmbito profissional como também pessoal dos mesmos. É de extrema 
necessidade apoio da gestão para disponibilizar apoio a esses profissionais (AVELLAR, 
IGLESIAS, VALVERDE, 2007). 
 
Conclusão 

 
Diante do que foi exposto foi possível perceber elevado nível de fatores estressores na 
equipe de enfermagem, a maioria relacionado às relações interpessoais. A relação entre 
o ambiente, a área de atuação e as ações praticadas pelos profissionais se fez um ponto 
muito importante na análise. 
A presença desses fatores pode interferir na qualidade das ações prestadas aos 
pacientes e familiares e ainda na saúde e qualidade de vida dos profissionais Portanto, 
é indispensável que ações nesse âmbito sejam tomadas a fim de preservar esses 
pontos. 
A equipe de enfermagem sendo referência em relação ao cuidado, necessita de 
valorização e cuidados para com esses profissionais. Nesse ponto, é de extrema 
importância ações por parte da gestão melhorando as condições do ambiente, 
proporcionando cursos de aperfeiçoamento, palestras a respeito da importância de 
identificar os fatores estressores e a partir disso trabalhar para melhorá-los e até mesmo 
espaços que proporcionem melhora dos fatores estressores nesses profissionais, 
visando melhorias nesse aspecto e consequentemente melhorias para todos a volta. 
Contudo, o presente estudo considera um tema de extrema relevância que reflete muita 
importância diante da prática dos profissionais da equipe de enfermagem. Sendo assim, 
necessário mais estudos a respeito da temática visando melhorias para os profissionais 
em razão dos principais fatores estressores que foi possível identificar por meio do 
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estudo e também almejando avanço para os pacientes visto que os profissionais de 
enfermagem tem ligação direta com os mesmos e portanto suas melhorias irão 
repercutir. 
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Quadro 1 – Distribuição dos escores do Inventário de Estresse entre equipe de 
enfermagem oncológica. Natal/RN, 2018 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE ENERGIA E MACRONUTRIENTES DE 

PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ISQUÊMICA E NÃO 

ISQUÊMICA 

Resumo 

 
A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, onde o coração é 
incapaz de manter o suprimento de sangue e oxigênio para os tecidos periféricos. A 
evolução clínica dos pacientes com IC normalmente está associada a variáveis de 
desnutrição. Portanto, a avaliação do consumo alimentar é importante para a 
identificação da conduta alimentar e dietética. O presente estudo teve por objetivo 
avaliar a ingestão de energia e macronutrientes em indivíduos com IC, divididos por 
etiologia. O estudo transversal incluiu 107 indivíduos adultos e idosos com diagnóstico 
de IC. A avaliação dietética foi realizada a partir de três recordatórios de 24h, cujos 
dados foram analisados por meio do software Virtual Nutri Plus 2.0®. A estatística foi 
realizada pelo SPSS. A média de idade dos pacientes foi de 56 (14,5) anos, com 
predominância do sexo masculino 69%. Observou-se que 68% dos indivíduos 
apresentavam classe funcional I, embora 61% estivessem com fração de ejeção 
reduzida. A ingestão calórica média entre os grupos IC isquêmico e não isquêmico foi 
de 1338 (511,6)Kcal. Ambos os grupos apresentaram consumo inadequado de energia 
e da maioria dos macronutrientes, exceto carboidrato. Conclui-se, portanto, que os 
resultados apresentados demonstram deficiências na ingestão de energia e na maioria 
dos macronutrientes em ambos os grupos. Esses achados indicam a necessidade de 
intervenções nutricionais direcionadas a esse grupo. 
 
 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca, consumo alimentar, macronutrientes. 

TITLE: ASSESSMENT OF ENERGY AND MACRONUTRIENT INTAKE OF PATIENTS 

WITH ISCHEMIC AND NON-ISCHEMIC HEART FAILURE 

Abstract 

 
Heart failure (HF) is a complex clinical syndrome, where the heart is unable to maintain 
the supply of blood and oxygen to peripheral tissues. The clinical evolution of patients 
with HF is usually associated with malnutrition variables. Therefore, the assessment of 
food consumption is important for the identification of dietary and food conduct. The 
present study aimed to evaluate the intake of energy and macronutrients in individuals 
with HF, divided by etiology. The cross-sectional study included 107 adult and elderly 
individuals diagnosed with HF. The dietary assessment was performed based on three 
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24-hour recalls, whose data were analyzed using the Virtual Nutri Plus 2.0® software. 
The statistic was performed by SPSS. The mean age of the patients was 56 (14.5) years, 
with a male predominance of 69%. It was observed that 68% of the individuals had 
functional class I, although 61% had a reduced ejection fraction. The average caloric 
intake between the ischemic and non-ischemic HF groups was 1338 (511.6) Kcal. Both 
groups had inadequate consumption of energy and most macronutrients, except 
carbohydrate. It is concluded, therefore, that the results presented demonstrate 
deficiencies in energy intake and in most macronutrients in both groups. These findings 
indicate the need for nutritional interventions directed at this group. 
 
 
Keywords: heart failure, food consumption, macronutrients. 

Introdução 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, que pode ser definida 
como uma incapacidade do coração em manter o suprimento de sangue e oxigênio para 
os tecidos periféricos. Essa anormalidade de natureza estrutural e/ou funcional resulta 
na redução do débito cardíaco e está geralmente acompanhada de sinais e sintomas 
característicos, como a fadiga, a dispneia e o edema (PONIKOWSKI et al, 2016). A IC 
é considerada como um problema de saúde pública significante e uma condição clínica 
grave. Alguns dados estimam um número de mais de 23 milhões de pessoas no mundo 
afetadas, apresentando elevadas taxas de mortalidade e morbidade ( ROGER, 2013; 
BACAL et al., 2015). 
O desenvolvimento dessa condição clínica pode ser decorrente de qualquer problema 
cardíaco que promova a redução da capacidade de bombeamento de sangue pelo 
coração, sendo a origem isquêmica a mais comum, que acontece como consequência 
da doença arterial coronariana (DAC) e do infarto agudo do miocárdio. A IC também 
pode ser oriunda da forma não isquêmica, por meio de alterações no ritmo cardíaco, 
hipertensão arterial, diabetes mellitus, cardiopatia dilatada primária, cardiopatia 
alcoólica, infecções por doença de Chagas, febre reumática, doenças inflamatórias, 
doenças autoimunes, lúpus, toxicidade e anormalidades genéticas (PONIKOWSKI et 
al., 2016); ROHDE et al., 2018). 
A evolução clínica dos pacientes com IC normalmente está associada a variáveis de 
desnutrição, podendo ocorrer devido ao consumo inadequado, ao metabolismo 
alterado, ao estado pró-inflamatório, ao aumento do estresse oxidativo e à maior perda 
de nutrientes, até mesmo pelas interações medicamentosas (SAHADE, MONTERA, 
2009). A desnutrição não tratada, poderá evoluir para a caquexia, sendo esta 
considerada um mau prognóstico para os indivíduos com IC, já que sua ocorrência 
indica redução da sobrevida, independente de variáveis como idade, classe funcional 
da IC, fração de ejeção e capacidade física (OKOSHI et al, 2013). Sanches et al (2015) 
constataram que pacientes com IC tendem a ter uma ingestão inadequada de macro e 
micronutrientes. Esse achado ressalta a importância de intervenções nutricionais em 
pacientes com IC, especialmente a modificação dos hábitos alimentares para o controle 
de deficiências nutricionais, manutenção da estabilidade e diminuição da mortalidade. 
Portanto, a identificação precoce de pacientes desnutridos ou em risco de desnutrição 
é essencial para permitir implementar uma terapia nutricional, a fim de corrigir alterações 
nutricionais e melhorar os resultados clínicos dos pacientes (GOUVEIA, OLIVEIRA, 
2014). 
Sabendo disso, a avaliação do consumo alimentar é uma ferramenta do processo de 
avaliação nutricional muito importante para a identificação da conduta alimentar e 
dietética para o paciente, devido ao quadro de má nutrição que normalmente 
apresentam (UYSAL et al., 2020; ROHDE et al., 2018; PINHO & SILVEIRA, 2014; 
YANCY et al., 2013). 
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As recomendações de energia e nutrientes existentes nas diretrizes nacionais e 
internacionais ainda não contemplam todas as informações necessárias para uma 
orientação alimentar e nutricional mais específica. Geralmente, as recomendações 
relatadas por alguns autores não diferem muito das recomendações para a população 
geral, com atenção aos pacientes com classe funcional III e IV porque apresentam uma 
taxa metabólica maior (BACAL et al., 2015; SEHADE, 2009). 
Portanto, sabendo da importância das recomendações de nutrientes para a manutenção 
do estado nutricional e o prognóstico desse grupo de indivíduos, esse trabalho teve 
como objetivo comparar o consumo alimentar e dietético de energia e macronutrientes 
entre os grupos de pacientes com IC isquêmica e não isquêmica. Assim como 
caracterizar os pacientes quanto à idade, sexo, etiologia e aspectos clínicos e identificar 
os principais alimentos fontes de energia e macronutrientes dos pacientes com IC 
isquêmica e não isquêmica. 
 
Metodologia 

 
CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO, ASPECTOS ÉTICOS E POPULAÇÃO DO ESTUDO 
O presente estudo é caracterizado como transversal realizado no Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) – UFRN/Natal, hospital terciário de referência para o tratamento 
de adultos e idosos no Estado do Rio Grande do Norte, coordenado pela professora Drª 
Karine Cavalcanti Maurício de Sena Evangelista, e aprovado pelo comitê de ética do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) sob o número “CAAE 
59827516.2.0000.5292”. A população de estudo é constituída por adultos e idosos, com 
idade superior aos ≥20 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico de IC e que sejam 
acompanhados no Ambulatório Interprofissional de Insuficiência Cardíaca (AMIIC). O 
diagnóstico clínico de IC foi realizado pela equipe médica do Hospital, seguindo a 
conduta adotada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que preconiza o uso do 
sistema de pontos de Boston e dos critérios de Framingham, com confirmação 
diagnóstica por meio do ecodopplercardiograma. Foram considerados critérios de 
exclusão a existência de déficit cognitivo, uso de terapia nutricional enteral e/ou 
parenteral, realização de cirurgia bariátrica anteriormente, a existência de doença renal 
crônica em diálise, uso de quimioterápicos e a gestação. No decorrer do 
acompanhamento dos pacientes que começou em dezembro de 2016 e foi até março 
de 2020 foram arrolados 124 pacientes, desse total, 17 não foram incluídos nas análises 
em virtude de não terem a etiologia da IC definida. Sendo assim, o estudo foi conduzido 
com 107 pacientes, distribuídos em 2 grupos: IC isquêmica (n=51) e IC não isquêmica 
(n=56). A coleta dos dados sociodemográficos e os parâmetros clínicos, que foram 
utilizados para a caracterização da população de estudo, foram gerados por meio de 
um questionário sociodemográfico específico, da consulta aos prontuários dos 
pacientes e durante as consultas, respectivamente. O estudo foi desenvolvido em três 
etapas principais. A primeira etapa correspondeu à seleção dos participantes do estudo, 
de acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, assinatura do termo 
de consentimento livre e esclarecido (TCLE), aplicação dos questionários 
sociodemográficos, coleta de informações clínicas e aplicação do primeiro recordatório 
24h (R24h). Esta etapa aconteceu durante a primeira consulta do participante no 
ambulatório. A segunda etapa consistiu na aplicação do segundo R24h após 30 a 45 
dias do primeiro R24h 1. Em seguida, ocorreu a terceira etapa, sendo aplicado o terceiro 
R24h entre um período de 30 a 45 dias após o momento R24h 2. O segundo ou terceiro 
recordatório foi aplicado por telefone, apenas nos casos nos quais o paciente não 
possuía consulta no prazo adequado, seguindo a mesma metodologia observada na 
aplicação do recordatório presencial. 
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR E DIETÉTICO 
A avaliação do consumo alimentar e dietético de macronutrientes será realizada por 
meio do R24h, com o uso do método adaptado de Thompson e Byers. O R24h foi 
aplicado três vezes com o objetivo de identificar o consumo habitual de macronutrientes. 
O intervalo entre cada R24h foi entre 30 a 45 dias.Para a padronização da coleta de 
dados foi realizado treinamento com os entrevistadores, com o emprego de formulário 
padrão para a aplicação do R24h e manual explicativo para o seu preenchimento. No 
momento da coleta de dados, para auxiliar na estimativa das porções e utensílios, será 
utilizado um Registro Fotográfico de Alimentos e Utensílios elaborado especificamente 
para este projeto de acordo com os alimentos e preparações da região, e auxílio de 
registros previamente publicados. Os recordatórios alimentares foram convertidos em 
valores de nutrientes utilizando o software VIRTUAL NUTRI PLUS, versão 2.0. Foram 
inseridos no software os alimentos e nutrientes que não foram encontrados no banco de 
dados, utilizando-se prioritariamente a Tabela de Composição de Alimentos (NEPA, 
2011), e a tabela norte-americana desenvolvida pelo Departamento de Agricultura dos 
estados Unidos (USDA, 2012). Os macronutrientes ingeridos (carboidrato, proteína e 
lipídeo) serão apresentados em gramas, que será convertida em quilocalorias/dia e 
classificada conforme o percentual da energia diária total. Para o cálculo do total de fibra 
alimentar, será considerado o valor consumido em g/dia.Para avaliar a adequação da 
ingestão de energia e proteínas serão consideradas as recomendações de Aquilani et 
al., já para lipídios, carboidratos e fibras serão consideradas as recomendações 
propostas na Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da 
Aterosclerose. 
 
AVALIAÇÃO DO CONSUMO DOS ALIMENTOS FONTES DE MACRONUTRIENTES 
MAIS PREVALENTES 
Para definição dos alimentos fontes dos macronutrientes, foram identificados 
previamente os alimentos que mais contribui para o consumo de cada macronutriente, 
considerando a composição nutricional dos alimentos. Posteriormente, o banco de 
dados foi analisado e os alimentos foram ordenados de forma decrescente, de acordo 
com a frequência de consumo entre a população em estudo. O número de repetições 
de cada alimento fonte foi dividido por três e foram selecionados os 10 primeiros 
alimentos mais referidos que são considerados fonte de cada macronutriente. 
 
ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
A análise estatística foi realizada utilizando o software SPSS. A normalidade das 
variáveis será verificada por meio do teste Kolmogorov-Smirnov, para a aplicação dos 
testes paramétricos e não paramétricos. As variáveis contínuas foram expressas por 
média (desvio padrão), quando apresentaram distribuição normal, e por mediana 
(intervalos interquartílicos), para os dados assimétricos. As variáveis categóricas foram 
expressas por frequência absoluta (frequências percentuais). Para a comparação das 
variáveis entre os grupos de indivíduos com IC isquêmica e não isquêmica foram 
utilizados o teste t de Student e Mann–Whitney, quando apropriado. Para todas as 
análises foi adotado um nível de significância de 5%. 
 
Resultados e Discussões 

 
As características sociodemográficas e clínicas da população estudada podem ser 
observadas na tabela 1 abaixo. A amostra foi composta, em sua maioria, pelo grupo IC 
não isquêmico (n=56), com média de idade de 51,3 anos. Os dois grupos apresentaram, 
predominantemente, população masculina. O grupo IC isquêmico apresentou maiores 
valores de pressão sistólica (114) e diastólica (70). Quanto ao diagnóstico da FEVE, o 
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grupo IC não isquêmico apresentou maior percentual com fração de ejeção reduzida 
(63,5%) e menor percentual com fração de ejeção intermediária (13,5%). De acordo com 
a classificação da classe funcional – NYHA (New York Heart Association), a maioria da 
população se encontra em classe I (65,4%). O grupo IC isquêmico apresentou maior 
percentual de pessoas com hipertensão arterial (82,4%) e diabetes Mellitus (45,1%). 
Os dados de ingestão de energia, macronutrientes, colesterol dietético e fibra dos 
pacientes com IC distribuídos em grupos de IC isquêmico e não isquêmico estão 
apresentados na tabela 2 a seguir. As variáveis gorduras totais, gorduras saturadas e 
colesterol dietético apresentaram diferença significativa entre os dois grupos estudados, 
com valores de p<0,05. No grupo IC não isquêmico a ingestão calórica foi maior que no 
grupo IC isquêmico e ambos não atingiram a recomendação mínima, mas sem 
significância estatística. O consumo de fibras entre os grupos foi muito semelhante, mas 
ambos não atingiram a recomendação diária. A média do consumo de proteínas por 
g/kg/dia de ambos os grupos não atingiu a recomendação, sendo um pouco maior no 
grupo de IC não-isquêmico. Em relação aos carboidratos, o grupo IC não isquêmico 
obteve ingestão média maior que o grupo IC isquêmico, mas ambos estão dentro da 
recomendação. Os dois grupos não atingiram as recomendações de gorduras 
monoinsturadas e polinsaturadas e ultrapassaram a recomendação de consumo de 
gorduras saturadas, sendo o grupo IC isquêmico com menor ingestão. 
Os principais alimentos fonte de carboidratos, proteínas, gorduras totais consumidos 
pelos pacientes com IC estão apresentados na tabela 3 abaixo. As fontes de carboidrato 
mais consumidas foram arroz branco, batata inglesa e tapioca. Já os alimentos-fontes 
de proteína mais citados foram o feijão, o ovo de galinha e a carne bovina. Por fim, 
quanto os alimentos-fontes de gorduras totais mais utilizados para a preparação de 
alimentos foram a margarina, o azeite de oliva e o óleo de soja. 
O consumo alimentar faz parte do processo de identificação da conduta alimentar e 
dietética dos pacientes com IC, tendo em vista, a comum presença do quadro de má 
nutrição, principalmente aqueles em estado mais avançado. Esse fato pode estar 
associado à ingestão inadequada de alimentos, à alteração do metabolismo energético, 
ao aumento do estresse oxidativo e à perda de nutrientes provocada pela má absorção 
intestinal e interações medicamentosas ( ROHDE et al., 2018; YANCY et al., 2013; 
UYSAL et al., 2020; PINHO & SILVEIRA, 2014).Em relação ao consumo alimentar 
ambos os grupos apresentaram consumo abaixo do recomendado para a maioria dos 
macronutrientes, exceto carboidrato e gordura saturada. O grupo IC não isquêmico 
ultrapassou o valor recomendado para gordura saturada e apresentou maior consumo 
de carboidratos e gorduras totais. 
Ambos os grupos obtiveram população masculina em sua maioria, com média de idade 
de 55,8 (14,5) anos. No estudo de Polfo et al., mais da metade dos pacientes eram do 
sexo masculino com idade média de 66,5 (13,5) anos (POFFO et al., 2017). Os homens 
são mais propensos a IC devido a sua resistência à procura de serviços de saúde, 
justificado pelo fato dessa população ser mais vulnerável às doenças por negligenciar o 
cuidado com a saúde (FERREIRA, 2013). 
A maioria dos pacientes se apresenta estável em classe funcional I, mesmo que grande 
parte estivesse com FEVE reduzida. Esse fato pode ser explicado devido o perfil dos 
indivíduos da pesquisa, em que os pacientes são acompanhados a nível ambulatorial 
por uma equipe multiprofissional. 
As restrições alimentares que a maioria dos pacientes possui, principalmente os 
pacientes com IC isquêmica, justifica a ingestão energética insuficiente. Os idosos em 
especial, devido a alterações provenientes do envelhecimento, como a modificação do 
paladar e olfato, contribuindo para a falta de apetite e a menor ingestão alimentar 
(POFFO et al., 2017). 
A questão mais preocupante é a baixa ingestão de proteínas, uma vez que nesses 
pacientes, a necessidade proteica é maior e varia entre 1,1 a 1,5-2,0g/kg de peso seco 
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ao dia, dependendo de critérios como desnutrição, caquexia e má absorção intestinal 
((ECKEL et al., 2014; PINHO & SILVEIRA, 2014). O grupo IC não isquêmico foi o que 
mais se aproximou da recomendação mínima, mas ainda assim, não a atingiu. Entre os 
alimentos proteicos mais consumidos estavam o feijão, ovo de galinha e a carne bovina. 
Alguns estudos mostram que o hipercatabolismo que ocorre nesses pacientes acontece 
devido à degradação das proteínas musculares, com a liberação de aminoácidos, o que 
causa a perda progressiva do volume muscular, resultando em caquexia cardíaca. 
Nessa condição ocorre perda de massa muscular e prejuízo na capacidade funcional e 
mobilidade, o que provoca um pior prognóstico. O impacto de uma dieta hiperproteica 
em pacientes com IC foi analisado por Evangelista et al., o mesmo identificou que a 
dieta hiperproteica resultou em melhorias no estado funcional e na qualidade de vida 
dos pacientes (EVANGELISTA et al., 2009). Um fator importante para a justificativa do 
consumo abaixo do recomendado, possivelmente é a restrição de sódio e a 
palatabilidade para o consumo de fontes proteicas sem ou com pouco sódio é 
consideravelmente prejudicada. 
A ingestão de carboidratos esteve dentro do recomendado em ambos os grupos, sendo 
o grupo IC não isquêmico com maior consumo. Um estudo realizado por Hu e Bazzano 
et al., observou que dietas pobres em carboidratos diminuíam o risco de 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Esse estudo reforçou a importância do 
consumo de carboidratos de baixo índice glicêmico, uma vez que alimentos com alto 
índice glicêmico provocam picos excessivos de glicemia, provocando inflamação e 
aumentando o risco de desenvolver doenças cardiovasculares (DCV) (HU e BAZZANO 
et al., 2014). Salientando que os alimentos fontes de carboidratos (arroz branco, tapioca, 
macarrão, etc.) consumidos entre o grupo em sua grande maioria apresentam alto índice 
glicêmico. 
Quanto ao consumo de gorduras totais, ambos os grupos estiveram abaixo da 
recomendação. Pontuando a exceção para as gorduras saturadas, onde o grupo IC não 
isquêmico ultrapassou o limite de ingestão. Uma possível causa para que os pacientes 
não tenham atingido a recomendação para gorduras monoinsaturadas seja o baixo 
consumo de alimentos fontes. Sabe-se que o consumo adequado desse tipo de gordura 
é inversamente associado ao surgimento de DCV, sendo benéfico para a saúde 
cardiovascular (GUASCH-FERRÉ M et al., 2015). As recomendações presentes na 
literatura priorizam a redução do consumo de gordura saturada, uma vez que aumenta 
as concentrações de colesterol e de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), sendo o 
colesterol LDL associado com o risco de desenvolver DCV (MOZZAFFARIAN et al., 
2008). 
O consumo de gorduras polinsaturadas esteve abaixo das recomendações em ambos 
os grupos. Em seu estudo Mozzafarian et al., constataram os efeitos benéficos dos 
ácidos graxos ômega 3 sobre o sistema cardiovascular no processo de retardamento ou 
interrupção do desenvolvimento da IC. No presente estudo, os principais alimentos ricos 
em lipídios não eram fontes de ômega 3, mas sim, de gorduras saturadas e colesterol 
(ovo, carne bovina, coxa de frango), além das polinsaturadas (óleo de soja, margarina). 
De acordo com diversos estudos, há benefício no consumo das fibras alimentares nas 
DCV. A ingestão de fibras tem relação com o menor risco de desenvolver doença 
cardíaca coronariana (STREPPEL et al., 2008). Nos grupos estudados a recomendação 
diária não foi atingida, o que é justificado pela falta de consumo de alimentos fontes de 
fibras, como vegetais, frutas e cereais. 
Quanto ao número de repetições dos alimentos fontes de carboidrato, energia e 
macronutrientes, obteve predominantemente a presença de alimentos in natura ou 
minimamente processados (macaxeira, batata inglesa, batata doce, arroz, etc.). Esse 
fato pode ser explicado pelo fato dos pacientes serem acompanhados 
ambulatoriamente com nutricionistas, portanto, apresentam noção básica sobre a 
importância de uma boa alimentação. Além disso, os pacientes responderam a pesquisa 
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através da aplicação do recordatório de 24h e provavelmente não tenham repassado o 
verdadeiro consumo habitual o que pode justificar boa parte das inadequações 
encontradas no estudo. 
Assim sendo, reitera-se a importância de mais estudos sobre avaliação do consumo de 
energia e macronutrientes de pacientes com IC, uma vez que o foco dos estudos sobre 
esses pacientes focam em ingestão hídrica e sódio. Portanto, o presente estudo 
possibilitou o desenvolvimento de práticas que auxiliem na conscientização dessa 
população acerca de uma alimentação saudável e equilibrada, a fim de prevenir o 
desenvolvimento da condição. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se, portanto, que os resultados apresentados demonstram deficiências na 
ingestão de energia e na maioria dos macronutrientes em ambos os grupos, destacando 
o grupo IC isquêmico que apresentou menor ingestão energética e em todos os 
macronutrientes quando comparado ao grupo IC não isquêmico. Esses achados 
indicam a necessidade de intervenções nutricionais direcionadas a esse grupo, com o 
intuito de prevenir o surgimento e agravo da doença por déficits nutricionais. 
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Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes com IC distribuídos em 
grupos de IC isquêmicos e não isquêmico. 
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Ingestão de energia, macronutrientes, colesterol dietético e fibra dos pacientes com IC 
distribuídos em grupos de IC isquêmico e não isquêmico. 
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Principais alimentos fonte de carboidratos, proteínas, gorduras totais consumidos pelos 
pacientes com IC. 
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TÍTULO: Tendência temporal dos vínculos de trabalho para enfermeiros nos Estados da 

região Norte do Brasil no período de 2003-2020 

Resumo 

A escassez de estudos que promovam o entendimento das tendências do mercado de 
trabalho para enfermeiros e técnicos de enfermagem no Brasil impulsionou o 
desenvolvimento do presente projeto. Desta forma, objetivou-se analisar a tendência 
temporal dos vínculos de trabalho para os profissionais enfermeiros nos Estados da 
Região Norte no período de 2003 a 2020. Foram utilizados dados do Relatório Anual de 
Informações Sociais (Rais), bem como documentos disponibilizados pela Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que serviram como 
referencial teórico para o estudo. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Mercado de Trabalho; Enfermeiro; Enfermeira. 

TITLE: Temporal trend in the number of nursing work bonds in the states of the Northern 

region of Brazil in the period 2003-2020 

Abstract 

The lack of studies that promote the understanding of the labor market trends for nurses 
and nursing technicians in Brazil drove the development of this project. Thus, the main 
objective of the present project was to analyze the temporal trend of work bonds for 
professional nurses in the states of the Northern Region from 2003 to 2020. Data from 
the Annual Social Information Report (Rais) were used, as well as documents made 
available by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 
which served as a theoretical framework for the study. 
 
Keywords: Nursing; Labor market; Nurse. 

Introdução 

O objetivo central da pesquisa é analisar a tendência temporal dos vínculos de trabalho 
para os profissionais enfermeiros nos Estados da Região Norte no período de 2003 a 
2020. Considerando-se a meta de cobertura universal da saúde como agenda da 
Organização das Nações Unidas (ONU) até o ano 2030, cabe destacar a necessidade 
de ampliação dos investimentos na força de trabalho em saúde, formação de 
profissionais qualificados e em número suficiente para atender as necessidades de 
saúde da população do planeta (ONU, 2015). No Brasil, verificou-se um aumento 
considerável de cursos de ensino em Enfermagem, públicos e privados, resultando em 
um aumento crescente no número de profissionais e consequente aumento da 
dificuldade de inserção destes profissionais no mercado de trabalho. (BUCHAN; O'MAY; 
DUSSAULT, 2013; PUSCHEL; INÁCIO; PUCCI, 2009). A maior concentração de cursos 
de enfermagem no país está na região Sudeste (PIERANTONI ET AL, 2006), 
acompanhada das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste, e por fim, a região Norte. 
Torna-se necessário analisar as tendências do mercado de trabalho para 
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enfermeiros/as nas regiões do Brasil, considerando-se a necessidade da verificação das 
influências dos condicionantes sociais e econômicos associados às prioridades de 
atenção à saúde, frente às diversidades culturais, econômicas, mobilização social e 
necessidade de cuidado de enfermagem. A literatura internacional é farta sobre as 
dimensões do mercado de trabalho para enfermeiros, em especial nos países 
integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
no entanto, verifica-se poucas publicações, que tratem da análise das tendências do 
mercado de trabalho para enfermeiros no Brasil, incluindo a situação dos fluxos de 
migração interna e externa desta categoria profissional. Dessa forma, o seguinte projeto 
exibe a necessidade de ampliar a análise das tendências do mercado de trabalho para 
enfermeiros/as na região Norte do Brasil. Por fim, o estudo das tendências dos vínculos 
empregatícios pode contribuir para o entendimento das características do mercado de 
trabalho para enfermeiros na região Norte, bem como possibilitar o entendimento dos 
fatores que causam a oscilação dos postos de trabalho nos diferentes estados da região. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de análise de tendência temporal com abordagem quantitativa, 
conduzido a partir de fonte de dados secundários, públicos, sobre o mercado de trabalho 
de enfermeiros/as e o número de trabalhadores disponíveis para o mercado. Decidiu-se 
por delimitar este estudo à região Norte do Brasil, analisando o contingente de 
enfermeiros/as que possuem os registros de vínculos formais e o total de habilitados 
para o mercado de trabalho no mesmo período, entre os anos de 2003 até 2017. Foram 
coletados para análise os dados do Relatório Anual de Informações Sociais (Rais), do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o quantitativo de enfermeiros inscritos nos 
Conselhos Regionais da referida região do estudo. A Rais contém informações 
socioeconômicas de pessoas jurídicas e empregadores, incluindo trabalhadores com 
carteira assinada, funcionários públicos e militares (BRASIL, 2015). A alimentação da 
plataforma Rais é realizada por todos os estabelecimentos empregadores do país que 
fornecem ao MTE, os dados da movimentação do conjunto de empregos no ano de 
referência. O número de vínculos, em relação ao ano seguinte, foi avaliado através da 
seguinte fórmula: Número de vínculos no ano 2004 = Número de vínculos no ano 2004 
- Número de vínculos no ano 2003. Em seguida, avaliou-se a tendência de vínculos 
gerados por meio de equações polinomiais. Os modelos polinomiais testados são: 
regressão linear simples y= β0+β1X + ε e, segundo grau ou parabólico y= β0+β1X+X² 
+ ε, terceiro grau y= β0+β1X+β2X²+β3X³ + ε, e o exponencial y= eβ0+β1X (LATORRE; 
CARDOSO, 2001; MORETTIN; TOLOI, 2006;CONCEIÇÃO; SALVADIVA; SINGER, 
2001). Para a escolha do modelo, foram considerados o nível de significância e a análise 
dos resíduos. Considerou-se, também, a tendência significativa quando o p-valor ≤ 0,05. 
Todas as análises foram realizadas no programa estatístico R versão 3.1.0. 
 
Resultados e Discussões 

 
A discussão do referencial teórico foi priorizada, precedendo a análise dos dados, além 
disso, o projeto foi enviado ao comitê de ética no final de novembro de 2019 e aprovado 
em dezembro do mesmo ano; os dados coletados seguem em análise para futura 
publicação. Os dados obtidos no Relatório Anual de Informações Sociais (Rais) foram 
divididos em quatro categorias, sendo estas: faixa etária, número de vínculos, média 
salarial e horas contratadas. Os dados correspondem ao período entre 2003 até 2017 e 
foram organizados considerando cada estado e a região norte em sua totalidade. No 
período analisado, verificou-se um número mínimo de 117 vínculos empregatícios para 
enfermeiros e um número máximo de 2009, com uma média de 897,7 vínculos. Nos 
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Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Roraima e Tocantins, verificam-se números de 
vínculo negativos como número mínimo. A partir da variação percentual de um ano em 
relação ao ano anterior, e a grande frequência de variação percentual negativa, pode-
se constatar uma redução da quantidade de vínculos de um ano para outro. A análise 
da linha temporal dos diferenciais de vínculos de trabalho revelou um aumento nos 
vínculos empregatícios na região Norte, entre os anos de 2004 e 2006, sendo 613 
vínculos profissionais em 2004 e 1173 em 2006. Entre os anos de 2007 e 2009 
observou-se uma diminuição dos vínculos de trabalho para enfermeiros. Em 2007 o 
número de vínculos registrados foi de 646 e em 2009, este número caiu para 117. No 
período de 2009 a 2010, porém, houve um aumento significativo na geração de vínculos, 
sendo 117 postos em 2009 e 2009 no ano de 2010. Nos anos seguintes esse número 
decresce, partindo de 1495 postos de trabalho, no ano de 2011, a 288, em 2016. Por 
fim, em 2017 o número de vínculos empregatícios para enfermeiros aumenta 
consideravelmente, em relação ao ano anterior; foram contabilizados 1868 vínculos. Em 
2018, porém, o número de postos chega a 366. A análise dos números obtidos aponta 
uma tendência estacionária na geração de novos vínculos para enfermeiros em todos 
os estados da região. A região Norte é a maior região do Brasil em área, com 
aproximadamente 3.870.000 km² de extensão, porém, é considerada uma das regiões 
menos populosas do Brasil, contando com apenas 18,16 milhões de habitantes, no ano 
de 2018, estando atrás, somente, da região Centro-Oeste. A grande dispersão 
populacional e a pobreza são alguns dos fatores que dificultam o acesso aos serviços 
de saúde na região. Estudos apontam que, por estes fatores, a região apresenta o pior 
índice de utilização dos serviços de saúde do Brasil. A partir dos documentos 
disponibilizados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), foi possível analisar o cenário mundial em saúde, priorizando os documentos 
que abordassem o papel do profissional de Enfermagem na promoção da saúde nos 
países membros da OCDE. A OCDE é uma organização econômica que conta com 37 
países membros, incluindo o Brasil. Os investimentos em saúde são um tópico frequente 
nas discussões e publicações da organização e as projeções mais recentes apostam 
em um crescimento dos gastos com saúde até o ano de 2030, sendo a maioria desses 
gastos direcionados à criação de políticas que contribuam para o aumento da 
produtividade e a melhora no estilo de vida dos cidadãos. Estas políticas estão 
igualmente relacionadas com o interesse, por parte dos países membros da OCDE, por 
uma melhora da qualidade e aumento da quantidade da oferta de empregos. Um estudo 
intitulado Health Workforce Policies in OECD Countries, publicado no ano de 2016, 
aponta a existência de uma disparidade, especialmente nos países da américa latina, 
na distribuição de profissionais de saúde, evidenciada principalmente pela 
incompatibilidade de habilidades neste setor. Em 2012, a OCDE lançou uma iniciativa 
sobre Crescimento Inclusivo em 2012. O objetivo era ajudar os governos a encontrar 
maneiras de tornar o crescimento econômico mais inclusivo, para que se traduza em 
ganhos de qualidade de vida em diferentes grupos socioeconômicos. Este documento 
vincula a saúde à agenda geral de crescimento inclusivo e demonstra a relação de mão 
dupla entre saúde e fatores socioeconômicos. Além disso, o aumento da expectativa de 
vida está diretamente relacionado ao aumento nos gastos com saúde, bem como estilos 
de vida mais saudáveis e aumento das condições socioeconômicas. Entender os 
mecanismos pelos quais os fatores socioeconômicos, e o ambiente de vivência dos 
indivíduos, afetam a saúde, é essencial para a criação de políticas que possam 
favorecer o aumento do número de empregos direcionados aos profissionais de saúde, 
especialmente médicos e enfermeiros. 
 
Conclusão 
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A partir da análise da tendência temporal de vínculos de trabalho para Enfermeiros na 
região Norte no período de 2003 a 2020, foi possível observar uma tendência 
estacionária na geração de vínculos empregatícios em todos os estados da região 
Norte. Por esta razão, é importante analisar os fatores externos que resultam nos 
números obtidos. As projeções internacionais são otimistas quanto ao aumento com os 
gastos em saúde nos países em desenvolvimento, mas, para que tal feito se concretize, 
são importantes cada vez mais estudos que proporcionem um melhor entendimento do 
mercado de trabalho para os profissionais de saúde. A região Norte é uma região de 
grande dimensão, que sofre com a baixa renda populacional e a má administração de 
recursos, que resultam na negligência das demandas de saúde locais. O presente 
estudo, quando finalizado, pode contribuir de forma positiva para criação de políticas e 
de novos vínculos de trabalho para que estas demandas sejam atendidas. 
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE A PREVALÊNCIA DE INADEQUAÇÃO DO CONSUMO 

ALIMENTAR E DIETÉTICO DE FERRO E ANEMIA FERROPRIVA EM PACIENTES 

PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Resumo 

 
A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome caracterizada pela disfunção do coração, 
tornando-o incapaz de bombear sangue de forma efetiva. Existem condições clínicas 
que estão associadas à IC e ao seu agravo, como exemplo, a anemia ferropriva. Dessa 
forma, a avaliação da frequência de anemia e a relação com o consumo de ferro é 
importante para identificar a conduta dietética dos pacientes. O presente estudo teve 
como objetivo investigar a relação entre a prevalência de inadequação do consumo 
alimentar e dietético de ferro e a frequência de anemia ferropriva em pacientes com IC. 
O estudo transversal incluiu 124 indivíduos adultos e idosos (≥ 20 anos) de ambos os 
sexos. A avaliação dietética foi realizada a partir do recordatório 24h, cujos dados foram 
analisados pelo software Virtual Nutri Plus 2.0® e os dados bioquímicos foram coletados 
dos prontuários. A estatística foi realizada pelo software SPSS. A média de idade dos 
pacientes foi de 56 (14,5) anos, com predominância do sexo masculino (n= 82). 
Observou-se que 45% dos indivíduos apresentavam anemia. A estimativa de 
inadequação de ferro foi superior no sexo feminino em idade fértil e com anemia, 
representando uma estimativa de inadequação de 90%. Conclui-se, portanto, que há 
uma alta frequência de anemia na população, bem como uma elevada estimativa de 
inadequação de consumo ferro nesse grupo, demonstrando a necessidade de 
estratégias que promovam o aumento do consumo desse micronutriente nos indivíduos 
com anemia. 
 
 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca, anemia, consumo alimentar, ferro dietético. 

TITLE: RELATIONSHIP BETWEEN THE PREVALENCE OF INADEQUATE FOOD AND 

DIETARY IRON CONSUMPTION AND THE FREQUENCY OF IRON DEFICIENCY 

ANEMIA IN PATIENTS WITH HEART FAILURE 

Abstract 

Heart failure (HF) is a syndrome characterized by the dysfunction of the heart, making it 
unable to pump blood effectively. There are clinical conditions that are associated with 
HF and its condition, for example, iron deficiency anemia. Thus, the assessment of the 
frequency of anemia and the relationship with iron consumption is important to identify 
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the patients' dietary behavior. The present study aimed to investigate the relationship 
between the prevalence of inadequate food and dietary iron consumption and the 
frequency of iron deficiency anemia in patients with HF. The cross-sectional study 
included 124 adult and elderly individuals (≥ 20 years old) of both sexes. The dietary 
evaluation was carried out from the 24h recall, whose data were analyzed by the Virtual 
Nutri Plus 2.0® software and the biochemical data were collected from the medical 
records. The statistics were performed using the SPSS software. The mean age of the 
patients was 56 (14.5) years, with a predominance of males (n = 82). It was observed 
that 45% of the individuals had anemia. The estimate of inadequacy of iron was higher 
in women of childbearing age and with anemia, representing an estimate of inadequacy 
of 90%. It is concluded, therefore, that there is a high frequency of anemia in the 
population, as well as a high estimate of inadequate consumption of iron in this group, 
demonstrating the need for strategies that promote increased consumption of this 
micronutrient in individuals with anemia. 
 
Keywords: Heart failure, anemia, food consumption, dietary iron. 

Introdução 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome complexa, caracterizada pela disfunção 
do coração, tornando-o incapaz de bombear sangue de forma efetiva aos órgãos e 
tecidos, ocasionando um aporte insuficiente de metabólitos para todo o corpo. Esse mau 
funcionamento é ocasionado por alterações funcionais e/ou estruturais no coração, 
resultando uma desordem cardíaca. Quando há alterações funcionais significativas, 
surgem diversos sinais e sintomas típicos que caracteriza a IC, como falta de ar, edema 
em membros periféricos, cansaço, limitação na tolerância ao exercício, disfunção 
funcional e entre outros. Com relação aos dados epidemiológicos, a IC acomete milhões 
de pessoas em todo o mundo, caracterizando-a como um problema de saúde pública. 
(PONIKOWSKI et al., 2016; ROHDE et al., 2018) 
A IC pode ser classificada e caracterizada de acordo com alguns pontos, dentre eles a 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE). Considera-se que o paciente possui 
FEVE preservada (ICFEp) quando assume-se valores ≥ 50% (valores considerados 
normais), FEVE reduzida (ICFEr) valores <40% (valores considerados baixos) e FEVE 
intermediária (ICFEi) valores entre 40 e 49%. (ROHDE et al., 2018). Para avaliar a 
progressão da doença a gravidade dos sintomas usualmente utiliza-se a escala 
funcional NYHA (New York Heart Association) que engloba os níveis de tolerância aos 
exercícios de rotina - variando de I até IV. Na classe I, o paciente não apresenta 
alteração durante a atividade física de rotina; na classe II apresenta sintomas leves 
(levemente sem fôlego); mostra-se severamente ofegante na classe III e, na última 
classe (IV), o paciente refere falta de fôlego mesmo em repouso, caracterizando o 
estágio mais grave da doença. (NEGI et al., 2018; ROHDE et al., 2018) 
A IC pode ser pode ser desenvolvida a partir de algum problema cardíaco anterior 
(doença arterial coronariana - DAC e o infarto agudo de miocárdio - IAM) caracterizando 
o tipo da IC como isquêmica. Além disso, pode também ser desenvolvida a partir de 
eventos não cardíacos como: hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença de chagas, 
doenças autoimunes, doenças renais, alcoólica, alteração genéticas e entre outras. (DE 
ALBUQUERQUE et al., 2015; JANKOWSKA et al., 2013; ROHDE et al., 2018) 
Existem condições clínicas que estão associadas à IC e/ou ao seu agravo, um exemplo 
é a anemia. Estando presente em aproximadamente um terço de pacientes com IC, a 
anemia pode ser decorrente a partir de diferentes fatores: anemia decorrente da doença 
crônica, anemia por deficiência de ferro, anemia dilucional e anemia secundária à 
insuficiência renal. (KASSEBAUM et al., 2016; ROHDE et al., 2018; YANCY et al., 2013) 
O ferro é um micronutriente que desempenha um papel importante não só no quadro 
clinico da IC, mas na população com um todo, atuando de forma eficaz na 
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metabolização de proteínas e enzimas, transporte de oxigênio, crescimento e 
proliferação celular e entre outros. A deficiência desse nutriente acomete metade dos 
pacientes com IC, podendo também ser responsável por complicações e/ou piora do 
prognóstico, mesmo quando não relacionado à anemia. Evidências recentes apostam 
que, a reposição desse micronutriente pode aumentar a capacidade funcional do 
paciente, acarretando em uma melhoria na qualidade de vida e diminuição na frequência 
de internações hospitalares. (GANZ, 2013; ROHDE et al., 2018) 
Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo investigar a relação entre a 
prevalência de inadequação do consumo alimentar e dietético de ferro e a prevalência 
de anemia ferropriva em pacientes com insuficiência cardíaca, caracterizando a 
população de pacientes com IC quanto aos aspectos sociobiodemográficos e clínicos, 
avaliando a frequência de anemia e a prevalência de inadequação do consumo 
alimentar e dietético de ferro nessa população e identificando o consumo de ferro nos 
pacientes com anemia. 
 
Metodologia 

 
TIPO DE ESTUDO, ASPÉCTOS ÉTICOS E POPULAÇÃO 
Esse estudo foi caracterizado como do tipo transversal, sendo um recorte do projeto 
“Perfil clínico-nutricional de pacientes com insuficiência cardíaca, realizado no Hospital 
Universitário do Rio Grande do Norte (HUOL), localizado em Natal, Rio Grande do Norte, 
coordenado pela professora Drª Karine Cavalcanti Maurício de Sena Evangelista, e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL (CAAE 59827516.2.0000.5292). 
O projeto assegura que durante o desenvolvimento as questões éticas serão 
preservadas e as informações mantidas em sigilo. 
A população em estudo foi constituída por 124 participantes, englobando adultos e 
idosos, com idade ≥20 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico de IC, acompanhados 
no Ambulatório Interprofissional de Insuficiência Cardíaca (AMIIC) do HUOL, durante o 
período de dezembro de 2016 a março de 2020. Os critérios de exclusão foram: 
existência de déficit cognitivo, utilização de terapia nutricional enteral e/ou parenteral, 
realização de cirurgia bariátrica anteriormente, existência de doença renal crônica em 
diálise, uso de quimioterápicos e a gestação. 
COLETA DE DADOS 
Os pacientes atendidos durante o período da coleta, e elegíveis de acordo com os 
critérios de inclusão, foram convidados a participar da pesquisa, sendo esclarecidos 
quanto aos objetivos e metodologia do estudo e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). 
Os pacientes foram questionados sobre os dados sociodemográficos e aplicação do 
primeiro R24h. Em seguida, foram coletadas informações quanto ao quadro clínico. 
A coleta de dados foi realizada em três etapas principais: (1) Seleção de participantes 
do estudo, aplicação do TCLE, aplicação do questionário sociodemográfico e do 
primeiro R24h e, coleta das informações quanto ao quadro clínico do paciente em sua 
primeira consulta no ambulatório; (2) Aplicação do segundo R24h (30 a 45 dias) e 
consulta ao prontuário eletrônico dos pacientes para coletar os dados dos exames 
bioquímicos; (3) Aplicação do terceiro R24h (30 a 45 dias) e consulta ao prontuário 
eletrônico dos pacientes para coletar os dados dos exames bioquímicos. 
AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR E DIETÉTICO 
O consumo alimentar foi investigado a partir da análise de três R24h, utilizando o 
método adaptado de Thompson e Byers (1994). O R24h incluiu de forma detalhada 
todos os alimentos, bebidas e suplementos que o paciente houver ingerido no dia 
anterior à entrevista, desde a hora que acordou até a hora de dormir, relatando em forma 
de medida caseira qual a quantidade ingerida, assim como o modo de preparo, forma 
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de processamento, quais os ingredientes utilizados nas preparações bem como a marca 
dos alimentos industrializados. Para auxiliar nessa coleta, foi utilizado um manual 
fotográfico, elaborado especificamente para essa pesquisa, levando em conta os 
alimentos e preparações regionais e outros registros de preparações previamente 
publicados, que contem ilustrações das medidas caseiras, diferentes porções e 
utensílios, a fim de facilitar a estimativa da porção consumida pelo entrevistado. Após a 
aplicação do recordatório, os alimentos foram transcritos para uma planilha do EXCEL®, 
onde as medidas caseiras serão convertidas em peso e volume, seguindo como base 
uma padronização estabelecida previamente pelos pesquisadores. A padronização 
incluirá tanto o per capita de um alimento quanto os per capita de cada ingrediente 
presente nas fichas técnicas de preparação. Em seguida, os valores de peso e volume 
dos alimentos foram inseridos no software Virtual Nutri Plus 2.0®, versão 2.0., com o 
intuito de converter essas quantidades em valores de nutrientes. 
A estimativa da ingestão habitual de ferro será feita de acordo com o sexo e a idade 
com a correção pela variabilidade intra e interpessoal, utilizando-se o método 
desenvolvido por Nusser et al. (1996), também conhecido como método Iowa State 
University (ISU). Posteriormente, a ingestão de ferro foi ajustada pela energia de acordo 
com o método dos resíduos. Por fim, foram analisadas as inadequações do consumo 
alimentar de energia e macronutrientes a partir da ingestão habitual deste nutriente. A 
adequação da ingestão dietética de ferro foi realizada com base nas recomendações de 
micronutrientes (IOM, 2000). A determinação da prevalência de inadequação de 
micronutrientes será estimada usando-se o método da Necessidade Média Estimada 
(Estimated Average Requeriment –EAR) como ponto de corte para cada micronutriente 
e posteriormente esta prevalência foi determinada a partir do percentual de indivíduos, 
cujo consumo habitual encontrou-se inferior a EAR. 
DADOS CLÍNICOS E SOCIOBIODEMOGRÁFICOS 
Os dados clínicos e sociodemográficos foram coletados dos prontuários dos pacientes, 
bem como o resultado de seus dados bioquímicos. Nos dados bioquímicos foram 
utilizados os marcadores bioquímicos para hemoglobina, utilizando os pontos de corte 
estabelecidos pela Organização Mundial da saúde, descritos na tabela 1. (WHO, 2020). 
ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
As análises estatísticas foram realizadas pelo software SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences, Chicago, EUA) versão 25.0. Incialmente foi construído um banco 
de dados referente aos dados dietéticos a partir de uma planilha do software Virtual Nutri 
Plus 2.0®, relativos à ingestão de energia, macronutrientes e Fe. 
O teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado inicialmente para identificar se os dados 
seguem uma distribuição normal. A análise descritiva das variáveis contínuas incluiu 
média e desvio padrão para as variáveis que apresentaram uma distribuição normal e 
mediana (intervalos interquartílicos) para as variáveis distribuição não normal. As 
variáveis categóricas foram expressas por frequências relativas (percentuais) e 
absolutas. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS  
  
As características sociodemográficas e clínicas da população estudada podem ser 
observadas na Tabela 2, considerando os grupos de indivíduos divididos por sexo, 
sendo sexo masculino (n=82) e sexo feminino (n=42). A amostra total foi composta, em 
sua grande maioria, pelo sexo masculino (66,13%), com idade média de 56 anos para 
o sexo masculino e 54 anos para o sexo feminino. Dentre as variáveis analisadas, 
observou-se diferença significativa estatisticamente entre os grupos (p= 0,003), com 
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predominância do ex-etilista (65,8%) no sexo masculino. Em relação a etiologia, a 
amostra é classificada em sua maioria como isquêmico (45,2%), seguido por não 
isquêmico (41,1%). Com base no diagnóstico clínico, é possível observar que há uma 
predominância de pacientes com ICFEr (59,6%) na população total, resultando em uma 
alta frequência em ambos os grupos, sendo 62,3% no sexo masculino e 54,1% no sexo 
feminino. Com relação a classe funcional (NYHA) é possível observar uma alta 
frequência de pacientes na faixa da classe funcional I, representando cerca de 64% da 
população total estudada, sendo 64,9% para o sexo masculino e 62,2% para o sexo 
feminino. 
Na Figura 1 é possível observar a frequência de anemia na população estudada com 
IC, divididos por sexo. Com relação aos pacientes de IC total (masculino e feminino; 
n=117), foi possível constatar uma frequência de anemia em 45,30% da população. 
Dentre os grupos analisados (masculino e feminino), foi possível identificar uma 
frequência de anemia em 47,40% dos pacientes do sexo feminino e 44,30% do sexo 
masculino. 
A estimativa de prevalência de inadequação de ferro em pacientes com IC (com e sem 
anemia) pode ser observada na Figura 2. Para a amostra total (pacientes com e sem 
anemia), foi observado que a prevalência de inadequação de ferro foi mais prevalente 
no sexo masculino, representando uma estimativa de inadequação em 43,33% desse 
grupo. Para a amostra dos pacientes com anemia, dentre os valores observados para o 
sexo feminino, foi possível constatar que para mulheres em idade fértil obtiveram uma 
estimativa de prevalência de inadequação bastante elevada, representando 90,50% 
desse grupo, sendo a maior prevalência de inadequação quando comparados aos 
demais grupos (sexo masculino, sexo feminino pós-menopausa e a amostra total). 
Os dados de ingestão de energia, macronutrientes, fibra e ferro dos pacientes com IC e 
com anemia, distribuídos por sexo estão descritos na Tabela 3 a seguir. As variáveis 
energia, carboidrato, gorduras totais, fibras e ferro apresentaram diferença significativa 
entre os dois grupos apresentados (todos p= <0,01). No grupo correspondente ao sexo 
masculino, a ingestão calórica foi maior quando comparada ao grupo do sexo feminino, 
bem como a ingestão dos outros nutrientes analisados. O consumo de ferro entre os 
grupos foi semelhante, embora o grupo do sexo masculino tenha apresentado maior 
ingestão, ambos atingiram a recomendação diária específica para cada grupo (de 
acordo com sexo e idade), sendo 6mg/dia para o sexo masculino, 8,mg/dia para sexo 
feminino (19 – 50 anos) e 5 para o sexo feminino (>51 anos). (WHO, 2001). 
DISCUSSÃO 
Sabe-se que a anemia afeta cerca de um terço dos pacientes do IC, sendo uma 
comorbidade comum e considerada um problema de saúde pública. É uma síndrome 
multifatorial, destacando-se como causas principais: a deficiência de ferro, a anemia 
dilucional e a anemia por complicações da doença renal, sendo a deficiência por ferro 
(anemia ferropriva) a mais frequente no contexto da IC. (GIL; FERREIRA, 2014; ROHDE 
et al., 2018) Dessa forma, este trabalho tem como objetivo investigar a relação entre a 
prevalência de inadequação do consumo alimentar e dietético de ferro e a prevalência 
de anemia ferropriva em pacientes com insuficiência cardíaca, de modo a contribuir com 
informações pertinentes para auxiliar a melhoria do quadro clínico e tratamento dos 
pacientes. 
De acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS), a anemia é tida como um 
distúrbio caracterizado pela baixa concentração de hemoglobina (Hb) no sangue. 
Quando esse marcador bioquímico está em quantidade insuficiente na corrente 
sanguínea, concomitantemente torna-se diminuído o aporte de oxigênio para os órgãos 
e tecidos. Essa condição também é observada como resultado das alterações 
fisiopatológicas da IC, onde, por meio de alterações funcionais no coração, o mesmo se 
torna incapaz de bombear sangue de forma integral para o corpo, tornado, assim como 
na anemia, diminuído esse aporte de oxigênio. Dessa forma, no quadro da IC, a anemia 
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está fortemente relacionada ao agravo e/ou piora da condição clínica do paciente 
(KASSEBAUM et al., 2016; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013; WHO, 2017; ROHDE et al., 
2018) 
No presente estudo, pode-se observar um percentual expressivo de pacientes com IC 
que apresentaram anemia, independentemente do sexo feminino e masculino. Os 
valores encontrados no nosso estudo são superiores ao descrito na Diretriz Brasileira 
de IC, que indica que a anemia acomete cerca de 33% dos indivíduos com IC. Outros 
estudos também relatam valores que se assemelham aos percentuais apontados na 
Diretriz e inferiores ao encontrado no nosso estudo, como por exemplo, SABAH et al., 
(2020) indica que cerca de um terço dos pacientes com IC (31,3%) tem anemia e, 
conforme Negi et al (2018), cerca de 35,8% apresentam anemia. 
Com relação aos achados sobre prevalência de inadequação de ferro em pacientes com 
IC, pode-se observar que o grupo com anemia e em idade fértil (mulheres) obtiveram 
uma estimativa de prevalência de inadequação consideravelmente elevada, 
representando cerca de 90% desse grupo, representando também a maior prevalência 
de inadequação quando comparados aos demais grupos (sexo masculino, sexo 
feminino pós-menopausa e a amostra total com e sem anemia). Entretanto, essa 
prevalência consideravelmente elevada nesse grupo pode ser fundamentada devido as 
maiores necessidades desse mineral pelas mulheres em idade fértil, possuindo assim 
os maiores pontos de corte, em que, de acordo com o Institute of Medicine (IOM) valores 
<4,42mg/dia de ferro representam 100% de probabilidade de inadequação (risco = 1,0), 
enquanto as ingestões >18,2mg/dia são assumidas ter risco zero de inadequação (IOM, 
2000) 
Ainda com relação a prevalência de inadequação de ferro em pacientes com IC, quando 
se compara o grupo “com anemia” e grupo “total” (pacientes com e sem anemia), pode-
se observar que no grupo “com anemia” a maioria das variáveis analisadas (exceto para 
sexo masculino) apresentaram uma estimativa de inadequação de ferro superior, sendo 
uma estimativa de 90,50% (mulheres em idade fértil com anemia) e 36% (mulheres pós-
menopausa com anemia), comparadas à 4,39% (mulheres em idade fértil do grupo total) 
e 6,72% (mulheres pós-menopausa do grupo total). Dessa forma, sugere-se que há uma 
relação entre a ingestão de ferro e a presença de anemia ferropriva. 
No presente trabalho, a ingestão do micronutriente ferro apresentou diferença 
significativa quando comparado aos dois grupos analisados, masculino e feminino. Os 
valores de ingestão de ferro foram consideravelmente maiores no grupo referente ao 
sexo masculino. Entretanto, esse valor mais elevado pode ser explicado pelo fato do 
grupo em questão dispor de uma elevada ingestão calórica, assim como maior ingestão 
de alimentos fonte de proteína, por exemplo, que apresentam maior teor de ferro, 
quando comparado ao sexo feminino. Mesmo o sexo masculino apresentando uma 
ingestão calórica maior, ambos os sexos então com a ingestão calórica inferior aos 
valores recomendados e estabelecidos na literatura, podendo ser fundamentado pelo 
fato de que esses pacientes serem acompanhados a nível ambulatorial apresentam uma 
dieta mais restritiva. (POFFO et al., 2017). 
 
Conclusão 

 
Diante do exposto, conclui-se que os resultados apresentados demonstram que há uma 
alta frequência de anemia na população, bem como uma elevada estimativa de 
prevalência de inadequação do consumo de ferro nos pacientes com anemia, 
demonstrando a necessidade de estratégias que promovam uma diminuição dessa 
comorbidade associada, bem como estratégias para aumentar o consumo desse 
micronutriente, ressaltando a importância de uma alimentação saudável e equilibrada 
como parte do tratamento não farmacológico para essa patologia. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1. Valores de referência para hemoglobina de adultos e idosos. 
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Tabela 2. Características sociobiodemográficas e clínicas da população com IC 
divididos por sexo. 
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Figura 1. Frequência de anemia ferropriva em pacientes com IC distribuídos por sexo. 
 

 
Figura 2. Estimativa de prevalência de inadequação do ferro em pacientes com IC, com 
sem anemia ferropriva, distribuídos por sexo. 
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Tabela 3. Ingestão de energia, macronutrientes, fibra e ferro dos pacientes com IC 
anemia ferropriva, distribuídos por sexo. 
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TÍTULO: Avaliação antropométrica de alunos atendidos pelo programa nacional de 

alimentação escolar em uma unidade de alimentação e nutrição institucional do Rio 

Grande do Norte. 

Resumo 

O objetivo deste estudo transversal, de natureza descritiva e exploratória, foi avaliar o 
estado nutricional de estudantes que frequentam o Restaurante Universitário da Escola 
Agrícola de Jundiaí, coletando dados a respeito de sexo, idade, estatura e peso para 
encontrar o IMC médio da coletividade da Unidade de Alimentação e Nutrição, e com 
isso, avaliar, com esses dados, a possibilidade de adequação do cardápio, como 
também das necessidades nutricionais e da oferta de nutriente. Foram avaliados 181 
estudantes usuários do restaurante, sendo eles 104 do sexo masculino, 57,5% dos 
comensais, e 77 do sexo feminino, 42,5% dos comensais totais. Houve incidência de 
sobrepeso e obesidade até grau III, porém qquanto ao estado nutricional da coletividade, 
se apresentou eutrófico.  
 
Palavras-chave: Cardápio, Estado nutricional, Alimentação coletiva. 

TITLE: Anthropometric assessment of students served by the national school meal 

program in an institutional food and nutrition unit in Rio Grande do Norte. 

Abstract 

The objective of this cross-sectional study, of a descriptive and exploratory nature, was 
to assess the nutritional status of students attending the University Restaurant of the 
Escola Agrícola de Jundiaí, collecting data on sex, age, height and weight to find the 
average BMI of the community. Food and Nutrition Unit, and with this, evaluate, with 
these data, the possibility of adapting the menu, as well as nutritional needs and nutrient 
supply. 181 student users of the restaurant were evaluated, 104 of them male, 57.5% of 
the diners, and 77 female, 42.5% of the total diners. There was an incidence of 
overweight and obesity up to grade III, however when it came to the nutritional status of 
the community, it was eutrophic. 
 
Keywords: Menu, Nutritional status, Collective food. 

Introdução 

A transição nutricional que vive hoje grande parte da população, é caracterizada pela 
redução dos níveis de desnutrição, seguida de um aumento generalizado na prevalência 
de sobrepeso e obesidade (Castro, Anjos e Lourenço, 2004), esta encontra-se presente 
em grandes proporções em populações com padrões culturais e desenvolvimento 
socioeconômico diversificado, com isso, destaca-se como importante problema de 
saúde pública (Farret e colaboradores, 2005). 
Um planejamento alimentar ineficiente promove o aumento da incidência de Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DNT), consequentemente gerando gastos para saúde 
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pública, não contribuindo para um desenvolvimento sustentável (CUMMINGS et al., 
2014; BALLESTEROS, 2015). 
A realização de refeições fora de casa pelo brasileiro apresentou uma alta nas últimas 
décadas. Em 2009, o mercado de refeições coletivas servia 13,68 milhões de refeições 
por dia, 6,18 milhões a mais que em 1998. Dessas, 8,5 milhões foram oferecidas por 
empresas prestadoras de serviço em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) 
(Gorgulho, 2011). < referenciar embaixo Como consequência, o Ministério da Saúde 
considera que o hábito de fazer refeições fora de casa possa estar contribuindo para o 
aumento da prevalência de obesidade, pois tradicionalmente essas refeições são 
maiores, com maior Densidade Energética (DE) e maior conteúdo de gordura total e 
saturada, colesterol e sódio (Ministério da Saúde, 2006). Com isso, é importante 
reconhecer que uma boa qualidade nutricional da dieta disponibilizada nesses 
estabelecimentos é essencial para a elaboração de políticas de intervenção que possam 
garantir uma melhora na alimentação, e como consequência, na saúde dos usuários 
(Gorgulho, 2011). 
A Estratégia Global para Alimentação, Atividade Física e Saúde, proposta pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda a adoção de práticas alimentares 
saudáveis, particularmente com limitação da disponibilidade de produtos com elevador 
teor de sódio, açúcar e gordura (alimentos controlados). A OMS lançou em 2013, o plano 
de ação para prevenção e controle das DNT 2013-2020, o qual prevê a disponibilidade 
de alimentos saudáveis (recomendados) em todas as instituições públicas, incluindo 
educacionais e de trabalho (WHO, 2013; MARTINELLI et al., 2016; BORGES, CAVALLI 
e PROENÇA, 2010). 
As Unidades de Alimentação e Nutrição estão cada vez mais presentes no cotidiano da 
população urbana como um todo, e as mesmas, ao trabalharem com atendimento 
alimentar e nutricional para coletividades – eventuais ou cativas, sadias ou não - 
mostram-se bastante relevantes no que se refere à saúde, pois devem seguir 
estratégias que garantam qualidade nutricional, sensorial e higiênico-sanitária na 
produção de refeições (CFN, 2018). O seguimento dessas medidas têm por conseguinte 
a promoção de práticas alimentares saudáveis, sendo consideradas uma relevante 
ferramenta no combate aos problemas alimentares e nutricionais atuais, sobretudo pois 
o cardápio oferecido nessas UAN influi diretamente no perfil nutricional de seus 
comensais cativos (SANTOS, 2005). 
Entende-se que restaurantes de instituições públicas de ensino são ferramentas de 
promoção da alimentação saudável, por isso, o planejamento do cardápio a ser ofertado 
para a clientela deve ser realizado levando em consideração os hábitos e o perfil do 
público a ser atendido. A caracterização da clientela é o primeiro passo para se planejar 
adequadamente um cardápio e assim alcançar o propósito de promoção da saúde por 
meio da alimentação saudável. Desta forma, o presente plano de trabalho contemplará 
a avaliação antropométrica de alunos atendidos pelo Programa de Alimentação Escolar 
(PNAE) em restaurantes institucionais de ensino para avaliar a adequação dos 
cardápios ofertados nessas instituições. 
 
Metodologia 

 
O estudo foi transversal, de natureza descritiva e exploratória, realizado em uma 
Unidade de Alimentação e Nutrição institucional. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (Número do Parecer: 
2.989.483). 
Foram avaliadas 181 estudantes tanto do sexo masculino como do sexo feminino, sendo 
77 do sexo feminino e 104 do sexo masculino. O estado nutricional dos avaliados foi 
feito por meio de índices antropométricos que utilizam as medidas de peso e estatura. 
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Para verificação do estado nutricional, os estudantes foram pesados uma única vez, 
com o mínimo de roupa possível, descalços, posicionados no centro da plataforma, 
estando eretos sem se movimentar e com os braços estendidos ao longo do corpo. 
Antes de cada pesagem a balança foi zerada para que não ocorresse imprecisão nem 
falsos valores de peso. Para a coleta da altura o estudante foi posicionado ereto, com o 
mínimo de movimento possível, sem adornos nos cabelos, braços estendidos ao longo 
do corpo, com ombros e calcanhares encostados e posicionados em superfície plana 
em ângulo de 90° graus com o chão, com cabeça mantida reta com olhar ao horizonte 
(DUARTE, 2007). 
Com aferição de tais medidas, foi determinado o Índice de Massa Corporal (IMC). Para 
classificação dos adolescentes quanto a este índice, será tomada como base a 
padronização da Organização mundial de Saúde (WHO, 2007), também recomendada 
pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2010). A avaliação do perfil antropométrico da 
população adulta, seguirá as recomendações da Organização Mundial de Saúde para 
adultos (WHO, 1995). Esta avaliação permitirá conhecer a adequação do cardápio, em 
relação às necessidades nutricionais da clientela e a oferta de nutrientes fornecida pelos 
restaurantes. 
 
Resultados e Discussões 

 
Pode-se verificar inicialmente a importância dos restaurantes de instituições públicas de 
ensino, pois estas são ferramentas de promoção da alimentação saudável, dessa forma 
ampliando, cada vez mais, a autonomia e melhoria de hábitos alimentares dos 
discentes, tornando a instituição não só um instrumento de qualificação profissional, 
como no desenvolvimento pessoal destes que lá estudam. 
A clientela da UAN foi constituída por 181 comensais, na faixa etária compreendida de 
14 a 50 anos. Dessa forma, para ser possível o planejamento de cardápio para 
instituições como o Restaurante Universitário (RU) da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), 
foi preciso uma coleta de dados individuais de cada comensal que continham peso, 
estatura, sexo e idade do mesmo. Com isso, tornou-se possível encontrar a média de 
cada dado coletado, como também IMC de cada grupo analisado (Apêndices I e II), e 
partindo destes valores, foi-se planejado e executado o cardápio proposto na Unidade 
de Alimentação e Nutrição. 
Na coleta de dados realizada no Restaurante Universitário da Escola Agrícola de Jundiaí 
(EAJ), obtiveram-se as seguintes informações apresentadas no Quadro 1. 
Quadro 1. Valores médios de peso, idade e estatura e IMC de homens e mulheres que 
se alimentam no Restaurante Universitário da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ). 
CARACTERIZAÇÃO 
SEXO 
MASCULINO 
FEMININO 
Nº total de indivíduos 
181 
Nº de indivíduos de cada sexo 
104 
77 
Porcentagem de cada sexo 
57% 
43% 
Idade (anos) 
20 anos 
20 anos 
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Estatura (cm) 
175 cm 
159 cm 
Peso (Kg) 
72 Kg 
61 Kg 
IMC (Kg/m²) 
23,3KG/m2 
24,1 KG/m2 
Fonte: Autoria própria. 
Com esses dados, foi-se observado que ambos os públicos que realizam suas refeições 
no RU da EAJ encontram-se classificados como eutrófico/adequado de acordo com seu 
IMC. Porém, verificou-se a média de IMC do público feminino foi de 24,1 kg/m² e do 
público masculino foi de 23,3 kg/m². O IMC para os comensais do sexo masculino 
(amostra de 104 homens) foi de 60,5% peso adequado, 25% com sobrepeso, 10% 
apresentando baixo peso, 4% com Obesidade grau I e 0,5% com Obesidade grau III. 
Para o sexo feminino (amostra de 77 mulheres) 66% apresentaram IMC adequado, 
20,7% com sobrepeso, 6,5% apresentando baixo peso, 5,2% com Obesidade grau I e 
1,6% com Obesidade grau III. Quanto aos valores de baixo peso, sobrepeso, Obesidade 
grau I e Obesidade grau III, ambos os grupos apresentaram semelhança, prevalecendo 
a maior porcentagem de baixo peso e sobrepeso nos homens, e obesidade grau I e III 
nas mulheres. 
O Quadro 2 apresenta as características totais de ambos os sexos, como também sua 
classificação a partir da média do IMC. 
Quadro 2 Característica total de ambos sexos 
SEXO 
QUANTIDADE 
IDADE (ANOS) 
PESO (KG) 
ESTATURA (CM) 
IMC 
CLASSIFICAÇÃO 
MASCULINO 
104 
20 
72 
175 
23,3 
Eutrófico/ Adequado 
FEMININO 
77 
20 
61 
159 
24,1 
Eutrófico/ Adequado 
Fonte: Autoria própria 
Considerando os resultados dos valores apresentados de IMC classificados como 
eutrófico para ambos os sexos, poderia-se afirmar que a avaliação do cardápio para 
essa coletividade de comensais do Restaurante Universitário da Escola Agrícola de 
Jundiaí está possivelmente adequada, suprindo com êxito as necessidades nutricionais 
de seus usuários, como também a oferta de nutrientes. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2307 

 

No estudo feito por Santos, 2011, foi feita a análise do cardápio de uma creche municipal 
através da avaliação antropométrica das crianças, coletando dados de peso e estatura 
como forma de avaliação de adequação. No caso da análise do cardápio em si presente 
no estudo, foi encontrada deficiência na disponibilidade de vitamina A nas refeições de 
acordo com as recomendações do PNAE, enquanto que a disponibilidade de todas as 
outras vitaminas estavam alcançadas. Com a antropometria, os dados mostraram que 
a população de pré-escolares estudadas se encontra, em sua maioria, eutrófica, com 
uma tendência ao excesso de peso, característica da transição nutricional. 
Característica também encontrada no presente estudo, considerando que, no geral, dos 
181 comensais analisados, 114 encontram-se na faixa de eutrofia, caracterizando 
aproximadamente 63% da população estudada, enquanto que aproximadamente 29% 
encontra-se com excesso de peso, entre as faixas de sobrepeso e obesidade grau III, 
seguido de aproximadamente 8% apresentando baixo peso. 
Em um estudo realizado por Fernandes, 2006, aproximadamente ¼ da amostra total de 
pré-escolares de um município de São Paulo estava acima do peso adequado 
considerando IMC, fato que se assemelha ao presente estudo, já que 29% encontra-se 
já acima do peso. Como também Bortolini, 2017, em um estudo a respeito do estado 
nutricional de alunos de escolas de educação infantil, foi observada uma grande 
incidência de sobrepeso, de 37,7%, com uma incidência de 57,74% de indivíduos 
eutróficos, mesmo cumprindo os 70% das recomendações nutricionais sugeridas pelo 
PNAE. Fatos esses que podem ser explicados por Guimarães e Barros, que observaram 
um aumento da prevalência de obesidade em diferentes áreas e segmentos sociais, ou 
seja, tanto alunos de escolas públicas e particulares estão susceptíveis à doença. 
 
Conclusão 

 
Frente ao exposto e analisado, observou-se que existe uma prevalência maior do que 
¼ dos estudantes na instituição analisada apresentando sobrepeso. Entretanto, por 
apresentar uma média na faixa de eutrofia/adequação, e uma porcentagem de 63% de 
indivíduos eutróficos no geral, pode-se afirmar que a coletividade estudada apresenta 
estado nutricional adequado. 
Porém, faz-se necessário uma maior avaliação da oferta do cardápio de forma 
quantitativa e qualitativa, levando em consideração estudos que também apresentaram 
faixas de avaliação nutricional adequadas, mas deficiência na oferta, e oferta 
completamente adequada de acordo com o sugerido pelo PNAE, mas com 
inadequações quanto ao estado nutricional. 
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TÍTULO: DELINEAMENTO DAS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE SÁUDE E ESTILO DE 

VIDA DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS COM DISFAGIA OROFARÍNGEA 

Resumo 

Introdução: A disfagia orofaríngea é um problema silencioso e grave, que ocasiona 
diversos transtornos da vida de quem é acometido, principalmente na população idosa, 
que já sofre os efeitos da idade. A situação se agrava ainda mais em idosos 
institucionalizados que por muitas vezes não possui o devido acesso aos serviços de 
saúde e sofre as consequências disso. Objetivo: delinear as condições de saúde e o 
estilo de vida de idosos institucionalizados e sua associação com a presença de disfagia 
orofaríngea. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, observacional, coletado 
no período de setembro a dezembro de 2019, em que foram incluídos indivíduos de 
ambos os sexos com idade a partir de 60 anos e excluídos os idosos com dificuldade 
para compreender e executar ordens simples, alteração psiquiátrica, neurológica, 
neuromuscular ou neurodegenerativa, com perda auditiva moderada a grave, registrada 
em prontuário, e com alimentação exclusiva por via alternativa, laringectomizados e 
traqueostomizados. Resultados: Nas quatro instituições de longa permanência 
coletadas, foram observados, nas condições de saúde, a presença de doenças crônicas, 
como diabetes, hipertensão arterial sistêmica e doenças cardíacas. Já no estilo de vida 
e socialização, foram encontrados idosos que se consideravam inativos e sedentários, 
mas que participavam das atividades sociais. 
 
Palavras-chave: disfagia orofaríngea, idosos institucionalizados 

TITLE: Outline of the main health and lifestyle conditions of institutionalized elderly 

people with oropharyngeal dysphagia 

Abstract 

Introduction: Oropharyngeal dysphagia is a silent and serious problem, which causes 
several disorders in the life of those affected, especially in the elderly population, which 
already suffers the effects of age. The situation is even worse in institutionalized elderly 
people who often do not have adequate access to health services and suffer the 
consequences of this. Objective: to outline the health conditions and lifestyle of 
institutionalized elderly people and their association with the presence of oropharyngeal 
dysphagia. Methodology: This is a cross-sectional, observational study, collected from 
September to December 2019, in which individuals of both sexes aged over 60 years 
were included and the elderly with difficulty understanding and executing simple orders 
were excluded. , psychiatric, neurological, neuromuscular or neurodegenerative 
disorder, with moderate to severe hearing loss, recorded in medical records, and with 
exclusive feeding via an alternative route, laryngectomized and tracheostomized. 
Results: In the four long-term institutions collected, the presence of chronic diseases, 
such as diabetes, systemic arterial hypertension and heart disease, was observed in 
health conditions. In their lifestyle and socialization, elderly people were found to be 
inactive and sedentary, but who participated in social activities. 
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Keywords: oropharyngeal dysphagia, institucionalized elderly 

Introdução 

O envelhecimento, processo natural de todos os seres, traz consigo uma série de fatores 
que podem causar alterações na dinâmica do corpo, modificando o funcionamento 
harmonioso das estruturas (ROCHA; LIMA, 2010). E por vezes, esse processo ocasiona 
alguns problemas que inviabilizam a vivência do idoso e compromete sua autonomia, 
acarretando, em muitos casos, a institucionalização do idoso afim de proporcionar uma 
melhor qualidade de vida e cuidado adequado. 
Na linha de cuidado no idoso institucionalizado, uma parte considerável desses 
indivíduos depende de cuidadores para executar um das atividades mais básicas do 
cotidiano, que é a alimentação que se faz necessária em decorrência de suas 
dificuldades de deglutir que aumentam sua exposição à mortalidade (BOMFIM; CHIARI; 
ROQUE, 2012). 
A disfagia orofaríngea é um distúrbio da deglutição que envolve a passagem do bolo 
alimentar entre as fases oral e faríngea da deglutição, podendo apresentar-se como um 
leve desconforto ou a inabilidade do ato de deglutir alimentos e/ou líquidos. Essa 
dificuldade acarreta em prejuízos dos mais variados, entre eles, os problemas 
nutricionais, respiratórios e desidratação. (MAGALHÃES JÚNIOR, 2018; GROHER). 
Diversos elementos corroboram para o desenvolvimento da disfagia orofaríngea, dentre 
eles estão estilos de vida e hábitos adotados pelo idoso, como o consumo exagerado 
de álcool e tabaco, que acaba por influenciar na questão alimentar (SENGER et al, 
2011). Além disso, idosos que possuem disfagia orofaríngea, geralmente, apresentam 
outras comorbidades, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças coronárias 
e outras. (MANEIRA; ZANATA, 2018). O sedentarismo também é um outro fator que 
impacta diretamente na saúde dessa população, tendo em vista que idosos praticantes 
de atividades físicas regulares gozam de uma melhor qualidade de vida, melhor convívio 
social e sentem-se capazes e independentes para realizar as diversas atividades do dia-
a-dia (SILVA et al, 2012). 
Com todos esses indícios, faz-se importante investigar a possibilidade das principais 
condições de saúde e estilos de vida que podem contribuir com o surgimento da disfagia 
orofaríngea nos idosos que se encontram em instituições de longa permanência. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo quantitativo de caráter transversal com observação direta dos 
dados para levantamento das informações. O projeto, em que esta pesquisa está 
inserida, foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) em Seres Humanos do 
Hospital Universitário Onofre Lopes e está de acordo com a Resolução nº 466/2012 
CONEPE/MS, aprovada pelo CEP do Hospital Universitário Onofre Lopes, sob o parecer 
de número 2.983.265/2018, aprovado em 26 de Outubro de 2018. 
Para compor o estudo, foram selecionadas seis instituições de longa permanência para 
idosos (ILPI), sem fins lucrativos pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária (COVISA) 
e sediada no município de Natal/RN. Por motivos de força maior, só quatro instituições 
foram possíveis de serem coletas. 
Os critérios de inclusão consideraram os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, 
de ambos os sexos, com exclusão dos que apresentaram dificuldades para 
compreender e executar ordens simples, com alteração psiquiátrica, neurológica, 
neuromuscular ou neurodegenerativa, perda auditiva moderada a grave, registrados em 
prontuário e com alimentação exclusiva por via alternativa, laringectomizados e 
traqueostomizados. 
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Ressalta-se que antes de se realizar a coleta dos dados, o idoso foi avaliado com 
relação ao seu estado cognitivo, por meio do teste Pfeiffer, para verificar as suas 
condições cognitivas e se ele era capaz de responder corretamente as questões 
apresentadas. Para isso foi considerado uma pontuação de cinco a sete erros, que no 
teste equivale a um declínio cognitivo moderado. Todos os idosos aptos que 
concordaram e participaram da pesquisa, assinaram o Termo de Compromisso Livre e 
Esclarecido. 
Os instrumentos de coleta utilizados foram: o RaDI, Instrumento de Rastreamento de 
Disfagia Orofaríngea em Idosos, o questionário sobre as condições de saúde e o 
questionário de estilo de vida, socialização e cuidado específico. O instrumento de 
rastreamento de disfagia orofaríngea em idosos é um questionário que contém nove 
perguntas de autorreferência sobre os sintomas de disfagia orofaríngea que 
representam a eficiência e segurança em deglutir o alimento. Cada pergunta possui três 
alternativas, sendo elas: “não”, “as vezes” e “sempre, valendo “0”, “1” e “2” pontos, 
respectivamente. O teste considera até 3 pontos como paciente sem disfagia 
orofaríngea. Para fins da pesquisa, consideramos com disfagia acima de três pontos. O 
Questionário sobre as condições de saúde contém perguntas sobre o estado de saúde, 
doenças que o idoso seja portador e uso de remédios. Por fim, é utilizado o Questionário 
de estilo de vida, socialização e cuidado específico, que trata sobre a percepção do 
idoso quanto ao seu estilo de vida e hábitos que possui. 
Para o armazenamento e a análise estatística dos dados foi utilizado o software 
estatístico IBM SPSS Statistics Version 20.0. Foi realizada a estatística descritiva 
empregando a frequência absoluta e relativa e algumas medidas de dispersão. As 
avaliações de significância foram produzidas utilizando o teste Exato de Fischer, 
levando em consideração valores de p<0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram visitadas quatro instituições, com um total de 124 idosos residentes, nas quais, 
depois das análises dos prontuários, foram selecionados 32 idosos (25,8% do total de 
idosos) para aplicação do teste cognitivo, no qual se obtiveram 19 idosos aptos a 
participarem da pesquisa (15,32%). Desses 19 idosos aptos, 16 (84,2%) são idosos do 
sexo feminino e 3 (15,8%) do sexo masculino, com idades entre 62 e 94 anos (média = 
78,4; ± 8,2). Outro estudo com idosos institucionalizados corrobora com a pesquisa, 
apresentando um maior público feminino, nas instituições, que supera os idosos 
masculinos, atingindo 60,9% (CARDOSO et. al. 2014). 
Desses 19 idosos, alguns relataram serem portadores de algumas doenças (Tabela 1), 
sendo as mais citadas: hipertensão arterial (8 idosos - 42,1%), doenças cardíacas (n = 
3; 15,8%), depressão (n=4; 21,1%) e refluxo gastroesofágico (n=4;21,1%), achados 
compatíveis com outro de estudo em que a hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, 
foram as comorbidades mais presentes (Bello, Lima, 2013). Também foi questionado se 
os idosos faziam uso de cinco medicamentos ou mais diariamente, dos quais cinco 
idosos (26,3%) responderam que sim, que foi compatível com estudo semelhante com 
frequência de 46,4% (Lucchetti et. al. 2010). 
Já no questionário sobre o estilo de vida e socialização (Tabela 2), sete idosos (36,8%) 
se consideraram inativos, assim como de outro estudo que foi de 87,5% (Vitório et al. 
2012). Oito (42,1%) relataram ter/tido problemas com o tabagismo há pelo menos um 
ano, 11 (57,9%) se consideraram sedentários e 16 (84,2%) relataram que participavam 
das atividades sociais. Quanto à situação de autocuidado, seis (31,6%) idosos 
necessitavam de um cuidador. Foi comum observar que alguns idosos tiveram 
problemas com o tabagismo, que concorda com outra pesquisa, na qual foi encontrado 
um índice de tabagistas de 32,8% (Secco et al. 2013). 
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Os principais sintomas relatados pelos idosos eram esforço para engolir, pigarro após 
deglutir, modificação da voz após a deglutição e tinham engasgo após engolir. Houve 
associação da presença de refluxo gastroesofágico com faz esforço para engolir (p= 
0,037) (Tabela 3). O engasgo, citado dentre os sintomas reportados, é muito mais 
comum do que se pensa, e muitas vezes, essa percepção parte diretamente do idoso, 
que passa a observar o seu comportamento durante o momento da alimentação. Em 
levantamento semelhante, 6 idosos (10%) relataram sempre ter engasgos e outros 14 
idosos (23,3) disseram que se engasgavam às vezes (Rozenfeld, 2005). Em relação ao 
estilo de vida, socialização e cuidado específico, não se obtiveram resultados 
significativos. 
Dentre as limitações desse estudo, registra-se a impossibilidade de se continuar a coleta 
da pesquisa em decorrência do distanciamento social estabelecido para manter as 
medidas de biossegurança e proteção à saúde do idoso. 
 
Conclusão 

 
Os dados dessa pesquisa revelam que a frequência de disfagia orofaríngea ficou em 
torno de 26,3% com associação do refluxo gastroesofágico ao esforço para engolir, 
acometendo 26,3% dos idosos entrevistados. 
Não foi encontrada associação da disfagia orofaríngea com estilo de vida, socialização 
e linha de cuidado. Dentre os sintomas de disfagia pesquisados os mais frequentes 
foram esforço para engolir, pigarro depois de engolir, engasgo depois de engolir e 
modificação da voz depois de engolir. 
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TÍTULO: Construção do roteiro de curso de capacitação para pessoas com estomia 

intestinal 

Resumo 

Admitindo-se a relevância de tecnologias educativas para a promoção das práticas de 
enfermagem no cuidado de pacientes com estomia, com relação, principalmente, a 
limpeza, troca de bolsa coletora, e prevenção de complicações, o estudo teve como 
objetivo a construção do roteiro de um curso educativo para capacitar pessoas com 
estomia intestinal em relação ao seu autocuidado. A etapa de pré-produção do curso, a 
qual se refere à elaboração do roteiro, teve como base o conteúdo teórico presente na 
Cartilha Educativa Para o Cuidado da Pessoa com Estomia Intestinal, desenvolvido em 
uma dissertação de mestrado e validado por profissionais da área selecionados 
intencionalmente. A elaboração do roteiro possibilitou confirmar a importância de 
tecnologias multimídia como ferramentas ensino-aprendizagem, em relação ao cuidado 
com o paciente com estomia. Com isso, os enfermeiros poderão auxiliar na prática do 
autocuidado pelo indivíduo com estomia intestinal, minimizando sofrimentos e 
promovendo a melhoria na sua qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Educação; Estomia; Autocuidado. 

TITLE: CONSTRUCTION OF THE TRAINING COURSE SCRIPT FOR PEOPLE WITH 

INTESTINAL OSTOMY 

Abstract 

Admitting the relevance of educational technologies for the promotion of nursing 
practices in the care of patients with ostomy, especially with regard to cleaning, 
exchange of collection bags, and prevention of complications, the study aimed to build 
the an educational course to train people with intestinal ostomy in relation to their self-
care. The pre-production stage of the course, which refers to the preparation of the script, 
was based on the theoretical content present in the Educational Booklet for the Care of 
the Person with Intestinal Ostomy, developed in a master's thesis and validated by 
selected professionals in the field intentionally. The elaboration of the script made it 
possible to confirm the importance of multimedia technologies as teaching-learning tools, 
in relation to the care for patients with ostomy. With this, nurses will be able to assist in 
the practice of self-care by the individual with intestinal ostomy, minimizing suffering and 
promoting an improvement in their quality of life. 
 
Keywords: Education; Ostomy; Self Care. 

Introdução 

A estomia é definida como um procedimento cirúrgico onde, a partir de uma abertura 
abdominal, o estoma, se cria uma conexão de um órgão interno com a superfície da 
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pele, possibilitando alimentação e o desvio de gases e excrementos para uma bolsa 
externa. Esse desvio pode ser temporário ou definitivo, e a consistência das fezes varia 
de acordo com a porção do intestino onde se realiza a cirurgia, desta forma quanto mais 
alto for a localização do estoma, mais prejudicada será a digestão e absorção de água 
e nutrientes. Por isso, o paciente procura seguir uma dieta específica para prevenir 
formação de gases, odores, constipações ou diarreias, além de atentar para cuidados 
com o estoma, bolsa coletora, e pele periostomal, prevenindo complicações (UOAA, 
2004). Nesse sentido, a pessoa com estomia encontra inúmeras dificuldades de 
adaptação à sua nova condição, tanto em relação aos cuidados com o estoma e a bolsa 
coletora, quanto as restrições alimentares e o retorno às suas atividades de lazer, 
sexualidade e de convívio social, o que pode provocar sentimentos de frustração e 
incapacidade, levando ao isolamento social do indivíduo (CESARETTI; SANTOS; 
VIANNA, 2010; CORREIA et al., 2008; FERNANDES; MIGUIR; DONOSO, 2011; 
LENZA, 2011 ; NASCIMENTO et al., 2011). Superar o medo e as angústias diante da 
confecção de um estoma é uma ação importante que deve ser adotada pela equipe de 
saúde, e apoiada pelos familiares e amigos. Ressalta-se a necessidade dos cuidados 
prestados pela equipe de enfermagem aos pacientes em todo o pré-operatório, com 
orientações acerca do procedimento cirúrgico, e pós-operatório, onde as intervenções 
devem estar direcionadas à orientação da realização do autocuidado, com a limpeza e 
a troca da bolsa coletora, a fim de alcançar maior adaptação para a retomada das 
atividades diárias (CESARETTI; SANTOS; VIANNA, 2010). Por isso, faz-se necessário 
estabelecer estratégias educativas, para satisfazer tanto as necessidades de 
reabilitação, quanto a melhoria na qualidade de vida do paciente com estomia 
(MEISNER et al., 2012). Nesse cenário, o enfermeiro tem se constituído como um 
importante agente de ações educativas em saúde, pelo seu conhecimento amplo e 
contextualizado. No entanto, é fundamental que o processo de educação em saúde 
considere a realidade e as particularidades do paciente, destacando seu conhecimento 
prévio e suas dúvidas, como também torne a linguagem acessível ao público-alvo, a fim 
de impulsionar o aprendizado e tornar o sujeito ativo em seu tratamento (CÂMARA et 
al., 2012). Por esse motivo, estudos realizados com recursos audiovisuais para o 
desenvolvimento de ações educativas, como os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVA), têm sido utilizados, demonstrando a eficácia dessa ferramenta em providenciar 
informações, aumentar o conhecimento e melhorar as habilidades para lidar com as 
condições de saúde (MOREIRA et al., 2013, MOSTERT et al., 2010; HAZEN et al., 
2010). Admite-se ainda que o benefício mais importante desses recursos multimídia é a 
divulgação de informações sobre as opções de tratamento, pós-tratamento, 
expectativas e prestação de cuidados (MURRAY et al., 2001). Aliado a isso, essa 
estratégia de informações, fornece muitas respostas e alivia a carga do profissional 
como provedor único de informações (HAZEN et al., 2010). Diante do exposto, tornou-
se fundamental o objetivo da construção do roteiro de um curso educativo para capacitar 
pessoas com estomia intestinal, com o propósito de analisar as principais dúvidas e 
dificuldades desses indivíduos, com relação a limpeza, a troca da bolsa coletora, 
prevenção de complicações, e hábitos de vida, sendo de grande utilidade para os 
enfermeiros que poderão utilizá-lo como instrumento de cuidado nas orientações, a fim 
da compreensão do processo de autocuidado, pelos pacientes, necessário para 
estabelecer uma melhor qualidade de vida. 
 
Metodologia 

 
O presente estudo refere-se a um estudo metodológico que segundo Polit e Beck (2011) 
promove a investigação dos métodos de obtenção, organização e análise de dados com 
elaboração, validação e avaliação dos instrumentos, através de passos implementados 
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e debatidos a cada etapa concluída. A fase de pré-produção do curso, que se refere a 
construção do roteiro, teve a etapa de buscas realizada, separadamente, por dois 
membros da pesquisa, que entraram em consenso com relação as discordâncias entre 
resultados obtidos. Para isso, foram utilizadas as bases de dados Literatura Latino - 
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online (MEDLINE), Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da 
Saúde (IBECS), PubMed Central, Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL), Web Of Science e SciVerse Scopus (SCOPUS). Para o 
levantamento das publicações foram utilizados os descritores: estomia, autocuidado, e, 
educação, visando construir um curso educativo para capacitar pacientes estomizados, 
de modo a torná-lo confiável e válido para o fim a que se destina, segundo Lobiondo-
Wood e Haber (2001). Na construção do roteiro, os conceitos básicos tiveram como 
base os conteúdos da revisão da literatura realizada nas bases de dados e o conteúdo 
teórico presente na Cartilha Educativa Para o Cuidado da Pessoa com Estomia 
Intestinal (SENA et al., 2020), elaborada e validada por juízes da área de estomaterapia, 
que apresenta um conjunto de técnicas adequadas para a realização da troca de bolsa 
e autocuidado. Afim da melhor compreensão dos leitores, em especial os de baixa 
escolaridade, foram elaborados diálogos e ilustrações que facilitam a assimilação dos 
ensinamentos realizados pelos enfermeiros, compondo um fato importante, pois na 
maioria das vezes, na atividade educativa, o profissional pode não perceber estar 
usando uma linguagem científica, a qual somente os profissionais da área possuem 
conhecimento. Essa fase da construção do roteiro do curso, foi realizada com a 
orientação da pesquisadora no planejamento e organização desse conteúdo, com foco 
na capacitação para o autocuidado de pacientes com estomia intestinal. 
 
Resultados e Discussões 

 
A construção do roteiro de um curso educativo para capacitar pessoas com estomia 
intestinal com relação ao autocuidado compreende a construção de um saber técnico-
científico próprio, de procedimentos e técnicas utilizadas para o cuidado, portanto 
envolveu na sua elaboração a aplicação de uma intervenção sobre o outro por parte da 
equipe de enfermagem. Com isso, conseguiu abordar a qualidade de vida do paciente 
com estomia, apresentando tratamento ou desfecho específico da doença, com o 
propósito de planejamento e gerenciamento da assistência prestada aos pacientes. 
Desse modo, o roteiro foi capaz de apresentar estratégias no intuito de diminuir as 
principais dúvidas e dificuldades com relação a limpeza, a troca da bolsa coletora e a 
prevenção de complicações, o que possibilita o aumento da qualidade de vida do 
paciente, por meio da educação em saúde. As tecnologias educacionais do cuidado 
referem-se a um “conjunto sistemático de conhecimentos que torna possível o 
planejamento, a execução, o controle e o acompanhamento de um processo 
educacional” (BARTLE, et al., 2013), em que se faz necessário um educador e o 
educando, que na enfermagem correspondem respectivamente ao enfermeiro e à 
clientela. Dessa forma, os enfermeiros possuem um papel essencial nos serviços de 
saúde no tocante a educação e cuidados da equipe de enfermagem. Os estudos de 
avaliação da satisfação desses cuidados são relevantes para direcionar e propor 
mudanças de forma a potencializar o alcance dos resultados. Na elaboração do roteiro, 
a enfermagem foi imposta como a principal atuante, intervindo nas diversas etapas do 
processo de ensino, trabalhando a educação em saúde e almejando a qualidade de vida 
e autocuidado desses pacientes nas consequências físicas e psicológicas, de acordo 
com a Teoria de Orem (2001). Dentre essas consequências, pode-se destacar: 
alteração no trânsito de eliminação de fezes, distúrbio na imagem corporal, disfunção 
sexual, depressão, isolamento social, dentre outros fatores que influenciam diretamente 
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na qualidade de vida das pessoas com estomia. A construção do roteiro comprovou a 
importância de multimídias para trabalhar a educação em saúde junto aos pacientes 
com estomia, e trouxe estratégias educacionais para necessidades físicas, psicológicas 
e sociais dessa clientela. Além disso, proporcionará uma melhora nos hábitos de vida 
dos pacientes com estomia e seus familiares, facilitando a vivência durante o 
diagnóstico e o tratamento, e possibilitando o retorno do paciente às suas atividades de 
rotina. A estruturação das ações possibilitou, ainda, o destaque do conhecimento clínico 
do enfermeiro, como também a necessidade do estabelecimento de uma relação 
próxima e de confiança com o paciente. Tendo isso em vista, é papel do enfermeiro 
identificar as necessidades do cliente com a devida sensibilidade e prontidão para saber 
ouvir, além da capacidade de adaptar a forma de fornecer informações individualmente 
a cada cliente, avaliando a realidade e as particularidades do indivíduo, e adaptando a 
linguagem a ser utilizada. Essas características são consideradas fundamentais para 
que o enfermeiro desenvolva o seu papel de educador em saúde, como também para o 
progresso das etapas da construção do curso. Por fim, a construção do roteiro se 
mostrou fundamental para o avanço da ciência na profissão de enfermagem, bem como 
para o avanço em melhorias no exercício do autocuidado segundo teoria de Orem, 
subsidiando, com segurança cada vez maior, as práticas de enfermagem no cuidado à 
pessoa com estomia intestinal. 
 
Conclusão 

 
O estudo possibilitou a construção de um roteiro de curso educativo para capacitar 
pessoas com estomia intestinal em relação ao seu autocuidado, o qual mostra-se como 
uma ferramenta de ensino-aprendizagem essencial para a equipe de enfermagem no 
cuidado com os pacientes com estomia, no que se refere as principais dificuldades com 
relação a limpeza, a troca da bolsa coletora e a prevenção de complicações. A 
construção do roteiro do curso trouxe estratégias educacionais para as principais 
necessidades físicas, sociais e psicológicas dos pacientes com estomia, e possibilitará 
a melhoria da vivência durante o tratamento no período pós-operatório, como também 
o retorno dessas pessoas às suas atividades de trabalho e lazer. 
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TÍTULO: Associação entre status de vitamina D e risco de desenvolver doença 

cardiovascular avaliado pelo Escore de Framingham em indivíduos com síndrome 

metabólica. 

Resumo 

 
Estima-se que indivíduos com síndrome metabólica (SM) têm a probabilidade três vezes 
maior de desenvolver doenças cardiovasculares (DCV). A vitamina D tem sido 
relacionada com a redução do risco de DCV. O estudo teve como objetivo avaliar o risco 
de desenvolver as DCV nos indivíduos com SM de acordo com o status de vitamina D, 
por meio do uso do Escore de Risco de Framingham (ERF). Estudo transversal, 
realizado com 161 indivíduos adultos, diagnosticados com SM. Foram realizadas as 
avaliações do risco cardiovascular, bioquímica e antropométrica do estado nutricional, 
como também foram coletadas informações acerca do tabagismo e uso de 
medicamentos. A maioria dos indivíduos apresentou quantidades de 25OHD no soro 
inferiores a 30,0ng/mL (60,8%), e 57,1% foram classificados com baixo risco de 
desenvolver DCV avaliado pelo ERF. Apesar de 60,8% dos indivíduos apresentarem 
valores inadequados de 25OHD no soro foi observado que não houve associação 
significativa entre o status de vitamina D inadequado e maior risco cardiovascular. Os 
resultados obtidos sugerem que na população estudada a vitamina D inadequada não 
é preditor para risco cardiovascular dos indivíduos com SM. 
 
 
Palavras-chave: Síndrome metabólica; Risco cardiovascular; Vitamina D. 

TITLE: Association between vitamin D status and risk of developing cardiovascular 

disease assessed by Framingham Score in individuals with metabolic syndrome. 

Abstract 

 
The evidence that individuals with metabolic syndrome (MS) are three times more likely 
to develop cardiovascular disease (CVD). Vitamin D has been linked to reduced risk of 
CVD. This study aims to assess the risk of developing CVD in individuals with MS 
according to vitamin D status, using the Framingham risk score (FRS). This is a cross-
sectional study conducted with 161 adults diagnosed with MS. Were performed 
cardiovascular, biochemical, and anthropometric risk assessments of nutritional status, 
as well as information on smoking and medication use was also collected. Most of those 
individuals had 25OHD in serum less than 30.0ng/mL (60,8%), and 57,1% were 
classified as having a low risk of developing CVD assessed by the FRS. Although 60,8% 
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of the individuals had inadequate serum 25OHD values, it was observed that there was 
no significant association between inadequacy vitamin D status and increased 
cardiovascular risk. The results obtained in the studied population suggest that 
inadequate vitamin D is not a predictor for cardiovascular risk of individuals with MS. 
 
 
Keywords: Metabolic syndrome; Cardiovascular risk; Vitamin D. 

Introdução 

A síndrome metabólica (SM) é caracterizada por um conjunto de três ou mais fatores de 
risco cardiovascular associados à deposição central de gordura e a resistência à 
insulina(SBC, 2005), sendo estes a hiperglicemia, hipertensão, baixa concentração de 
lipoproteína de alta densidade (HDL-c), obesidade abdominal e triglicerídeos elevados 
(FARIA et al., 2014). No mundo, estima-se que 20-25% da população adulta tem SM 
(IDF, 2006). Ao passo que no território brasileiro a prevalência é de 29,6% nos 
indivíduos com idade entre 19 a 64 anos (VIDIGAL et al., 2013). 
A SM pode ser influenciada por fatores genéticos e metabólicos, condições ambientais 
por meio dos distintos estilos de vida da população, como o nível de atividade física e 
consumo alimentar, os quais predispõem o desenvolvimento de obesidade, resistência 
à insulina, hipertrigliceridemia, hipertensão arterial e alterações no perfil lipídico 
(FALUDI et al, 2017). Essa síndrome pode estar relacionada a um aumento duplo da 
mortalidade geral. Estima-se que indivíduos com SM têm a probabilidade três vezes 
maior de desenvolver doenças cardiovasculares (DCV) em comparação daqueles sem 
SM(IDF, 2006). No mundo, as DCV são a principal causa de morte, responsável por 
aproximadamente 17,7 milhões de mortes (OPAS/OMS, 2017). Dados da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC), relatam que em uma década, entre 2006 a 
2016,ocorreram quase 3,6 milhões de óbitos por DCV, além disso as DCV são 
responsáveis pelo maior custo das internações hospitalares (SBC, 2020; BRASIL, 
2010). 
Alguns nutrientes têm sido associados com a SM, dentre estes a vitamina D que além 
de participar no metabolismo ósseo tem apresentado em diversos associação com a 
redução do risco de DCV (HINTZPETER et al., 2007; KENDRICK et al., 2009; SCRAGG 
et al., 1990). Parte superior do formulário 
Receptores de vitamina D estão presentes nas células β pancreáticas e nos tecidos 
sensíveis à insulina, incluindo tecido muscular esquelético (CHACKO et al., 2011). O 
status de vitamina D inadequado tem sido observado nos indivíduos com SM (WEI et 
al., 2015). A baixa concentração de vitamina D no soro tem apresentado associação 
negativa com os componentes da SM, como glicemia de jejum, hipertensão arterial e 
triglicerídeos (GODOLA, 2015; ORUC et al., 2017; BARBALHO et al., 2018). Outros 
estudos também demonstram que indivíduos com deficiência de 25OHD no soro estão 
predispostos ao maior risco cardiovascular e de desenvolver SM, resultando em um 
aumento significativo do risco de mortalidade por DCV (BARBALHO et al., 2018; 
PLUDOWSKI et al., 2013). 
O status adequado de vitamina D, avaliado pelos valores de 25OHD no soro, podem ter 
efeitos positivos em alguns componentes da SM, tais como: diminuição dos 
triglicerídeos, da resistência à insulina, dos agravos de DCV; e melhora no estado 
nutricional antropométrico (SALEKZAMANI et al., 2016; ROOSTA et al., 2018; AL-
SOFIANI et al., 2015). 
Existem diversas técnicas de predição precoce do risco de DCV que incluem condições 
relacionadas à hábitos de vida e variáveis cardiometabólicas. (SOUSA, 2016). Dentre 
os métodos de avaliação do risco cardiovascular, tem-se o Escore de Risco de 
Framingham (ERF), recomendado pela SBC como ferramenta para avaliação do risco, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2323 

 

e consiste em um conjunto de fatores para avaliação do risco cardiovascular dos 
indivíduos ao longo de 10 anos(SBC, 2016). 
Diante disso, se faz necessário avaliar o risco de desenvolver as DCV dos indivíduos 
com SM de acordo com o status de vitamina D por meio do uso do ERF, a fim de 
caracterizar o perfil dessa população quanto ao risco de desenvolver DCV, no qual pode 
ser útil tanto para os indivíduos na compreensão da importância da reeducação dos 
hábitos quanto na prática clínica, auxiliando na prevenção de desenvolver DCV. 
 
Metodologia 

 
Estudo transversal, desenvolvido com 161 indivíduos adultos (18-59 anos), com SM, de 
ambos os gêneros, selecionados no Ambulatórios de Endocrinologia do Hospital 
Universitário Onofre Lopes – HUOL (UFRN), sendo diagnosticados de acordo com o 
National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III - NCEP-ATP 
III(2001), modificado para glicemia (SBC, 2005), que incluem a presença de pelo menos 
três dos seguintes critérios: circunferência da cintura (CC) > 102 cm em homens e > 88 
cm em mulheres; triglicerídeos ≥ 150 mg/dL; HDL-c < 40 mg/dL em homens e < 50 
mg/dL em mulheres; pressão arterial ≥ 130 mmHg e/ou ≥ 85 mmHg ou uso de anti-
hipertensivo e glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL ou uso de hipoglicemiante oral. O estudo 
base intitulado "Status de vitamina D em pacientes com síndrome metabólica: 
diagnóstico e estratégias para suplementação na deficiência" foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do HUOL, CAAE nº 13699913.7.0000.5292. 
Foram considerados como critérios de exclusão, os indivíduos em uso de insulina 
glicocorticoides nos últimos três meses, suplementados com cálcio e/ou vitamina D e 
derivados nos últimos 30 dias, e em tratamento com fármacos antiepilépticos ou 
rifampicina, como também os indivíduos com alterações da função renal e hepática 
(renal: clearance estimado pelo MDRD < 60 mL/min; hepática: valores três vezes acima 
da faixa de referência das transaminases), insuficiência cardíaca descompensada e em 
estado de gravidez ou lactação. 
Os indivíduos que atenderam aos critérios de inclusão pré-estabelecidos foram 
convidados a participarem de forma voluntária e informados quanto aos objetivos da 
pesquisa, assegurados quanto a confidencialidade dos dados e da identidade dos 
participantes, bem como do direito a se retirar a qualquer momento, e assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 
ANÁLISE DO STATUS DE 25OHD 
A dosagem sérica de 25OHD foi realizada utilizando o método da quimioluminescência. 
Foi considerado status de vitamina D deficiente, os indivíduos com 25(OH)D < 20 ng/mL 
no soro; insuficiente ≥ 20 < 30 ng/mL e suficiente ≥ 30 ng/mL (HOLICK et al., 2011). 
ANÁLISE DO PERFIL LIPÍDICO E GLICEMIA 
Foram coletadas as amostras de sangue dos indivíduos, em jejum de 12h, através da 
punção venosa Os parâmetros bioquímicos da glicemia de jejum, HDL-c, LDL-c, 
triglicerídeos e colesterol total foram determinados utilizando o kit de análise da Wiener 
lab® (Wiener Lab Group, Argentina) em equipamento automatizado (CMD800iX1). As 
referências adotadas para o perfil lipídico seguiram os critérios do NCEPATPIII(2001): 
HDL-c < 40 mg/dL para os homens e < 50 mg/dL para as mulheres; colesterol total ≥ 
200 mg/dL; triglicerídeos ≥ 150 mg/dL; LDL-c ≥ 130 mg/dL . Enquanto, para glicemia de 
jejum ≥ 100 mg/dL. 
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E DA PRESSÃO ARTERIAL 
Como parâmetro de avaliação foi utilizado o índice de massa corporal (IMC). A 
classificação do IMC foi de acordo com a World Health Organization – WHO (2000). A 
CC foi mensurada, em duplicata por um único avaliador e a classificação dos pontos de 
corte foi determinada de acordo com os critérios preconizados pelo NCEP-ATP III 
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(2001). A avaliação da pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) 
foi efetuada conforme os procedimentos estabelecidos pela 7ª Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial(SBC, 2016). 
HÁBITOS DE VIDA E DADOS PESSOAIS 
Foram coletados dados como idade, sexo e hábitos de vida dos indivíduos, incluindo 
informações sobre o tabagismo e uso de medicamentos. Os participantes responderam 
ao um questionário, no qual o tabagismo foi avaliado conforme a quantidade “de uso na 
vida”. 
AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR 
Os participantes foram classificados quanto ao risco de desenvolver DCV por meio da 
aplicação do ERF que mede a pontuação da idade, sexo, LDL-c, HDL-c, tabagismo, 
diabetes mellitus e pressão arterial (BRASIL, 2006). O risco absoluto de DCV no 
percentual superior a 10 anos foi categorizado como de baixo risco <10%, risco 
intermediário 10-20% e alto risco > 20%. 
ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Na análise das variáveis contínuas foi realizado o teste Teste de Kolmogorov-Smirnov 
para avaliar a normalidade de distribuição dos dados e posteriormente calculado a 
média e desvio-padrão (DP) ou mediana (intervalo interquartil), quando apropriado. As 
frequências absolutas e relativas foram calculadas para as variáveis binárias e 
categóricas. O teste Quiquadrado foi usado para. estabelecer associação entre o status 
de 25OHD no soro e ERF. Para isso, o status de 25OHD foi agrupado em duas 
categorias, ou seja, em “inadequado” (deficientes e insuficientes) e “adequado” 
(suficientes). Enquanto no ERF agrupou-se as categorias “risco intermediário” e “alto 
risco cardiovascular”, originando a categoria “risco elevado”, resultando em duas 
categorias: “baixo risco” e “risco elevado”. O nível α de significância considerado foi de 
5% (ou P < 0,05, bicaudal) para todas as análises. Foi utilizado o software SPSS 20.0. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dos 161 indivíduos adultos, a maioria era do sexo feminino (79,5%), com média de idade 
de 45 (9,3) anos. A mediana do IMC foi de 32,7 (29-40) kg/m². e a da CC foi de 102,5 
(96-114) cm. A média de LDL-c foi de 136,0 (49,9) mg/dL e a mediana do colesterol total 
foi 202,0 (167-231) mg/dL. 
A mediana de vitamina D (25OHD) entre os participantes foi de 29,7 (21-34) ng/mL, 
resultando em 18,6% com status deficientes, 42,2% insuficiente e 39,1% suficiente. Na 
avaliação do risco cardiovascular aplicando o ERF, foram classificados 57,1% dos 
indivíduos com baixo risco, 25,5% com risco intermediário e 17,4% apresentou alto 
risco. Ao agrupar os indivíduos com status deficientes e insuficientes, a maioria dos 
participantes apresentou valores inadequados de 25OHD no soro (60,8%). E ao agregar 
os indivíduos com risco intermediário e alto risco, obteve-se em 42,9% dos indivíduos 
com risco elevado de desenvolver DCV. De acordo com a razão da prevalência 
calculado, não houve associação significativa entre ter vitamina D inadequada e maior 
risco cardiovascular avaliado pelo ERF (p= 0,514). 
No presente estudo os componentes antropométricos e as variáveis bioquímicas 
apresentaram valores alterados, isso se deve provavelmente ao fato da amostra 
estudada ser composta por indivíduos com SM. Da mesma forma, em outro estudo com 
indivíduos com SM foi relatado dados semelhantes (ALKHATATBEH, 2017). 
O IMC e a CC indicaram o diagnóstico de obesidade nos indivíduos. Por ser a medida 
antropométrica que melhor correlaciona o acúmulo de tecido adiposo, a CC, identifica 
mais fortemente a possibilidade de apresentar desordens metabólicas como DCV 
(BARBOSA et al, 2006). Além disso, sabe-se que o excesso de peso contribui para 
concentrações mais elevadas de colesterol total, baixas concentrações de HDL-c, 
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hipertensão arterial e hiperglicemia, os quais são considerados fatores de risco para o 
desenvolvimento de DCV (FALUDI et al, 2017). 
Em se tratando do perfil lipídico, os resultados identificaram medianas elevadas das 
concentrações de colesterol total, triglicerídeos e baixa concentração de HDL-c. 
Mediante o HDL-c atuar na extração e esterificação do colesterol da célula promovendo 
o transporte para fígado, a baixa concentração nos indivíduos indica uma retenção de 
colesterol nos vasos sanguíneos, logo, um maior risco de desenvolver DCV (FALUDI et 
al, 2017). 
Ao avaliar a PAS e PAD foi possível observar que apesar de 105 indivíduos (62,5%) 
fazerem uso de anti-hipertensivos, os mesmos apresentaram valores acima do 
recomendado A hipertensão arterial é um dos principais contribuintes para o 
desenvolvimento de DCV sendo o componente da SM mais prevalente nos estudos 
(PIMENTA; CALDEIRA, 2014; BARBOSA et al., 2010; AMBROSIM, 2014). Isto sugere 
que não apenas a terapia farmacológica influencia na redução da pressão arterial, como 
também a adoção de hábitos saudáveis como a redução da gordura visceral, a dieta 
hipossódica e balanceada, o aumento do consumo de frutas e verduras, a redução do 
consumo de bebidas alcoólicas, a realização de exercícios físicos, a 
cessação/atenuação do tabagismo e a substituição da gordura saturada por poli-
insaturados e monoinsaturados (CASTRO; ROLIM; MAURICIO, 2005). 
O percentual de baixo risco cardiovascular nos indivíduos foi menor do que a 
prevalência de 84% apresentado em outro estudo (VASSALLE, 2017). Ressalta-se que 
a predominância da categoria baixo risco pode ser explicado pelo fato de a população 
estudada ser acompanhada em ambulatório de endocrinologia e por nutricionista, que 
pode influenciar nos hábitos de vida. Talvez, se o instrumento fosse aplicado na 
população sem acompanhamento, esses dados apresentassem outra conformação. 
A maioria dos indivíduos era fumantes. No entanto, foram observadas limitações do 
próprio instrumento utilizado no estudo, o ERF, o qual não considera a existência dos 
malefícios ocasionado pelo tabagismo nos indivíduos ex-fumantes, nem a utilização de 
medicamentos hipolipemiantes ou informações relacionadas à prática de atividade 
física, além de não avaliarem o histórico familiar. Tais limitações podem ocasionar um 
viés na avaliação do risco cardiovascular. (SOUSA, 2016). 
Uma elevada prevalência da deficiência sérica de 25OHD em pacientes diagnosticados 
com SM têm sido demonstradas em outros estudos (ALKHATATBEH, 2017; BOTELLA-
CARRETERO et al., 2007; MIÑAMBRES et al., 2012; ZAROONI, 2019). Enquanto os 
achados do estudo atual apresentaram 18,6% de indivíduos com deficiência, 42,2% com 
insuficiência e 39,1% com concentrações suficientes. Essas mudanças no status de 
vitamina D podem ser explicadas pela variação da exposição solar, localização 
geográfica e tipo de vestuário que muitas vezes são influenciados por padrões culturais 
e/ou religiosos (ZAROONI, 2019). 
Um estudo de coorte com 2,607 indivíduos saudáveis acompanhados durante um tempo 
médio de 8,5 anos, observou que a deficiência de 25OHD no soro foi associado ao 
aumento do risco cardiovascular e que também a adição do status de 25OHD do soro 
ao ERF melhorou a classificação de 21,79% de indivíduos com diabetes mellitus do tipo 
2 (HEIDARI, 2015). Outro estudo constatou uma correlação positiva entre a 
concentração de 25OHD sérica e a pontuação do ERF, em 12,437 indivíduos dos 
Emirados de Abu Dhabi (ZAROONI et al, 2019). Esses resultados diferem do presente 
estudo. Apesar desse estudo não ter apresentado associação entre o status de vitamina 
D e maior risco cardiovascular deve haver uma vigilância em indivíduos com SM 
deficientes em vitamina D. 
Ressalta-se que vários estudos demonstraram a importância da adequação da 25OHD 
no soro nos indivíduos com SM, haja visto que está sendo esclarecido na literatura os 
benefícios da vitamina D nos componentes dessa síndrome (SALEKZAMANI et al., 
2016; ROOSTA et al., 2018; AL-SOFIANI et al., 2015), como também a deficiência 
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demonstra uma contribuição para a mortalidade e eventos cardiovasculares em 
diferentes populações (WANG et al., 2012; SCHOTTKER et al., 2014). 
 
 
Conclusão 

 
A vitamina D inadequada não deve ser considerado como único preditor isolado para 
afirmar risco cardiovascular dos indivíduos com SM. Entretanto, a frequência de 
inadequação de vitamina D nesta população deve ser considerada, visando a correção 
desse nutriente frente aos benefícios associados aos componentes da SM. 
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Tabela 1. Características gerais dos indivíduos. 
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Tabela 2. Variáveis clínicas e bioquímicas dos indivíduos. 
 

 
Tabela 3. Risco cardiovascular de acordo com o status de vitamina D dos indivíduos. 
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TÍTULO: VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO COM AS ETAPAS DO PROCESSO DE 

ENFERMAGEM PARA PESSOAS VIVENDO COM AIDS 

Resumo 

Introdução: O instrumento assistencial pautado em uma teoria e taxonomias de 
enfermagem específico a pessoas vivendo com aids possibilita um cuidado 
sistematizado. Objetivo: Construir um instrumento com as etapas do processo de 
enfermagem para pessoas vivendo com aids. Método: Trata-se de um estudo 
metodológico. O instrumento foi elaborado e categorizado conforme as Necessidades 
Humanas Básicas de Wanda Horta e utilizou as taxonomias de enfermagem NANDA-I, 
NIC e NOC. Para operacionalizar as etapas do histórico e diagnósticos de enfermagem 
optou-se por realizar uma scoping review. Para construção dos resultados e 
intervenções de enfermagem utilizou-se as taxonomias NOC e NIC, sendo os resultados 
elencados sugeridos para mensurar a resolução do diagnóstico conforme NOC e as 
intervenções prioritárias constantes na NIC, além de incluídas intervenções e resultados 
considerados relevantes pelos pesquisadores. Resultados: 52 estudos embasaram o 
histórico e diagnósticos de enfermagem. O histórico agrupa-se em seis categorias e 
trinta e duas subcategorias, elencou-se 111 diagnósticos, 240 resultados e 318 
intervenções de enfermagem. Conclusão: O instrumento contribui para um 
direcionamento sistematizado da assistência prestada a pessoa vivendo com aids. O 
instrumento será posteriormente submetido à validação com juízes. 
 
Palavras-chave: Aids. Processo de Enfermagem. Terminologia Padronizada em 

Enfermagem 

TITLE: VALIDATION OF INSTRUMENT WITH THE STAGES OF THE NURSING 

PROCESS FOR PEOPLE LIVING WITH AIDS 

Abstract 

Introduction: The assistance instrument based on a theory and taxonomies of nursing 
specific to people living with AIDS enables systematic care. Objective: To build an 
instrument with the steps of the nursing process for people living with AIDS. Method: 
This is a methodological study. The instrument was designed and categorized according 
to the Basic Human Needs of Wanda Horta and used the nursing taxonomies NANDA-
I, NIC and NOC. To operationalize the stages of nursing history and diagnoses, a 
scoping review was chosen. To build the results and nursing interventions, the NOC and 
NIC taxonomies were used, the results listed being suggested to measure the resolution 
of the diagnosis according to the NOC and the priority interventions contained in the NIC, 
in addition to the interventions and results considered relevant by the researchers. 
Results: 52 studies supported the nursing history and diagnoses. The history is grouped 
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into six categories and thirty-two subcategories, listing 111 diagnoses, 240 results and 
318 nursing interventions. Conclusion: The instrument contributes to a systematic 
direction of the assistance provided to people living with AIDS. The instrument will later 
be submitted to validation with judges. 
 
Keywords: AIDS. Nursing Process. Theory. Standardized Nursing Terminology. 

Introdução 

A aids, considerada como estágio avançado da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV), pode causar imunodeficiência grave, associadas a infecções 
oportunistas e neoplasias (BRASIL, 2015). Desde o surgimento dos primeiros casos, a 
aids, provocou mais de 35 milhões de óbitos no mundo (OPAS, 2017), e, atualmente 
consiste em um dos grandes problemas contemporâneos de saúde pública mundial 
devido ao elevado número de pessoas infectadas (FARIA; SILVA, 2014; PERRUT et al., 
2014). 
Em 2017, foram contabilizadas 36,9 milhões de pessoas vivendo com o com HIV/aids 
(PVHA) em todo o mundo. Nesse mesmo ano, cerca de 1,8 milhão de pessoas foram 
infectadas, e 940 mil tiveram o óbito relacionadas a AIDS. Enquanto apenas, 21,7 
milhões de pessoas tinham acesso ao tratamento (UNAIDS, 2018). 
No Brasil, o número chega a 882.810 casos notificados de aids, em 2017, com uma 
média anual de 41,1 mil casos de aids, nos últimos cinco anos (BRASIL, 2018). Embora 
muito tenha sido alcançado e realizado na luta contra o HIV/aids, ainda há um longo 
caminho a percorrer no que se refere às metas do UNAIDS para 2020, que incluem 
alcançar e estabelecer medidas efetivas de prevenção (UNAIDS,2018). 
Nesse contexto, tem-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), como 
forma de subsidiar as ações de enfermagem e apoiar a tomada de decisão com 
eficiência e autonomia, contribuindo para a promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde dos indivíduos (AMANTE; ROSSETTO; SCHINEIDER, 2009; 
GARCIA; NÓBREGA, 2009) 
Conforme a resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2009) 
a SAE deve ser aplicada em todas as instituições de saúde, proporcionando a 
organização do trabalho do enfermeiro por meio do processo de enfermagem (PE). O 
PE consiste em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: Coleta 
de dados de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem (DE); Planejamento de 
Enfermagem; Implementação e Avaliação de Enfermagem, que vão auxiliar a prática 
assistencial (COFEN, 2009). 
Para o desenvolvimento desse instrumento metodológico, o PE utiliza como suporte 
teórico sistemas de classificação, os mais utilizados são: NANDA International (NANDA 
l), Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), Classificação dos Resultados 
de Enfermagem (NOC) e a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 
(CIPE®) (MELO; ENDERS, 2013). 
Tendo em vista a escassez de instrumentos assistenciais específicos a PVHA que 
auxiliem nesse cuidado, a relevância do presente trabalho, portanto, consiste na 
possibilidade de oferecer subsídios teóricos e um instrumento direcionado aos 
profissionais assistenciais de enfermagem no cuidado a pessoas com aids durante o 
período internação, de modo a contribuir para a maior sobrevida e melhoria da qualidade 
de vida desses pacientes, visando à promoção da saúde e prevenção de agravos. 
Assim, o estudo objetivou construir um instrumento com as etapas do processo de 
enfermagem para pessoas vivendo com aids à luz da Teoria das Necessidades 
Humanas Básicas de Wanda Horta. 
 
Metodologia 
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Trata-se de um estudo metodológico, no qual se propõe a construir um instrumento com 
as etapas do processo de enfermagem para pessoas vivendo com aids. Para a 
construção do instrumento que vislumbre as fases do processo de enfermagem foram 
utilizadas as taxonomias NANDA Internacional, NIC e NOC com vistas à uniformização 
da linguagem, sendo o instrumento construídos com base nas necessidades humanas 
básicas de Wanda Horta (1979). 
A construção do histórico de enfermagem e identificação dos diagnósticos de 
enfermagem foi operacionalizada por meio da scoping review, sendo esta desenvolvida 
com base nas recomendações do Joanna Briggs Institute (THE JOANNA BRIGGS 
INSTITUTE, 2015) e PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) (TRICCO 
et al., 2018). Sendo desenvolvido em cinco etapas: 1) identificação da questão de 
pesquisa; 2) identificação de estudos relevantes; 3) seleção dos estudos; 4) extração de 
dados, separação, sumarização e relatório de resultados; 4) comunicação dos 
resultados (ARKSEY; O’MALLEY L, 2005; LEVAC; COLQUHOUN, O’BRIEN, 2010). 
Sendo as mesmos registradas conforme números: https://osf.io/vgk7c e 
https://osf.io/57wxk. 
Aplicou-se a mnemônica Participante, Conceito e Contexto (PCC) para construir a 
questão de pesquisa da scoping review do histórico de enfermagem, em que 
Participante corresponde a “pessoas vivendo com aids”, Conceito “histórico de 
enfermagem” e o Contexto o “serviço de saúde”. O estudo foi norteado pela questão: 
“Quais os itens que devem conter no histórico de enfermagem para pessoas vivendo 
com HIV/aids no atendimento nos serviços de saúde?” 
Da mesma forma utilizou-se a mnemônica PCC para a scoping review dos diagnósticos 
de enfermagem, sendo Participante “pessoas vivendo com aids”, Conceito “diagnóstico 
de enfermagem” e o Contexto o “serviço de saúde”. Sendo elaborada a questão: “Quais 
os diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional em pessoas vivendo aids nos 
serviços de saúde?” 
Em seguida, estipularam-se os seguintes critérios de inclusão para scoping review do 
histórico de enfermagem: artigos oriundos de estudos primários, secundários, 
dissertações e teses disponíveis na íntegra que contemplem o processo de enfermagem 
voltado a pessoas vivendo com aids, sem limite temporal, em qualquer idioma e que 
respondam à pergunta de pesquisa. Foram excluídas, reflexões, relatos de experiência, 
editoriais, resumos publicados em anais de eventos científicos. 
Já em relação aos critérios de inclusão da scoping review dos diagnósticos de 
enfermagem: artigos oriundos de estudos primários, secundários, dissertações e teses 
disponíveis na íntegra que comtemple os DE da NANDA-I, sem limite temporal, em 
qualquer idioma e que respondam à pergunta de pesquisa. Foram excluídas, reflexões, 
relatos de experiência, editoriais, resumos publicados em anais de eventos científicos. 
Definiu-se a seguinte estratégia de busca para a scoping review do histórico de 
enfermagem: (“people living with AIDS” OR “acquired immunodeficiency syndrome”) 
AND (“nursing historic” OR “nursing data collection” OR “data collection” OR 
“anamnesis” OR “physical examination” OR “nursing process” OR “nursing consultation” 
OR “office nursing” OR “nursing care” OR “patient care”) AND (“health services”). 
A estratégia de busca para scoping review do diagnósticos de enfermagem foi realizada 
da seguinte forma: ("people living with AIDS" OR "acquired immunodeficiency 
syndrome") AND ("nursing diagnosis") AND ("health services"). 
Após seleção da estratégia de busca foi realizada uma busca referente a scoping review 
do histórico de enfermagem no período de 17/01/19 a 27/05/19 e 28/05/19 a 30/06/19 
para a scoping review dos diagnósticos de enfermagem nas bases de 
dados/bibliotecas/bancos de dados/buscador acadêmico CINAHL, PubMed, Web of 
Science, Scopus, Cochrane, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de 
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Enfermagem (BDENF), Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências de Saúde (IBECS), 
Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, DART-Europe, Electronic Theses Online 
Service (EThOS), South African National ETD Portal, Theses Canada, Repositório 
Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), Cybertesis, Trove, Digitala 
Vetenskapliga Arkivet (DiVA), New Zealand theses, Google Scholar, Open Access 
Theses and Dissertations (OATD). 
A triagem dos materiais foi por meio da leitura de título e resumo, posteriormente foram 
excluídos os duplicados, em seguida os selecionados foram lidos na íntegra, após a 
referida leitura incluíram-se os estudos pertinentes aos critérios adotados supracitados. 
Os dados foram extraídos conforme protocolo, inseridos numa planilha no Microsoft 
Excel, sendo os diagnósticos de enfermagem organizados por ordem alfabética. 
Após a seleção dos diagnósticos de enfermagem por meio da scoping review, foi 
realizado o mapeamento cruzado com diagnósticos de enfermagem selecionados e a 
NANDA-I 2018-2020. Para os diagnósticos que não constavam na versão atual 
resultante do mapeamento, realizou-se consultas nas versões 2015-2017, 2012-2014, 
2009-2011, com objetivo de verificar se havia mudança no rótulo diagnóstico, após 
verificado que o rótulo havia sido alterado, atualizou-se o referido rótulo e procedeu-se 
com a consulta na versão atual para verificar se o diagnóstico constava. 
Em relação aos resultados de enfermagem, foram incluídos os sugeridos para mensurar 
a resolução do diagnóstico conforme o livro NOC (JOHNSON et al., 2016). Já para as 
intervenções, selecionou-se as prioritárias descritas no capítulo das ligações da NIC e 
NANDA-I (BULECHEK et al., 2016). Além de incluídas intervenções e resultados 
considerados relevantes pelos pesquisadores para cada DE. 
É importante ressaltar que em virtude do contexto atual de pandemia não foi possível 
validar o instrumento, no entanto já está em andamento a seleção e convite dos juízes 
para validação online que será realizada em breve. 
 
Resultados e Discussões 

 
A pesquisa identificou 194.195 estudos na scoping review do histórico de enfermagem. 
Destes, 59 foram selecionados mediante leitura do resumo, 29 foram excluídos por 
serem duplicados; 19 excluídos segundo os critérios de elegibilidade; 16 selecionados 
após leitura integral do texto. 
  
Em relação ao resultado da scoping review dos diagnósticos de enfermagem, foram 
identificados 201 estudos. Dentre os quais, 44 selecionou-se por leitura do título e 
resumo; 7 excluídos por duplicação; 1 excluído conforme os critérios de elegibilidade; 
36 selecionados após leitura integral do texto. Sendo selecionados 136 diagnósticos de 
enfermagem da NANDA Internacional. 
  
Após o mapeamento cruzado e consulta as versões anteriores da NANDA Internacional, 
111 diagnósticos de enfermagem compuseram o estudo baseado em 32 pesquisas. 
  
No tocante ao histórico de enfermagem, construído com base nos 16 estudos da scoping 
review, possui dados relacionados a identificação; a história clínica; necessidades 
psicobiológicas; necessidades psicossociais; necessidades psicoespirituais; exames 
laboratoriais.  
O referido histórico agrupa-se em seis categorias e trinta e duas subcategorias. Sendo 
elas: 

• Identificação: traça-se o perfil do usuário, por meio de dados de sua 
identificação; 
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• História clínica: investiga-se doença atual, detalhando os aspectos importantes 
como: antecedentes, o ano do diagnóstico de HIV e da aids, a forma de 
exposição e se há queixas. 

• Necessidades psicobiológicas: foi elaborada com dezoito subcategorias 
baseadas na teoria de Wanda Horta: oxigenação; hidratação/regulação 
eletrolítica e hidrossalina; nutrição; eliminação; sono e repouso; exercício e 
atividade física; sexualidade; locomoção/mecânica corporal/motilidade; cuidado 
corporal; integridade cutâneo-mucosa/ integridade física; regulação térmica; 
regulação neurológica; regulação imunológica; crescimento celular; regulação 
vascular; percepção olfativa, visual, auditiva, tátil, gustativa e dolorosa; 
abrigo/ambiente; terapêutica. 

• Necessidades psicossociais: dividida em doze subcategorias: segurança; amor; 
liberdade/participação; comunicação; criatividade; aprendizagem (educação à 
saúde); gregária/recreação/lazer; espaço; orientação no tempo/espaço; 
aceitação; auto-realização/auto-estima/auto-imagem; atenção. 

• Necessidades psicoespirituais: com uma subcategoria que diz respeito a 
religiosidade e espiritualidade do indivíduo. 

• Exames laboratoriais: principais exames laboratoriais. 

No que concerne aos diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem, estes 
foram organizados conforme as três categorias de necessidades humanas básicas de 
Wanda Horta. Dos quais elencou-se o seguinte quantitativo por categoria: 
  
Diagnósticos de enfermagem: 

• Necessidades psicobiológicas: elencados 70 
• Necessidades psicossociais: elencados 35 
• Necessidades psicoespirituais: elencados 6 

Resultados de enfermagem: 

• Necessidades psicobiológicas: 127 
• Necessidades psicossociais: elencados 89 
• Necessidades psicoespirituais: elencados 24 

Intervenções de enfermagem: 

• Necessidades psicobiológicas: elencados 230 
• Necessidades psicossociais: elencados 81 
• Necessidades psicoespirituais elencados 7 

As pessoas vivendo com aids (PVA) possuem complexas e variadas necessidades, 
deste modo, a elaboração de um instrumento que viabilize o processo de enfermagem 
direcionado a esta clientela prever a operacionalização do PE de forma facilitada para 
os profissionais, respeitando a sistematização da enfermagem, promovendo um cuidado 
mais seguro. 
Os itens identificados acima foram elaborados com intuito de atender as necessidades 
das PVHA. Iniciando-se pelas necessidades psicobiológicas deste público, é de suma 
importância verificar necessidades como a de oxigenação, uma vez que são 
mais afetadas por algumas patologias respiratórias, como a tuberculose e pneumonias 
(SILVA, 2000), além de estudos que mostram que 41% de pacientes com HIV/aids 
apresentam problemas pulmonares durante o curso da doença (MURRAY et al., 1984). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2336 

 

O DE padrão respiratório ineficaz, é identificado em cerca de 85% das PVHA (SILVA et 
al.,2009), justifica-se pelo fato supracitado de que essa população pode ter inspiração 
e expiração prejudicadas por diversas doenças oportunistas do sistema respiratório 
(ROCHA, 2017). 
No que se refere à necessidade hidratação e nutrição, salienta-se que infecção por HIV 
pode interferir a ingestão alimentar disfagia. Além da possibilidade de desenvolver 
lesões anatômicas, como monilíase oral (que dificulta a mastigação), esofagites, e 
infecções intestinais causada por agentes oportunistas, como E. coli e C. difficile, nestes 
casos diminui-se a absorção de nutrientes e provoca diarreia (KOTLER, 2004). 
Deste modo, afeta o equilíbrio hídrico e eletrólito ocasionadas por perda de água 
corporal, sendo assim importante verificar a hidratação/regulação eletrolítica dos 
pacientes. Sendo os DE relacionados à hidratação em PVHA: volume de líquidos 
deficiente; risco de desequilíbrio eletrolítico; mucosa oral prejudicada; volume de 
líquidos excessivo. 
Atentar-se a nutrição é imprescindível para evitar a desnutrição, principalmente a perda 
de peso corporal; minimizar os sintomas e prevenir as infecções do HIV e as 
oportunistas; além de melhorar a tolerância ao tratamento antirretroviral; ajudar a manter 
a composição corporal; promovendo melhor qualidade de vida (WHEELER et al., 1998; 
KOETHE; HEIMBURGER, 2010). Os DE relacionados a necessidade nutrição foram: 
nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais; diarreia; déficit no 
autocuidado para alimentação; deglutição prejudicada; dentição prejudicada; náusea. 
No que diz respeito às eliminações, PVHA têm fatores de risco para desenvolvimento 
de Infecções do Trato Urinário (ITUs), pela relação direta com a queda dos níveis dos 
linfócitos CD4+16 (LOPES; TAVARES, 2005). E, as frequências de eliminações 
intestinais podem estar excessivas (SOUZA NETO et al., 2019). Sendo os principais DE 
relacionados a esta necessidade: retenção urinária; risco de incontinência urinária de 
urgência; risco de constipação; constipação; incontinência intestinal. 
No que tange a qualidade de sono de PVHA, são relatadas queixas frequentes de 
distúrbios de sono, como a insônia. A má qualidade do sono pode afetar diretamente na 
adesão à TARV, em transtornos de ansiedade, estresse e fadiga. Outro fato relevante 
é que há associação da má qualidade do sono em infecções por HIV com maior carga 
viral, pois a piora do estado imunológico pode acarretar em sintomas físicos de dor, 
febre, tosse, dispneia, suor noturno e diarreia, alterando os hábitos de sono (ROBBINS 
et al., 2004; FERREIRA; CEOLIM, 2012), dessa forma o DE: distúrbio no padrão de 
sono, é comum para PVHA. 
Fatores como exercício e atividade física trazem melhorias da qualidade de vida global 
das PVHA, pois essa prática está diretamente relacionada a menores possibilidades de 
comorbidades derivadas do uso da TARV, além de possuírem potencial de reduzir 
sintomas, redução de anormalidades cardiovasculares e metabólicas e trazem 
melhorias de bem-estar psicológico (LIMA et al., 2017; MOTA et al., 2020;). O “risco de 
intolerância à atividade” é também um DE comum pois está relacionado à insuficiência 
de energia fisiológica ou psicológica. 
A sexualidade também consiste em um ponto significativo a ser investigado, uma vez 
que se percebe dificuldades vivenciadas em PVHA, como: o medo de transmitir o HIV 
ao parceiro, o rebaixamento do desejo sexual, impotência sexual; ansiedade; humor 
rebaixado etc (SÁ; SANTOS, 2018). Por esse motivo o profissional de enfermagem 
deve-se atentar-se aos mecanismos de enfrentamento utilizados pelos pacientes. Os 
principais DE relacionados à sexualidade de PVHA são: disfunção sexual; padrão de 
sexualidade ineficaz. 
Dentre os cuidados corporais, fatores que podem propiciar sintomatologias em PVHA 
incluem a falta de higiene oral, pois a saúde bucal se mostra fundamental, uma vez que 
há maior probabilidade de infecções que geram situações dolorosas, que dificultem a 
alimentação, interferindo diretamente na qualidade de vida do indivíduo (AL-SANDOOK 
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et al., 2013). E, a higiene do couro cabeludo pode acarretar em seborreia, por acúmulo 
de sujidade no couro cabeludo, e também outras infecções sintomáticas do couro 
cabeludo pela presença da Malassezia sp, um fungo que afeta a pilosidade capilar, e 
pode estar mais presente em pessoas vivendo com aids, devido à imunidade 
comprometida (SAMPAIO, et al., 2011). DE relacionados como: déficit no autocuidado 
para banho; déficit no autocuidado para higiene íntima. 
Respostas inflamatórias sistêmicas em PVHA, podem influenciar diretamente 
na integridade cutâneo-mucosa/integridade física e a mecânica corporal, pois afeta o 
processo anabólico fisiológico, no qual leva a uma fase catabólica intensa, com perda 
de massa muscular e um quadro de grande fraqueza muscular, falta de força física, 
prostração e astenia (KING; CLANTON; LAITANO, 2015). Deste modo, é importante 
atentar-se também ao abrigo/ambiente em que o paciente está inserido, para evitar-se 
riscos de quedas. 
No que concerne aos DE voltados à necessidade integridade física foram elencados no 
instrumento: integridade da pele prejudicada; integridade tissular prejudicada; risco de 
lesão; risco de lesão por pressão. Quanto a mecânica corporal foram os DE: 
deambulação prejudicada; risco de trauma; mobilidade física prejudicada; mobilidade no 
leito prejudicada; fadiga. 
A regulação térmica interna alterada, principalmente com casos de hipertermia, podem 
estar associadas com a imunocompetência deficiente, sendo assim, as PVHA estão 
mais vulneráveis a infecções e submetidas aos riscos inerentes à hospitalização, como: 
antibioticoterapia inadequada; a realização de procedimentos invasivos podem 
potencializar novas infecções (FARIA; SILVA, 2013; SILVA et al,. 2016). Tendo o DE 
para essa necessidade em PVHA: hipertermia. 
No que concerne à regulação neurológica, a infecção avançada pelo HIV pode iniciar 
um processo neuropático, podendo acarretar em miopatias, polineuropatias e fraqueza 
neuromuscular, além de algumas infecções oportunistas que podem afetar o sistema 
nervoso (SOUZA NETO et al., 2017). A regulação vascular pode estar alterada em 
PVHA por diversos fatores, como anemias decorrentes do uso da TARV, a fragilidade 
capilar por uma deficiência nutricional, prejudicando a perfusão vascular (FARIA; SILVA, 
2013). Para essa necessidade, elencou-se os DE: confusão aguda, Risco de perfusão 
tissular cerebral ineficaz e Memória prejudicada. 
O acompanhamento da regulação imunológica de PVHA se torna crucial para avaliar 
o paciente, pois o status imunológico vai indicar se a carga viral encontra-se 
estabilizada, inferior (<50 cópias), verifica-se também se os LTCD4+ em nível superior 
a <500 cél/mm³ (FURINI et al., 2016), se houve coinfecção ou doenças oportunistas. 
Um importante DE para necessidade regulação imunológica foi o de “risco de infecção”, 
que é altamente evidenciado em PVHA (SILVA et al., 2009). 
Para o controle da carga viral, e aumento dos linfócitos TCD4+ faz-se necessário o uso 
de antirretrovirais (BRASIL, 2019). É importante o registro dos esquemas 
medicamentosos para evitar-se resistência viral e utilizar o mais adequado para cada 
caso. 
Além das necessidades físicas e biológicas, a prática da enfermagem deve 
compreender as necessidades sociais e espirituais de cada cliente, enxergando-os de 
forma holística, para que se torne possível traçar um plano de cuidados mais resolutivo 
e de qualidade (MARQUES, 2016). 
As necessidades de segurança e comunicação dizem respeito a forma em que os 
indivíduos enfrentam a doença. Por vezes, as PVHA são vítimas de discriminação, 
levando-os, por muitas vezes, a omitir esta condição, a fim de evitar preconceitos e 
julgamentos, e, consequentemente corroborando em atitudes de isolamento social. Por 
conseguinte, é possível observar a prevalência significativa de distúrbios psíquicos nas 
pessoas que vivem com HIV, tais como: ansiedade, depressão e transtorno de humor 
(DIAS, 2020). 
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A ansiedade constitui em um dos diagnósticos de enfermagem mais frequentes em 
pacientes estudados, sendo sintomas psicológicos mais comuns nas PVHA (SILVA, et 
al., 2009; SILVA, 2020). Atrelado a ansiedade, o DE medo também é um sentimento 
bastante comum entre essa clientela (SILVA, et al., 2009). 
Por vezes o isolamento adotado por esse público, faz com que os mesmos passem 
maior parte do tempo em casa, desencorajados a realizar ações voltadas para 
recreação e lazer. Atividades dessa natureza podem ter impacto positivo no que 
concerne ao enfrentamento da doença, pois são capazes de promover um estado de 
bem-estar (BRITO, 2017). Sendo o “isolamento social” e o “risco de solidão” importantes 
DE para PVHA. 
Com relação aos itens amor e gregária do instrumento, comprova-se que o apoio e a 
participação da família reverberam de maneira positiva em todos os aspectos 
interligados aos indivíduos que convivem com o HIV, porém um dos maiores desafios 
destes sujeitos consiste no fato de que, o núcleo familiar, por vezes é o principal 
ambiente onde prevalece o preconceito e a estigmatização do paciente, o que pode 
contribuir mais uma vez com a dificuldade de aceitação e adesão ao tratamento (JESUS, 
et al., 2017). Destacam-se DE “processos familiares disfuncionais” e risco de solidão”. 
Além disso, investigar relações com parceiros sexuais é também de grande importância, 
pois estudos demonstraram que PVHA apresentam dificuldades em revelar o 
diagnóstico ao parceiro por medo de serem menosprezados ou abandonados, há 
também o medo de transmitir HIV para o parceiro, a insegurança e baixa auto-estima 
(SÁ; SANTOS, 2018). Indicando assim, os DE “risco de sentimento de impotência” e 
“tristeza crônica”. 
Dessa forma a assistência de enfermagem prestada a essa clientela deve ir além, os 
diagnósticos, bem como o plano de cuidados deve incluir não só o indivíduo, mas 
também família e parceiros, que desempenham papel importante desde a aceitação do 
diagnóstico até o sucesso na adesão ao tratamento (JESUS et al., 2017). 
No que tange ao quesito autoestima desses pacientes, segundo Castriguini et al. (2013) 
existe uma vulnerabilidade a baixa autoestima nas pessoas que convivem com o vírus, 
podendo ser consequência do isolamento social, afetivo, falta de apoio no núcleo 
familiar e da depressão, situações amplamente citadas na literatura quando se trata da 
saúde biopsicossocial das pessoas que convivem com o vírus. São DE elencados neste 
quesito: risco de baixa autoestima situacional; risco de baixa autoestima crônica; baixa 
autoestima crônica; baixa autoestima situacional; regulação do humor prejudicada; 
distúrbio da imagem corporal. 
Além disso, a junção dos sentimentos supracitados de ansiedade, medo e nervosismo, 
muitas vezes atrelado à falta de conhecimento, podem gerar dificuldade na aceitação 
da doença, o que pode repercutir de forma negativa na adesão ao tratamento 
(RODRIGUES; MAKSUD, 2017). Sendo o “conhecimento deficiente” e “medo” 
importantes DE uma vez que se apresenta em cerca de 88% e 83% das PVHA 
respectivamente (SILVA et al., 2009). 
Nesse contexto, a educação em saúde atua de forma significativa na vida das PVHA, 
pois o acompanhamento regular promove orientações satisfatórias, produzindo mais 
autonomia ao paciente. A insuficiência ou inexistência de interações com os 
profissionais de saúde está relacionada com a invisibilidade do cuidado, acessos 
limitados ao serviço de saúde e insegurança (LEADEBAL et al., 2017; SEHNEM; 
ARBOIT, 2020). Sendo o DE “risco de dignidade humana comprometida” relevante para 
utilização nestes casos. 
As necessidades psicoespirituais também foram contempladas no instrumento, pois é 
possível se observar que o suporte religioso-espiritual representa um apoio a aceitação 
do diagnóstico, pode auxiliar no enfrentamento da doença e do estigma social (PINHO 
et al., 2017). Com diagnósticos de: desesperança; disposição para bem-estar espiritual 
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melhorado; disposição para resiliência melhorada; religiosidade prejudicada; resiliência 
prejudicada; sofrimento espiritual. 
No que diz respeito aos exames laboratoriais, o exame diagnóstico para infecção pelo 
HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral, por meio de testes rápidos e 
exames laboratoriais, onde se é identificado os anticorpos contra o HIV (BRASIL, 2018). 
Após a testagem positiva, é de suma importância à periodicidade de exames para 
monitorização da infecção pelo vírus HIV, sendo eles os marcadores biológicos como 
Linfócitos-T CD4+ e carga viral, uma vez que a supressão viral máxima (carga viral-HIV 
indetectável), constitui um fator protetor contra infecções oportunistas (MACHADO et 
al., 2020). 
Após a análise minuciosa do histórico de enfermagem e a etapa de escolha de DE, o 
PE preconiza o planejamento de enfermagem que inclui os RE e a implementação das 
IE, em seguida a avaliação de enfermagem (COFEN, 2009). Deste modo, para 
elaboração desse plano de cuidados com associação ao modelo conceitual de Wanda 
de Aguiar Horta, faz-se necessário nortear o julgamento clínico baseado na identificação 
das NHB (AMANTE et al., 2009). 
No que concerne necessidades psicobiológicas a importância do plano de cuidados com 
RE e IE voltadas à regulação imunológica, na qual deve ter prioridade no quesito de 
proteção contra infecções (MOORHEADE et al.,2010). Além disso a necessidade 
nutrição também são comuns em PVHA, sendo o RE “estado nutricional” e a IE “controle 
da nutrição” com atividades como determinar um padrão nutricional para o paciente; 
orientações sobre mudanças na dieta são imprescindíveis. 
Em relação as necessidades psicossociais, o RE “enfrentamento” pode ser indicado em 
diversas situações para PVHA, uma vez que as modificações no estilo de vida para 
redução do estresse, aceitação da própria situação, e comunicação reduzem 
sentimentos negativos (JOHNSON et al., 2010). 
Sendo atividades importantes para melhoria do enfrentamento: fortalecimento da 
autoestima, encorajando paciente a identificar pontos fortes, a encontrar aceitação, 
monitorar níveis de autoestima; melhora do autopercepção e do enfrentamento 
ajudando os pacientes a identificar valores que contribuem para o autoconceito, 
auxiliando-os a identificarem prioridades da vida, etc (BULECHECK et al., 2010). 
Com relação às necessidades psicoespirituais, o RE “Saúde espiritual” pode auxiliar 
PVHA no enfrentamento da doença e estigma social, demonstra-se que o suporte 
religioso-espiritual pode auxiliar a PVHA em sofrimento espiritual, tendo IE como “Apoio 
espiritual” que pode contribuir na melhoria da assistência prestada a esses pacientes 
(PINHO et al., 2017). 
Salienta-se que a padronização dos registros permite a continuidade do planejamento 
prestado, mais autonomia ao enfermeiro, unificação da linguagem com a equipe, 
melhorias na autogestão do cuidado, além de respaldar às ações de enfermagem 
legalmente (TAVARES; TAVARES, 2018). 
 
Conclusão 

 
A partir do respaldo bibliográfico, o presente estudo possibilitou a construção de um 
instrumento que poderá qualificar o registro e o processo de enfermagem focado a 
pessoas vivendo com aids. Considera-se que o instrumento favorecerá o 
direcionamento da assistência de enfermagem, subsidiando o cuidado sistematizado e 
individualizado, uma vez que implementa todas as fases do PE. 
O processo de enfermagem associado as necessidades humanas básicas, utilizando do 
referencial teórico de Wanda Horta favoreceu a identificação de itens essenciais a serem 
abordados no instrumento para PVA, permitindo a aplicação minuciosa do planejamento 
de cuidados voltado à PVA. 
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O instrumento será posteriormente submetido à validação com enfermeiros juízes. 
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Resumo 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo o 
qual apresenta um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo da educação básica, ano a ano, desde o ingresso na Creche até 
o final do Ensino Médio. O objetivo deste estudo consiste em investigar sobre as 
implicações da BNCC na prática pedagógica dos professores de Educação Física da 
rede municipal de educação da cidade de Natal. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa 
de caráter descritivo. na qual foi realizada uma entrevista semiestruturada com uma 
amostra de 5 docentes. As respostas foram sistematizadas. A partir da análise de 
conteúdo e diálogo com a literatura, percebeu-se que os indivíduos apresentam um 
número maior de respostas superficiais, com pouco diálogo e aprofundamento com a 
BNCC que aquelas que conversam diretamente com a base, fato relevante já que a 
base é uma sustentação e implica como norteador para a educação brasileira. 
 
Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular, Educação Física, Currículo crítico. 

TITLE: The implications of BNCC in the pedagogical practice of Physical Education 

teachers in the municipal network of Natal 

Abstract 

The National Common Curricular Base (BNCC) is a document of a normative character 
which presents a set of essential learning that all students must develop throughout basic 
education, year by year, from admission to the Daycare Center until the end of High 
School. The aim of this study is to investigate the implications of BNCC in the 
pedagogical practice of Physical Education teachers in the municipal education network 
in the city of Natal. It was a qualitative research with a descriptive character. in which a 
semi-structured interview was conducted with a sample of 5 teachers. The responses 
were systematized. From the analysis of content and dialogue with the literature, it was 
noticed that individuals present a greater number of superficial responses, with little 
dialogue and deepening with the BNCC than those who talk directly with the base, a 
relevant fact since the base is support and implies as a guide for Brazilian education. 
 
Keywords: Common Base National Curriculum,Physical Education,CriticalCurriculum 

Introdução 

A Educação Física, durante muito tempo, foi vista através de modelos fragmentados, 
racionais e tecnicistas para a compreensão da sua realidade deixando a parte da prática 
pedagógica voltada para o desenvolvimento de habilidades motoras de caráter esportiva 
e para atividades recreativas, contudo o homem sofre mudanças constantes diante sua 
prática social, principalmente quando nos referimos a organização, nos levando a 
questionar a necessidade de uma readequação do papel da Educação Física no 
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contexto escolar. A Educação Física tornar-se componente curricular obrigatório 
segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), através da Lei 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 passando a ser uma área de ensino do 
conhecimento. No mesmo sentido, em 1997 são formulados os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), que vieram como referências às discussões pedagógicas auxiliando 
as escolas na elaboração dos seus currículos. Em 2010, na CONAE, especialistas se 
uniram para debater a importância da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como 
parte de um Plano Nacional de Educação (PNE). Neste mesmo ano, foram definidas as 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica ( DCN), compostas por 
lei que definiram metas e objetivos a serem buscadas em cada área do conhecimento 
e nesta perspectiva sinalizaram a necessidade de elaboração sistemática de uma base 
nacional, um documento que adere reciprocamente com a realidade das escolas 
brasileiras. A BNCC é um documento de caráter normativo o qual apresenta um conjunto 
de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da 
educação básica, ano a ano, desde o ingresso na Creche até o final do Ensino Médio. 
Com ela os sistemas educacionais, as escolas e os professores terão um importante 
instrumento de gestão pedagógica e as famílias poderão participar e acompanhar mais 
de perto a vida escolar de seus filhos (BRASIL, 2016). Nesse sentido, compreendemos 
que a BNCC servirá como ferramenta na orientação da construção do currículo das 
escolas, esclarecendo para o professor quais os conhecimentos fundamentais que os 
educandos deverão ter acesso em cada ano de escolaridade. Deste modo a base 
apresenta-se estruturada por área de conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências 
da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso). Dentro dessas áreas, encontram-
se os componentes curriculares, sendo que a Educação Física se encontra na área de 
Linguagens. A organização apresentada pela Base é de grande importância no que 
tange aos conhecimentos trazidos por cada componente, em particular a Educação 
Física, que muitas vezes negligencia o amplo repertório dos seus conteúdos em 
benefícios de outros. Poderíamos indagar, por exemplo: quantos alunos passaram pela 
escola sem ter acesso ao conteúdo dança? Compreende-se que essa problemática 
provoca uma desarticulação do professor no tocante à seleção dos conteúdos, que 
muitas vezes, seleciona estes saberes apenas por afinidade.O objetivo desta pesquisa 
é investigar sobre as implicações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na 
prática pedagógica dos professores de Educação Física da rede municipal de educação 
da cidade de Natal, do estado do Rio Grande do Norte, verificando e identificando de 
que maneira a BNCC está influenciando na prática pedagógica destes professores, 
como eles se utilizam da BNCC no planejamento de suas aulas de educação física no 
ensino fundamental e quais as dificuldades por eles encontradas no desenvolvimento 
dos conteúdos e objetivos propostos pela BNCC. 
 
Metodologia 

 
A presente pesquisa se caracteriza como uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo, 
que utilizou como técnica a análise do discurso. Thomas, Nelson e Silverman (2007) 
evidenciam que a abordagem qualitativa tem uma importância significativa por envolver 
a observação e obtenção de dados em um ambiente, sendo registrado e detalhado o 
que acontece neste local. O delineamento metodológico está pautado na pesquisa de 
campo por meio de um roteiro de entrevista semiestruturada, elaborado pelo 
pesquisador. De acordo com Visauta (1989), a entrevista consiste em uma conversação 
séria entre duas ou mais pessoas, uma das quais, o entrevistador, procura obter 
informações com determinada finalidade. O grupo entrevistado foi composto por cinco 
professores da rede municipal da cidade do Natal, todos com mais de dez anos de 
experiência na área em questão. Foi criado uma carta de apresentação no sentido de 
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encaminhar o discente pesquisador ao local e no intuito de apresentar o projeto como 
forma de consentimento por parte da direção e/ou coordenação pedagógica da escola. 
As entrevistas foram realizadas individualmente, pelo mesmo pesquisador, em sala 
reservada nas respectivas escolas, locais onde os professores lecionam a disciplina 
Educação Física no ensino fundamental. Para análise dos dados foi utilizado a análise 
do discurso possibilitando desvelar claramente as implicações da BNCC na prática 
pedagógica dos professores de Educação Física da rede municipal de Natal, buscando 
um maior aprofundamento nas questões que foram estabelecidas através de uma 
entrevista semiestruturada, procurando ser fidedigno aos discursos dos professores. 
 
Resultados e Discussões 

 
Caracterizando o grupo pesquisado O grupo pesquisado consiste em 5 (cinco) 
professores da rede municipal de ensino da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. 
Todos com mais de dez anos de experiência como professores de educação física 
nessa rede de ensino no ensino fundamental e com graduação em Educação Física 
Licenciatura Plena. Esses dados foram sistematizados na tabela 1: Tabela 1 – 
Características do grupo pesquisado Identificação Características P1 Feminino, 
graduação em Educação Física Licenciatura Plena, universidade pública, com 15 
(quinze) anos de tempo de atuação. P2 Masculino, pós graduação, graduação em 
Educação Física Licenciatura Plena, universidade pública, com 30 (trinta) anos de 
tempo de atuação. P3 Feminino, graduação em Educação Física Licenciatura Plena, 
universidade pública, com 10 (dez) anos de tempo de atuação. P4 Masculino, mestre 
em educação, graduação em Educação Física Licenciatura Plena, universidade pública, 
com 15 (quinze) anos de tempo de atuação. P5 Masculino, pós graduação, graduação 
em Educação Física Licenciatura Plena, universidade pública, com 12 (doze) anos de 
tempo de atuação. Fonte: Elaborado pelo autor A seguir, os dados da pesquisa serão 
apresentados em três blocos: leitura de documentos que regem a educação física 
escolar e seu processo de organização e sistematização de conteúdo; harmonização 
das unidades temáticas trazidas pela BNCC no ensino fundamental e a interferência dos 
materiais e recursos utilizados pelos professores na aplicação de suas aulas; críticas 
sobre a abordagem trazida pela BNCC em relação as unidades temáticas para a sua 
área de conhecimento apontadas pelos entrevistados. Leitura de documentos que 
regem a educação física escolar e o seu processo de sistematização de conteúdo. 
Todos os professores entrevistado em algum momento de sua vida acadêmica ou de 
suas experiências como docente tiveram acesso a leitura de algum documento que 
regem a educação física escolar, assim como ao acesso ao projeto político pedagógico 
(PPP) da escola que lecionam, fato considerável, uma vez que é de fundamental 
importância o conhecimento de documentos que servem de modelos, orientações, 
caminhos e sustentações para construção de currículos visando à formação humana 
integral. A educação escolar tem a finalidade de formar o aluno como cidadão ético, 
solidário, consciente e crítico da cidadania, capaz de refletir, ter a sua própria autonomia, 
preparando-o e elevando-o ao nível da sociedade atual para enfrentar os problemas 
posto por ela, para tal alcance o aluno necessitará de uma preparação tecnológica, 
científica e social para o desenvolvimento dessas habilidades, provendo de uma 
formação global para atender a uma melhor qualificação profissional e neste sentido a 
educação física através de suas leis e princípios norteadores passa de uma simples 
atividade produzida ou desenvolvida na escola para a função de componente curricular 
obrigatório vinculado ao projeto pedagógico da escola. Quando a pergunta foi voltada 
para leitura da base nacional comum curricular, dos cinco professores entrevistados 
apenas dois já leram a base por completo, o restante leu em partes. Estes últimos 
especificaram que a parte lida foi direcionada a parte da educação física. Porém todos 
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se baseiam na BNCC para aplicação dos conteúdos e para construção dos 
planejamentos de suas aulas, contudo, reconhecem que é de fundamental importância 
saber até que ponto cabe essa orientação para não perderem a própria autonomia de 
construção e direcionamento de suas aulas. Harmonização das unidades temáticas 
trazidas pela BNCC no ensino fundamental e a interferência dos materiais e recursos 
utilizados pelos professores na aplicação de suas aulas No que se refere a ao processo 
de organização e sistematização de conteúdo nas suas aulas de educação física 
escolar, 80% da amostra distribui de maneira harmônica as unidades temáticas trazidas 
pela BNCC, apenas um professor, devido a dependência de recursos e espaço físico 
utilizado em suas aulas relatou utilizar a unidade temática jogos e brincadeiras em maior 
quantidade. A Educação Física através das manifestações corporais advindas do 
homem possui um grande leque de conteúdo, os quais foram organizadas pela BNCC 
por unidades temáticas, são elas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, 
lutas e práticas corporais de aventura. Cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso 
a uma dimensão de conhecimentos e de experiência tornando de fundamental 
importância para o ensino aprendizado. Relacionar essas manifestações da cultura do 
movimento na prática pedagógica, proporcionam saberes e criticidade aos alunos, 
principalmente se essa prática comtempla desde suas formas mais gerais até as suas 
singularidades, dessa forma ficar não abranger todas as unidades temáticas restringem 
o processo de conhecimento da cultura do movimento. A mesma porcentagem citada 
acima correspondeu ao número de professores entrevistados que gostaria de ter os 
conteúdos da educação física de forma sistematizada como se encontra nas outras 
disciplinas. Alegaram que seria mais fácil o planejamento das aulas, pois os conteúdos 
estariam organizados ou sequenciados com critérios consistentes e justo, não dando 
prioridade para apenas uma ou duas unidades temáticas e sim dando igualdade 
prioritária a todas no decorrer do ensino na educação básica. Considerando que o Brasil 
é um país muito extenso, e que apresenta inúmeras diferenças culturais, é importante 
ressaltar que a apresentação de um currículo, no qual esteja incluído um conjunto de 
princípios de sistematização, uma ordem lógica de conteúdos diversificados e 
aprofundados, traria diversos benefícios aos professores e alunos nas aulas de 
Educação Física. Deve-se pensar também a possibilidade de refletir sobre a própria 
prática; facilitar a transferência de alunos de uma escola para outra; melhor o 
planejamento das atividades; implementar de um maior número de conteúdo; melhorar 
as condições de aprendizagem. (BRASIL, 2000) Vejo que além das prioridades com a 
unidade temática o ensino da educação física escolar ainda passa por um processo de 
ressignificação, já que alguns conteúdos são transmitidos ainda superficialmente na 
estratégia do saber fazer. A sistematização dos conteúdos é encontrada na maioria das 
disciplinas escolares e está nas mãos destes professores, com exceção da Educação 
Física. É também verdade que, muitas vezes, é o livro didático que fornece os elementos 
para tal sistematização, e não a construção de um conjunto de conhecimentos 
elaborados e refletidos pelos docentes cientificamente. (DARIDO, ROSÁRIO, 2005, 
p.56). Talvez por ser um assunto ainda pouco difundido na educação física, a 
sistematização de conteúdo, não tenhamos uma melhor organização na área. Críticas 
sobre a abordagem trazida pela BNCC em relação as unidades temáticas para a sua 
área de conhecimento apontadas pelos entrevistados. No geral, pode-se observar que 
todos os professores têm como principal objetivo o trabalho em relação ao aluno, com 
perspectivas para a vivências múltiplas, tentando passar de forma prazerosa os seus 
conteúdos, contemplando a socialização e conhecimento de conceitos. Logo em relação 
as respostas dessa questão ficam de maneira específica e singular para cada professor 
entrevistado. A primeira delas está relacionada aos temas transversais encontrada na 
fala de P5: “relacionar mais a Educação Física com os temas transversais, como: meio 
ambiente, reciclagem, racismo, etnia, violência nos esportes, homossexuais etc.”. A 
BNCC traz realmente de forma bem restrita em suas páginas a abordagem sobre os 
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temas transversais, ela cita alguns referencias e marcos legais assim como os próprios 
temas, os quais são postos como temas contemporâneos que afetam a vida em escala 
local, regional e global, abordados de forma transversal e integradora nos currículos, 
contemplados nas habilidades dos componentes curriculares de forma contextualizada. 
No geral é comum encontrarmos essa preocupação em relacionar os conteúdos da área 
de atuação com os temas contemporâneos transversais, uma vez que esses temas 
contribuem de maneira significativa para uma construção crítica e social do educando 
desde os primeiros anos de sua vida acadêmica, a Educação Física por trabalhar o 
desenvolvimento cultural e corporal pode e deve abordar a discussão desses temas 
relacionando com os conteúdos a serem aplicados com a realidade dos alunos e o seu 
contexto regional e escolar. Darido (2012) menciona que uma das formas de tratar os 
temas transversais é que o professor intervenha de forma não planejada no meio da 
aula e a outra pode ser planejando esses temas juntamente com os conteúdos e dessa 
forma garantir um enriquecimento que possibilite transformações na vida das crianças. 
Hoje esses temas contemporâneos transversais estão orientados pela coordenação de 
temas transversais, junto ao ministério da educação em seis macroáreas (Cidadania e 
Civismo, Ciência e Tecnologia, Economia, Meio Ambiente, Multiculturalismo e Saúde) 
englobando quinze temas contemporâneos, através de guias teóricos e práticos. Apesar 
de o caráter dos temas ser obrigatório, “cabe aos sistemas e redes de ensino, assim 
como às Escolas [...] incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem 
de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, 
preferencialmente de forma transversal e integradora” (BRASIL, 2017 p. 19). Uma 
segunda crítica levantada foi a falta da BNCC com as práticas de aventuras, encontrada 
na fala de P4: “Na BNCC, todas as unidades temáticas são importantes no processo de 
construção do conhecimento e do desenvolvimento do aluno que abordo ao longo do 
ano: as brincadeiras e jogos, os esportes, as ginásticas, as danças, as lutas e um pouco 
menos por falta da BNCC e de espaço, as práticas corporais de aventura”. Na unidade 
temática práticas corporais de aventura, exploram-se expressões e formas de 
experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações 
de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente 
desafiador. (BNCC/BRASIL, 2017, p.176). A preocupação encontrada na utilização do 
espaço dessas práticas talvez seja pela necessidade de um maior conhecimento e 
possibilidades sobre a temática, por se tratar como se encontra na base, de um 
“ambiente” desafiador. Severino, Pereira e Santos (2016) evidenciam que formação em 
aventura é ainda incipiente nos cursos de Educação Física, e diante de tal fato, é 
necessário que os professores devam buscar conhecimentos além daqueles obtidos na 
graduação. Nesse sentido implica na disponibilidade, por parte do professor, tanto de 
ampliar os seus conhecimentos e experiências como de encontrar soluções e 
possibilidades que permitam aos alunos conhecerem e vivenciarem tal prática. Pode-se 
dizer que houve uma falta de atenção da BNCC relacionado a diversidade escolar nos 
últimos anos do ensino fundamental, a qual essa unidade temática é direcionada, mas 
há caminhos novos a seguir, nada está completamente fechado ou finalizado, apenas 
orientado. Na fala de P2 encontramos a crítica sobre a inviabilidade de aplicação dos 
conteúdos propostos pela BNCC devido a falta de condições físicas e materiais 
oferecidos pela escola, assim como a carga horária restrita para aplicação desses 
conteúdos, temos: “Sim! Em parte, o conteúdo fica inviável pelas condições físicas e 
materiais da escola. A quantidade de hora aula é insuficiente”. Segundo Carvalho e 
Bahia, 2011 a infraestrutura ideal possibilita vivências corporais consoantes com as 
danças, as ginásticas, as lutas, os jogos, entre outras possibilidades, favorecendo ao 
aluno, parte principal desse processo de desenvolvimento, consciência da sua forma de 
pensar, agir e sentir, desenvolvendo e elevando suas funções psíquicas superiores. 
Porém na maioria das vezes esse fato foge da nossa realidade, principalmente na rede 
pública de ensino, por mais que exista lei que garanta padrão de qualidade no ensino, 
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mas o comum é encontrarmos uma estrutura física e os recursos pedagógicos não 
adequados para a aula de educação física escolar. Nem sempre as escolas dispõem de 
lugar apropriado onde se possa desenvolver as atividades práticas, pois quando se 
inicia a construção de uma unidade escolar não é dada como prioridade a alocação de 
espaços para a prática da Educação Física (BATISTA, 2001, p.15). Os desafios são 
inúmeros, principalmente porque a maioria das escolas são diferentes nas suas 
estruturas físicas e em suas gestões, logo o docente deve procurar mecanismos para 
cumprir o seu papel e aplicar o conteúdo proposto pela BNCC de maneira criativa, 
buscando adaptações com os possíveis materiais oferecidos pela escola e criando 
novas estratégias de ensino correlacionando os conhecimentos da cultura do 
movimento com o propósito a ser alcançado, permitindo e possibilitando aos alunos 
passar por todas as unidades temáticas e suas transversalidades. Por mais que um 
espaço adequado e o auxílio do material didático ampliem ainda mais o conhecimento, 
possibilitando uma melhor contextualização no ensino aprendizagem, não se pode por 
parte do professor, deixar de contribuir para que cada vez mais haja a formação de uma 
aluno, cidadão, consciente e crítico no contexto da cultura corporal do movimento. As 
últimas duas críticas abordadas através da entrevista foram as de P1 e P3, a primeira 
optou por não levantar crítica e a segunda relacionou a abordagem trazida pela BNCC 
em relação as unidades temáticas como utópicas e pouco aplicáveis para as aulas de 
Educação Física. Na fala de P3 temos: “São utópicas e pouco aplicáveis”. A estrutura 
da BNCC encontra-se de modo a explicitar as competências que os alunos devem 
desenvolver ao longo de toda a educação básica [....] como expressão dos direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes”. (BRASIL. BNCC, 2017, p 
23). Entendo que a construção da BNCC tem configurações que vão além das questões 
pedagógicas, englobando instancias que alcançam as relações políticas-sociais, as 
quais repercutem na sua aplicabilidade. A sua estrutura encontra-se dividida em: 
competências, objetos de conhecimento, habilidades e unidades temáticas. Não vejo as 
unidades temáticas como uma parte utópica ou pouco aplicáveis as aulas de educação 
física, e, sim de modo peculiar uma falta de explicação ou até mesmo ausência ao 
relacioná-la com os conhecimentos e as habilidades que dão forma a educação física 
escolar na educação básica o que nos levam a selecionar, compreender e decidir 
nossas ações. 
 
Conclusão 

 
Apesar de algumas limitações que a base apresenta em relação a área da Educação 
Física, caberá ao professor de forma consciente, coesa e responsável analisar e se 
apropriar da BNCC, deixando fazer necessárias outras investigações, uma vez que ela 
não substitui e não revoga nenhum modelo antes estabelecido e sim reafirma a 
qualidade de outros construídos em décadas passadas. Diante a análise das entrevistas 
identifico um número maior de respostas superficiais, com pouco diálogo e 
aprofundamento com a BNCC que aquelas que conversam diretamente com a base, 
fato relevante já que a base é uma sustentação e implica como norteador para a 
educação brasileira. O processo educacional é contínuo nos levando a atividades que 
reforçam comportamentos capazes de desenvolvimento da consciência e compreensão 
da vida, carregado de significado e sentido, logo aprender de maneira significativa 
separa-se de uma visão instrumental e pragmática, um trabalho real vivido, que busca 
a compreensão do que somos e o que iremos fazer, nada preestabelecido. 
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TÍTULO: Avaliação das interações medicamentosas na efetividade da terapia com 

varfarina 

Resumo 

 
Diversas condições clínicas, cardiovasculares, trombose, algumas doenças auto-
imunes levam o paciente ao uso de anticoagulantes. Varfarina é um anticoagulante oral 
objeto do presente estudo, realizado com pacientes do Núcleo de Hematologia da 
UFRN. Como a Varfarina apresenta estreita janela terapêutica, ou seja, a dose 
terapêutica é próxima da dose tóxica, seu efeito terapêutico deve ser monitorizado 
através de parâmetros laboratoriais, dentre eles o Tempo de Protrombina (TP) e o INR 
(Razão Normalizada Internacional). O percentual de tempo que o INR fica na faixa 
terapêutica, TTR (Time in Terapeutic Range), avalia a efetividade da terapia. O valor 
médio do TTR foi de 41%, sendo que um bom controle é definido como TTR ≥65%. 
Nesse estudo foram avaliados 113 pacientes. Destes, 74,34% eram do sexo feminino. 
Quanta à indicação da Varfarina, tromboembolismo venoso totalizou um percentual de 
36,28%. Os pacientes eram polimedicados e foi identificada uma média de 6,21 
medicamentos por paciente. 67,25% dos indivíduos usam 5 medicamentos ou mais, o 
que caracteriza a polifarmácia. Diante desse resultado fez-se necessário buscar 
soluções que promovam uma maior a adesão do paciente ao tratamento. No momento 
está sendo implantado um sistema informatizado que proporcionará tratamento dos 
dados de modo a se obter informações individuais que possa orientar o melhor manejo 
de cada paciente, assim como dados gerais que demonstrem a efetividade da terapia. 
 
 
Palavras-chave: Varfarina, TTR, Sistema Informatizado 

TITLE: Evaluation of drug interactions on the effectiveness of warfarin therapy 

Abstract 

 
Several clinical, cardiovascular conditions, thrombosis, some autoimmune diseases lead 
the patient to use anticoagulants. Warfarin is an oral anticoagulant object of the present 
study, carried out with patients from the Hematology Center at UFRN. As Warfarin has 
a narrow therapeutic window, that is, the therapeutic dose is close to the toxic dose, its 
therapeutic effect must be monitored through laboratory parameters, including 
Prothrombin Time (TP) and INR (International Normalized Ratio). The percentage of time 
that the INR stays in the therapeutic range, TTR (Time in Terapeutic Range), evaluates 
the effectiveness of the therapy. The mean value of the TTR was 41%, and a good 
control is defined as TTR ≥65%. In this study, 113 patients were evaluated. Of these, 
74.34% were female. As for warfarin indication, venous thromboembolism totaled a 
percentage of 36.28%. The patients were polymedicated and an average of 6.21 drugs 
per patient was identified. 67.25% of individuals use 5 drugs or more, which 
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characterizes polypharmacy. In view of this result, it was necessary to seek solutions 
that promote greater patient compliance with treatment. At the moment, a computerized 
system is being implemented that will provide data treatment in order to obtain individual 
information that can guide the best management of each patient, as well as general data 
that demonstrate the effectiveness of the therapy. 
 
 
Keywords: Warfarin, TTR, Computerized system 

Introdução 

A Varfarina é um anticoagulante oral em uso há mais de 50 anos, faz parte do grupo 
dos medicamentos cumarínicos que atuam como antagonista da vitamina K (AVK). Seu 
uso na profilaxia e tratamento de trombose venosa e suas complicações, como embolia 
pulmonar é uma das principais indicações. Também é indicada para prevenir 
complicações tromboembólicas associadas a condições como fibrilação atrial, 
substituição da válvula cardíaca e fatores genéticos herdados como deficiência de 
proteína C e S ou Fator V Leiden. Além disso, a Varfarina pode ser adjuvante para 
reduzir o risco de infarto do miocárdio (IM) e outros eventos tromboembólicos em 
pacientes de alto risco (Crader et al., 2019). 
O efeito terapêutico da varfarina pode ser monitorizado através de parâmetros 
laboratoriais, dentre eles o Tempo de Protrombina (TP) e o INR (Razão Normalizada 
Internacional). O INR é a razão entre o TP do paciente e o TP do controle normal, 
corrigida exponencialmente pelo valor do ISI (índice de sensibilidade internacional) 
definido a partir de dados internacionais da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
A varfarina apresenta estreita janela terapêutica, ou seja, a dose terapêutica é próxima 
da dose tóxica e interações medicamentosas, alimentares, comorbidades associadas e 
fatores genéticos podem interferir na efetividade da terapia. No início do tratamento com 
varfarina um estreito acompanhamento ambulatorial deve ser realizado até o adequado 
ajuste da dose terapêutica. Esse ajuste ocorre utilizando os resultados de INR, podendo 
ser realizado duas vezes na semana. Para aqueles pacientes que a dose da varfarina 
foi ajustada, o INR normalmente é coletado pelo menos a cada quatro semanas, 
podendo ser estendido o intervalo de tempo até 8 semanas. As interações 
medicamento-medicamento, medicamento-fitoterápico, medicamento-alimento e 
medicamento-estado de doença são todos fatores importantes que requerem 
monitoramento constante para ajudar a evitar potenciais efeitos adversos relacionados 
à anticoagulação supraterapêutica ou subterapêutica (Crader et al., 2019). 
Para avaliar a efetividade da terapia com varfarina, o método Rosendaal é comumente 
utilizado para determinar a porcentagem do tempo que os resultados do INR 
permaneceram na faixa terapêutica (TTR), especificamente, um INR entre 2,0 e 3,0. 
(Shields et al., 2019). 
 
Metodologia 

 
Os pacientes em uso de varfarina foram convidados a participar do projeto sendo 
acompanhados por hematologista do Núcleo de Hematologia e Hemoterapia da UFRN. 
Assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. Em seguida foi realizada uma 
primeira entrevista, baseada no método de Dáder de atenção farmacêutica, onde foram 
abordados os hábitos alimentares, realizado registro de doenças concomitantes, o uso 
de medicamentos e a data de início da terapia com Varfarina, assim como o alvo de 
INR, dose inicial. Registros dos medicamentos em uso concomitante com a varfarina, 
assim como PRMs (Problemas Relacionados a Medicamentos) e avaliação da adesão 
à terapia e alterações de dose no decorrer do estudo foram realizados durante o 
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acompanhamento ambulatorial. Determinações de INR e de tempo de protrombina (TP) 
foram realizadas por meio de coleta de sangue na Unidade Tranfusional do HUOL. Em 
cada visita o paciente respondeu um questionário de acompanhamento e foram 
registrados o resultado do INR do dia da consulta e a dose semanal prescrita pelo 
médico. Durante os acompanhamentos foi possível registrar episódios de sangramento 
recente ou demais complicações e intercorrências. Foram avaliados parâmetros que 
podiam interferir na absorção, distribuição, metabolização e eliminação da Varfarina, 
como alterações nos medicamentos em uso pelos pacientes, como a suspensão e/ou 
adição de um determinado fármaco, de fitoterápicos e alteração em hábitos alimentares 
ou alterações na prática de atividades físicas até a data da entrevista e todos os 
resultados de INR foram anotados para posterior definição do TTR. 
 
Resultados e Discussões 

 
Por meio dos dados obtidos antes da interrupção do acompanhamento dos pacientes 
em função da pandemia da COVID-19, um total de 113 pacientes do projeto foram 
incluídos nessa análise, 84 (74,34%) eram do sexo feminino e 29 (25,66%) do sexo 
masculino, com média de idade de 50,45±14,55 anos. 
O significativo número de mulheres consideradas nesse estudo pode ser justificado pela 
indicação da terapia anticoagulante, tendo em vista que, dos 40 pacientes que usam 
válvula mitral, a maioria são do sexo feminino (77,5%). A substituição de válvulas 
cardíacas por prótese valvar metálica ou biológica é necessária quando há um dano 
irreversível nas válvulas cardíacas, que geralmente pode estar associado com a febre 
reumática. Isso ocorre devido a uma sequela de origem autoimune em resposta à 
infecção causada pelo estreptococo pertencente ao grupo A, acometendo indivíduos 
geneticamente suscetíveis (LEAL, M. T. et al., 2019). Os estudos mostram que a febre 
reumática surge principalmente na infância e adolescência, afetando o dobro de 
mulheres quando comparadas com os homens, o que corrobora com a alta prevalência 
de mulheres consideradas nesse estudo (BELTON et al., 2017). 
Em relação à indicação da Varfarina, o TEV (Tromboembolismo Venoso) representou a 
indicação de maior frequência, totalizando um percentual de 36,28%. Pacientes com 
válvula cardíaca protética (metálica ou biológica) destacaram-se como a segunda maior 
causa para o uso do anticoagulante (35,40%), seguido de causas cardiovasculares 
(28,32%), como AVC (Acidente Vascular Cerebral), IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) e 
FA (Fibrilação Atrial). 
Em relação ao nível de escolaridade, foi observado que 60 pacientes (53,10%) 
ingressaram no ensino fundamental, 35 (30,97%) concluíram o ensino médio, 14 
(12,39%) possuíam o ensino superior e 4 (3,54%) não eram alfabetizados. 
Um dos objetivos do estudo era utilizar o TTR para avaliar a efetividade do tratamento 
com varfarina. O valor médio do TTR foi de 41%, com uma variação de 0% a 100%. 
Dentre o total de pacientes, 15 apresentaram boa qualidade na anticoagulação (TTR 
entre 60-75%) e apenas 8 indivíduos alcançaram ótima qualidade no manejo do 
tratamento (TTR >75%). Os demais pacientes (90) se enquadraram no grupo com 
resultados abaixo do recomendado (TTR<60%). 
Observou-se que os pacientes que cursaram até o ensino fundamental obtiveram uma 
média de TTR (36,9%) inferior aos que ingressaram no ensino médio (44,5%) e superior 
(44,3%). Apesar do resultado não ter sido estatisticamente relevante (p=0,799), pode 
indicar uma influência do nível de escolaridade no controle adequado do INR. 
No estudo de Silva et al (2020) no qual a coorte de pacientes foi uma das maiores até 
agora entre os estudos no Brasil (1.220 pacientes), 69% dos pacientes tiveram um 
controle abaixo do ideal. Bom controle sendo definido como TTR ≥65% (método de 
Rosendaal). Esse, o presente estudo e vários outros nesse sentido evidenciam que o 
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controle na terapia com Varfarina geralmente fica abaixo do que seria efetivo. Isso 
aumenta a probabilidade de reações adversas, como sangramento e hemorragia. 
Em nosso estudo, observamos que 61 pacientes apresentaram em algum momento da 
terapia com varfarina episódios de sangramento. Desse total, 54 foram classificados 
como pacientes com controle inadequado da anticoagulação (TTR<60%). A frequência 
total de sangramentos mencionado pelos pacientes foi de 161, com maior prevalência 
(95,65%) no grupo dos pacientes com média de TTR inferiores a 60%, dado considerado 
importante, uma vez que o inadequado controle da anticoagulação reflete 
significativamente em riscos ao paciente. 
Sobre o tratamento farmacológico, foi identificada uma média de 6,21 medicamentos 
por paciente. Do total da população estudada, 67,25% dos indivíduos fazem uso de 5 
medicamentos ou mais, o que caracteriza a polifarmácia. 
Dentre os medicamentos de uso contínuo e suas respectivas frequências, utilizados em 
concomitância com a Varfarina, a sinvastatina, amiodarona, clopidogrel, ácido 
acetilsalicílico (AAS), fluoxetina, alopurinol e metotrexato, foram os fármacos que se 
destacam com interações medicamentosas graves. 
Foram levantadas um total de 335 interações, sendo 4,78% consideradas leves, 58,21% 
moderadas e 37,01% de grave intensidade. Ao fazer um paralelo dessas interações com 
os diferentes grupos de TTR (<60% e >60%), observa-se que a maior prevalência 
dessas interações medicamentosas (86,87%) está presente no grupo de pacientes com 
média de TTR inferiores a 60% (P<0,05). 
As interações medicamentosas geralmente levam a um aumento do INR, a menos que 
o medicamento concomitante seja um indutor do CYP P450. Drogas indutoras de 
enzimas podem diminuir o INR. 
Os agentes antimicrobianos são uma das classes de medicamentos mais comuns que 
podem interagir com a Varfarina. Existem várias teorias propostas, incluindo a 
erradicação de bactérias intestinais que produzem vitamina K2, o que resultaria em 
menos antagonismo da Varfarina. Esse tipo de interação geralmente é considerado 
menor. Alguns antimicrobianos interferem diretamente no metabolismo da Varfarina 
devido à inibição da CYP, incluindo metronidazol, trimetoprima-sulfametoxazol e 
ciprofloxacina. 
Em busca de resultados mais robustos e automatizados, pensou-se, inicialmente, em 
uma implantação de prontuários informatizados. Para tanto foi necessário o 
desenvolvimento de um sistema em que os prontuários pudessem ser cadastrados on-
line e resgatados a cada visita de acompanhamento dos pacientes. O sistema foi 
desenvolvido pelo professor, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte – IFRN, Alex Fabiano de Araújo Furtunato. Com a advento da 
pandemia e suspensão das atividades presenciais da pesquisa, o sistema encontra-se 
em fase de teste com a inserção dos prontuários existentes desde o início do projeto 
até o momento da interrupção. 
A princípio a utilização de um módulo eletrônico na monitorização dos pacientes 
proporcionaria o tratamento dos dados de modo a se obter informações individuais que 
pudesse orientar o melhor manejo daquele paciente específico, assim como dados 
gerais que demonstrassem a efetividade da terapia. 
O monitoramento padronizado de Varfarina diminui as reações adversas a 
medicamentos. A expectativa com essa transição é que a princípio a avaliação da 
efetividade da terapia com Varfarina utilizando parâmetros laboratoriais (TTR) seja 
realizada automaticamente. Com isso, também podem ser avaliados todos os 
parâmetros comparativamente, gerando gráficos e relatórios, como o grau de PRMs 
relatados pelos pacientes durante a terapia, assim como a adesão dos pacientes à 
terapia. 
A partir disso, com os dados obtidos, pode-se trabalhar com algoritmos para fazer 
análise tentando prever alguns comportamentos dos pacientes. 
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Conclusão 

 
Como os resultados do TTR observados no estudo estão muito abaixo da efetividade 
desejada, faz-se necessário buscar soluções que promovam a adesão do paciente ao 
tratamento. A implantação do sistema informatizado abre múltiplas possibilidades com 
vistas ao enfrentamento dos problemas encontrados. O inconveniente gerado ao 
paciente pela monitorização terapêutica regular e frequente pode e deve ser revertido 
em ganhos para o mesmo. Fornecer um serviço de monitoramento de Varfarina com 
boa relação custo-benefício, gerando segurança e satisfação. 
Com a implantação definitiva do sistema, com os dados obtidos, padronizados, pode-se 
pensar no desenvolvimento de scores que possam fornecer informações sobre como o 
paciente responderá ao tratamento. Pode-se trabalhar com algoritmos para fazer 
análise tentando prever alguns comportamentos dos pacientes. 
Com a consolidação do sistema pode-se pensar no desenvolvimento de aplicativo para 
celular que possua funcionalidades para os pacientes. 
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TÍTULO: QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES: ANÁLISE A 

PARTIR DA FERRAMENTA IQ-COSAN. 

Resumo 

 
Introdução: O PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento 
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos 
alimentares saudáveis dos alunos no período letivo. Crianças e adolescentes de todo o 
ensino público brasileiro são beneficiados com a alimentação escolar (AE). Objetivo: 
Analisar qualitativamente os cardápios da alimentação escolar ofertados aos alunos de 
creches da rede pública de municípios do Rio Grande do Norte (RN), verificando se os 
cardápios ofertados atendem as exigências do PNAE. Métodos: Avaliou-se 
qualitativamente 30 cardápios escolares oferecidos em 30 municípios. A análise foi 
realizada através do instrumento de análise de cardápio, o Índice de Qualidade da 
Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (IQ COSAN).Resultados e 
discussão: Identificou-se que os alimentos do grupo cereais e tubérculos apresentaram 
a maior frequência (100%). O grupo feijões mostrou menor percentual (20%). Legumes 
e verduras 40%, assim como o grupo de frutas in natura. O grupo de leites e derivados 
50%. Carnes e ovos 80%. Os alimentos do grupo restritos 39,6%. Alimentos doces 10%. 
Não foi encontrada a presença de alimentos proibidos. Quanto aos alimentos regionais 
identificou-se 76,25%, os da sociobiodiversidade 51,25%. A diversidade dos alimentos 
contidos nos cardápios teve a maioria dos resultados como “precisa melhorar” (52,5%). 
Na classificação final, o instrumento avaliou 86,7% como “precisa melhorar”. 
 
 
Palavras-chave: Cardápios. Creches. PNAE. IQ-COSAN. Alimentação saudável. 

TITLE: QUALITY OF SCHOOL FEEDING IN CHILDREN: ANALYSIS FROM THE IQ-

COSAN TOOL. 

Abstract 

 
Introduction: The PNAE aims to contribute to biopsychosocial growth and development, 
learning, school performance and the formation of healthy eating habits of students in 
the academic period. Children and adolescents from all Brazilian public schools benefit 
from school meals (AE). Objective: To qualitatively analyze the school meals menus 
offered to students from daycare centers in the public schools of Rio Grande do Norte 
(RN), checking if the menus offered meet the requirements of the PNAE. Methods: 30 
school menus offered in 30 municipalities were qualitatively evaluated. The analysis was 
carried out using the menu analysis instrument, the Quality Index of the Food and 
Nutrition Security Coordination (IQ COSAN). Results and discussion: It was found that 
the foods in the cereals and tubers group had the highest frequency (100% ). The beans 
group showed a lower percentage (20%). Vegetables and greens 40%, as well as the 
group of fresh fruits. The group of milks and derivatives 50%. Meat and eggs 80%. Group 
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foods restricted 39.6%. Sweet food 10%. The presence of prohibited foods was not 
found. As for regional foods, 76.25% were identified, those from socio-biodiversity 
51.25%. The diversity of the foods contained in the menus had the most results as 
"needs to improve" (52.5%). In the final classification, the instrument evaluated 86.7% 
as “needs to improve”. 
 
 
Keywords: Menus. Children. PNAE. IQ-COSAN. Healthy eating. 

Introdução 

O PNAE é o mais antigo programa do governo brasileiro na área de alimentação escolar 
e de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), sendo considerado um dos maiores e 
mais abrangentes do mundo no que se refere ao atendimento universal aos escolares 
e de garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável. Esta política 
pública, gerenciada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
atende todos os alunos matriculados na educação básica das escolas públicas, federais, 
filantrópicas, comunitárias e confessionais do país, segundo os princípios do Direito 
Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e da Segurança Alimentar e Nutricional - 
SAN (BRASIL, 2015). 
Atualmente regulamentado pela Lei n° 11.947/2009, o PNAE tem por objetivo contribuir 
para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento 
escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações 
de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas 
necessidades nutricionais durante o período letivo (BRASIL, 2009). 
Crianças e adolescentes de várias partes do mundo são beneficiados com a 
alimentação escolar (AE). A oferta da alimentação saudável nas escolas é uma maneira 
de apoiar o desenvolvimento infantil por meio da nutrição adequada e da melhoria das 
habilidades cognitivas dos estudantes, além de contribuir para diminuição da evasão 
escolar (VASCONCELOS et al., 2012) 
São atendidos pelo programa todos os alunos matriculados na Educação Básica nas 
etapas Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental e Ensino Médio e 
nas modalidades indígena, quilombola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
e Educação de Jovens e Adultos (EJA), matriculados em escolas públicas, filantrópicas, 
comunitárias (conveniadas com o poder público) e confessionais (mantidas por 
entidades filantrópicas), bem como aqueles matriculados nas escolas federais, em 
conformidade com o Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento (BRASIL, 2017). 
Neste contexto, os cardápios elaborados para o PNAE representam uma importante 
estratégia para a consolidação de hábitos alimentares saudáveis aos escolares. Diante 
disso, para analisar qualitativamente os cardápios da alimentação escolar elaborados 
no âmbito do PNAE, criou-se uma ferramenta de análise que foi desenvolvida e 
aprimorada para o uso pela Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional-
COSAN, denominada: Índice de Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e 
Nutricional - IQ COSAN (BRASIL, 2018). 
É de grande importância a criação de estratégias para que a Alimentação Escolar (AE) 
supra as necessidades dos alunos de maneira adequada, garantindo a Segurança 
Alimentar e Nutricional e promoção da saúde dos usuários de creches. Assim, esse 
estudo teve o intuito de identificar possíveis problemas na execução no PNAE quanto a 
elaboração adequada de cardápios. Nesse sentido, esse estudo teve por objetivo 
analisar qualitativamente os cardápios da alimentação escolar ofertados aos alunos de 
creches da rede pública de municípios do Rio Grande do Norte (RN), verificando se os 
cardápios ofertados atendem as exigências do PNAE. O estudo se justifica pelo 
propósito de subsidiar conhecimentos para o alcance de estratégias que atentem aos 
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pilares de uma alimentação adequada e saudável por meio de elaboração de cardápios 
mais apropriadas aos usuários de creches públicas. 
  
 
Metodologia 

 
Este estudo faz parte de um projeto maior: “O PNAE na perspectiva da Segurança 
Alimentar e Nutricional no ambiente escolar do Rio Grande do Norte” aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN) – 
nº CAAE 17151419.0.0000.5292, parecer nº 4142596/2020, disponível na Plataforma 
Brasil. 
Realizou-se um estudo de caso documental, transversal no Rio grande do Norte, cujos 
instrumentos de pesquisa foram cardápios coletados em escolas públicas municipais 
com ensino infantil na modalidade de creches com permanência parcial ou integral. 
O método foi aplicado considerando que só poderiam ser analisados os cardápios que 
continham as refeições servidas durante os cinco dias da semana, referentes ao mês, 
mesmo que existissem repetições das preparações oferecidas na semana. 
Avaliou-se qualitativamente e de forma padronizada os cardápios de creches 
localizadas em 30 municípios do RN, elegidos pela gestão nacional no FNDE. Os 
cardápios foram coletados pelos agentes do PNAE do Centro Colaborador em 
Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Rio grande do Norte 
(CECANE-UFRN), durante o ano de 2019. 
Para a realização das análises foram escolhidos os cardápios executados na 
modalidade creches, com alunos de faixa etária entre 0 a 6 anos de idade, podendo ser 
de período parcial atendendo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais, 
distribuídas em, no mínimo, duas refeições, e de período integral atendendo 70% 
(setenta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas em, no mínimo, três 
refeições. Foram avaliados 30 cardápios de 30 creches selecionadas. 
Para a análise dos cardápios foi utilizada a ferramenta IQ-COSAN, que é um 
instrumento de fácil utilização e acesso, elaborado no programa Excel, encontrado no 
site do FNDE, link: http://www. fnde.gov.br no “caminho” Programas -> PNAE -> Área 
para gestores -> Manuais e cartilhas. Juntamente ao IQ COSAN, também estão 
disponíveis o manual e vídeo tutorial para a obtenção de informações e aprendizagem 
relacionadas ao uso desta ferramenta. 
O IQ-COSAN analisa os cardápios da alimentação escolar por meio da concessão de 
pontos, de acordo com quatro parâmetros. São eles: 1) Presença diária de seis grupos 
de alimentos (Cereais e tubérculos; Feijões; Legumes e verduras; Frutas in natura; 
Leites e derivados; Carnes e ovos); 2) Ausência de alimentos classificados como 
restritos, proibidos e alimentos ou preparações doces; 3) Presença de alimentos 
regionais e da sociobiodiversidade e 4) Diversidade semanal das refeições ofertadas. A 
existência dos parâmetros 1 e 2 contabiliza positivamente 2,0 pontos e sua avaliação é 
diária. Já a presença dos parâmetros 3 e 4 contabiliza positivamente 2,5 pontos, têm 
avaliação semanal e são avaliados a partir das listas disponibilizadas em anexos do 
próprio instrumento de acordo com cada região do estado e país. 
A diversidade do cardápio ou número de alimentos diferentes oferecidos por semana 
contabilizam 10 pontos, assim como a ausência de alimentos definidos como proibidos 
pela legislação atual, que em contrapartida, pontuam negativamente -10 quando 
ofertados. Ao final da avaliação desses parâmetros, somou-se a pontuação de cada 
semana e foi realizado o cálculo das médias semanais. O escore do IQ COSAN varia 
entre 0 e 95 pontos e classifica os cardápios em inadequado (0 a 45,9 pontos), precisa 
de melhoras (46 a 75,9 pontos) e adequado (76 a 95 pontos) (BRASIL, 2018). 
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Todos os avaliadores foram anteriormente submetidos a treinamento pela equipe do 
CECANE/UFRN para o uso da ferramenta IQ-COSAN. Posteriormente, os cardápios 
foram avaliados pela ferramenta duas vezes por distintos avaliadores a fim de minimizar 
a margem de erros. Após serem feitas as duas análises todos os cardápios avaliados, 
bem como os resultados obtidos, foram entregues a uma terceira avaliadora, que 
quando encontrou divergências realizou uma nova análise com o objetivo de reduzir os 
possíveis erros de interpretação. Por fim, os dados coletados foram tabulados no 
programa Excel® (2013) e apresentados em forma gráficos , estes expressos em 
frequência média simples. 
 
Resultados e Discussões 

 
Em se tratando das avaliações realizadas nos 30 cardápios escolares da modalidade 
Ensino Infantil (Creches), foram obtidos resultados quanto à frequência da oferta de 
alimentos presentes nos seis grupos de alimentos preconizados pela Coordenação de 
Segurança Alimentar e Nutricional na ferramenta IQ-COSAN. As frequências da 
presença dos alimentos foram analisadas semanalmente e mensalmente. A figura 1 
demonstra o percentual da frequência de oferta dos alimentos por grupo durante as 
semanas avaliadas. 
Observou-se que a média da frequência da oferta de alimentos do grupo cereais e 
tubérculos foi de 100% durante todo o mês, sendo o único grupo que apresentou 
frequência nos 5 dias das semanas. Este grupo é composto por alimentos como arroz, 
milho, grãos, farinhas, pães, bolos simples, biscoitos sem recheio, aveia, centeio, 
mandioca e batata. Sendo mais presentes nos cardápios avaliados o arroz, biscoitos, 
pães, bolos, macarrão, aveia e macaxeira. 
O gráfico representado na figura 2, exibe o resultado mensal em percentual, quanto a 
frequência média de alimentos oferecidos por grupo. Os mais presentes são cereais e 
tubérculos, carnes e ovos e leites e derivados, e os alimentos dos grupos menos 
oferecidos são os legumes e verduras, frutas in natura e por último o de feijões. 
Silva, CS (2015), em um estudo realizado em cardápios escolares de uma escola infantil 
de Porto Alegre/RS, em 2015, apresentou dados idênticos ao presente estudo, com 
relação à oferta de cereais, pães, massas ou vegetais, foi possível observar que esses 
alimentos foram oferecidos diariamente nos cardápios da escola de educação infantil. 
Com relação ao grupo dos feijões, que inclui também outros alimentos do grupo das 
leguminosas, como ervilhas, soja, lentilhas e grão-de-bico, foi possível observar uma 
média de 20% da frequência da oferta mensal, estando presentes em apenas 1 dia na 
semana. 
Em contraponto, foi observado em um estudo de intervenção realizado para avaliar o 
consumo alimentar e promover hábitos alimentares saudáveis em escolares na cidade 
de Belo Horizonte (MG), percebeu-se que no grupo de 136 escolares, com idades entre 
6 a 10 anos, houve altas frequências do consumo de arroz e feijão. Cerca de 97,8% e 
95,6% dos escolares dizem consumir, respectivamente, arroz e feijão, todos os dias 
(Lucca, VK, 2015). A inserção desses alimentos nas refeições diárias é essencial, visto 
que os mesmos oferecem benefícios a saúde, a combinação arroz e feijão fornece 
proteínas completas para o organismo, ambos são ricos em diversas vitaminas e 
minerais, podendo aumentar o valor proteico da alimentação e o consumo de fibras. 
A respeito do grupo de legumes e verduras que englobam esses alimentos crus ou 
refogados, em saladas ou preparações quentes, em sopas, recheados ou em forma de 
purês, pôde-se perceber que os referidos aparecem em média 2 vezes na semana, 
tendo a porcentagem de 40% da oferta mensal. O grupo de frutas in natura apresentou 
resultados idênticos ao anterior, e nele são considerados apenas as frutas em sua forma 
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natural, sucos, vitaminas e preparações com frutas em sua composição não fazem parte 
deste grupo. 
Segundo a resolução nº 26/2013, os cardápios deverão oferecer, no mínimo, três 
porções de frutas e hortaliças por semana nas refeições ofertadas. O que revela déficit 
na oferta desses alimentos. Na Res. 06/2020 que entrará em vigor em 2021 esse critério 
será ainda mais exigente, em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em 
período integral, os cardápios deverão ofertar, obrigatoriamente, frutas in natura, no 
mínimo quatro dias por semana e hortaliças, no mínimo cinco dias por semana.Em 
estudo de Avaliação Qualitativa das Preparações dos Cardápios Escolares - AQPC, foi 
possível observar resultados semelhantes aos do presente estudo, nele foi verificada 
quanto a necessidade de aumento da oferta de frutas, vegetais, saladas, alimentos 
integrais e leguminosas (Veiros, MB, et al., 2012). O consumo desses alimentos ricos 
em fibras deve ser estimulado na alimentação escolar, principalmente quando os 
escolares permanecem em período integral, em que 30% a 70% das necessidades 
nutricionais devem ser fornecidas durante a permanência da criança na creche.O grupo 
de leites e derivados estiveram presentes em média de 2 a 3 vezes na semana, 
apresentando um resultado mensal de 50% da oferta de alimentos como leites de 
origem animal e derivados, como coalhadas, iogurtes, cremes e demais preparações 
com leite como ingrediente principal. Sabendo da importância do cálcio, proteínas e 
vitaminas para o crescimento infantil, a presença de leite e derivados na alimentação 
escolar deve ser frequente, principalmente quando os escolares permanecem em 
período integral. 
Veiros, MB, et, al. encontraram em seu estudo de análise qualitativa de cardápios 
escolares, a presença do grupo de leite e derivados em 4 dias na semana. Porém em 
associação com alimentos ricos em açúcar e gordura, como achocolatado, mistura para 
o preparo de bebida láctea, cereal matinal. 
Quanto ao grupo de carnes e ovos, verificou-se que estes alimentos estão presentes 
em média 4 dias na semana, tendo 80% da porcentagem mensal. Alimentos como 
carnes de gado, porco, cabrito e cordeiro, carnes de aves e pescados, ovos de galinha 
e outras aves integram este grupo. No entanto, foram identificadas nos cardápios 
apenas carne bovina, como costela, carne moída, charque e carne de sol, carne de 
frango e ovos, sendo a carne bovina a mais presente. 
Em estudo feito em diferentes escolas de educação infantil em cidades do estado de 
São Paulo, identificou-se resultados semelhantes, o cardápio apresentou maior 
prevalência de carne bovina, seguida de frango. Não foi observada previsão de peixe 
no cardápio de 2 dos 4 municípios estudados. Já o ovo foi oferecido em média uma vez 
por semana em todas as cidades (Boaventura, PS, et, al. 2013). 
Pautando-se nos resultados obtidos durante as semanas, os alimentos restritos 
aparecem em média 2 dias, tendo um percentual maior na primeira e segunda semana, 
com 41,3% de presença em ambas. A terceira e quarta semana obtiveram valores 
próximos, com 38,7% e 37,3% consecutivamente. E 39,6% de frequência média durante 
o mês (figura 3). Dentre os alimentos restritos identificou-se em maior quantidade os 
achocolatados em pó e líquidos, as farináceas para mingau, bebidas lácteas, soja e a 
farinha de milho (flocos). 
Quanto aos alimentos doces, foram observados em 10% dos cardápios, tendo 1,3% da 
frequência média semanal nas quatro semanas e 6,5% durante o mês (figura 3). Os 
alimentos identificados foram o mel e a rapadura. Segundo a resolução nº 26/2013 a 
oferta de doces e/ou preparações doces ficam limitada a duas porções por semana. Já 
os alimentos proibidos obtiveram um resultado positivo de 0%. Exemplos de alimentos 
classificados como proibidos são, refrigerantes, sucos artificiais em pó, xaropes para 
bebidas, chás e leite cru. A figura 3 expõe os dados semanais dos três grupos de 
alimentos citados acima. 
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O guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos preconiza que assim como 
em casa, as refeições da creche devem ser preparadas com base em alimentos in 
natura ou minimamente processados, como, arroz, feijão, carnes, legumes, verduras e 
frutas. Os ultraprocessados, como biscoitos, achocolatados, refrigerantes, outras 
bebidas adoçadas, salgadinhos, guloseimas entre outros alimentos, não devem estar 
presentes no cardápio. 
Vale salientar também que não deve ser oferecido às crianças refrigerantes, sucos 
industrializados, doces em geral, balas, chocolate, sorvetes, biscoitos recheados, 
salgadinhos, enlatados, embutidos (salsicha, linguiça, mortadela e presunto), frituras, 
café, chá mate, chá preto ou mel. Estes alimentos possuem excesso de gordura, açúcar, 
conservantes ou corantes e podem comprometer o crescimento e desenvolvimento, 
promover carências de vitaminas e minerais, além de aumentarem o risco de doenças 
como alergias e obesidade (VASCONCELOS, F. A et, al). 
A figura 4 elucida a média da frequência de alimentos regionais e da 
sociobiodiversidade. Os regionais demonstram 53,3% de presença na primeira semana 
e 40% nas demais. Tendo a presença média de 76,25% durante o mês. Dentre os 
alimentos identificados nos cardápios estão o Jerimum, cajá, caju, acerola, feijão verde, 
coco, macaxeira e farinha de mandioca. 
Em se tratando dos alimentos da sociobiodiversidade (figura 4), foi possível avaliar uma 
média de 33,3% da oferta na primeira semana, 36,7% na segunda e terceira semana e 
30% na quarta, resultando uma média mensal de 51,25% de presença. Os alimentos 
ofertados foram o Abacaxi, caju e maracujá. 
É fundamental que os alimentos sejam produzidos, em âmbito local, pela agricultura 
familiar e pelos produtores familiares rurais, valorizando as especificidades de cada 
região do país que resgatem e fortaleçam a cultura alimentar brasileira . Nesse sentido, 
é primordial que a produção ofertada por esses agricultores seja escoada através da 
alimentação escolar com o objetivo de atender as recomendações do PNAE e ser mais 
adaptadas aos hábitos locais. As escolas públicas e privadas devem seguir a legislação 
brasileira que exige o fornecimento de uma alimentação saudável para as crianças 
durante o período escolar. É direito da família conhecer, acompanhar e opinar sobre o 
cardápio oferecido na creche (BRASIL, MS, 2019). 
Segundo Peixinho et al., um dos grandes avanços da Lei n. 11.947/09 foi o de apoiar o 
desenvolvimento sustentável, com o incentivo de aquisição de gêneros alimentícios em 
âmbito local, por meio da participação dos agricultores familiares e dos empreendedores 
familiares rurais no PNAE, a partir da obrigatoriedade da utilização mínima de 30% do 
total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE na compra de alimentos 
diretamente produzidos por eles. 
Quanto a diversidade dos alimentos presentes nos cardápios, foi observado que a 
classificação precisa melhorar, a qual apresenta variedade de 15 a 20 alimentos 
diferentes na semana, apresentou o maior percentual, sendo ele 52,5%. A classificação 
Variedade adequada apresenta percentual de 27,5%, podendo apresentar 21 alimentos 
ou mais. O maior valor identificado nos cardápios avaliados foi o de 33 alimentos 
variados. Já a classificação Baixa variedade que inclui até 14 alimentos diferentes, 
apresentou 20% de resultado. O cardápio que apresentou a menor diversidade continha 
6 alimentos apenas diferentes na semana. O gráfico apresentado na figura 5 expõe a 
distribuição do percentual de variedade dos alimentos.O Art. 2º da resolução 
11.947/2009 preconiza o emprego da alimentação saudável e adequada, 
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as 
tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o 
desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade 
com a sua faixa etária e seu estado de saúde. 
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Conforme demonstrado no gráfico da figura 6, a classificação final da ferramenta IQ-
COSAN, foi possível observar que 86% dos municípios encontram-se na categoria 
precisa melhorar, 13% foram classificados como adequados e 0% inadequados. 
Um estudo que avaliou os cardápios de 26 municípios do Rio Grande do Norte, da 
modalidade ensino fundamental I e II, com a mesma ferramenta de análise qualitativa 
de cardápios, não foram encontrados cardápios classificados como adequados. No 
entanto, no estudo de Neta, JR e nesse estudo observou-se um maior percentual 
classificado na categoria precisa de melhoras. 
  
 
Conclusão 

 
Como evidenciado durante todo trabalho, há uma grande necessidade de melhoria da 
qualidade dos cardápios elaborados para os usuários das creches públicas. De modo 
geral, a maioria dos quesitos de avaliação dos instrumentos apresentam um resultado 
mediano. Observou-se que a oferta de alimentos restritos e dos carboidratos simples 
tiveram maior frequência nos cardápios. Os resultados mostram que os cardápios não 
estão seguindo integralmente as exigências que regulamentam a alimentação escolar, 
podendo trazer respostas negativas à saúde dos escolares, bem como proporcionar a 
formação de hábitos inadequados. 
Sabe-se que os fatores que abrangem a segurança alimentar e nutricional são 
imprescindíveis para o acompanhamento das condições de saúde das crianças, não 
podendo ser diferente quando diz respeito a alimentação oferecidas em escolas, 
principalmente nas creches, pelo tempo em que o aluno permanece no ambiente 
escolar. 
Estudos que analisem a qualidade dos alimentos ofertados as crianças em âmbito 
escolar, são essenciais, pois quando identificados os problemas, medidas poderão ser 
tomadas, assim, determinadas medidas poderão ser tomadas a fim de melhorar a 
alimentação dos pré-escolares. Logo, ressalta-se a relevância da análise realizada 
através do instrumento IQ-COSAN, pois o mesmo tem como finalidade fornecer uma 
avaliação padrão e de fácil manejo, para assim contribuir na adequação dos cardápios 
escolares elaborados, além de colaborar com a promoção da saúde dos escolares e 
ajudar o profissional nutricionista a planejar cardápios que atendam às necessidades 
dos alunos e cumpram com as exigências do PNAE. 
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FIGURA 1. Percentual da análise dos cardápios escolares oferecidos no Ensino Infantil, 
em 30 municípios do estado do Rio Grande do Norte, Brasil, 2019, quanto a frequência 
média semanal dos alimentos ofertados por cada grupo. 
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FIGURA 2. Percentual da frequência média mensal da oferta de alimentos de cada 
grupo considerado. Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
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FIGURA 3. Percentual da presença de alimentos restritos, doces e proibidos durante a 
semana. Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
 

 
FIGURA 4. Presença de alimentos regionais e da sociobiodiversidade durante as 
semanas em cardápios analisados. Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
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FIGURA 5. Percentual da diversidade de alimentos oferecidos nos cardápios. Rio 
Grande do Norte, Brasil, 2019. 
 

 
FIGURA 6. Percentual de adequação dos cardápios avaliados. Rio Grande do Norte, 
Brasil, 2019. 
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TÍTULO: Insegurança alimentar e Qualidade de vida em uma comunidade indígena de 

etnia potiguara. 

Resumo 

A Insegurança Alimentar e Nutricional é um problema frequentemente encontrado em 
populações em situação de vulnerabilidade social, como é o caso dos povos originários 
indígenas. Só no Rio Grande do Norte existem 8 comunidades indígenas reconhecidas 
pela FUNAI, dessas a Mendonça do Amarelão é a mais populosa e foi o público alvo da 
pesquisa. Devido a esse fator de vulnerabilidade, a presente pesquisa teve por objetivo 
estimar a prevalência de insegurança alimentar nas famílias indígenas, através da EBIA 
I – Escala Domiciliar de (IN) segurança alimentar indígena; e gerar informações sobre 
essa população a fim de dar visibilidade das condições de vida dos indígenas do RN 
para os governantes locais. Dados sobre questões socioeconômicas e de saúde de 26 
famílias indígenas foram coletados. Os resultados mostraram que 100% das famílias 
estavam em insegurança alimentar, sendo 61,5% na forma leve, 30,8% na forma 
moderada e 7,7% na forma grave. Foi possível ainda observar um elevado uso de 
drogas lícitas como o cigarro (47,6%), e uma renda média familiar baixa no valor de R$ 
1.028,00. Tais dados sinalizam a imprescindibilidade de políticas públicas voltadas às 
necessidades desta população. 
 
Palavras-chave: Segurança alimentar; Povos Indígenas; Direitos Humanos. 

TITLE: Food insecurity and quality of life in an indigenous community of ethnic potiguara. 

Abstract 

Food and Nutritional Insecurity is a problem often found in populations in situations of 
social vulnerability, as is the case of indigenous peoples. In Rio Grande do Norte there 
are 8 indigenous communities recognized by FUNAI, of which Mendonça do Amarelão 
is the most populous and was the target audience of the research. Due to this 
vulnerability factor, the present research aimed to estimate the prevalence of food 
insecurity in indigenous families, through EBIA I - Home Scale of (IN) indigenous food 
security; and to generate information about this population in order to give visibility to the 
living conditions of the natives of RN to the local government. Data on socioeconomic 
and health issues of 26 indigenous families were collected. The results adequate that 
100% of the families were in food insecurity, being 61.5% in the mild form, 30.8% in the 
moderate form and 7.7% in the severe form. It was also possible to observe a high use 
of legal drugs such as cigarettes (47.6%), and a low average family income of R $ 
1,028.00. Such data indicate the need for public policies aimed at the needs of this 
population. 
 
Keywords: Food security; Indigenous Peoples; Human Rights. 
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A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é definida pela Lei Orgânica de Segurança 
Alimentar e Nutricional – LOSAN (Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006) como o 
“direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 
tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis.” As comunidades originárias, indígenas, vêm passando por um contexto 
de abandono social, cultural e político ao longo dos anos no Brasil, o que coloca tais 
povos em um elevado grau de vulnerabilidade social, facilitando a disseminação e o 
agravamento da Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN). No Rio Grande do Norte 
existem oito comunidades indígenas reconhecidas pela FUNAI, porém sem nenhuma 
terra demarcada pela mesma. Tal carência de demarcação ocasiona em uma 
vulnerabilidade a ataques em suas terras e falta de políticas efetivas para melhoria das 
condições de vida local (Calazans, 2017). A maior dessas comunidades é denominada 
Mendonça do Amarelão e está localizada na zona rural de João Câmara/RN. Segundo 
a FUNAI, a comunidade conta com cerca de 2000 pessoas, sendo 1000 índios 
autodeclarados. Há anos a comunidade não tem acesso à água potável e encanada, 
violando o acesso à alimentação adequada, inviabilizando também a agricultura familiar, 
obrigando a população local a se locomover até o centro urbano a procura de trabalho, 
ocasionando uma mudança de costumes e causando uma interferência na estrutura 
sociopolítica e cultural desses povos, alterando sua coesão comunitária e favorecendo 
a monetização das relações interpessoais, abandono de práticas de ajuda mútua, perda 
da soberania sobre o território e degradação de sistemas ambientais (LACERDA, 2018). 
Dado o cenário atual de vulnerabilidade encontrado nessa população tradicional, a 
pesquisa focou seus esforços em identificar as condições sociais, econômicas e de 
saúde de famílias indígenas da comunidade Mendonça do Amarelão, com o intuito de 
dar visibilidade para esses povos a fim de que os governantes locais possam fornecer 
a ajuda necessária por meio das políticas públicas. 
 
Metodologia 

 
As coletas de dados foram realizadas na comunidade indígena Mendonça do Amarelão 
localizada na zona rural de João Câmara/RN. Para consolidar os questionários da 
pesquisa foi realizado um estudo piloto no dia 09/12/19. Nesse momento, a equipe de 
10 pesquisadores treinados foi até a comunidade e entrevistou e coletou dados de 6 
famílias indígenas. Para a coleta ser realizada foi necessário que uma liderança 
indígena acompanhasse a equipe o tempo todo a fim de facilitar o contato com a 
população local. Os instrumentos utilizados para a coleta foram: Estadiômetro Sanny 
Portátil ES-2060; Balança de Plataforma Digital Portátil; Fita antropométrica; Balança 
Pediátrica Digital Portátil; Aparelho Celular com o questionário da pesquisa baixado em 
plataforma digital (Epicollect 5). O questionário aplicado abordava os tópicos: 
Caracterização Socioeconômica e Demográfica do Domicílio; Caracterização da 
Alimentação Familiar; Identificação do Acesso às Políticas Públicas; Avaliação da 
insegurança alimentar através da Escala Brasileira Insegurança Alimentar (EBIA); 
Condições de Saúde; Antropometria. A primeira coleta realizada pós o estudo piloto foi 
realizada no dia 14/03/2020 e contou com 9 pesquisadores, que se dividiram em equipes 
com o intuito de aumentar a capacidade de entrevistas em um dia. Para que os 
subgrupos de pesquisadores chegassem as residências das famílias foi necessário que 
um membro da equipe da liderança local os acompanhasse e realizasse o primeiro 
contato. Os dados foram cadastrados e armazenados através do celular dos 
pesquisadores no aplicativo Epicollect 5, sendo posteriormente transformados em 
dados para Excel. A segunda coleta de dados estava prevista para o sábado seguinte 
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21/03/2020, porém a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) decidiu 
encerrar as atividades presenciais devido a pandemia de COVID-19, o que inviabilizou 
o restante das coletas de dados até o momento. 
 
Resultados e Discussões 

 
A principal forma de aquisição de renda da comunidade é através do beneficiamento da 
castanha de caju. Na comunidade são encontrados serviços públicos como uma 
unidade de saúde, que realiza atendimentos básicos aos moradores, e uma escola 
indígena de nível fundamental e médio. Existem também a Associação Comunitária do 
Amarelão, espaço utilizado para reuniões dos moradores com a liderança, uma cozinha 
comunitária e uma sede para as lideranças locais, que é composta por duas mulheres 
(mãe e filha). Mesmo com as ações da pesquisa paradas devido o novo coronavírus, foi 
possível coletar resultados referentes a 26 famílias da comunidade indígena. Tais 
resultados mostraram um cenário preocupante em relação as condições 
socioeconômicas e de saúde dessa comunidade indígena, mostrando uma possível 
ineficiência das políticas públicas que devem ser garantidas a esses povos originários, 
como por exemplo o direito a terra, o direito ao trabalho e o direito à alimentação 
adequada. As questões relacionadas à segurança alimentar e saúde mostraram dados 
críticos. Em relação ao estado de segurança alimentar, observou-se que todas as 26 
famílias entrevistadas estavam em situação de insegurança alimentar segundo a EBIA, 
variando apenas o grau dessa insegurança, sendo a insegurança alimentar leve a mais 
prevalente, composta por 16 famílias (61,5%), seguida da insegurança alimentar 
moderada composta de 8 famílias (30,8%), e por fim a insegurança alimentar grave 
composta por 2 famílias (7,7%). Dados referentes ao acesso a saúde mostraram que ao 
necessitar de consulta médica ou ser acometido por alguma doença, essa população 
busca, em sua maioria (85% das famílias), primeiramente o posto de saúde local, sendo 
que 48% das famílias relatam dificuldades para receber o atendimento, além de 
dificuldade de deslocamento até o local, falta de medicamentos e de profissionais de 
saúde. Essa carência de acompanhamento da saúde populacional resulta em dados 
preocupantes como o consumo de drogas lícitas como o cigarro, onde 47,6% dos 
responsáveis entrevistados tinham o hábito de fumar no passado ou fumam atualmente, 
sendo que 60% desses fumam ou fumaram por mais de 20 anos seguidos. Junto ao 
cenário da saúde vem também o cenário de pobreza socioeconômica, sendo a média 
de salário por família de aproximadamente R$ 1.028,00, e a média de habitantes por 
grupo familiar de 3,9 pessoas. Em relação ao acesso a políticas públicas observou-se 
que todas as famílias eram beneficiadas por pelo menos um programa, sendo o 
programa encontrado com mais frequência o Bolsa Família, que sozinho é responsável 
por beneficiar 74% das famílias entrevistadas, seguido pelo programa Cisternas de 
Consumo, responsável por beneficiar 55% das famílias entrevistadas. 
 
Conclusão 

 
Apesar da comunidade ser beneficiada por algumas politicas públicas elas não se 
mostraram suficientes para garantir os direitos dessa população, visto que a 
insegurança alimentar é um problema predominante e as condições econômicas 
mostram que muitas famílias encontram-se abaixo da linha da pobreza (51,8% das 
famílias entrevistadas). Um fator que gera essa baixa renda é a falta de oportunidades 
de trabalho para essa comunidade, fazendo com que a maior parte de sua população 
dependa do beneficiamento da castanha como única fonte de renda, impedindo dessa 
forma uma melhora nas condições de vida da família, pois é visto que o trabalho infantil 
é frequente pela prática de passar os costumes de pais para filhos. Os dados 
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encontrados mostram que os governantes locais devem adotar medidas urgentes para 
essa população a fim de resolver principalmente o problema do acesso à água, pois os 
moradores dependem de carro pipa para abastecer suas residências. Logo, também 
não possuem água o suficiente para cultivar alimentos ao longo do ano inteiro, 
mantendo-se constantemente em insegurança alimentar. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO CORPORAL DE IDOSOS COM DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

Resumo 

 
Objetivo: avaliar o equilíbrio da pessoa idosa com DM2. Método: Trata-se de um estudo 
transversal. A amostra foi composta por idosos com idade entre 65-79 anos, com 
diagnóstico clínico de DM2 atendidos no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). 
Foi realizada a caracterização Clínica, avaliação da cognição através Prova Cognitiva 
de Leganés, o equilíbrio corporal foi avaliado pelo MINIBESTest que foi a variável 
dependente, mobilidade funcional por meio do SPPB) aptidão cardiorrespiratória por 
meio doTME2’; TFPP; dificuldade na realização de atividades cotidianas através 
doBOMFAQ; e sintomas depressivos por meio da GDS.Resultados: A amostra do 
estudo foi composta por 48 indivíduos. Destes, 25% eram do sexo masculino, e 75% do 
sexo feminino. A faixa etária prevalente (60,4%) foi de 65-69 anos, e a cor foi a branca 
(54,2%), maioria com vida conjugal (64,6%), baixa escolaridade (35,4%), sobrepeso 
(27,21), descontrole glicêmico (143,61), ótima cognição (27,81), bom equilíbrio 
(74,07%), e moderado desempenho funcional (8,10). A média de força de preensão 
palmar foi de 16,25 kgf, e das dificuldades de realizar atividades cotidianas de 10,14. 
Os idosos não apresentaram sintomas depressivos. Conclusão: os idosos têm 
sobrepeso, associado ao descontrole glicêmico, com baixa força de preensão palmar. 
Contudo, possuem um bom equilíbrio corporal, porém, com moderado desempenho 
funcional. 
 
 
Palavras-chave: Saúde do idoso, Diabetes Mellitus tipo 2, Equilíbrio 

TITLE: ASSESSMENT OF BODY BALANCE OF ELDERLY PEOPLE WITH TYPE 2 

DIABETES MELLITUS 

Abstract 

Objective: to evaluate the balance of the healthy person with DM2. Method: This is a 
cross-sectional study. The sample consisted of elderly aged 65-79 years, with clinical 
diagnosis of DM2 treated at the Onofre Lopes University Hospital (HUOL). Clinical 
characterization, evaluation of cognition through Cognitive Leganés Test were 
performed, body balance was assessed by MINIBESTest, which was the dependent 
variable, functional mobility through the SPPB) cardiorespiratory fitness through TME2'; 
TFPP; difficulty in performing daily activities through BOMFAQ; and depressive 
symptoms through GDS. Results: The study sample consisted of 48 individuals. Of 
these, 25% were male, and 75% female. The prevalent age group (60.4%) it was 65-69 
years, and the color was white (54.2%), the majority with married life (64.6%), low 
schooling (35.4%), overweight (27.21), glycemic uncontrol (143.61), excellent cognition 
(27.81), good balance (74.07%), and moderate functional performance (8.10). The mean 
palmar grip strength was 16.25 kgf, and the difficulties of performing daily activities were 
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10.14. The elderly did not present depressive symptoms. Conclusion: the elderly are 
overweight, associated with glycemic uncontrollation, with low palmar grip strength. 
However, they have a good body balance, however, with moderate functional 
performance. 
 
Keywords: Elderly Health, Diabetes Mellitus Type 2, Balance 

Introdução 

O Diabetes Mellitus (DM)é uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT) de grande 
relevância, pois é uma causa de grande parte da morbimortalidade no mundo 
(FERNANDES et al., 2020). A Federação Internacional de Diabetes (International 
Diabetes Federation, IDF), identificou que cerca de 424,9 milhões de pessoas, com 
idades entre 20 a 79 anos, viva com diabetes. Isso é uma representação de 8,8% da 
população mundial (DIRETRIZES DA SBD, 2019-2020). 
O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é considerado uma epidemia global, sendo destaque 
no cenário brasileiro, e representa cerca de 90% de todos os casos de diabetes (SILVA 
et al., 2019; FERNANDES et al., 2020; LIMA, et al., 2018). Essa conjuntura acarreta em 
impactos, sociais e financeiros com custos altos gerados para o governo e sociedade. 
Alguns dados trazem que em 2018, ocorreu 1 829 779 internações associadas à 
diabetes, obesidade, e à hipertensão arterial no Sistema Único de Saúde (SUS), 
correspondendo a um custo total de R$ 3,84 bilhões de reais (NILSON et al., 2018). 
As causas do aumento da prevalência do DM são multifatoriais, como a transição 
epidemiológica, nutricional, a rápida urbanização, o sedentarismo, obesidade, o 
envelhecimento populacional, dentre outros (DIRETRIZES DA SBD, 2019-2020). 
O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, e vem despertando o interesse 
na investigação das consequências situacionais e os ajustes que a sociedade terá de 
realizar. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima que até 2055, 
as pessoas com mais de 60 anos ultrapassará o número de brasileiros com idade menor 
que 30 anos, e em 2025, o país vai ocupar o 6º lugar em quantidades de idosos no 
mundo (BELASCO et al., 2019). 
Com o avançar da idade, importantes modificações acometem a população idosa, entre 
elas o aumento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como o DM2 
(COSTA et al., 2017). O aumento da sobrevida dos indivíduos com DM, e da expectativa 
de vida da população, estão relacionadas à prevalência de DM nessa população. Com 
o envelhecimento populacional no Brasil, o diabetes provavelmente passará a ter maior 
contribuição para a mortalidade no país (DIRETRIZES DA SBD, 2019-2020). 
O DM2 está relacionado à complicações como doenças cardiovasculares, amputações 
de MMII, insuficiência renal, entre outras. Estas complicações podem levar a uma 
redução da capacidade funcional, autonomia e a qualidade de vida desses indivíduos 
(COSTA et al., 2017). 
A resistência insulínica também está relacionada à sarcopenia, que consequentemente 
aumenta o risco de quedas e fraturas, fragilidade, entre outros eventos. Agir de forma 
preventiva é essencial para o controle glicêmico, adotando práticas como melhor ingesta 
alimentar e prática de exercícios físicos (DIRETRIZES DA SBD, 2019-2020; PILLATT et 
al., 2018). 
O DM2 e o envelhecimento, estão associados à possíveis alterações no equilíbrio 
corporal. Pessoas idosas com diabetes, podem apresentar alterações 
musculoesqueléticas, sensoriomotoras, déficit neuromusculares, e complicações 
farmacológicas advindas da polifarmácia. (BITTAR et al., 2016; MARONESI et al., 2016; 
QUITSCHAL, et al., 2019; DIRETRIZES DA SBD, 2019-2020). 
O processo de envelhecimento afeta o Sistema Nervoso Central (SNC), dificultando o 
processamento de sinais vestibulares, visuais, e proprioceptivos (BUSHATSKY et al., 
2019). Essas alterações levam a ocorrência de tonturas, reduzindo o equilíbrio corporal, 
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fatores que são apontados como risco de quedas, e esta, pode levar a uma diminuição 
da mobilidade, qualidade de vida, hospitalização e mortalidade (QUITSCHAL et al., 
2019; BUSHATSKY et al., 2019). 
Avaliações multidimensionais do equilíbrio corporal de idosos diabéticos é fundamental, 
pois leva a identificação de fatores associados ao desequilíbrio, nos direcionando a 
adoção de estratégias terapêuticas preventivas adequadas, e específicas, para 
amenizar os efeitos que sejam deletérios para esta população. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional, transversal e analítico, realizado no Núcleo 
Avançado de Pesquisa e Inovação Tecnológica em Saúde (NAPS) do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). 
A população do presente estudo foi composta por 60 idosos residentes na cidade de 
Natal/RN ou em região metropolitana com idade entre 65 e 79 anos e com diagnóstico 
clínico de DM2 segundo os critérios da ADA (American Diabetes Association), de ambos 
os sexos, encaminhados pelos setores de Endocrinologia e de Geriatria do 
HUOL/UFRN. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
instituição e aprovado sob número de parecer 3.084.420. 
Foram incluídos no estudo indivíduos com idade entre 65 e 79 anos; de ambos os sexos; 
com diagnóstico clínico de DM2 de acordo com os critérios da American Diabetes 
Association (ADA) (GROSS et al., 2002); com queixa de alterações do equilíbrio 
corporal, definidas como desequilíbrio e/ou tontura (BITTAR, BOTTINO, BENTO, 2003); 
sem déficit cognitivo de acordo com a escolaridade (ZUNZUNEGUI et al., 2000); com 
boa acuidade visual avaliada pela Tabela de Snellen (JANUZZI et al., 2014). 
Foram excluídos do estudo os sujeitos que não compreenderam ou não realizaram de 
forma correta os comandos recebidos na avaliação e na reabilitação. 
Após a consulta de rotina dos idosos dos ambulatórios de Geriatria e de Endocrinologia 
e, após o diagnóstico clínico de DM2, o médico responsável pela consulta orientou o 
paciente sobre a necessidade de uma avaliação focada nesse distúrbio e entregou um 
convite impresso para o paciente buscar a avaliação através do Serviço de Arquivo 
Médico e Estatístico (SAME) ou diretamente no Laboratório de Inovação Tecnológica 
em Saúde (LAIS). Após esse primeiro encontro, os idosos serão orientados a 
comparecer ao LAIS em dia e horário previamente marcado com o nome das 
medicações utilizadas na semana da avaliação e os seus últimos exames de sangue 
para serem utilizados durante a pesquisa. 
Essa avaliação foi realizada por uma equipe de cinco pesquisadores previamente 
treinados. Os participantes foram orientados a comparecer no LAIS em dia e horário 
previamente marcados com o nome das medicações utilizadas na semana da avaliação 
e seus últimos exames de sangue. Os participantes que preencheram os critérios de 
elegibilidade assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) após o 
esclarecimento dos objetivos, protocolos e possíveis riscos da pesquisa. 
Nas avaliações foram realizadas a caracterização Clínica, avaliação da cognição 
através Prova Cognitiva de Leganés (ZUNZUNEGUI et al., 2000), o equilíbrio corporal 
foi avaliado pelo MINIBESTest (HORAK, WRISLEY, FRANK, 2009; PADGETT, 
JACOBS, KASSER, 2012) que foi a variável dependente, mobilidade funcional por meio 
do Short Physical Performance Balance (SPPB) (NAKANO et al., 2007; GURALNIK et 
al., 2000; McDERMONT et al., 2002), aptidão cardiorrespiratória através do Teste de 
Marcha Estacionárias de dois minutos (TME2’) (GUEDES et al., 2015); força de 
preensão palmar mediante o Teste de Força de Preensão Palmar (TFPP) (COSTA, 
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NERI, 2011), dificuldade para realização de atividades cotidianas através do Brazilian 
OARS Multidimensional Function Assessment Questionnaire (BOMFAQ) (BLAY, 
RAMOS, MARI, 188); e sintomas depressivos por meio da Geriatric Depression Scale 
de 15 itens (GDS) (PARADELA, LOURENÇO, VERAS, 2005). 
 
Resultados e Discussões 

 
Até o presente momento, 48 participantes foram avaliados pela presente pesquisa. 
Destes, 12 (25%) são do sexo masculino e 36 (75%) do sexo feminino. A faixa etária 
prevalente foi a de 65-69 anos (60,4%), seguida de 75-59 anos (20,8%) e 70-74 anos 
(18,8%), com média etária de 69,97 anos (±4,44). A cor mais prevalente foi a branca 
(54,2%) seguida da miscigenada (22,9%), negra (16,7%) e amarela (6,3%). A amostra 
apresentou maioria com vida conjugal (64,6%) e com escolaridade de ensino primário 
incompleto (35,4%), seguido de pós elementar (33,3%), primário completo (25%) e 
analfabeto (6,3%), com média de 8,62 (±5,40) anos de estudo. 
A renda média da amostra foi de R$3224,20 (±2892,89). Com relação ao arranjo de 
moradia, a maioria da amostra relatou que convive com apenas uma geração (39,6%). 
Ainda, a maioria relatou não participar das atividades comunitárias (52,1%). 
Baseado no Índice de Massa Corporal, a média da amostra esteve caracterizada com 
sobrepeso, alcançando uma média de 27,21 (±4,11). O número médio de doenças foi 
de 3,25 (±1,74) e o número médio de medicamentos utilizados foi de 5,60 (±2,42). Com 
relação aos dados laboratoriais da amostra, a hemoglobina glicada média foi de 7,93 
(±2,08) e da glicemia de jejum foi de 143,61 (±46,14), ou seja, ambos com média acima 
do preconizado para idosos diabéticos, mostrando descontrole glicêmico. 
Com relação a cognição, a média da Prova Cognitiva de Leganés foi de 27,81 (±2,59), 
considerada como ótima cognição. Para o MiniBesTest, a média foi de 74,07% 
(±12,79%), classificado como “bom equilíbrio” e para o SPPB, a média foi de 8,10 (1,70) 
pontos, classificados como “moderado desempenho”. O teste de marcha estacionária 
apresentou média de 82,16 (±19,37) passos e a força de preensão palmar média foi de 
16,25 (±5,77) kgf. A média das dificuldades de execução de atividades cotidianas 
medida pelo BOMFAQ foi de 10,14 (±3,45) e a média dos sintomas depressivos 
avaliados pela GDS foi de 4,35 (±2,35), considerado como “sem sintomas depressivos”. 
 
Conclusão 

 
É possível concluir, no presente estudo, que os idosos têm sobrepeso, associado ao 
descontrole glicêmico, com baixa força de preensão palmar. Contudo, possuem um bom 
equilíbrio corporal, porém, com moderado desempenho funcional. 
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TÍTULO: Caracterização físico-química de sistema nanotecnológico larvicida a partir do 

ácido cinâmico para combate ao Aedes aegypti 

Resumo 

O estudo de compatibilidade ativo-excipiente é essencial na fase inicial do 
desenvolvimento de um produto farmacêutico. Em um estudo de compatibilidade são 
utilizadas técnicas instrumentais específicas com um critério de análise se existe 
compatibilidade ativa-excipiente. O cinamato de pentila (CP) é uma molécula bioativa 
derivada do ácido cinâmico, que melhora sua atividade larvicida contra o mosquito 
Aedes aegypti. Entretanto, em função da sua baixa solubilidade em água, neste estudo 
foram preparadas nanoemulsões para incorporação do CP, que posteriormente foram 
secas por atomização obtendo micropartículas sólidas. O objetivo do estudo foi avaliar 
se os excipientes propostos na composição dessa combinação compatíveis com o CP. 
Para isso, foram utilizadas técnicas espectroscópicas (FTIR) e termoanalíticas (DSC e 
TG). Nos espectros de FTIR das micropartículas com as lecitinas contendo o CP, foi 
possível identificar bandas de absorção muito semelhantes quando comparadas ao 
placebo. A partir da análise dos dados de TG e DSC é possível identificar uma maior 
proteção do CP, quando incorporada às lecitinas, sendo como com PHO, a que define 
o melhor perfil térmico. Uma maltodextrina mostrada não reagir com os componentes 
da família, melhorado a estabilidade térmica do CP. Dessa forma, as análises de FTIR, 
TG e DSC confirmaram uma incorporação do CP nas micropartículas sólidas não 
demonstrando problemas de incompatibilidades ativo-excipiente. 
 
Palavras-chave: Cinamato de Pentila. Lecitinas. Nanoemulsões. Micropartículas 

TITLE: Physico-chemical characterization of a larvicidal nanotechnological system using 

cinnamic acid to combat Aedes aegypti. 

Abstract 

The study of active-excipient compatibility is essential in the initial phase of the 
development of a pharmaceutical product. In a compatibility study, specific instrumental 
techniques are used with an analysis criterion if there is active-excipient compatibility. 
Pentyl cinnamate (CP) is a bioactive molecule derived from cinnamic acid, which 
improves its larvicidal activity against the Aedes aegypti mosquito. However, due to its 
low solubility in water, in this study nanoemulsions were prepared for incorporation of 
CP, which were subsequently spray dried to obtain solid microparticles. The aim of the 
study was to evaluate whether the excipients proposed in the composition of this 
combination are compatible with the CP. For this, spectroscopic (FTIR) and 
thermoanalytical techniques (DSC and TG) were used. In the FTIR spectra of the 
microparticles with the lecithins containing the CP, it was possible to identify very similar 
absorption bands when compared to the placebo. From the analysis of the TG and DSC 
data, it is possible to identify a greater protection of the CP, when incorporated into 
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lecithins, as with PHO, which defines the best thermal profile. A maltodextrin shown does 
not react with the family components, improving the thermal stability of the CP. Thus, the 
FTIR, TG and DSC analyzes confirmed an incorporation of the CP in the solid 
microparticles without demonstrating problems of active-excipient incompatibilities. 
 
Keywords: Pentila cinnamate. Lecithins. Nanoemulsions. Microparticle 

Introdução 

Durante o estudo de pré-formulação o estudo de compatibilidade é essencial na fase 
inicial do desenvolvimento de um produto farmacêutico (ROJEK; WESOLOWSKI, 2019). 
Este tipo de estudo permite prevê possíveis interações e incompatibilidades físicas e 
químicas entre os componentes de uma formulação (VERAS et al., 2019). A descoberta 
de uma molécula biologicamente ativa impulsiona o desenvolvimento de um novo 
produto farmacêutico e, para o planejamento há necessidade de excipientes que 
desempenhem a função específicas, melhorando a formulação do produto acabado. 
Excipientes podem interagir com o princípio ativo (PA) direta ou indiretamente, alterando 
a natureza química, como a solubilidade, a absorção ou mesmo interferir na resposta 
terapêutica do medicamento. Existe compatibilidade físico-química, entre PA e 
excipientes, quando não há alterações na estrutura química do PA (ROJEK; 
WESOLOWSKI, 2019). Sendo assim, os excipientes presentes em uma formulação 
devem ser inertes ou não apresentar atividade que altere as características do princípio 
ativo (PA) de modo que a estabilidade do produto final seja mantida ou aumentada. No 
estudo de compatibilidade são utilizadas técnicas instrumentais específicas, 
regulamentadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela RDC Nº 166, de 24 
de julho de 2017 (BRASIL, 2017). Cada técnica apresenta sensibilidade para as 
alterações, dependendo da natureza da substância a ser analisada. Nos últimos anos, 
para este tipo de estudo, vêm sendo utilizados métodos termoanalíticos e 
espectroscópicos, assim, essas técnicas se destacaram e de todos os métodos 
espectroscópicos, a espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 
Fourier (FTIR) é o mais frequentemente utilizado, pela possibilidade de ser realizada a 
temperatura ambiente e por ser uma técnica não destrutiva (ROJEK; WESOLOWSKI, 
2016). Técnicas termoanalíticas também são muito utilizadas em estudo de 
compatibilidade e são definidas como sendo o estudo da relação entre uma propriedade 
da amostra e sua temperatura com a amostra aquecida ou resfriada de maneira 
controlada (LEVER et al., 2014). Essas técnicas permitem a obtenção de informações 
como variação de massa, estabilidade térmica, ponto de fusão, ponto de ebulição, 
cinética da reação, entre outros (LORACHIRO, 2004). Sistemas de veiculação de 
princípios ativos, como microcápsulas, micropartículas e nanopartículas podem ser 
usados para controlar a velocidade de liberação dos PAs, e também para direcionar sua 
liberação sítio-específica (SUN et al., 2020). Nanoemulsões vêm sendo utilizadas como 
sistemas de liberação que podem melhorar a solubilidade, a estabilidade e a 
funcionalidade de princípio ativo com características lipofílicas (IQBAL et al., 2020). O 
cinamato de pentila (CP) é um produto de origem semissintética, derivado do ácido 
cinâmico, este de origem natural, presente em várias plantas, com a canela 
(Cinnamomum zeylanicum) e em diferentes partes do fruto do café (Coffea sp.) (ULATE 
e RODRÍGUEZ, 2019). Este composto apresenta propriedades farmacológicas muito 
bem avaliadas, as quais incluem atividades anti-inflamatórias, antimicrobiana, 
antimalárica, antioxidante, antidiabética e anticâncer (CALABRESE et al., 2017). O 
cinamato de pentila apresenta caráter lipofílico, então seria necessário utilizar uma 
estratégia tecnológica que conferisse a formulação uma melhor solubilidade e 
biodisponibilidade, como com o desenvolvimento de nanoemulsões e micropartículas 
sólidas, pois são sistemas que na literatura mostram ser capazes de melhorar a 
solubilidade e estabilidade de substâncias bioativas (IQBAL et al, 2020). Contudo, 
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objetivo geral deste trabalho foi avaliar se os excipientes que irão compor a formulação 
larvicida são compatíveis com o cinamato de pentila, e para isto serão utilizadas técnicas 
espectroscópicas (FTIR) e de análise térmica (DSC e TG). 

 
Metodologia 

 
2.1 Obtenção do ácido cinâmico O cinamato de pentila foi fornecido em uma 
colaboração firmada com a Universidade Federal da Paraíba, através da equipe 
coordenada pelo Prof. Dr. Damião Pergentino de Sousa. 2.2 Preparação das 
nanoemulsões As nanoemulsões óleo em água, foram preparadas utilizando um 
homogeneizador Ultra turrax (IKA®, China, modelo: T18) para emulsificar as amostras 
com velocidade de agitação de 10.000 rpm por 15 min. Compunham as nanoemulsões, 
as lecitinas PHOSAL50 SA+ (Lipoid, Alemanha), LIPOID S75-3 (Lipoid, Alemanha) e 
LIPOID S 20 (Lipoid, Alemanha), Tween 80 (Vetec, Brasil), óleo e água, em proporções 
diferentes. A lecitina PHOSAL 50 AS+ é um sistema carreador no qual tem em sua 
composição 50% de fosfatidilcolina, 6% de lipofosfatidilcolina, de 2 a 4% de etanol e 
óleo de cártamo. Nanoemulsões que foram preparadas com esse sistema tem a fase 
oleosa composta do próprio Phosal e a fase aquosa constituída por água, tween 80 
(Vetec, Brasil) e, proporções de água:etanol. O LIPOID S 75-3 é um fosfolipídio de soja 
composto de 70% de fosfatidilcolina. O sistema emulsionado preparado com este 
fosfolipidio era composto de óleo de girassol na faixa de 5%, o próprio Lipoid S 5-3 
(Lipoid, Alemanha), tween 80 (Vetec, Brasil) e água. O LIPOID 20 apresenta a mesma 
composição do Lipoid S 75, variando apenas na concentração da fosfatidilcolina que 
neste caso é de 20%. O cinamato de pentila foi adicionado nos três sistemas 
nanoemulsionados, durante o preparo da nanoemulsão, antes da secagem por spray-
dryer, numa concentração de 80 mg∙mL-1. 2.3 Preparação dos micropartículas sólidas 
Após a preparação dos sistemas nanoemulsionados com cinamato de pentila 
incorporado e nanoemulsões placebo (sem o CP), estes, foram posteriormente, 
submetidos a secagem por atomização utilizando a maltodextrina com adjuvante de 
secagem. Para isto, foi preparada uma solução de maltodextrina em concentração de 
20% (p/v) e adicionado 25 mL da nanoemulsão e colocado no agitador magnético. A 
solução permaneceu em agitação até o momento da secagem no spray-dryer (Yamato 
Scientific – modelo ADL311s, Japão), com bico dosador de 0,4 mm, blower variando de 
6,0-7,0, atomização do ar 0,1 ppm, fluxo médio de 2,0 mL∙min-1 e controlando as 
temperaturas de entrada (130-140 ºC) e saída (77-87 ºC). Após esse processo foi obtido 
um pó branco, resultante da secagem das nanoemulsões, que agora seriam as 
micropartículas sólidas. 2.4 Caracterização físico-química das micropartículas sólidas 
2.4.1 Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR-ATR) As micropartículas 
sólidas que foram secas por atomização contendo o cinamato de pentila, as amostras 
placebo, e o cinamato de pentila isolado foram submetidas a análise espectroscópica 
de reflexão total atenuada no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR-ATR). 
Foi utilizado o espectrômetro FTIR IRPrestige21 (Shimadzu, Brasil) com acessório de 
refletância total atenuada empegando um cristal de seleneto de zinco. Os espectros 
foram obtidos numa faixa de 700-4000 cm-1, com resolução de 4 cm e 20 varreduras. 
2.4.2 Análise térmica DSC e TG Para se obter o perfil térmico das micropartículas 
sólidas, estas foram submetidas a análise por calorimetria exploratória diferencial e 
termogravimetria. Foram analisadas por TG e DSC as amostras contendo o cinamato 
de pentila incorporado, o pacebo e o CP isolado. No DSC foi utilizado um calorímetro 
de varredura (Shimadzu, modelo DSC-60), cadinho de alumínio fechado, com 
calibração realizada através de um padrão de índio (156,6 ± 0,3 ºC). O aumento da 
temperatura foi feito na faixa de 25-400 ºC, a taxa de aquecimento de 10 ºC∙min-1, com 
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vazão de gás hélio de 50 mL∙min-1. As curvas foram analisadas utilizando o software 
TASYS da Shimadzu. Análises de TG foram obtidas com uma termobalança (Shimadzu, 
modelo DTG-60, Brasil) com vazão de nitrogênio de 50 mL∙min-1 e uma taxa de 
aquecimento de 10 ºC∙min-1 na faixa de temperatura de 25-900 ºC. O aparelho foi 
calibrado com padrão de oxalato de cálcio monohidratado. As amostras foram 
acondicionadas em cadinho de alumínio, estas com massa de 5,0 ± 0,5 mg. As curvas 
TG foram analisadas usando o software TASYS da Shimadzu, o mesmo usado para 
curvas DSC. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1 AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ENTRE OS CONSTITUINTES DA 
FORMULAÇÃO 3.1.1 Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) Para melhor 
comparar os espectros, foi feita a análise do cinamato de pentila isolado, da lecitina 
isolada e depois com o CP incorporado. Este modelo de análise foi feito para as três 
lecitinas gerando gráficos distintos. Na figura 1, o primeiro espectro (linha preta) é do 
cinamato de pentila em concentração de 80,2 mg∙mL-1, o segundo (linha vermelha) é o 
espectro da micropartícula de lecitina L20 placebo, e logo abaixo a com CP incorporado 
(linha azul). No espectro do CP é possível identificar a presença de grupamentos 
característicos desta molécula, na região entre 2.850 - 2.960 cm-1, apresenta bandas 
típicas de estiramentos CH, corroborando com os grupamentos CH, CH2 e CH3 do 
cinamato de pentila. Há uma banda intensa de absorção forte em 1.716 cm-1, que 
corresponde a ligação C=O, como descrito por Pavia e colaboradores (2007), 
grupamento este que está presente na molécula em estudo. Em 1.300 cm-1, observa-
se outra banda atribuída ao estiramento C-O presente também em ésteres, 
característico do CP. Grupos como C=O e C-O, presentes em moléculas, como no caso 
do cinamato de pentila são mais evidentes no espectro de infravermelho e fornecem de 
imediato uma confirmação estrutural. Vibrações de dobramento entre 650 cm-1 e 900 
cm-1 fornecem informação sobre a presença de anéis aromáticos na molécula. No 
espectro do cinamato de pentila identifica-se uma banda entre 710 cm-1 e 760 cm-1, o 
qual corresponde a vibrações C-H fora do plano no anel aromático monossubstituído 
desta molécula (PAVIA, 2007). Ao observar os espectros das lecitinas L20, L75 e PHO 
quando incorporado o CP é possível identificar bandas de absorção muito semelhantes 
quando se compara ao placebo, ou seja, após a incorporação não foram identificadas 
alterações significativas, isto é, provavelmente, pela falta de reação química entre o 
núcleo e os materiais durante a secagem, como foi relatado por Sarabandi e outros 
(2019). A região 3.300 cm-1 apresenta uma banda larga, a qual nos leva a inferir o 
estiramento O-H presente na maltodextrina, a manutenção da intensidade desta banda 
em L75 com PA (ver figura 2), também revela que não há reação química (FERRO; 
MÜLLER; FERREIRA, 2020). As bandas 2.850 - 2.960 cm-1 revelam ligações C-H de 
carbono hibridizado sp3 ou alifático. A banda presente em 1.000 cm-1 de intensidade 
média revela estiramento C-N, possivelmente do resíduo de colina do fosfolipídio que 
compõem a lecitina de soja, a fosfatidilcolina. 3.1.2 Análises térmicas Na análise 
termogravimétrica é possível identificar incompatibilidades a partir da observação de 
mudanças no perfil de perda de massa e com base na alteração da faixa de temperatura 
em qual ocorrem os eventos térmicos da molécula pura comparada quando é adicionado 
os excipientes (ROJEK; WESOLOWSKI, 2019). A figura 4 apresenta o perfil térmico 
TG/DTG para o cinamato de pentila, as lecitinas e as micropartículas sólidas placebo e 
com CP incorporado. A curva TG para o cinamato de pentila apresenta um único pico 
de degradação numa faixa de temperatura de 97 – 259,4 °C. O percentual de perda de 
massa nessa degradação foi de 97,8 %, como mostrado na tabela 1. Micropartículas 
sólidas de L20 sem o CP, apresentaram 4 eventos de perda de massa, enquanto as 
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micropartículas L75 com CP e sem CP e o PHO sem CP, apresentaram 5 etapas de 
degradação. As demais L20 e PHO com CP apresentaram um evento a mais de 
degradação, totalizando 6 eventos. Os dados numéricos dos eventos de perda de 
massa foram detalhados na tabela 1 para todas as micropartículas com princípio ativo 
CP e sem o CP. Para o cinamato de pentila, o início do único evento de degradação, 
que foi observado, ocorreu em 97 °C, finalizando em 259 ° C e a partir desta temperatura 
permaneceu constante. A lecitina L20 (placebo) iniciou sua degradação a 31,94 °C e 
apresentou 4 eventos de degradação totalizando uma perda de 82,77% de massa, 
porém quando o cinamato de pentila foi incorporado nessa lecitina, o início de 
degradação ocorreu a 21,84 °C e, foi possível observar dois eventos a mais numa 
temperatura superior as observadas no placebo, o quinto evento iniciou a 330,62 °C, 
com 20,14% de perda, e o sexto evento ocorreu a 476,60 °C, com 6,15% de perda, ao 
final do processo esse sistema teve 83,32% de perda total de massa. A lecitina 75, 
placebo tanto o placebo como a que continha o CP, apresentaram a mesma quantidade 
de eventos de degradação, cinco eventos. O início de degradação ocorreu a 27,22 °C 
para o placebo e a 26,01 °C para a lecitina com o CP, apresentando uma perda, ao final, 
de 82,77% e 83,32% de massa, respectivamente. Na lecitina PHO incorporada ao CP, 
é possível observar, assim como na L20 com CP, um sexto evento de degradação, com 
perda de massa total de 76,59%, enquanto que a lecitina placebo, perde 78,58% ao 
final. O início da degradação desta lecitina com o CP ocorre em uma temperatura mais 
elevada que o placebo, e, quando comparamos com as demais lecitinas, este foi o único 
sistema com o PA incorporado que aumentou a temperatura inicial de degradação (ver 
tabela 1). Contudo, este foi o sistema que apresentou, tanto o placebo, como, quando o 
CP estava incorporado, um menor percentual de perda de massa, ao final de todos os 
eventos de degradação, inclusive, quando se compara com o perfil térmico do cinamato 
de pentila isolado (ver tabela 1). Os valores de Tonset para o cinamato de pentila e para 
as micropartículas sólidas placebo e com o PA, são descritos na tabela 2. Nota-se que, 
com a incorporação do PA, a Tonset diminuiu na L20(AT) e L75(AT), quando se 
compara sem o cinamato de pentila, enquanto que, na PHO(AT) houve um pequeno 
aumento da temperatura quando este estava com o CP incorporado. Um estudo de 
diferentes nanopartículas na decomposição térmica de sebacato de propileno, mostrou 
que nanopartículas podem aumentar a estabilidade térmica do PA (CHRISSAFIS et al., 
2012). As curvas DSC são mostradas na figura 5. A análise por DSC foi realizada, para 
o cinamato de pentila, para as micropartículas sólidas, e, também para a maltodextrina 
(ver figura 5), usada com adjuvante de secagem no processo de atomização das 
formulações. Um evento endotérmico com pico máximo em 254,74 ºC é referente a 
degradação do cinamato de pentila (Figura 5, letra A). A curva não apresenta variação 
de entalpia referente a fusão devido a amostra do CP ter sido analisada em estado 
líquido. As micropartículas apresentaram 3 eventos, dois endotérmico e um exotérmico, 
com exceção da L75 com CP que apresenta apenas 2 picos endotérmicos. O primeiro 
evento de perda de massa das lecitinas ocorre próximo a 100 °C, devido à perda de 
umidade da superfície do material. O segundo evento, refere se a degradação do 
material da parede e a volatilização do conteúdo do núcleo. No terceiro evento ocorre a 
degradação dos compostos remanescentes e a formação de cinzas, como foi descrito 
por Araújo e outros (2020), em um experimento de microencapsulação de óleo essencial 
de laranja doce (DE ARAÚJO et al., 2020). A maltodextrina, apresenta dois eventos 
endotérmicos e um evento exotérmico, revelando um perfil térmico semelhante as 
lecitinas com o PA incorporado. O primeiro pico foi observado próximo a 75 °C (ver 
figura 5, letra D), como citado por (FERRO; MÜLLER; FERREIRA, 2020), em que todos 
os materiais contendo maltodextrina em sua formulação, apresentam picos 
endotérmicos nesta região. Na tabela 3, temos os dados da análise por DSC, onde é 
possível observar a variação de energia dos eventos endotérmicos e exotérmicos e a 
temperatura onde ocorre o final do pico. Para a lecitina PHO placebo há três picos, 
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sendo dois endotérmicos, onde o primeiro tem o pico a 67,89 °C e variação entalpia 
798,66 (J/g), no segundo pico a 230,19 °C, e, a variação entalpia de 5,49 (J/g), e, um 
pico exotérmico a 233,44 °C tendo a variação de entalpia envolvida de 0,58 (J/g). 
Quando o cinamato de pentila foi incorporado, este apresentou apenas dois picos 
endotérmicos, assim como ocorreu na lecitina L75 com o princípio ativo incorporado. A 
lecitina L20 apresentou três picos, sendo dois endotérmicos e um exotérmico, 
permanecendo com esse perfil quando o PA foi incorporado. 
 
Conclusão 

 
As análises por DSC/TG e FTIR são técnicas instrumentais úteis para avaliação da 
compatibilidade ativo-excipiente em estudos de pré-formulação de um novo produto 
farmacêutico. Dessa forma, conhecer o perfil térmico dos possíveis excipientes de uma 
formulação nos permite conhecer algumas reações que ocorrem com emprego de calor, 
visto que, a formação das micropartículas sólidas e incorporação do PA, se deu por 
atomização no spray dryer em alta temperatura em que os componentes deveriam 
suportar essa mudança sem degradar, mantendo-se estáveis durante o processo. 
Sendo assim, essas técnicas se complementam, fornecendo uma melhor compreensão 
das características dos excipientes em análise para composição de um novo produto 
larvicida a partir do cinamato de pentila, lecitinas e maltodextrina empregando princípios 
de nanotecnologia. Nos espectros de FTIR das micropartículas com as lecitinas PHO, 
L75 e L20 contendo o CP, foi possível identificar bandas de absorção muito semelhantes 
quando comparadas ao placebo, não sendo identificadas alterações que evidenciassem 
incompatibilidades ativo-excipiente. A partir da análise dos dados de TG e DSC deste 
estudo foi possível identificar uma maior proteção térmica do cinamato de pentila 
quando este foi incorporado às lecitinas, sendo as com PHOSAL as que apresentaram 
a maior estabilidade. A maltodextrina, o adjuvante de secagem das micropartículas, 
mostrou-se como adequado não reagindo com os componentes da formulação, 
melhorado a estabilidade térmica do PA, e, apresentando os grupamentos de sua 
estrutura molecular inalterados no FTIR. Dessa forma, as análises de FTIR, TG e DSC 
foram importantes, pois confirmaram a incorporação do cinamato de pentila nas 
micropartículas sólidas obtidas a partir das nanoemulsões com as lecitinas PHO, L75 e 
L20, não demonstrando problemas de incompatibilidades ativo-excipiente. 
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Figura 1. Espectros de FTIR-ATR do cinamato de pentila (CP), micropartículas sólidas 
de L20 placebo e com ativo 80 mg∙mL-1. 
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Figura 2.spectros de FTIR-ATR do cinamato de pentila (CP), micropartículas sólidas de 
L75 placebo e com ativo 80 mg∙mL-1. 
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Figura 3.spectros de FTIR-ATR do cinamato de pentila (CP), micropartículas sólidas de 
L75 placebo e com ativo 80 mg∙mL-1. 
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Figura 4.Curvas de TG e DTG do cinamato de pentila e das micropartículas sólidas 
produzidas com as lecitinas L75 (A), L20 (B) e PHO (C). 
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Figura 5.Curvas de DSC do cinamato de pentila com as micropartículas sólidas 
produzidas com as lecitinas L75 (A), L20 (B), PHO (C), e curva de DSC da maltodextrina 
(D). 
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TÍTULO: Impacto do nível socioeconômico e da escolaridade materna no desempenho 

de pré-escolares na memória de curto prazo fonológica 

Resumo 

Introdução: A Memória de Curto Prazo Fonológica é uma função executiva que retém 
mentalmente informações e é capaz de intervir em habilidades como a linguagem. O 
Nível Socioeconômico (NSE) e a escolaridade materna influencia o desenvolvimento de 
domínios cognitivos, havendo discrepância no desempenho da memória decorrente 
destas variáveis. Objetivo: Verificar influência da classificação do NSE e da escolaridade 
materna no desempenho de pré-escolares na repetição de não palavra. Metodologia: 
Estudo caracterizado como transversal e analítico. Amostra totalizou 46 pré-escolares 
de ambos os sexos entre 4 anos e 5 anos e 11 meses. A coleta ocorreu em duas 
instituições de ensino infantil, uma em Natal e outra em um município de Macaíba. Foi 
utilizado o Teste de Memória de Curto Prazo Fonológica, composto por 40 Não Palavras 
(NP) formadas pelos fonemas /p, m, k, f, n, t/ e divididas igualmente em mono, di, tri e 
polissilábicas. Foi considerado acerto quando esta foi produzida equivalente ao alvo. 
Resultados: Pré-escolares com maior NSE pontuaram melhor em todas extensões das 
NP, não houve diferença entre os grupos para monossílabas. Houve associação do NSE 
e da escolaridade materna no desempenho geral, a escolaridade materna foi um 
previsor para o desempenho no teste. Conclusão: Pré-escolares com menor NSE 
tiveram pior desempenho na avaliação, quando comparados aos indivíduos com maior 
NSE. Houve correlação positiva entre a escolaridade materna e o desempenho dos pré-
escolares. 
 
Palavras-chave: memória, desenvolvimento da linguagem, nível socioeconômico. 

TITLE: Impact of socioeconomic status and maternal education on the performance of 

preschoolers in phonological short-term memory 

Abstract 

Introduction: Phonological Short Term Memory is an executive function that retains 
information mentally and is able to intervene in skills such as language. The 
Socioeconomic Status (SES) and maternal education influence the development of 
cognitive domains, with discrepancies in memory performance resulting from these 
variables. Objective: To verify the influence of the SES classification and maternal 
education on the performance of preschoolers in the repetition of non-words. 
Methodology: Study characterized as cross-sectional and analytical. The sample totaled 
46 preschoolers of both sexes between 4 years and 5 years and 11 months. The 
collection took place in two kindergartens, one in Natal and another in a municipality of 
Macaíba. The Phonological Short Term Memory Test was used, composed of 40 No 
Words (NW) formed by the phonemes /p, m, k, f, n, t/ and divided equally into mono, di, 
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tri and polysyllabic. Answer was considered correct when it was produced equivalent to 
the target. Results: Preschoolers with higher SES scored better in all extensions of NW, 
there was no difference between groups for monosyllables. There was an association 
between SES and maternal education in general performance, maternal education was 
a predictor for test performance. Conclusion: Preschoolers with lower SES had worse 
performance in the evaluation, when compared to individuals with higher SES. There 
was a positive correlation between maternal education and the performance of 
preschooler. 
 
Keywords: memory, language development, socioeconomic status. 

Introdução 

A primeira infância é um período crítico para o desenvolvimento de diversas habilidades 
da criança, uma delas é a linguagem. A relação entre fatores ambientais, 
socioeconômicos e biológicos exerce influência no desenvolvimento cognitivo e 
linguístico (NEVES et al., 2016), havendo uma associação entre os aspectos intrínsecos 
e extrínsecos para que esse processo ocorra adequadamente (CARVALHO; LEMOS; 
GOULART, 2016). 
A Memória de Curto Prazo Fonológica (MCPF) é uma função executiva responsável 
pela retenção mental de informações. Pode ser definida como um sistema de 
armazenamento temporário de dados para resolução de problemas, compreensão e 
aprendizagem em geral, intervindo em habilidades cognitivas, como a linguagem 
(PAZETO; SEABRA; DIAS, 2014; LOBO; ACRANI; ÁVILA, 2008; MOTA, 2000; GRIVOL; 
HAGE, 2011). 
A MCPF atua na recordação e repetição de eventos, proporcionando o aprendizado de 
novos conhecimentos (RODRIGUES; BEFI-LOPES, 2009). Além disso, o aumento da 
capacidade de armazenamento da MCPF otimiza a aquisição de habilidades 
metalinguísticas, de consciência fonológica e de compreensão de sentenças complexas 
e extensas (RODRIGUES; BEFI-LOPES, 2009). 
Alterações na MCPF podem gerar prejuízos no processo de aquisição da linguagem. 
No quadro do Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem o comprometimento da 
memória é uma característica clínica que causa dificuldades na sequenciação 
fonológica (CÁCERES-ASSENÇO; BRASIL; BEFI-LOPES, 2014). Além disso, podem 
ocasionar déficits na aquisição e na expansão lexical (ETCHEPAREBORDA SIMONINI; 
ABAD MAS, 2005). 
Para avaliar MCPF, usa-se a Repetição de Não Palavra (RNP) ou de pseudopalavra, 
ambas formadas por palavras com valor estrutural na língua avaliada, mas sem valor 
semântico. Na pseudopalavra existe associação morfofonológica com palavras reais, o 
que facilita realização do teste e aumenta desempenho obtido, este efeito não ocorre 
com a Não Palavra (NP), sendo esta uma medida sensível para avaliar o 
armazenamento da MCPF (RODRIGUES; BEFI-LOPES, 2013). 
O desempenho em testes de MCPF sofre influência de alguns fatores, como a idade e 
a extensão da palavra. É uma habilidade cognitiva aperfeiçoada com o avanço da idade; 
crianças mais velhas apresentam melhor performance quando comparadas a crianças 
mais novas. Ademais, com o aumento da extensão do item há decréscimo no número 
de acertos (GRIVOL; HAGE, 2011; RODRIGUES; BEFI-LOPES, 2013). 
Crianças situadas em famílias de maior Nível Socioeconômico (NSE) têm acesso a mais 
recursos educativos e estão inseridas em um ambiente com melhores condições de 
estimulação cognitiva, portanto o seu desenvolvimento geral é positivamente 
influenciado (TELLA et al., 2018). 
Em estudo internacional sobre influência do NSE em domínios cognitivos, os autores 
observaram que após os dois primeiros anos de vida, há evidente discrepância na 
linguagem e na memória decorrente desta variável. Observando, ainda, redução na 
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correlação entre a escolaridade dos pais e o desenvolvimento da linguagem devido ao 
efeito indireto do ambiente de alfabetização (NOBLE et al., 2016). Portanto, o impacto 
negativo do NSE no desenvolvimento destas habilidades pode ser minimizado em 
virtude do contexto escolar. 
No cenário nacional, um estudo destacou que há diferença no desempenho em testes 
de linguagem considerando o tipo de instituição (pública x privada), ocorrendo devido 
limitação encontrada no grupo de NSE menor, sujeitos que em sua maioria estão 
situados na escola pública (BRANCALIONI et al., 2018). 
Atualmente, a produção científica sobre influência do NSE no desempenho em provas 
de MCPF é escassa. Então, estudos averiguando a correlação entre esses fatores são 
importantes para caracterizar e entender o impacto dos aspectos sociodemográficos na 
performance de pré-escolares. 
O objetivo deste trabalho é verificar a influência da classificação do nível 
socioeconômico e da escolaridade materna no desempenho de pré-escolares em tarefa 
de repetição de não palavras. 
 
Metodologia 

 
Aspectos éticos 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob 
números CAAE 87485518.0.0000.5292 e 07867019.2.0000.5292. Os pais assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os escolares assinaram o Termo de 
Assentimento após serem informados sobre a forma de coleta dos dados da pesquisa. 
Participantes 
O estudo é caracterizado como sendo do tipo transversal e analítico. A seleção dos 
participantes foi por amostra de conveniência, totalizando 46 pré-escolares de ambos 
os sexos com faixa etária entre 4 anos e 5 anos e 11 meses. 
A coleta de dados ocorreu duas instituições de ensino infantil públicas, uma na cidade 
de Natal e vinculada à Universidade (NEI), e a outra no município de Macaíba e inserida 
em uma comunidade quilombola. Os critérios de inclusão compreenderam estar na faixa 
etária do estudo, ser falante do Português Brasileiro como língua nativa, e estar 
matriculado e frequentando regularmente instituição de ensino infantil. Os critérios de 
exclusão foram: queixa de transtorno no desenvolvimento da linguagem, privações 
sensoriais, acompanhamento terapêutico fonoaudiológico prévio ou em andamento, e 
diagnóstico de quadros que possam influenciar a aquisição e desenvolvimento da 
linguagem. 
Considerando que cada instituição apresentava um perfil de nível socioeconômico 
bastante característico, 23 participantes foram considerados em cada instituição. O 
grupo vinculado à escola modelo foi composto por 48,8% de meninos; a escolaridade 
materna variou entre ensino fundamental completo (4,3%) e mestrado completo 
(34,8%), predominando o acesso ao ensino superior (78,3%); e com nível 
socioeconômico classificado entre B1 (17,4%) e C1 (21,7%). O grupo vinculado à 
comunidade quilombola foi composto por 60,9% de meninos; a escolaridade materna 
variou entre analfabeto e ensino superior (4,3% cada), predominando o acesso ao 
ensino básico (91,3%); e com nível socioeconômico classificado entre C2 (8,7%) e D-E 
(91,3%). 
Procedimento e instrumentos 
Aqueles pais que aceitaram a participação de seu filho no estudo responderam um 
questionário com informações básicas sobre o desenvolvimento da criança e um 
questionário de classificação socioeconômica da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (ABEP). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2396 

 

As avaliações ocorreram individualmente em um único encontro de aproximadamente 
uma hora. A bateria de avaliação foi composta por tarefas de vocabulário expressivo, 
fonologia, fluência, discurso e memória de curto prazo, mas para os objetivos deste 
estudo serão apresentados apenas os dados referentes à memória de curto prazo. 
Para esta avaliação foi utilizado o Teste de Memória de Curto Prazo Fonológica, que é 
composto por 40 NP formadas pelos fonemas /p, m, k, f, n, t/ e divididas igualmente em 
mono, di, tri e polissilábicas. Na apresentação das NP, todas foram acentuadas como 
paroxítonas. Cada NP foi apresentada individualmente pela examinadora e foi solicitado 
que a criança repetisse logo após dado o modelo. Foi considerado acerto e atribuído 
um ponto quando esta foi produzida de forma equivalente ao alvo. Conforme orientação 
do protocolo, nos casos em que a produção diferia por troca ou omissão de fonema, era 
consultado seu desempenho na avaliação da Fonologia e caso a criança produzisse o 
mesmo padrão, ou seja, tal padrão fosse explicado por um processo fonológico 
produtivo, a resposta era considerada correta (RODRIGUES; BEFI-LOPES, 2013). 
A coleta de dados foi gravada em vídeo e áudio para posterior transcrição e análise. A 
transcrição das provas foi realizada por dois pesquisadores independentes e em caso 
de divergência foi consultado um terceiro pesquisador para análise, a fim de garantir a 
fidedignidade dos dados coletados. 
Análise de dados 
A análise estatística foi realizada no Software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 21 e o nível de significância adotado foi de 5%. As variáveis 
consideradas para análise foram acertos em cada extensão de NP (0 a 10) e 
porcentagem de acertos no teste (0 a 100), classificação do desempenho (adequado ou 
abaixo do esperado), classificação da escolaridade materna (educação básica ou 
superior) e classificação do nível socioeconômico (“B1 a C1” ou “C2 a D-E”). 
Para verificar a distribuição dos dados foi realizado o teste de Kolgomorov-Smirnov e 
verificou-se que a distribuição dos dados não respeitava a normalidade, portanto as 
análises inferenciais foram realizados com testes não paramétricos. Portanto, as 
análises descritivas das variáveis numéricas que caracterizam os sujeitos foram 
dispostas por meio da mediana e do intervalo interquartil. Para as variáveis categóricas 
foram utilizadas a frequência de distribuição e a percentagem equivalente. 
O teste de Mann-Whitney comparou o desempenho dos grupos em cada extensão de 
NP e na porcentagem de acertos no teste, o teste exato de Fisher verificou a associação 
entre o NSE e a escolaridade materna com a classificação do desempenho no teste. 
Por fim, foi realizada regressão logística pelo método de razão de verossimilhança para 
verificar a influência do nível socioeconômico e da escolaridade materna no 
desempenho no teste. O desempenho no teste foi considerado como variável 
dependente e como variáveis independentes categóricas o nível socioeconômico da 
família e escolaridade materna. 
 
Resultados e Discussões 

 
Inicialmente, a coleta de dados estava prevista para ocorrer em uma primeira fase entre 
agosto e outubro de 2019 e outra fase entre março e maio de 2020. A coleta de 2019 
deveria ocorrer em uma escola particular de Natal e em uma comunidade quilombola 
situada em Capoeiras (Macaíba), porém devido ao calendário de atividades da referida 
escola nos foi solicitado iniciar apenas em 2020, visto que já haviam muitas atividades 
planejadas para o segundo semestre. Dessa forma, a coleta em 2019 ocorreu apenas 
na comunidade quilombola. 
Assim, o grupo de pesquisa optou por realizar novas análises com os dados que já 
dispúnhamos em 2019 e nos organizamos para iniciar a coleta em março de 2020 de 
forma concomitante em uma escola particular e em um centro de educação infantil da 
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prefeitura do município de Natal. Realizamos todos os trâmites burocráticos para 
garantir que estaríamos autorizadas pela Secretaria Municipal de Educação para iniciar 
as atividades da coleta ainda no mês de março. Porém, fomos surpreendidas pela 
pandemia de COVID-19 e tivemos que suspender a coleta por tempo indeterminado. 
Durante o período de suspensão das atividades na UFRN mantivemos encontros 
mediados por tecnologia com todas as pesquisadoras envolvidas neste projeto. 
Semanalmente as integrantes mais experientes realizavam encontros para discutir as 
estratégias de coleta e análise dos dados com as integrantes mais novas, e 
quinzenalmente todo o grupo se reunia com a orientadora para discutir artigos com 
temas relevantes ao projeto de pesquisa. 
Ao final do mês de maio, analisando a situação sanitária da cidade do Natal optamos 
por redefinir os temas de cada um dos planos de trabalho, adaptando as análises com 
os dados que dispúnhamos de etapas de anteriores da coleta de dados (2018 e 2019). 
Portanto, enfatizamos que o grupo manteve-se ativo e cumpriu a proposta de iniciar os 
discentes em rotina de pesquisa científica, inclusive discutindo as constantes 
necessidades de adaptação e flexibilidade necessária para conduzir estudos que 
envolvem seres humanos. 
A análise do desempenho dos participantes indicou que os pré-escolares com NSE 
classificados entre B1 e C1 tiveram melhor pontuação em cada extensão das não 
palavras, quanto no geral, exceto para as monossílabas em que não houve diferença 
entre os grupos, como pode ser observado na tabela 1. 
Conforme a literatura sugere, com o aumento do tamanho do item ocorre um decréscimo 
no número de acerto (RODRIGUES, A.; BEFI-LOPES, D. M, 2013; GRIVOL; HAGE, 
2011; LOBO; ACRANI; ÁVILA; 2008). Como observado na tabela 1, este efeito foi 
presente na amostra em ambos os grupos, porém ao comparar a escola modelo com 
as crianças da comunidade quilombola, estas cometeram mais erros conforme a 
extensão da NP aumenta, demonstrando então piores resultados nas NP trissílabas e 
polissílabas. 
Nesta amostra houve associação tanto entre o NSE, quanto a escolaridade materna 
com o desempenho geral, indicando que mais pré-escolares classificados como C2 a 
D-E ou com mães que estudaram apenas até o ensino básico tiveram desempenho 
abaixo do esperado, conforme descrito nas tabelas 2 e 3. 
Este achado corrobora estudo que buscou investigar a relação entre variáveis 
sociodemográficas e o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, no qual 76% das 
famílias pertenciam às classes socioeconômicas B1 a C1, sendo o melhor desempenho 
atribuído a seus filhos. Destacando as variáveis de NSE, como baixa renda familiar, 
fatores ambientais importantes no desenvolvimento das habilidades linguísticas (DIAS 
et al., 2019). 
Em pesquisas, os autores afirmam que o NSE pode implicar no desenvolvimento da 
linguagem, pois crianças com pais de maior NSE, além de escutar uma maior 
quantidade total de palavras, também escutam mais palavras diferentes, sendo o fator 
NSE um preditor de vários subsistemas da linguagem (HOFF, 2006; SCHWAB, J. F.; 
LEW-WILLIAMS, C., 2016). 
Foi observado neste estudo que ambos os grupos obtiveram desempenhos adequado 
e abaixo do esperado, como pode ser observado na tabela 2. Porém o que diferenciou 
foi que o grupo com menor NSE teve mais indivíduos com desempenho abaixo do 
esperado do que adequado. Sugerindo que o fator NSE influenciou no desempenho 
geral das crianças. É possível que as crianças com maior NSE tenham acesso a mais 
recursos e uma maior quantidade de estímulos ofertados, afetando desta forma, o 
resultado no teste. 
Achado corrobora estudos que apontam a baixa escolaridade dos pais, juntamente ao 
baixo nível socioeconômico e outras variáveis familiares, como grande influência no 
desenvolvimento das habilidades cognitivas e linguísticas, relacionadas à memória de 
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curto prazo verbal e operacional, e o desenvolvimento lexical (DIAS et al., 2019; WANG; 

FITZPATRICK, 2019). 

Por fim,a regressão logística binária indicou que apenas o modelo contendo a 
escolaridade materna foi significativo [X2 (1) = 2,142; p = 0,005, R2Negelkerke = 0,265]. 
Logo, a mãe ter estudado até a educação básica foi um previsor significativo para 
desempenho inadequado para faixa etária (OR = 8,51; IC 95% = 1,89 – 38,29). 
Vale ressaltar que o grupo da escola modelo teve predomínio da escolaridade materna 
no nível superior, levando o grupo para mais maiores números no desempenho 
adequado para a faixa etária. 
Em estudo longitudinal, os autores Noble at al (2016) encontraram correlação positiva 
entre a educação dos pais com a linguagem e a memória de crianças aos 21 meses de 
idade, também foi possível notar que todas as crianças demonstraram crescimento de 
linguagem e de memória com o tempo, ocorrendo um maior aumento destas habilidades 
naquelas que os pais tinham maiores níveis de escolaridade. Dessa forma, desde os 
anos iniciais podem ser detectadas diferenças no desenvolvimento da linguagem e da 
memória mediante os fatores NSE e escolaridade dos pais. 
Estudos apontam que a baixa escolaridade materna relaciona-se ao desenvolvimento 
infantil, principalmente como consequência da frequência e da qualidade de estimulação 
e de interação a que a criança é exposta. Mães que possuem mais anos de estudo, 
podem possuir acesso a um contexto cultural rico e ao conhecimento relacionado ao 
desenvolvimento infantil, utilizar linguagem mais complexa e apresentar maior 
diversidade lexical, influenciando sobre a aquisição dessas habilidades nas crianças 
(DIAS et al., 2019; ESCARCE et al., 2011). 
 
Conclusão 

 
Os pré-escolares deste estudo quando classificados em contexto socioeconômico mais 
alto obtiveram melhor desempenho na prova de RNP comparados aos indivíduos com 
menores níveis socioeconômicos. Além disso, a correlação com o fator escolaridade 
materna também foi positiva para o desempenho adequado dos pré-escolares. Todos 
os indivíduos tiveram o número de acerto reduzido conforme a extensão da NP 
aumentava, mas nos pré-escolares matriculados na escola modelo essa redução foi 
menor. 
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Comparação do desempenho (pontuação) dos grupos na tarefa de repetição de não 
palavras. 
 

 
Associação do nível socioeconômico (NSE) com a classificação de desempenho no 
teste. 
 

 
Associação da escolaridade materna com a classificação de desempenho no teste. 
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TÍTULO: Praticantes de Crossfit, a construção do corpo e os cuidados com a saúde 

Resumo 

O CrossFit é um conjunto de exercícios físicos que se tornou tendência no século XXI, 
assim, existem muitos estudos direcionados a essa temática na área da Educação 
Física. Porém, poucas são as pesquisas relacionadas à contribuição com a saúde dos 
praticantes. No presente estudo, o objetivo foi compreender como o CrossFit contribui 
com os cuidados com a saúde de seus praticantes, bem como discutir seus benefícios 
ou malefícios. Tratou-se de uma pesquisa de campo de caráter qualitativo, na qual foi 
realizada uma entrevista semiestruturada com uma amostra de 7 homens e 8 mulheres. 
As respostas foram gravadas e sistematizadas. A partir da análise de conteúdo e diálogo 
com a literatura, percebeu-se que a saúde dos indivíduos praticantes de CrossFit é 
percebida através de vários aspectos, e essas percepções podem se modificar ao longo 
do tempo de prática. Além disso, o boxes de CrossFit apresentam filosofias e 
metodologias próprias, promovendo autotransformação do sujeito. Observou-se, por 
último, que a saúde nem sempre está relacionada aos aspectos físicos ou biológicos, 
mas relaciona-se com o estado em que o indivíduo se encontra em sua totalidade, 
interligando elementos físicos, psicológicos, sociais e ambientais, contribuindo para 
novos olhares em relação a essa temática na Educação Física. 
 
Palavras-chave: CrossFit; Saúde; Educação Física; Prática Corporal. 

TITLE: CrossFit practitioners, body construction and health care 

Abstract 

CrossFit is a set of physical exercises that became a trend in the XXI century, thus, there 
are many studies directed to this theme in the area of Physical Education. However, 
there is little research related to the contribution to the health of practitioners. In the 
present study, the objective was to understand how CrossFit contributes to the health 
care of its practitioners, as well as to discuss its benefits or harms. It was a qualitative 
field research, in which a semi-structured interview was conducted with a sample of 7 
men and 8 women. The responses were recorded and systematized. From the content 
analysis and dialogue with the literature, it was realized that the health of individuals who 
practice CrossFit is perceived through several aspects, and these perceptions can 
change over time. In addition, the CrossFit boxes present their own philosophies and 
methodologies, promoting self-transformation of the subject. Finally, it was observed that 
health is not always related to physical or biological aspects, but it is related to the state 
in which the individual is in its entirety, interconnecting physical, psychological, social 
and environmental elements, contributing to new perspectives in relation to this theme 
in Physical Education. 
 
Keywords: CrossFit; Health; Physical Education; Body Practice. 

Introdução 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2402 

 

As práticas corporais são reconhecidas por Nóbrega (2005) como formas culturais de 
expressão humana que permitem a comunicação. No âmbito das práticas corporais, 
quem vivencia esportes, lutas, ginásticas, jogos, danças, práticas integrativas e 
complementares, práticas de aventura, bodybuilding, crossfit, dentre outras, constroem 
seus corpos de múltiplas maneiras. Durante essa construção do corpo, as diferentes 
práticas corporais podem trazer benefícios ou malefícios para a saúde de seus 
praticantes, de acordo com a maneira e a frequência dessas vivências. Com relação ao 
Crossfit, vários estudos destacam diversos aspectos relacionados a lesões, dentre eles, 
os estudos de Maté-Muñoz et al. (2017), que trata da fadiga muscular induzido por três 
modalidades do CrossFit; o estudo de Esser et al. (2017), que relatou um caso de um 
homem que apresentou dormência e formigamento na coxa; o estudo de Klimek et al. 
(2017), que faz uma revisão para determinar a incidência de lesão no CrossFit em 
relação a outras formas de exercício; o estudo de Montalvo et al. (2017), que examina 
a epidemiologia das lesões e fatores de risco para lesões em atletas de CrossFit; o 
estudo de Fisker et al. (2017), que avalia os efeitos da sobrecarga aguda na espessura 
do tendão; o estudo de Drum et al. (2017), que registra sintomas de disfunção física 
pós-exercício de CrossFit; o estudo de Sprey et al. (2016), que avalia o perfil, o histórico 
esportivo, rotina de treinamento e presença de lesões entre os atletas de CrossFit. O 
CrossFit é um conjunto de exercícios físicos que se tornou tendência no século XXI 
(DAWNSON, 2017). Entretanto, constatamos que não existem estudos relacionados ao 
Crossfit e aos cuidados com a saúde, em especial no Brasil. Portanto, diante da 
problemática apresentada e da necessidade de identificarmos relações entre a prática 
do Crossfit e os cuidados com a saúde, elegemos, então, as seguintes questões de 
estudo: - Como o Crossfit tem contribuído com os cuidados com a saúde de seus 
praticantes? - O Crossfit tem trazido mais benefícios ou malefícios para seus 
praticantes? Diante destas questões de estudo, pretende-se trazer novos elementos a 
partir da relação entre a prática do Crossfit e, os cuidados com a saúde e a construção 
do corpo, buscando compreender como os seres humanos constroem seus corpos por 
meio das vivências de diversas práticas corporais. A compreensão dessas construções 
é uma possibilidade para se perceber as aproximações e os distanciamentos de saberes 
e fazeres sobre o corpo em nível nacional e estabelecer comparações com estudos 
internacionais, trazendo elementos significativos para se pensar implicações para a 
Educação Física. Essa pesquisa poderá ainda contribuir para uma compreensão das 
construções de corpos por meio da vivência do crossfit e as relações com a saúde, 
destacando-se o papel da Educação Física nesses cenários educativos e a sua 
importância na formação inicial e continuada. Objetivo Compreender de que maneira o 
CrossFit tem contribuído com os cuidados com a saúde de seus praticantes, por meio 
da identificação de benefícios ou malefícios advindos dessa prática corporal. 
 
Metodologia 

 
Refere-se a uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa. Acerca da pesquisa de 
campo, Lüdorf (2017, p. 90) afirma que: O pesquisador deverá ir ao ambiente natural 
onde o fato/realidade que quer estudar, ocorre. De lá, extrairá os dados primários que 
serão o substrato para a sua análise, por meio de técnicas de pesquisa, tais como: 
observação, entrevista, questionário, aplicação de testes etc. Na pesquisa de campo, o 
grupo investigado foi composto por 15 adultos, de ambos os sexos, praticantes de 
CrossFit na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Esses indivíduos assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foi realizado um questionário 
semiestruturado, elaborado previamente pelo pesquisador. As respostas foram 
gravadas para obter o máximo de informações possível dos entrevistados. 
Posteriormente, as respostas foram transcritas, sistematizadas. Para a análise do 
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material empírico utilizaremos a técnica da análise de conteúdo, de acordo com Bardin 
(2011). Para garantir o sigilo das informações dos participantes da pesquisa, foi 
considerado o pseudônimo “En”, no qual “E” refere-se a entrevistado e “n” o número do 
entrevistado, que varia de 1 a 15. Como critério para a participação na pesquisa, os 
entrevistados deveriam estar há pelo menos 1 ano praticando o CrossFit. Além disso, a 
pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética da UFRN, por se tratar de um estudo que 
necessita de um contato com os voluntários. Essa pesquisa, ainda, é um fragmento de 
um projeto de pesquisa maior, intitulado “A CONSTRUÇÃO DO CORPO E AS 
PRÁTICAS CORPORAIS: IMPLICAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS, ÉTICAS, ESTÉTICAS 
E POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA”, que também obteve autorização do 
Comitê de Ética da UFRN. 
 
Resultados e Discussões 

 
Caracterizando o grupo pesquisado O grupo pesquisado consiste em 15 praticantes, 
que iniciaram a prática há pelo menos um 1 ano. São 3 indivíduos com pós-graduação, 
9 indivíduos com o ensino superior completo, 2 indivíduos com o ensino superior 
incompleto e apenas 1 indivíduo com o ensino médio completo. Esses praticantes 
apresentam idade de 18 a 46 anos, sendo todos não competidores. Tabela 1 – 
Características do grupo pesquisado Identificação Características E1 Feminino, 
praticante há 1 ano e 4 meses, 42 anos, superior completo, Advogada. E2 Feminino, 
praticante há 3 anos, 42 anos, pós graduada, servidora pública, E3 Feminino, praticante 
há 3 anos, 31 anos, pós graduada, psicóloga. E4 Masculino, praticante há 1 ano e 3 
meses, 27 anos, superior completo, não trabalha. E5 Masculino, praticante há 4 anos, 
31 anos, pós graduado, profissional de marketing. E6 Feminino, praticante há 1 ano, 24 
anos, superior incompleto, não trabalha. E7 Feminino, praticante há 1 ano, 24 anos, 
superior completo, Professora de Educação Física. E8 Masculino, praticante há 1 ano e 
4 meses, 46 anos, superior completo, Engenheiro Civil. E9 Masculino, praticante há 3 
anos e 3 meses, 38 anos, superior completo, Engenheiro. E10 Masculino, praticante há 
2 anos, 32 anos, superior completo, Arquiteto e Urbanista. E11 Feminino, praticante há 
1 ano e 4 meses, 18 anos, superior incompleto, não trabalha. E12 Feminino, praticante 
há 1 ano, 29 anos, superior completo, estudante de pós graduação. E13 Masculino, 
praticante há 2 anos, 31 anos, superior completo, Engenheiro de Produção. E14 
Feminino, praticante há 1 ano, 31 anos, ensino médio completo, auxiliar de cartório. E15 
Masculino, praticante há 1 ano, 25 anos, superior completo, professor de Educação 
Física. Fonte: Elaborado pela autora. De acordo com Boltanski (2004), o mínimo do uso 
do corpo no horário de trabalho faz com que os indivíduos procurem treinamentos de 
forma consciente. No box de CrossFit, percebeu-se que a maioria dos praticantes 
apresenta pós-graduação, outros curso superior completo e, a minoria, superior 
incompleto e médio completo, demonstrando essa predominância da hierarquia social 
elevada e, com ela, uma preocupação consciente em realizar treinamentos para a 
melhora de diversas características. CrossFit e saúde Em relação à contribuição do 
CrossFit nos cuidados com a saúde dos praticantes, alguns entrevistados responderam 
mais de um aspecto. Um aspecto bastante destacado foi a questão da melhora da 
alimentação, com respostas de 5 entrevistados (E1, E4, E7, E11, E12), como evidencia 
a entrevistada 7 ao dizer que: “Eu tive uma total mudança de comportamento quando 
eu comecei a fazer e inclusive nesse tempo ‘tava’ aliado ao cuidado maior que eu tive 
com a alimentação”. Porém, essa busca na melhora da alimentação nem sempre está 
ligada à estética ou emagrecimento, como aponta o entrevistado 11, ao dizer que: O 
CrossFit me estimula a ter uma dieta mais saudável, não só pra emagrecer, porque se 
você come uma coisa ruim, no dia seguinte o seu treino não é tão bom quanto poderia 
ser se você não tivesse comido aquilo. Interessante essa ênfase na alimentação 
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associada à saúde, tendo em vista que esse aspecto tem sido divulgado 
veementemente junto com a exercitação física pelos meios midiáticos, em especial 
pelos programas televisivos, como destaca Bezerra (2012). A mídia também contribui 
para a imposição de padrões ideais, principalmente na perspectiva estética. A E3 disse 
que: “Pra mim, é questão realmente de exercitar o corpo e, além de exercitar o corpo, a 
questão da estética, porque acaba definindo, tonificando. Então, a questão da estética 
é um ponto importante, porque eu estou com 31 anos.” Isso se confirma com essa fala, 
pois para essa praticante, a busca pela melhora do tônus muscular – e 
consequentemente da estética -, aumenta de acordo com a idade. Alguns entrevistados 
destacaram que realizam exercícios físicos pelos benefícios em relação à perspectiva 
médica, como prevenção de doenças, como destaca o E5, ao afirmar que: Ele (CrossFit) 
contribui além do prazer que ele transmite que eu sinto após um treino, contribui para 
estar sempre ativo. A gente escuta muito os médicos e outras pessoas falarem que 
precisa fazer atividade fisica, porque melhora e previne muitas doenças. Acerca dessa 
perspectiva, Gadamer (1993) indica que a saúde é um mistério – e não a doença -, uma 
vez que não há como medir a saúde e esta é um estado de concordância do sujeito 
consigo mesmo, e é um processo contínuo, em busca do equilíbrio. A perda desse 
equilíbrio caracteriza a doença e não se trata apenas do aspecto médico-biológico, mas 
envolve o sujeito em sua totalidade, incluindo sua historicidade e sua interação com a 
sociedade e o meio. Outro ponto destacado foi a melhora do condicionamento físico 
(E6, E8 e E10, E15). Tivemos, ainda, a melhora do sono (E4 e E7). Além disso, os 
entrevistados relatam: a melhora de dores nas articulações (E2, E13); parar de se 
preocupar com a estética (E12); diminuição do percentual de gordura (E8); bem estar 
físico (E10). Para alguns entrevistados (E1, E3, E6, E12, E14) a saúde está diretamente 
relacionada à realização de algum exercício físico, independente da modalidade a ser 
praticada. Muitos já experimentaram outras atividades, mas no CrossFit encontraram 
uma dinamicidade que leva à constância. O entrevistado E10 aponta: “Na verdade é 
mais a questão de saúde mesmo, de bem estar físico mesmo e condicionamento físico”. 
Sobre o bem-estar, Gadamer (1993) destaca: “Será o “bem-estar” realmente algo ou, 
em definitivo, não passará da ausência de dores e do mal-estar? Poderá imaginar-se 
um estado permanente de bem-estar?”. Percebemos que a percepção de bem-estar 
físico pelo E10 está relacionada à prática do CrossFit e ao condicionamento físico. 
Porém, para a entrevistada E14, a saúde está relacionada tanto a aspectos físicos e 
psicológicos, ao dizer que: A parte de atividade física, que eu comecei e não parei, e 
não pretendo parar, então contribui bastante. Não é algo que eu faço pensando apenas 
em estética ou saúde, é algo que eu faço porque eu gosto mesmo e os benefícios são 
na parte física e mental também. Me ajuda bastante na saúde mental. Para esta 
entrevistada, a saúde está relacionada tanto a aspectos físicos, quanto psicológicos. 
Dawnson (2017) destaca que os boxes de CrossFit são considerados “instituições 
reinventivas”, pois tem a função de promover a autotransformação do sujeito. Essa 
autotransformação engloba não apenas habilidades físicas, mas também elementos 
como superação, autoconhecimento e convívio com outros praticantes. Essa interação 
entre os indivíduos cria uma comunidade. Esse núcleo criado por pessoas que buscam 
o mesmo estilo de vida, utilizam vestimentas semelhantes, apreciam o mesmo estilo de 
música durante os treinamentos, linguagem própria, entre outros, almeja estar na moda 
e aumentar a sensação de pertencimento. (CASTRO, 2003). Com isso, o box de 
CrossFit se transforma num local de culto, pois nele está contido sua própria filosofia, 
suas metodologias e princípios, com seus “pecados” e “redenções” (DAWNSON, 2017). 
 
Conclusão 
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A compreensão das relações entre o CrossFit e a saúde dos entrevistados nos mostra 
uma diversidade de respostas, demonstrando diversas percepções de o CrossFit 
contribuir com o aspecto da saúde dos praticantes. De acordo com os entrevistados, o 
CrossFit é uma prática corporal semelhante à musculação, porém se torna mais 
prazerosa devido a sua dinamicidade e interação - quase obrigatória - com outros 
sujeitos. Isso contribui muito para a constância da prática, promovendo ainda mais a 
saúde dos praticantes. Assim, a saúde nem sempre está relacionada aos aspectos 
físicos ou biológicos, mas relaciona-se com o estado em que o indivíduo se encontra 
em sua totalidade, interligando elementos físicos, psicológicos, sociais e ambientais. 
Mesmo com a intenção de mudança em dimensões estéticas, alguns praticantes 
demonstraram que ao longo das práticas essas perspectivas de saúde se modificam ao 
longo do processo, sendo algo individual, a depender das circunstâncias e historicidade 
de cada sujeito. Isso é imensamente importante para a Educação Física, pois atribui 
outros significados para perspectivas de saúde, abrangendo olhares mais sensíveis e 
individuais, contestando modelos pré-estabelecidos de saúde. 
 
Referências 

 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011. BEZERRA, H. P. O. Corpo 
e saúde: reflexões sobre o quadro “medida certa”. 2012. 206f. Dissertação (Mestrado) 
– Curso de Educação Física, Departamento de Educação Física, UFRN, Natal, 2012. 
BOLTANSKI, L. As Classes Sociais e o Corpo. Rio de Janeiro: Graal, 2004. CASTRO, 
Ana Lúcia. Culto ao corpo e sociedade: mídia, estilos de vida e cultura de consumo. São 
Paulo, Annablume; FAPESP, 2003. DAWSON, Marcelle C. CrossFit: Fitness cult or 
reinventive institution?. International review for the sociology of sport, v. 52, n. 3, p. 361-
379, 2017. DRUM, S. et al. Avoiding misperception and misuse of CrossFit®: seeking 
evidence-based best practice recommendations on training and injury. 2017. ESSER, S. 
et al. “Numb‐Leg” in a CrossFit Athlete: A Case Presentation. PM&R, v. 9, n. 8, p. 834-
836, 2017. FISKER, F. Y. et al. Acute tendon changes in intense CrossFit workout: an 
observational cohort study. Scandinavian journal of medicine & science in sports, v. 27, 
n. 11, p. 1258-1262, 2017. KLIMEK, C. et al. Are injuries more common with CrossFit 
training than other forms of exercise?. Journal of sport rehabilitation, v. 27, n. 3, p. 295-
299, 2018. LÜDORF, S. M. A. Metodologia da Pesquisa: do projeto ao trabalho de 
conclusão de curso. 1ed. – Curitiba: Appris, 2017. LAZAROTTI FILHO, A. et al. O termo 
práticas corporais na literatura científica brasileira e sua repercussão no campo da 
Educação Física. Movimento. Porto Alegre, v. 16, n. 01, p. 11-29, 2010. LÜDORF, S. M. 
A. Metodologia da Pesquisa: do projeto ao trabalho de conclusão de curso. 1ed. – 
Curitiba: Appris, 2017. MATÉ-MUÑOZ, J. L. et al. Muscular fatigue in response to 
different modalities of CrossFit sessions. PloS one, v. 12, n. 7, p. e0181855, 2017. 
MONTALVO, A. M. et al. Retrospective injury epidemiology and risk factors for injury in 
CrossFit. Journal of sports science & medicine, v. 16, n. 1, p. 53, 2017. NÓBREGA, T.P. 
Desafios da ciência, reflexão epistemológica e implicações para a educação física e 
ciências do esporte. In: FERREIRA NETO, A. (Org.). Leituras da natureza cientfica do 
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Campinas: Autores Associados, 2005. 
SPREY, J. W. C. et al. An epidemiological profile of crossfit athletes in Brazil. 
Orthopaedic journal of sports medicine, v. 4, n. 8, p. 2325967116663706, 2016. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2406 

 

CÓDIGO: SB1036 

AUTOR: PAULO EDUARDO CANDIDO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA 

 

 

TÍTULO: CINESTESIA: CORPO, CINEMA E EDUCAÇÃO FÍSICA 

Resumo 

 
O projeto de iniciação científica intitulado Cinestesia supervisionado e orientado pela 
professora doutora Terezinha Petrucia de Nóbrega, têm o objetivo de fomentar 
conversas e debates a partir da apresentação de obras cinematográficas e das relações 
dos espectadores com o mesmo. 
 
O nome do projeto resume sua proposta em duas palavras: “Cinema” e “Estesia”. Os 
presentes são convidados a expor suas percepções, aparências, pensamentos e 
sensações ao assistir os filmes ou cenas apresentadas. Merleau-Ponty diz que “é 
mediante a percepção que podemos compreender a significação do cinema: um filme 
não é pensado e, sim, percebido” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 115), o filósofo aponta 
o potencial que a arte cinematográfica têm de produzir emoções e sensações, e a 
importância disso na percepção do mundo e da arte. 
 
Para ele, a percepção é um evento que ocorre por meio do corpo sensível e é a porta 
para uma subjetiva relação com o mundo. Permitindo a formação de significados para 
a interpretação do mundo, “O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu 
vivo” (MERLEAUPONTY, 2011, p. 14) 
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conversas e debates a partir da apresentação de obras cinematográficas e das relações 
dos espectadores com o mesmo. 
 
O nome do projeto resume sua proposta em duas palavras: “Cinema” e “Estesia”. Os 
presentes são convidados a expor suas percepções, aparências, pensamentos e 
sensações ao assistir os filmes ou cenas apresentadas. Merleau-Ponty diz que “é 
mediante a percepção que podemos compreender a significação do cinema: um filme 
não é pensado e, sim, percebido” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 115), o filósofo aponta 
o potencial que a arte cinematográfica têm de produzir emoções e sensações, e a 
importância disso na percepção do mundo e da arte. 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2407 

 

Para ele, a percepção é um evento que ocorre por meio do corpo sensível e é a porta 
para uma subjetiva relação com o mundo. Permitindo a formação de significados para 
a interpretação do mundo, “O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu 
vivo” (MERLEAUPONTY, 2011, p. 14) 
 
 
Keywords: CINEMA, CORPO, MOVIMENTO, ESTESIA, ESQUEMA CORPORAL, 

IMAGEM CORPORAL 

Introdução 

O projeto de iniciação científica intitulado Cinestesia supervisionado e orientado pela 
professora doutora Terezinha Petrucia de Nóbrega, têm o objetivo de fomentar 
conversas e debates a partir da apresentação de obras cinematográficas e das relações 
dos espectadores com o mesmo. 
O nome do projeto resume sua proposta em duas palavras: “Cinema” e “Estesia”. Os 
presentes são convidados a expor suas percepções, aparências, pensamentos e 
sensações ao assistir os filmes ou cenas apresentadas. Merleau-Ponty diz que “é 
mediante a percepção que podemos compreender a significação do cinema: um filme 
não é pensado e, sim, percebido” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 115), o filósofo aponta 
o potencial que a arte cinematográfica têm de produzir emoções e sensações, e a 
importância disso na percepção do mundo e da arte. 
Para ele, a percepção é um evento que ocorre por meio do corpo sensível e é a porta 
para uma subjetiva relação com o mundo. Permitindo a formação de significados para 
a interpretação do mundo, “O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu 
vivo” (MERLEAUPONTY, 2011, p. 14) 
 
Metodologia 

 
As reuniões são planejadas e divulgadas através de flyers e cartazes, e recebiam aluno 
ou docente interessados. As exibições ocorrem no Laboratório Ver, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e os debates seguem um alinhamento temático com as 
pesquisas dos membros do Estesia: Grupo de Pesquisa Corpo, Fenomenologia e 
Movimento. 
De igual modo, as obras exibidas estão relacionados aos projetos dos pós-graduandos, 
somados com a participação e contribuição dos presentes e mediadas pelas reflexões 
de um(a) convidado(a) específico. 
Estes são alguns dos filmes já exibidos no ano de 2019: 
O HOMEM Elefante. Direção de David Lynch. Estados Unidos da América/ Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte: Universal, 1980. 1 DVD (124 min.). 
VIVA. Direção de Paddy Breathnach. Irlanda, Cuba: Flashstar, 2016. 1 DVD (100 min.). 
BELOS Sonhos. Direção de Marco Bellocchio. França, Itália: Mares Filmes, 2016. 1 DVD 
(134 min.). 
Cada filme passa por uma processo de análise constituído pelas seguintes etapas: 
Análise da Técnica Cinematográfica 
Análise da técnica cinematográfica: analisa os elementos de argumento, foco narrativo, 
cenário e figurino, trilha sonora/sonorização, fotografia e câmera. Apoiando-se como 
referência a ficha de análise construída por Nóbrega (2011) conforme Aumont (2007). 
Análise de movimento das práticas corporais 
De modo intencional optou-se pelo aprofundamento da análise Partindo a primeira 
análise, optou-se por um aprofundamento para Análise do Movimento das Práticas 
Corporais (NÓBREGA, 2016), onde algumas unidades são eleitas como norteadoras 
para a análise, são elas: 
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Aspectos a serem observados nos vídeos e agrupados conceitualmente (esses 
aspectos são interdependentes) 
a) Esquema corporal e imagem do corpo: partes do corpo em evidência, posição do 
corpo no espaço, descrição de atitudes corporais (movimentos reflexos, gestos, 
postura), percepção do corpo próprio e do outro – Conforme estabelecem Paul Schilder; 
François Dolto; Bernard Andrieu. 
b) Motricidade: observa elementos que compõem a técnica corporal, relação com o 
espaço e seus elementos, além do tempo do movimento (ritmo, intensidade, velocidade) 
conforme estabelecem Merleau-Ponty, Mauss. 
c) Espaço e tempo do movimento: relações com a temporalidade, ritmo, intensidade, 
velocidade, pausas, (Merleau-Ponty; Buytendijk). 
d) Expressividade do movimento: intenções, metas, sentidos, significados funcionais do 
movimento; intercorporeidade; (Buytendijk; Merleau-Ponty); estesiologia (Merleau-
Ponty; Nóbrega); aspectos simbólicos do movimento relacionados à cultura, ao desejo, 
ao inconsciente (Eliade; Freud; Lévi-Strauss; Edgard Morin). 
Quadro de Análise do Movimento 
Descrição e Decoupagem da cena 
Esquema corporal e imagem do corpo 
Motricidade 
Espaço e Tempo do Movimento 
Expressividade do Movimento 
Interpretação da descrição das cenas conforme a problemática, objetivos e referencial 
teórico da pesquisa. 
A fenomenologia é a referência metodológica principal desse trabalho. Por meio da 
redução fenomenológica foi selecionadas as cenas do filme. O processo de 
decoupagem separa partes do filme que se destacam para a realização da análise 
partindo das unidades de sentido. 
A análise das cenas seguem orientações sugeridas por Merleau-Ponty (2003) em “O 
cinema e a nova psicologia”. Sem feita em cinco partes, na primeira é observada a cena 
integralmente, o conjunto é observado. A seguir a observação alia-se aos sentidos, 
sendo necessário assumir a corporeidade no olhar que convida o corpo a perceber. 
Após isso, o corpo entra em evidência, sendo percebido através dos movimentos e 
sentimentos emergentes. Em quarto lugar, o olhar se volta a temporalidade e os ritmos 
e tempos que o constitui. Por fim, os momentos de conversa, música, silêncios e trilha 
sonoras são observados como constituintes importantes para a construção de 
significado e dinâmica do filme. (MERLEAU-PONTY apud LIMA NETO; NÓBREGA, 
2018). 
Infelizmente, com o avanço da pandemia do novo Coronavírus os encontros, já 
marcadas, foram cancelados em cumprimento às medidas de segurança adotadas pela 
Universidade Federal do Rio Grande Do Norte. 
 
Resultados e Discussões 

 
Através do processo de decupagem foram produzidas interpretações das obras citadas, 
documentos foram criados com análises dos conceitos propostos (esquema corporal e 
imagem do corpo, motricidade, expressividade e tempo e espaço do movimento) de 
personagens específicos de cada obra citada no tópico anterior, segue alguns 
fragmentos: 
Esquema Corporal e Imagem do Corpo 
Para iniciar, pensemos a respeito do conceito de esquema corporal. De acordo com 
Andrieu e Nóbrega (2016), citando Merleau-Ponty, o esquema corporal “refere-se não 
apenas a tomada de consciência das partes do corpo e sua espacialidade, mas uma 
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maneira afetiva e intersubjetiva da relação com o outro e com o mundo”. Dolto (2004) 
reflete sobre o esquema corporal e a imagem do corpo, dizendo que o primeiro “é a 
abstração de uma vivência do corpo nas três dimensões da realidade, estrutura-se pela 
aprendizagem e pela experiência” (DOLTO, 2004, p. 15). Já a imagem do corpo se 
organiza na comunicação com o outro, na cultura, “no dia-a-dia, memorizado do gozar 
frustrado, reprimido ou proibido (castração, no sentido psicanalítico, do desejo da 
realidade (ibidem). Schilder (1999) define a imagem corporal além da esfera cognitiva, 
atribuindo-a à construção dos desejos, das atitudes emocionais e relação com os outros. 
A partir da história de John Merrick, protagonista do filme “O Homem Elefante”, pode-se 
ilustrar o conceito desenvolvido acima, com uma condição física nunca vista, Merrick é 
exposto à comunidade médica como um objeto. O esquema corporal do personagem 
sofre alterações ao longo do filme. A Cena 2 - Primeira aparição ao médico e a Cena 3 
- Chegada de John ao hospital, evidenciam como ele se coloca no mundo, como 
responde e interage com o outro. John Merrick atende comandos por batidas, tanto as 
proferidas por Bites (o dono), quanto as emitidas pela enfermeira na recepção do 
hospital, que bate na mesa para chamar a atenção do mesmo, trazendo à tona os 
aspectos de animal domesticado atribuídos ao personagem. A condição física de John 
interfere diretamente na forma em que se dão suas relações desde o início da vida, de 
acordo com Dolto (2004) golpes orgânicos desde o início da vida podem desembocar 
em perturbações do esquema corporal, provocando inclusive transformações de curto 
ou longo prazo da imagem do corpo ao longo da vida. John tem sua imagem corporal 
influenciada por sua condição, a imagem vai mudando na medida em que ele passa a 
se relacionar com contextos diversos, percebendo-se diferentemente no contato com o 
outro. 
Ao falar sobre a improvisação na dança, Andrieu e Nóbrega (2016) trazem o 
desprender-se da carne dos “interditos gestuais”(p.376), segundo eles “a improvisação 
supõe um si corporal indefinido que se executa no corpo em ato, posto que essa 
descoberta de si modifica a imagem do corpo e encena a plasticidade do esquema 
corporal” (p.376). O ato de John ao retirar do lixo o material para a construção da 
catedral (Cena 9 - A construção da Catedral) pode ser considerado um ato de 
improvisação, tendo em vista que ele dispôs de materiais não convencionais, além de 
não seguir técnicas pré-determinadas. Além disso, imaginou grande parte da arte, pois 
de sua janela conseguia enxergar apenas o topo da catedral. Andrieu e Nóbrega (2016) 
colocam ainda que o esquema corporal pode ser inovado através da improvisação, 
ressaltando que “a improvisação supõe um si corporal indefinido que se executa no 
corpo em ato, posto que essa descoberta de si modifica a imagem do corpo e encena a 
plasticidade do esquema corporal”(p.376). O fato de John buscar no entorno 
instrumentos para construir sua arte, representa a própria renovação: do material e de 
si. 
Ao longo da trama percebem-se transformações no esquema corporal de John, o que é 
notável a partir de sua forma de se colocar no mundo, do aprendizado emergente das 
relações novas, dos encontros com olhares e perspectivas outras sobre ele. O fato de 
ser chamado por seu nome, a incorporação de vestimentas elegantes, o olhar das 
mulheres que não se assustam com sua aparência, por exemplo. “Aprender a ver as 
coisas é adquirir um certo estilo de visão, um novo uso do corpo próprio, é enriquecer e 
reorganizar o esquema corporal” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.211). 
Na Cena 16 - O fim…, John finaliza o trabalho da catedral e deita para dormir como um 
humano normal, algo que ele sempre quis fazer. Antes de deitar e ainda sentado frente 
à sua obra, sente o peso de sua cabeça e a segura com a mão, retorna reflexivo e 
decide deitar-se, mesmo sabendo que isso significa sua morte, a morte do corpo físico. 
O peso da cabeça pode simbolizar o peso que é continuar com sua condição física, que 
mesmo com a construção de laços, com a possibilidade de experiências outras, não tem 
cura, é pesado demais… Não é possível mudar esse “aspecto” constituinte do esquema 
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corporal. É possível visualizar uma mudança de John em relação à sua autoimagem, à 
sua imagem corporal, isso é evidenciado nas relações que ele estabelece durante o 
filme, com os outros e consigo mesmo, nas posturas que assume, em sua atitude 
corporal. Portanto, tal transformação não exclui necessariamente a possibilidade que 
ele toma para si, de dormir e, consequentemente, morrer. 
Motricidade 
Com a finalidade de exemplificar a unidade de sentido da Motricidade utilizaremos o 
filme “VIVA” a partir do protagonista Jesus e sua personagem transformista que se 
chama VIVA. Seguindo com Nóbrega (2005), percebemos que “A motricidade diz 
respeito à intencionalidade motora, isto é, todo movimento tem um fundo que o 
acompanha” (NÓBREGA, 2005, p. 64). Ainda com Nóbrega (2008) observa-se a 
motricidade como essa “capacidade de se pôr em movimento” (NÓBREGA, 2008, p. 
145). 
A Cena 1 (Jesus contempla Mama) da obra citada já nos apresenta elementos da 
motricidade no protagonista. A posição estática, desligada das conversas dos 
bastidores, apenas com movimentos sutis dos membros superiores e da cabeça 
demonstram a presença do rapaz frente à performance de Mama. Após se inteirar sobre 
a realização de novas audições, Jesus volta para sua casa saltitante, sobe as escadas 
se movimentando em um ritmo de baile. As observações de Jesus por trás das cortinas 
e a própria convivência com as artistas são formas de introdução do corpo naquele 
espaço. É arrumando as perucas que ele vai se identificando, construindo o espaço 
como objeto, o palco como objetivo, e tais elementos estão evidenciados em sua 
motricidade. 
As transformações motoras em Jesus são significativas e carregam intencionalidades 
novas que surgem nas relações: com o pai, com VIVA, com Mama, com o todo. O ritmo 
dos movimentos é outro, ao conversar com seu pai na Cena 6 - Ángel x Jesus, ele 
enrijece o corpo, caminha de forma segura, demarca o território da casa, transmite a 
mensagem não somente com a fala, mas também direcionando tapas, por exemplo, 
revidando à brincadeira do pai. VIVA também se transforma, tendo como ápice das 
performances do filme a última cena, Cena 11- Despedida, que mostra a desenvoltura 
e entrega da personagem, permeada de amor, dor, sofrimento e saudade. Nóbrega 
(2008) ao citar Merleau-Ponty traz a trajetória perceptiva que existe entre “o mundo 
sensível e o mundo da expressão” (MERLEAU-PONTY apud NÓBREGA, 2008, p. 147), 
sendo essa marcada pela motricidade e as funções simbólicas. 
Expressividade 
Para falarmos sobre a Expressividade, evoco Muller (2001) ao colocar que “Merleau-
Ponty propõe o conceito de expressividade da experiência, entendendo por isso, a 
maneira ‘espontânea’ como aquele contato institui significações ou fenômenos” 
(MULLER, 2001, p. 15). 
A expressividade é, sem dúvida, um aspecto intenso desse filme. A transformação de 
Jesus é, por si, expressiva, tanto na relação com o pai quando no processo de 
crescimento de VIVA (questões que estão inteiramente entrelaçadas). Quando coloca 
limites para o pai Cena 6 – Angel x Jesus, o faz através da fala, grita “Esta é minha 
casa!”; o encontro com o pai caído e bêbado arranca de Jesus suspiros e olhares de 
afeição, aproximando-os através do toque, dos gestos de cuidado (Cena 7 - O cuidado); 
as canções escolhidas por ele para performar se misturam aos sentimentos em relação 
ao pai e a si mesmo. Nóbrega (2015) vai nos dizer que “A expressão engaja o corpo, os 
movimentos e as sensações em uma espécie de coreografia, na qual os gestos criam 
novos esquemas corporais, novas maneiras de expressão e comunicação que se 
tornam então disponíveis e ultrapassam a linguagem instituída.” (NÓBREGA, 2015, p. 
116). 
Ao falar sobre o processo de criação de sentidos, Nóbrega (2010) representa bem o que 
acontece com Jesus: um jovem de 18 anos, homossexual, com desejo de ser artista 
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transformista, Drag Queen, que nesse percurso conhece e passa a conviver com o pai: 
ex-lutador de boxe, agressivo, que o machucou, que desaprova seu desejo de 
performar. É aprendendo a expressar-se que Jesus institui novos modos de ser no 
mundo, é vestindo-se de VIVA, maquiando-se, entoando canções que dizem coisas 
(segundo Mama), que ele encontra outra possibilidade de ser, recusa o que é instituído 
a ele pelo pai, transforma e é transformado. “Trata-se de um processo de criação de 
sentidos que, ao recusar os determinismos, permite ver, ver de outra maneira; e, no ato 
de olhar, convoca a aprofundar-se na criação de sentidos ainda não instituídos” 
(NÓBREGA, 2010, p. 91). 
A relação com Mama é fundamental para o crescimento de VIVA. Apesar das 
dificuldades iniciais no palco, a dona da casa de shows não desencoraja Jesus, lhe diz 
sobre sua apresentação que “Isso foi uma merda.”, mas ao mesmo tempo instrui que 
ele precisa ensaiar bastante, que não se trata somente de cantarolar as músicas, é 
preciso fazer com sentimento: “Estas canções dizem coisas, garoto”, reforça, Mama na 
Cena 3 -Nasce VIVA. É possível observar uma relação de aprendizado que me remeteu 
à noção de educação sensível entre Mestre e Discípulo desenvolvida por Silva (2014) 
ao destacar que “o Discípulo enquanto corpo que se ergueu para ver, perceber e 
aprender os ensinamentos de seu Mestre também aprendeu nessa relação que através 
de suas ações com o outro, com o mundo e consigo mesmo”. (SILVA, 2014, p. 98-99). 
É na escuta e olhar atentos que ele absorve os ensinamentos de Mama, ensinamentos 
estes fundados no afeto produzido entre os dois. Durante a Cena 9 - Trata de ser quién 
tu eres, Mama o acolhe em sua performance após uma confusão causada por ele, e os 
dois cantam juntos: “Mas não me arrependo de nada, porque eu só vivi, e tem sido 
sempre à minha maneira e à minha medida, como qualquer um!”. O aconselha que no 
tempo que resta com seu pai ele trate se ser que ele é, porque caso contrário irá se 
arrepender. Jesus começa a ter voz para o mundo, começa a se colocar nele como 
sujeito, que pensa, que se defende, que reflete sobre si, que tem a sua subjetividade e 
percebe a importância dela para SER, ganha sua liberdade, comunica ao pai que irá 
voltar a performar e não espera sua aprovação. Através da canção “El amor” durante a 
Cena 11 - Despedida, VIVA e Jesus se despedem de Ángel, choram, desabam, se 
entregam à dor, falam com o corpo acerca dos sentimentos pelo pai, das dores, da 
partida… A letra da canção expressa a relação pai-filho. 
Espaço e Tempo do Movimento 
A unidade de sentido que corresponde ao Espaço e Tempo do Movimento (apresentada 
no decorrer da interpretação presente) será ilustrada pela obra Belos Sonhos, que conta 
a história de Massimo Gramellini, um jornalista esportivo italiano que perdeu sua mãe 
aos nove anos de idade. 
Especialmente nesse filme, pode-se dizer que a temporalidade se assemelha a um 
processo de análise psicanalítica, tal interpretação ocorreu durante o debate que se 
segue à sessão de cinema inspiradora desse projeto, o projeto de extensão intitulado 
“Cinestesia”. Propositalmente, a montagem das cenas não segue uma ordem 
cronológica, variando entre cenas de Massimo criança, pré-adolescente e adulto. A 
metáfora em relação à análise pode ser observada em alguns exemplos, um deles é o 
complexo da mãe morta estudado pelo psicanalista André Green (1983), que consiste 
em um complexo gerador de trauma ocorrido precocemente, observado durante suas 
análises ao passo em que alguns pacientes em dado momento são acometidos por uma 
espécie de depressão de transferência, com profunda desesperança em relação ao 
processo da clínica. Além disso, para ilustrar a afirmação pensemos na cena que dá 
nome ao filme, na qual a mãe de Massimo se dirige ao seu quarto enquanto ele dorme, 
beija sua testa, o cobre com o cobertor e fala: “Tenha belos sonhos”. Essa cena em 
especial repete-se 3 vezes durante o filme, assumindo formas diferentes em cada um 
dos momentos. Freud (2010) traz em seus escritos sobre a repetição que essa ação 
acontece na análise devido à resistência do analisando em acessar recordações mais 
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profundas, provocando atuações que desviam o foco para aquilo que já emergiu das 
memórias reprimidas e está elaborado por ele, como “traços patológicos de caráter” 
(FREUD, 2010, p. 151). Ao escrever a carta em resposta a Simon, Massimo revela que 
não lembra do momento em que a mãe se despediu dele com um pesar de culpa, pois 
foi a última ação dela antes de morrer e ele sequer estava acordado. Durante o filme 
descobrimos que seu pai é quem o transmite a informação, sendo ele o canal de 
produção da memória que se repete. 
Sobre o papel do analista nessa situação, Freud (2010) destaca que “É do arsenal do 
passado que o doente retira as armas com que se defende do prosseguimento da 
terapia, as quais temos de lhe arrancar peça por peça.” (FREUD, 2010, p. 151). 
Marco Bellocchio orquestra, inclusive, o momento em que, pela última vez através do 
filme, Massimo relembra a morte de sua mãe. Durante a Cena 7 - Basta!, Massimo 
adulto retorna a sua casa antiga e procura provas, provavelmente, do que realmente 
aconteceu à sua mãe. Em seguida, senta-se exatamente em frente à janela pela qual 
sua mãe saltou e cometeu suicídio, antes de ler a notícia no jornal, com o tronco 
recostado no encosto da cadeira enquanto fuma um cigarro. Logo após fica de pé em 
frente à janela enquanto relembra memórias súbitas da noite da morte da mãe e de 
momentos em que assistiam à série de Belfagor. É aí que ele lembra da mãe tapando 
seus olhos antes que a personagem, que se disfarçava de Belfagor, salte de uma ponte, 
cometendo suicídio. As resistências foram dissolvidas, Massimo viu. “Das reações de 
repetição que surgem na transferência, os caminhos já conhecidos levam ao despertar 
das recordações, que após a superação das resistências se apresentam sem 
dificuldade”. (FREUD, 2010, p. 154). 
É retornando à sua casa, se colocando espacialmente no mesmo lugar de onde sua 
mãe saltou, que Massimo recorda de cenas antes encobridas, viaja no tempo, mais uma 
vez, através das memórias, situando o telespectador concomitantemente. Para Moreira 
(1997) “É habitando o espaço e o tempo que minhas ações adquirem um sentido que é 
atribuído pela corporeidade” (MOREIRA, 1997, p. 399). 
Buytendijk (1957) nos diz que “Cada sujeito se move em um espaço vital. A vida do 
homem ou animal é acima de tudo uma relação com o mundo e com a própria existência. 
Toda a vida é uma presença, uma presença espacial e uma co-presença”. (p. 80). 
Também coloca que “O movimento de um organismo não ocorre no espaço e no tempo; 
o organismo faz mover de uma só vez o espaço e o tempo” (BUYTENDIJK, 1957, p. 
95). 
Ao tratar da temporalidade, Merleau-Ponty (1999) infere que o tempo ao qual atribuímos 
significados de passado e futuro e suas relações, não se trata do tempo em si, mas sim 
o seu registro final. O pensamento objetivo busca abstrair o resultado de sua passagem, 
mas sem sucesso. “Ele é espaço, já que seus momentos coexistem diante do 
pensamento, é presente, já que a consciência é contemporânea de todos os tempos” 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 556). Tal aspecto é o que permite que Massimo reviva 
momentos através das lembranças, podendo retornar a elas e ressignificá-las na medida 
em que emergem devido à quebra de sua resistência. 
 
Conclusão 

 
Apesar de reconhecer a indescritível importância dos avanços nas pesquisas de 
fenomenologia, da ajuda nos projetos individuais dos pós-graduandos do grupo Estesia 
e dos presentes, da divulgação de conteúdo fenomenológico, da promoção do estudo e 
entretenimento, de reforçar o cinema como metodologia educativa, dentre outro 
resultados, julgo que o maior benefício causado não pode ser contabilizado, pois reside 
na experiência individual de cada participante. Experiência essa que produz a 
aprendizagem do olhar (LIMA NETO, NÓBREGA, 2018), que propoe “uma educação da 
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corporeidade e da sensibilidade necessárias para ampliar os horizontes de 
conhecimento e as partilhas sociais e afetivas em todos os domínios da existência". 
O potencial deste trabalho foi freado devido a paralisação, no entanto, acredito que os 
conhecimentos e as experiências vivenciadas nos encontros podem ajudar-nos a lidar 
com os tempos e circunstâncias atuais. 
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TÍTULO: Interiorização do teste de triagem neonatal para rastreio de cardiopatias 

congênitas: capacitação dos profissionais da área da saúde. 

Resumo 

 
Introdução: Este artigo aborda a temática da educação em saúde como uma ferramenta 
que valoriza os contextos sociais, econômicos e culturais da comunidade, aliados ao 
processo de promoção da saúde. Este trabalho está em consonância com os objetivos 
“saúde e bem-estar” e “educação de qualidade” da agenda 2030 da ONU. Objetivos: 
promover a educação em saúde sobre o teste do coraçãozinho (TC), tornando os 
profissionais aptos à realização do mesmo, contribuindo com a implementação na 
triagem neonatal no interior do estado. Métodos: Capacitação para o TC de profissionais 
da área de saúde das maternidades públicas e privadas nos municípios de Mossoró e 
Santa Cruz, no período referente agosto de 2019 a julho de 2020. Resultados: Um total 
de 108 profissionais de saúde participaram da pesquisa (56 técnicos, 50 enfermeiros e 
02 fisioterapeutas). A média de idade foi de 36,7± 8,15 anos, sendo 88% do sexo 
feminino. Cerca de 76,2% conhecem o TC e dados mostram que antes da capacitação, 
10,2% dos profissionais encontrava-se em nível alto com acertos maior que 8 questões 
e após a capacitação houve um aumento de 61% dos profissionais para o nível alto. 
Conclusão: A pesquisa permitiu iniciar a interiorização da busca pela implementação do 
TC de modo rotineiro na prática hospitalar, contribuindo com a incorporação efetiva do 
TC no estado, além de contribuir aos estudantes consolidar conhecimentos sobre o TC. 
 
 
Palavras-chave: Palavras-Chave: Educação em Saúde, Cardiopatia Congênita, Teste 

do Co 

TITLE: Interiorização do teste de triagem neonatal para rastreio de cardiopatias 

congênitas: capacitação dos profissionais da área da saúde. 

Abstract 

 
Introduction: This article addresses the issue of health education as a tool that values 
the social, economic and cultural contexts of the community, allied to the health 
promotion process. This work is in line with the “health and well-being” and “quality 
education” objectives of the UN 2030 agenda. Objectives: to promote health education 
about the little heart test (CT), making professionals able to perform it, contributing to the 
implementation in neonatal screening in the interior of the state. Methods: Training for 
the CT of health professionals from public and private maternity hospitals in the 
municipalities of Mossoró and Santa Cruz, from August 2019 to July 2020. Results: A 
total of 108 health professionals participated in the survey (56 technicians, 50 nurses 
and 02 physiotherapists). The mean age was 36.7 ± 8.15 years, with 88% being female. 
About 76.2% know the TC and data show that before training, 10.2% of professionals 
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were at a high level with more than 8 questions right and after training there was an 
increase of 61% of professionals to the level high. Conclusion: The research allowed the 
beginning of the internalization of the search for the implementation of CT in a routine 
manner in hospital practice, contributing to the effective incorporation of CT in the state, 
in addition to helping students to consolidate knowledge about CT. 
 
 
Keywords: Keywords: Health Education, Congenital Heart Disease, Little Heart Tes 

Introdução 

A educação em saúde é uma forte ferramenta que valoriza os contextos sociais, 
econômicos e culturais da comunidade, aliados ao processo de promoção da saúde. 
Para que ocorra uma boa efetivação da educação em saúde, o profissional deverá 
dispor de uma base estruturalmente sólida para proporcionar o bem-estar individual e 
da coletividade (Hermida, 2018). Dessa forma, o ensino é forte instrumento que todos 
os profissionais de saúde podem e devem utilizar para cuidar dos seus pacientes, 
englobando também, nesse contexto, a família e os cuidadores, a fim de contribuir 
mudanças nos hábitos já pré-estabelecidos (Carvalho, 2019). 
Atualmente, as cardiopatias congênitas (CC) estão entre as principais causas de 
morbimortalidade neonatal com prevalência crescente na população. Para corroborar 
com essa afirmativa, o Ministério da Saúde (MS) no ano de 2017 publicou que no Brasil, 
nascem cerca de 130 milhões de crianças no mundo com alguma cardiopatia congênita; 
um a cada 100 nascidos vivos é cardiopata; cerca de 25% das CC apresenta quadro 
clínico grave já nos primeiros dias de vida e são consideradas CC críticas; e destes 
apenas 20% dos casos de CC a remissão é espontânea. No entanto, estima-se que 
cerca de 21.000 – 23.800 bebês que precisam de alguma intervenção cirúrgica para 
sobreviver, desses 6% morrem antes de completar 01 ano de idade e até 62% dessas 
crianças não encontram tratamento. Estes dados alarmantes reforçam a necessidade 
do diagnóstico precoce das CCC, para intervenção e melhorias na qualidade de vida as 
crianças e seu prognóstico global. Diante dessa realidade, a habilitação dos 
profissionais de saúde para a execução do Teste do Coraçãozinho (TC) tem um papel 
fundamental para contribuir com a mudança desse cenário. 
Assim, no ano de 2014, em busca de contribuir com essa tal realidade, o Ministério 
saúde pública por meio da portaria nº 20 de junho de 2014, e torna obrigatória a 
oximetria de pulso- TC, a ser realizado de forma universal, fazendo parte da triagem 
Neonatal no Sistema Único de Saúde – SUS (GADELHA, 2015). Tal a aferição foi 
preconizada de forma rotineira em recém-nascidos aparentemente saudáveis com idade 
gestacional maior do que 34 semanas, e tem se mostrado um instrumento de 
rastreamento de elevada especificidade (99%) e moderada sensibilidade (75%) para 
detecção precoce das cardiopatias. (NOTA TÉCNICA Nº 7/2018). 
Entretanto, apesar da importância e das melhorias trazidas por esse teste na linha de 
cuidado do recém-nascido, o exame não é executado rotineiramente de forma eficaz 
em todo o país, sobretudo por lacunas operacionais, seja pela falta de oxímetros 
neonatais ou pela carência de capacitação dos profissionais (CONSELHO REGIONAL 
DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, 2017). 
No início do ano de 2019, foi criado um novo projeto de extensão intitulado 
“Interiorização do teste de triagem neonatal para rastreio de cardiopatias congênitas: 
formação profissional e promoção da saúde” com intuito de levar para os munícipios 
Mesorregião Oeste Potiguar- microrregião Mossoró (município de Mossoró), na 
Mesorregião do Agreste Potiguar - microrregião do Borborema Potiguar (Município de 
Santa Cruz), o conhecimento do teste do coraçãozinho ao interior do estado do Rio 
Grande do Norte, contribuindo assim, com a implementação a nível regional. 
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Tendo em vista que existem poucas publicações que versam sobre a implantação, a 
implementação e a resolubilidade do TC para triagem de CC no Brasil, e no Estado do 
Rio Grande do Norte. Diante da importância e impacto que as cardiopatias congênitas 
geram, tanto nos pacientes e familiares, como na própria saúde pública brasileira, torna-
se necessário, estudos adicionais para avaliar o conhecimento dos profissionais de 
saúde sobre o teste do coraçãozinho, como um programa de triagem neonatal para o 
rastreio de cardiopatias congênitas críticas, assim como, uma ampla divulgação e 
sistematização pedagógica para discussões nas universidades e nas políticas de 
assistência ao neonatos. 
 
Metodologia 

 
Estudo quase-experimental, de grupo único, com pré e pós-testes, realizado em quatro 
maternidades públicas/privadas dos municípios de Mossoró e Santa Cruz, no período 
referente agosto de 2019 a julho de 2020. 
Para a realização das capacitações teórico-práticas, as instituições de saúde eram 
convidadas (por meio de carta- convite), e a partir do momento em que aceitavam era 
disponibilizado aos profissionais, um formulário virtual com acesso online para efetivar 
sua inscrição. Nesse formulário, constava dados sobre identificação dos candidatos 
bem como área de atuação, instituição que representa e conhecimento prévio do TC. 
Após a inscrição, foi disponibilizado material de estudo prévio ao treinamento, 
organizado para turno de quatro horas, com cerca de 04 a 09 instrutores e 10 a 50 
candidatos por turno. 
Antes de iniciar a explanação sobre a temática do Teste do Coraçãozinho (TC), era 
realizada uma avaliação do nível de informação que os participantes possuíam acerca 
do (TC), por meio da aplicação de um formulário online, com duração de 15 minutos. 
Logo após, os instrutores realizavam a exposição dialogada com recurso de mídia 
audiovisual e demonstração prática do TC, foram projetadas dados sobre a 
epidemiologia das CC em nível nacional e internacional, as definições sobre 
cardiopatias congênitas, as CC críticas detectadas pelo teste, as intercorrências 
gestacionais associadas à presença de CC, a importância do TC e sua atuação dentro 
do Programa de Triagem Neonatal do SUS desde 2014, além de orientações sobre a 
técnica adequada de realização e interpretação dos resultados possíveis, incluindo 
fatores que causam falsos resultados; ademais, a importância do registro correto na 
caderneta da criança também foi mencionada. Foi disponibilizado um intervalo para 
esclarecimento de dúvidas e demonstração prática quanto ao uso do oxímetro. Ao 
término, foi distribuído folder educativo sobre o TC, elaborado para esse fim, fornecido, 
e foi enviado via e-mail dos participantes, conteúdo teórico e fluxograma orientando a 
realização do procedimento. 
Em um terceiro momento, foi executada a atividade prática nas maternidades que 
tiverem disponibilidade de neonatos e profissionais. Assim, o os capacitandos eram 
distribuídos em duplas entre os instrutores da equipe para a prática com os neonatos. 
Em visita as enfermarias, os capacitandos e instrutores conversavam com as puérperas 
hospitalizadas sobre a importância da realização do TC em seus filhos e 
esclarecimentos da execução do teste. Vale salientar que os exames realizados, 
contaram com a supervisão dos instrutores qualificados. Após isso, os capacitandos 
relataram os achados encontrados no exame às mães, e por fim, realizavam o registro 
dos resultados do TC na caderneta da criança e no prontuário do participante mediante 
a confecção de um carimbo. 
Foi solicitado aos capacitandos novamente que respondessem o mesmo formulário 
apresentado no início do encontro, dessa vez no intuito de analisar a eficácia do 
processo de ensino-aprendizado para a realização de um paralelo sobre o nível de 
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informação que os participantes possuem acerca do TC prévia e posteriormente à 
capacitação. Como também, respondessem um formulário online de avaliação da 
capacitação, incluindo tópicos como: apresentação, conteúdo abordado, ferramentas, 
qualificação dos instrutores, material disponibilizado, pontos positivos e negativos, além 
de um espaço para sugestões, com vistas a melhorias na ação e no processo de ensino-
aprendizagem. Após avaliação, foi entregue um certificado ao participante considerando 
apto à realização do TC, por meio do endereço eletrônico fornecido. 
Para realização da análise os dados coletados, utilizou-se o software programa 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22.0. O cálculo amostral foi 
de 108 questionários e a análise foi separada para as três classes de profissionais 
participantes (enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem). O questionário 
contém dez questões sobre conhecimento sobre a legislação do TC, a aplicação do TC, 
as CC e as condutas que devem ser realizadas após teste. Todas as questões têm a 
mesma pontuação e cada questão correta vale 01 ponto. Pontuações inferiores ou igual 
a 05 foram consideradas de baixo conhecimento sobre o teste do coraçãozinho; de 06 
a 08 questões corretas configuraram conhecimento intermediário e pontuações 
superiores a 08 foram consideradas um alto conhecimento sobre o teste. Variáveis 
categóricas foram descritas através de suas proporções e variáveis contínuas através 
de média ou mediana e desvio padrão. Para análise estatística inferencial univariada, 
foram utilizados o teste Qui-quadrado e o teste exato de Fisher, a fim de estabelecer 
associação entre variáveis categóricas. Os questionários foram codificados e as 
maternidades nomeadas em ordem alfabética (A-D), a fim de garantir o anonimato. Após 
a análise estatística dos questionários, os resultados gerais da pesquisa serão 
apresentados aos funcionários de cada instituição, em formato de apresentação no 
formato de Power point, por meio de uma reunião online utilizando a plataforma Google 
Meet. 
 
Resultados e Discussões 

 
Neste tópico apresentamos os resultados da pesquisa realizada nas quatro instituições 
pesquisadas. Para o desenvolvimento dessa investigação, retomaremos aos marcos 
conceituais: Políticas de Atenção Integral à Saúde da Criança, triagem neonatal. 
Por meio da relação da pesquisa e marcos conceituais, foi possível explicitar o 
movimento real do fenômeno estudado, desvelando aquilo que não seria possível 
perceber de um olhar imediato. Os referencias teóricos fizeram o trânsito entre a 
discussão global e os locais de estudo. Assim, as capacitações iniciadas em 2019, 
permitiu que os estudantes/instrutores se envolvessem nos pilares da Universidade: 
ensino (enquanto instrutores), pesquisa (na coleta de dados, tabulação, análise e 
elaboração de relatórios e artigos científicos) e extensão (quando se atinge pessoas e 
profissionais que não estão vinculados à universidade). 
Dentre as quatro maternidades pesquisadas, 01 é administrada pela Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH), 01 de âmbito estadual e 02 da iniciativa privada, 
com um público total de 108 pessoas capacitadas, sendo 50 enfermeiros, 02 
fisioterapeutas e 56 técnicos de enfermagem. 
Quanto aos dados coletados, a tabela 1 mostra a média de idade dos profissionais de 
saúde participantes da pesquisa foi 36,7± 8,15 anos. No que tange ao gênero, o estudo 
de Leal (2015), revelam que desde o ano 1987 a maioria do contingente de enfermeiros 
era do sexo feminino, padrão este, que se estende até os dias atuais. A amostra 
populacional dessa pesquisa vem corroborar com essa afirmativa que 95 (88%) 
profissionais do sexo feminino e 13 (12%) do sexo masculino que trabalham no 
ambiente profissional de cuidados materno-infantis. 
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Observou-se que a maioria dos entrevistados já tinha ouvido falar do TC, 90 (76,2%), e 
que o nível de conhecimento sobre o TC da maioria dos profissionais de saúde 
pesquisados, ao responder o questionário antes da capacitação estavam no nível 
intermediário 67 (62,0%) e após a capacitação 72 (66,7%) estavam no nível alto. Os 
dados corroboram com a portaria° 1.940 do MS, de junho de 2018, preconiza que para 
realização do teste o profissional de saúde deverá passar por capacitação. As 
características da população estudada estão apresentadas na Tabela 1. 
A Tabela 2 mostra o perfil dos profissionais de saúde de acordo com as quatro 
maternidades participantes. No que tange a maternidade A, dos 27 profissionais 
pesquisados, tivemos um total de 15 (55,5%) enfermeiros, 2 (7,4%) de fisioterapeutas e 
10 (37,1%) técnicos em enfermagem. Quanto ao sexo, na categoria da enfermagem 22 
(81,5%), são do sexo feminino e 5 (18,5%) do sexo masculino. 
Já nas maternidades B, 19 (47,5%) foram enfermeiros e 21 (52,5%) técnicos em 
enfermagem, na maternidade C, 5 (55,5%) são técnicos em enfermagem e 4 (44,5%) 
são enfermeiros e na maternidade D 12 (37,5%) são enfermeiros e 20 (62,5%) são 
técnicos em Enfermagem. Nessas instituições, os técnicos de enfermagem foram o 
maior número de participantes, que vêm corroborar com a categoria profissional com 
maior número de pessoas nos serviços materno-infantis. Assim como, 18 participantes 
que não tinham conhecimento que o teste do coraçãozinho como sendo triagem 
neonatal encontram-se distribuídos nessas instituições. 
Quanto ao conhecimento dos profissionais de saúde no pré teste e pós-teste sobre a 
oximetria de pulso nas maternidades públicas/privadas do RN pode ser observado na 
figura 1. Todas as instituições apresentaram um nível de conhecimento intermediário 
(pontuação de 6 a 8). Segundo Medeiros et al. (2015), o resultado de nível de 
conhecimento sobre o teste do coraçãozinho está atrelado ao fato de serem enfermeiros 
e técnicos de Enfermagem que estão presentes durante os primeiros cuidados ao RN e 
ao binômio mãe e filho, no intuito de prestar uma assistência de qualidade e 
humanizada. 
Para facilitar a dimensão do pensamento optamos por organizar as perguntas do 
questionário de acordo com duas categorias de análise: Categoria 1- Conhecimento 
sobre a legislação do teste e sua aplicação; Categoria 2- Conhecimento sobre as 
cardiopatias congênitas e as condutas pós realização do teste. A seguir, 
apresentaremos a análise das duas categorias elucidadas a partir dos resultados dos 
questionários, assim como, comparativo dos acertos nos pré-teste e pós-teste das 
instituições pesquisadas. 
3.1 Categoria 1- Conhecimento sobre a legislação do teste do coraçãozinho e sua 
aplicação 
Nesse tópico apresentamos a pesquisa desenvolvida por meio de questionários e 
observações no campo intitulado “Conhecimento sobre a legislação do teste do 
coraçãozinho e sua aplicação”. O primeiro questionamento aos pesquisados versou 
sobre a portaria SCTIE/MS nº20 sobre a oximetria de pulso que pode ser observado na 
figura 1. 
A pesquisa apontou na figura 2 que 24 (88,9%) profissionais pesquisados na 
maternidade A têm apropriação sobre a legislação que incorporar a oximetria de pulso 
- teste do coraçãozinho, a ser realizado de forma universal, fazendo parte da triagem 
Neonatal no Sistema Único de Saúde (SUS). Para corroborar com esta afirmativa, os 
estudos de Bastos (2017), buscou avaliar o nível de conhecimento sobre o teste do 
coraçãozinho entre outras categorias profissionais, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, verificou que os enfermeiros possuem maior nível de conhecimento 
referente ao tema em relação aos demais profissionais, isso por que possui um papel 
fundamental no processo do cuidado. 
Para melhor compreensão dos resultados obtidos nas questões 2, 6, e 7 foram 
questionados sobre o cenário da triagem neonatal, o período de realização e quais 
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locais os níveis de oximetria devem ser mensurados, respectivamente. Esclarece-se 
que a segunda questão, 93 (86%) responderam que o teste de triagem neonatal que 
tem valor imprescindível na triagem e no rastreio Das CCCs e 8 (7,4%) afirmam que o 
teste tem poder diagnóstico. Nos estudos de Medeiros et al. (2015) e Aguiar et al. (2018) 
destacam que o teste do coraçãozinho realiza a triagem de CCCs, e em caso de 
resultados positivos o RN é encaminhado para a realização de exames de 
ecocardiograma para a confirmação e diagnóstico de cardiopatias, o que leva a 
considerar que o teste é um instrumento de triagem neonatal e não é um teste 
diagnóstico. 
Quanto ao questionamento 6 sobre o período de tempo ideal para aplicação do Teste. 
Os dados mostram que 10 (9,2%) desses profissionais desconhecem o tempo correto 
para a realização do teste, fator que é indispensável para a efetividade do mesmo. 
Quanto à questão 7 sobre os locais de aferição dos níveis de oximetria do teste 80 (74%) 
profissionais conhecem que devem ser realizadas duas medidas: uma no membro 
superior direito e outra em qualquer um dos membros inferiores. Corroborando com os 
dados encontrados, Medeiros et al. (2015) ressalta que se faz necessária para fortalecer 
a realização prática do teste, a criação de oficinas de capacitações para a realização do 
teste de forma correta, que é realizado em duas medidas, sendo a primeira delas em 
membro superior direito (pré-ductal), e a outra pode ser em qualquer um dos membros 
inferiores (pós-ductal). 
3.2 Categoria 2: Conhecimento sobre as cardiopatias congênitas e as condutas pós 
realização do teste 
Nesse tópico, apresentamos a pesquisa desenvolvida por meio de questionários e 
observações no campo intitulado: “Conhecimento sobre as cardiopatias congênitas e as 
condutas pós realização do teste”. 
Os dados apontam na questão 2, sobre questionamos aos profissionais sobre as 
cardiopatias congênitas críticas detectadas 90 (83,3%) não conhecem as cardiopatias 
triadas pelo teste. E quanto aos fatores podem estar associados às CCCs no exame 
físico apenas 20 (18,5%) desconhecem. 
Quanto aos dados encontrados antes da capacitação sobre após o profissional realizar 
teste, onde deve-se registrá-lo adequadamente,100(92,6%) registram no prontuário da 
criança. E apenas 20 (18,5%) faz registro na caderneta de saúde da criança e no 
prontuário, com carimbo e assinatura. Sabe-se da importância do registro no 
instrumento para a vigilância e promoção da saúde infantil, caderneta de saúde da 
criança (CSC), portanto, a sua utilização deve ser conhecida e valorizada pelos 
profissionais e também pelos familiares da criança. O estudo de Pereira (2015) 
demonstra fragilidade na utilização da CSC evidenciada no preenchimento desta 
caderneta nas práticas profissionais para a atenção à saúde da criança. 
3.3 Comparativos dos acertos no pré-teste e no pós-teste 
Nesse tópico, apresentamos os dados percentuais de acertos dos participantes no pré-
teste e nos pós teste com intuito de acompanhar o nível de conhecimentos adquiridos 
na capacitação. 
A figura 03 abaixo mostra que os participantes tinham 34% de acertos sobre o 
questionamento a respeito das cardiopatias congênitas, e houve um aumento 
significativo após a capacitação para 98% acertos, mostrando um crescimento de 65%. 
Já sobre o questionamento 5 que abordava sobre quais intercorrências gestacionais 
podem ter fator de risco para cardiopatias congênitas, mesmo trabalhando em 
maternidades, apenas 27% sabiam responder corretamente e após a capacitação 
houve um aumento de 48%. Vale ressaltar que em todas as perguntas houve aumento 
de acertos após a capacitação. 
Sabe-se da importância das capacitações da equipe dentro das maternidades, 
assegurando qualidade e confiança nos processos, procedimentos e registros, 
apresentando a necessidade em adquirir e aplicar os conhecimentos dentro da equipe, 
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garantindo a autonomia e aprimoramento das práticas assistenciais com foco na 
educação e no cuidado. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa favoreceu diretamente para cada vez mais unir profissionais e usuários do 
SUS a exigirem o cumprimento da portaria n° 20/2014 MS, a qual estabelece a 
obrigatoriedade da incorporação do teste na triagem neonatal, assim como, a apuração 
do processo de trabalho das equipes de saúde responsáveis pelo cuidado do neonato 
que precede a alta hospitalar nas maternidades do RN, além de contribuir aos 
estudantes consolidar conhecimentos sobre a aplicação, interpretação e importância do 
TC, resultando num profissional já capacitado e propagador de conhecimentos sobre 
oximetria de pulso e passível de atuar como instrutor nas capacitações. 
Nas capacitações, foram abordadas, pelos profissionais presentes, a necessidade de 
fortalecer o processo de notificação compulsória dos casos de neonatos que fizeram o 
teste e sinalizarem positivamente para presença de cardiopatia congênita. 
Com relação aos instrutores atuantes na capacitação um dos maiores frutos colhidos foi 
a experiência enquanto futuros profissionais de vivenciar a troca de conhecimentos 
práticos tendo como pauta os saberes multiprofissionais. Haja vista que foi possível aos 
instrutores o desenvolvimento de habilidades comunicativas tão indispensáveis aos 
estudantes enquanto seres em formação, que obtêm experiências para agir como 
indivíduos idealizadores, comunicantes e transformadores do seu ambiente de atuação. 
Através do retorno dado pelo público presente nas capacitações, foi notório o quanto a 
ação foi capaz de valorizar humanamente não só os instrutores que se dispuseram a 
estar presentes na interiorização, mas a saúde publicado estado do Rio Grande do Norte 
que é capaz de possuir as ferramentas necessárias para ofertar à população a 
integralidade na saúde. 
Desse modo, as capacitações contribuíram demasiadamente para o crescimento do 
projeto TC que cada vez mais vem se consolidando como o principal caminho, no atual 
contexto do RN, que leva à diminuição da mortalidade infantil por cardiopatias 
congênitas, oferecendo, para isso, conhecimento aos profissionais da área da saúde e 
consequentemente aos usuários do SUS, no auxílio do fortalecimento da atenção 
primária. 
A pesquisa, ainda, abriu margem para investigações diagnósticas, uma vez que, com o 
transcorrer dos estudos, foi possível realizar relações entre fatores predisponentes para 
ocorrência CC, também ações de prevenção para diminuir a incidência dessas doenças. 
Dessa forma, com a repercussão destas atividades, permitiu realizar reuniões com a 
gestão da Secretaria Estadual de Saúde (SESAP) do RN, fortalecendo assim, as ações 
do projeto com a gestão da Secretaria Estadual contribuindo para uma melhor 
implementação do TC nos municípios pesquisados, e com proposta de expansão das 
capacitações para as demais maternidades estaduais do RN, impulsionando a 
Secretaria Estadual à adotar medidas eficazes na linha de cuidado e atenção à criança 
cardiopata. 
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Resumo 

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais foram criadas em 2001, possuem o objetivo de 
contribuir para a consolidação do Sistema Único de Saúde no Brasil, pois possibilitam 
mudanças nos projetos pedagógicos dos cursos da saúde. Na Fonoaudiologia, observa-
se que formação ainda é tecnicista e compartimentalizada e a inserção desse 
profissional nos níveis de atenção à saúde é insuficiente. Este estudo teve por objetivo 
analisar os distanciamentos e aproximações dos currículos de Fonoaudiologia com as 
DCNs. Pesquisa qualitativa, estudo de caso, a qual participaram quatorze indivíduos, 
sendo sete docentes com graduação em Fonoaudiologia e atuação na área da Saúde 
Coletiva e sete discentes informantes-chaves indicados pelos docentes. Foram 
realizadas entrevistas as quais foram gravadas em áudio e transcritas, e os dados 
coletados foram organizados em uma matriz analítica para análise de conteúdo. 
Identificou-se três categorias as quais foram analisadas numa perspectiva discente e 
docente, sendo elas: perfil de formação do profissional, integração dos conteúdos e 
inserção no SUS. Embora as DCNs estejam instituídas desde 2001, os currículos de 
fonoaudiologia ainda se apresentam como limitantes para uma formação voltada ao 
SUS. A produção de conhecimento científico e conhecimento dos fatores limitantes por 
parte da comunidade acadêmica é importante para a realização de mudanças neste 
cenário. 
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TITLE: DISTANCING AND APPROXIMATIONS OF THE PHONOAUDIOLOGY 
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Abstract 

 
The National Curriculum Guidelines were created in 2001, with the objective of 
contributing to the consolidation of the Unified Health System in Brazil, as they enable 
changes in the pedagogical projects of health courses. In Phonoaudiology, it is observed 
that training is still technical and compartmentalized and the insertion of this professional 
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in the levels of health care is insufficient. This study aimed to analyze the distances and 
approximations of the speech therapy curricula with the DCNs. Qualitative research, 
case study, which involved fourteen individuals, seven professors with a degree in 
Phonoaudiology and acting in the area of Public Health and seven key informant 
students indicated by the teachers. Interviews were conducted, which were audio 
recorded and transcribed, and the collected data were organized in an analytical matrix 
for content analysis. Three categories were identified, which were analyzed from a 
student and teacher perspective, namely: professional training profile, content 
integration and inclusion in the SUS. Although the DCNs have been in place since 2001, 
the speech therapy curricula are still limiting for training aimed at SUS. The production 
of scientific knowledge and knowledge of limiting factors by the academic community is 
important for making changes in this scenario. 
 
 
Keywords: Health Manpower, Higher Education, Unified Health System 

Introdução 

O ensino superior na área da saúde, ao longo dos últimos anos, tem buscado realizar 
mudanças em seu modelo pedagógico hegemônico, organizado de maneira isolada e 
compartimentalizada, a partir da criação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 
instituídas pelo Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Saúde (MS), com a 
intenção de contribuir para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) no 
Brasil1,2. 
As DCNs para os cursos da área da saúde, foram aprovadas em 2001, as quais 
proporcionam as bases para a reorientação no mundo do ensino, para aplicação em 
âmbito nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos 
dos Cursos de Graduação nas Instituições de Ensino Superior3. Para os cursos de 
Fonoaudiologia, segundo as DCN, o perfil da formação deve ser generalista, humanista, 
crítica e reflexiva4. 
Autores afirmam que as DCNs foram um importante passo para assinalar, como política, 
a necessidade de produzir mudanças no processo de formação, uma vez que indicam 
um caminho, flexibilizam as regras para organização de cursos e favorecem a 
construção de maior compromisso das universidades com o SUS2.5.No entanto, a 
formação dos fonoaudiólogos mostra-se incipiente quando se trata da política de 
formação direcionada ao SUS. 
A formação acadêmico-profissional dos docentes fonoaudiólogos, por exemplo, 
demonstrou ser preferencialmente tecnicista e especializada com prerrogativa dos 
saberes técnicos pertinentes à profissão e com limitado envolvimento em ações 
educativas preventivas e de atividades voltadas para os interesses do SUS, evidenciado 
pelo fato dessas ações ocorrerem apenas nas disciplinas específicas relacionadas à 
saúde coletiva6. Além disso, apesar de haver um aumento na oferta de profissionais 
fonoaudiólogos nos últimos anos, tanto no SUS de forma geral como no nível da atenção 
primária, a inserção desse profissional ainda é insuficiente7. 
Essa tendência à formação predominantemente reabilitadora, dificulta a prática da 
organização de serviços voltados para grandes contingentes populacionais, fornecendo 
poucos subsídios sobre os aspectos técnicos, político-institucionais e culturais que 
envolvem as ações de saúde8. A educação profissional deve estar orientada aos 
problemas mais relevantes da sociedade, de modo que a seleção de conteúdos 
essenciais deve ser feita com base em critérios epidemiológicos e nas necessidades de 
saúde9. 
A formação na área de saúde e como consequência em Fonoaudiologia mostra que um 
dinamismo e um acelerado ritmo de evolução do conhecimento requerem mudanças 
contínuas e atuantes nas diversas estruturas da formação, de modo a ter uma maior 
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articulação entre teoria e prática, integração entre instituições de ensino e sistema de 
saúde e diversificação dos cenários de aprendizagem, a fim de contribuir para a 
formação de um profissional com perfil voltado para atuar no SUS, conforme preconiza 
as DCNs8,10. 
Diante disto, este estudo teve por objetivo analisar, sob a percepção dos discentes e 
docentes dos cursos de fonoaudiologia do Nordeste, distanciamentos e aproximações 
dos currículos dos seus cursos das DCNs e como isso reflete na formação do 
profissional fonoaudiólogo. 
 
Metodologia 

 
Trata-se uma pesquisa qualitativa, estudo de caso, que tem como objeto a formação em 
Saúde Coletiva nos cursos de fonoaudiologia das Instituições de Educação Superior 
Públicas do Nordeste que assinaram a carta de anuência. 
Participaram discentes e docentes de sete IES públicas que possuem o curso de 
fonoaudiologia, de um total de oito existentes na região, sendo elas: Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
Universidade Federal de Permambuco (UFPE), Universidade Estadual de Ciências da 
Saúde de Alagoas (UNCISAL), Universidade Federal de Sergipe campus Aracaju (UFS- 
Aracaju), Universidade Federal de Sergipe campus Lagarto (UFS- Lagarto), e 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Participaram do estudo sete docentes, que possuem graduação em fonoaudiologia e 
atuam na área da Saúde Coletiva em sua universidade. Para aquela IES que possuía 
mais de um docente fonoaudiólogo que atua na área de Saúde Coletiva, foram utilizados 
os seguintes critérios para participação: aceitar participar da pesquisa e ocupar/ter 
ocupado cargo de gestão em sua IES ou ter maior tempo de atuação na IES. Estes 
critérios buscaram contemplar na pesquisa a participação de professores que tivessem 
uma maiorexperiência e trajetória no curso que leciona. 
Para a produção de dados dos discentes, foram realizadas entrevistas com sete 
discentes, sendo informantes-chave discentes indicados por docentes que atuam na 
área da Saúde Coletiva das IES que são cenários do estudo. Para participar da 
pesquisa, os discentes deveriam atender pelo menos três dos seguintes critérios, sendo 
o primeiro obrigatório: ter cursado pelo menos 50% do curso, atua/atuou em movimento 
estudantil ou outro movimento social, participa/participou em projetos de pesquisa ou 
extensão na área de Saúde Coletiva, participa/participou do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) ou comissões voltadas para reformulação do currículo e/ou projeto 
pedagógico, obteve conceito maior que sete nos componentes curriculares voltados à 
Saúde Coletiva. Neste sentido, participaram sete discentes. No total, participaram 
quatorze sujeitos desta pesquisa. 
As entrevistas foram realizadas três de forma presencial e as outras onze à distância 
através da ferramenta de comunicação e videochamadas Skype. Estas entrevistas 
foram gravadas em áudio e foram transcritas. Os discentes foram codificados em E1, 
E2, E3, E4, E5, E6 e E7, e os docentes em P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Os dados 
coletados foram analisados, sendo ordenados, categorizados e organizados em uma 
matriz analítica a partir da interpretação dos pesquisadores, utilizando-se da análise de 
conteúdo10. 
O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o 
parecer de número 3.735.493, atendendo as orientações da Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde e os participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. 
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Resultados e Discussões 

 
As entrevistas realizadas permitiram identificar a percepção dos discentes e docentes 
participantes da presente pesquisa sobre os distanciamentos e aproximações do 
currículo de fonoaudiologia das IES em estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais. 
Nesse sentido, a análise dos dados permitiu a identificação de três categorias, sendo 
elas: perfil de formação do profissional, integração dos conteúdos e inserção no SUS. 

• Perfil de formação do profissional 

Segundo as DCNs para o curso de Fonoaudiologia, o egresso deve ter um perfil de 
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Nesse sentido, os participantes 
foram questionados a respeito desse perfil, a fim de compreender se o seu curso 
proporcionava uma formação voltada para atuar no SUS. 
Na perspectiva discente, identificou-se uma correlação do perfil profissional com a 
inserção no SUS, de modo que os discentes relatam que as vivências práticas ao longo 
do curso, contribuem para a formação de um profissional com perfil voltado para atuar 
no SUS. 
“Com certeza, principalmente nesse módulo de saúde coletiva que nós já atuamos nas 
UBS, já temos contato com a população em relação à prevenção, promoção... Então eu 
acho que ele é muito importante na formação do profissional pra atuar no SUS 
principalmente. ” (E3) 
“Eu acho que… É muito importante para o fonoaudiólogo saber a formação dentro do 
NASF também… É… Principalmente porque tem fonos que chegam lá e não sabem 
como é a prática do NASF… É… muitas vezes trabalham de forma ambulatorial e o 
NASF não é isso, não é ambulatório. ”(E7) 
A maioria dos estudantes não conhecem de fato as DCNs, mas aqueles que afirmaram 
que tiveram contato, relataram aspectos presentes nas DCNs que são importantes para 
a construção do perfil profissional. 
“Nosso primeiro contato é com essas diretrizes curriculares (...) Não me recordo muito 
bem, eu lembro que a gente ver muito da importância da ética em saúde, da como os 
fonos podem atuar na sua profissão e sem interromper a profissão do outro, essas 
coisasmas eu não me recordo muito bem. ” (E3) 
“Tem… tem uns pontos que falam sobre, sobre… é… a gente… que o aprendizado da 
gente tem que ser voltado ao apoio à população, eu entendi assim dessa forma. Tem 
de ser um ensino humanístico e voltado principalmente ao apoio à população.” (E7) 
As DCNs para o curso de Fonoaudiologia indicam ainda que os egressos devem se 
pautar em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica 
do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da 
sociedade, em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e 
intelectual². Essa abordagem pôde ser identificada durante as entrevistas com os 
discentes. 
“Eu acho que desde o começo da graduação a gente é preparado para atender esse 
tipo de população mesmo (...) Então quando a gente entende que todos nós somos 
usuários do SUS, enquanto sistema único de saúde, a gente não reproduz esse tipo de 
frase e também não diminui que o valor que aquele paciente, que aquele usuário tem. ” 
(E4) 
“A gente tem de saber trabalhar com humanização, pensando no indivíduo em sua 
integralidade e não olhando pra ele como uma doença, um… um problema.” (E7) 
Dessa forma, o conhecimento a respeito das DCNs, bem como a atuação no SUS, foram 
fatores relatados, tanto pelos discentes quanto docentes, sendo estes importantes para 
a construção de um perfil profissional, conforme propõe a DCN. No entanto, durante as 
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entrevistas, foram relatadas fragilidades no currículo que possam dificultar essa 
formação, como a integração dos conteúdos, tratadas no tópico a seguir. 
Segundo Maia11, as adequações do currículo às novas Diretrizes Curriculares podem 
resultar em modificações pontuais ou na importação de modelos construídos em outros 
contextos e trilhados por outros indivíduos. Além deste estudo, outro realizado nos 
cursos de fonoaudiologia na cidade de São Paulo, constatou mudanças no perfil de 
formação do fonoaudiólogo propiciadas pelas DCNs. Esse perfil, a princípio influenciado 
pelo modelo biomédico, com uma visão restrita do processo saúde-doença, tem 
passado por mudanças após a implementação das DCNs, através de inovações no 
currículo, inserção do aluno no SUS e experiências dos professores em saúde pública, 
de modo que o ensino da promoção da saúde é relevante para a inserção do 
fonoaudiólogo nos diferentes níveis de assistência, contemplando sua atuação nas 
equipes multiprofissionais12. 

• Integração dos conteúdos 

As DCNs do curso de Fonoaudiologia ressaltam que os conteúdos devem estar 
relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 
comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a 
integralidade das ações do cuidar em fonoaudiologia. Ou seja, deve haver uma 
transversalidade no ensino desde as disciplinas mais gerais, como as biológicas, até as 
mais específicas do curso. Quando questionados sobre essa integração nos conteúdos, 
os docentes relataram que a estruturação do currículo não permite. 
“E o currículo ele não tem essa preocupação, em fazer essa integração nem entre as 
clínicas, digamos assim, dentro da... Pelo menos eu não vejo nenhum espaço instituído 
dentro do currículo para isso. ” (P6) 
“Eu acredito que não. A saúde coletiva tem uma linha de sequência, mas essa 
articulação com as outras áreas ela acontece pouco.” (P5) 
Os discentes quando questionados sobre essa integração, ressaltam que muitas vezes 
acontece apenas na Saúde Coletiva, de modo que as demais disciplinas voltam suas 
atividades apenas para atuação clínica. 
“Assim, normalmente, na minha visão não. Porque as outras áreas de fono tipo Voz, 
MO, Linguagem, Áudio... A gente puxa mais para a área clínica. No que puxa mais para 
a área clínica eu acho que em relação à saúde pública fica um pouco mais afastado né, 
a gente tem muito essa visão da área clínica, eu acho que saúde coletiva está aí 
justamente para a gente discernir né, o que é uma coisa da outra, mas normalmente 
não tem não. ” (E5) 
“O que a gente tem aula sobre os temas específicos e aí a gente tem uma aula, duas 
aulas, é sobre, por exemplo, Motricidade Orofacial e SUS… Aí eu acho que poderia ser 
uma coisa mais integrada, tipo, como se fosse para os temas da saúde coletiva 
perpassarem os temas da fono, não ter uma aula separada, entendeu? Porque fica meio 
limitado a… parece que fica fragmentado, fica parecendo que é uma coisa que é 
separada, sendo que na verdade é uma coisa transversal…” (E1) 
Esses relatos, dos discentes e docentes, demonstram que os currículos baseados em 
disciplinas são traduzidos segundo conteúdos temáticos, frequentemente 
desarticulados entre si2. Apesar de haver a orientação da DCNs para auxiliar a 
reformulação do projeto pedagógico desde 2001, é possível observar que muitas 
instituições não passaram por esse processo e possuem currículos 
compartimentalizados, dificultando uma formação voltada para atuar no SUS. 
Henriques13 afirma que sem o diálogo esperado, limitam-se as possibilidades de um 
fazer diferenciado, que assumam concepções acerca do cuidado, dos processos e 
organização do trabalho, da gestão e da escuta do usuário. 
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O currículo integrado, uma alternativa à essa realidade, valoriza o espaço de articulação 
entre ensino, serviço e comunidade como cenário do processo ensino-aprendizagem, 
devendo o estudante refletir sobre sua ação e a realidade em que está inserido, 
buscando problematizar o seu cotidiano, tomando o que tem para ser aprendido como 
mola propulsora do processo de formação, na perspectiva de uma aprendizagem crítica 
e reflexiva14. Sendo assim, pode ser esta uma estratégia a ser adotada nos cursos de 
fonoaudiologia para superar a formação fragmentada e desarticulada. 

• Inserção no SUS 

O fonoaudiólogo deve estar apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, 
proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. A prática de 
cada profissional deve ser realizada de forma integrada e contínua com as demais 
instâncias do sistema de saúde. Portanto, as experiências práticas no âmbito do SUS 
na graduação, favorecem a formação do profissional para a atenção à saúde. 
A partir das entrevistas, foram identificadas experiências práticas no SUS, relatadas 
pelos discentes. Observou-se que a maioria dessas experiências estão vinculadas 
apenas a disciplina de Saúde Coletiva e que há pouca participação em projetos de 
pesquisa e extensão, e estes, quando presentes, são principalmente o PET-
Saúde/Interprofissionalidade. 
“Eu acho que sim porque como eu falei a formação é mais pra ambulatório e tal… Meio 
que se a gente não tivesse a prática de saúde coletiva a gente meio que ia ficar só na 
clínica mesmo, naquele ambientezinho (...) E aí foi muito importante viver, de vivenciar 
isso porque eu acho que essa experiência não teria como ser dada de uma forma tão 
viva na nossa formação na carga horária obrigatória. ” (E2) 
“Então a gente só sabe quando a gente vê o paciente como um todo, e isso apenas com 
profissionais que são sensibilizados para trabalhar no SUS, e com qualquer paciente na 
verdade, mas principalmente com SUS que é o único que dá subsídio teórico e prático 
para essas realizações. ” (E4) 
Na perspectiva docente, foi relatado pela maioria que a inserção no SUS é incipiente, 
assim como já citado, essa vivência é, na maioria das vezes, vinculada apenas a 
disciplina de Saúde Coletiva e nos últimos períodos do curso. Além disso, poucas 
instituições possuem a Clínica Escola vinculada ao SUS, sendo este um fator limitante 
para as experiências práticas no sistema de saúde. 
“Então eles têm pouca inserção no SUS, no serviço de saúde pensando no SUS, no 
sistema, serviço de saúde eles chegam de fato sem ter essa realidade, sem ter essa 
inserção. Assim só lá no sétimo eles já tão com a cabeça bem fono e tal que eles vão 
voltar pra pensar isso, causa bastante problema inclusive.” (P1) 
Nesse aspecto da inserção do estudante no SUS, vem à tona novamente a questão do 
currículo. A maioria ainda se apresenta de forma compartimentalizada, de modo que há 
pouco espaço para criação de ações de extensão e pesquisa que possibilitem essa 
atuação, bem como as demais disciplinas não oferecem essa experiência. 
O conhecimento construído a partir da reflexão sobre o vivido em um cenário de 
aprendizagem, pode se difundir por intermédio dos sujeitos que por ali passam como 
estudantes. Desse modo, as vivências práticas são espaços privilegiados para a 
transformação e consolidação dos modelos de atenção à saúde, pautados pelos valores 
do SUS. Mas é neles onde também se explicitam conflitos, dificuldades, estratégias e 
táticas desencadeadas para a ocupação de espaços na rede de cuidados que vai sendo 
configurada13. 
O reconhecimento da importância de uma vivência com trabalhadores do SUS, 
aprendendo a lógica do trabalho em equipe multiprofissional, faz com que o estudante 
vivencie um processo de trabalho que reverbere em espaços para discussões e 
desenvolvimento de boas relações no cuidado aos usuários15. 
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Conclusão 

 
Apesar das DCNs possibilitarem mudanças nos projetos pedagógicos com o objetivo de 
ter um maior compromisso com o serviço no SUS, os currículos, neste caso dos cursos 
de fonoaudiologia, muitas vezes não contribuem para tal objetivo. Conforme 
apresentado nos resultados deste estudo, a formação voltada para o SUS é limitada a 
disciplina de Saúde Coletiva, sendo que deveria ser transversal. Além disso, aspectos 
apontados pelas DCNs que são importantes para essa formação, como a possibilidade 
de integração dos conteúdos e a experiências proporcionadas pela inserção no SUS 
durante a graduação, também se mostram como limitados nos currículos analisados. 
Portanto, se faz necessário a produção de conhecimento científico sobre essa temática, 
que ainda é pouco, a fim de proporcionar embasamento teórico para a produção de 
mudanças nos currículos com o objetivo de fomentar uma formação atuante no SUS. 
Também é importante o conhecimento da comunidade envolvida neste processo, como 
os docentes e discentes, acerta dos fatores limitantes dessa formação, pois estes 
possuem papéis transformadores. 
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TÍTULO: Diagnóstico dos trabalhadores da indústria de transformação no RN: Um 

delineamento do perfil lipidêmico 

Resumo 

As doenças cardiovasculares (DCV) estão entre as principais causas de morte em todo 
o mundo. No entanto, essas doenças não acontecem subitamente, elas evoluem 
lentamente até o seu desfecho final, estando associadas, entre outras condições, às 
dislipidemias. No Brasil, Estudos realizados com trabalhadores de indústrias vinculadas 
ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) têm demonstrado o risco de 
desenvolvimento de DCV e doenças metabólicas nesse grupo populacional, 
evidenciando a necessidade de monitoramento dos seus indicadores de saúde. Assim, 
objetivo desse estudo foi determinar o perfil lipídico de trabalhadores de indústrias 
vinculadas ao PAT no Rio Grande do Norte (RN), por meio da determinação de 
colesterol total, HDL-c e triglicerídeos. Foi realizado um estudo experimental, transversal 
e prospectivo com base numa amostra aleatória probabilística. O campo de aplicação 
foi a indústria do Setor de Transformação, representada pelos segmentos de: alimentos 
e bebidas, têxtil, e de minerais não-metálicos. Os trabalhadores foram submetidos à 
coleta de sangue, em jejum de 12h. Os valores médios encontrados para o conjunto de 
indivíduos que participaram desta pesquisa foram de 182,6 ± 37,2 mg/dL para colesterol 
total, 137,3 ± 100,9 mg/dL para triglicerídeos e 46,0 ± 14,2 mg/dL para o HDL-c. 59,9%, 
dos indivíduos apresentaram HDL-c > 40mg/dL, 59,3% Colesterol Total <190mg/dL e 
68,7% triglicerídeos <150mg/dL. Observou-se, portanto, uma predominância de valores 
desejáveis. 
 
Palavras-chave: Dislipidemias; Trabalhadores; HDL-Colesterol 

TITLE: Diagnosis of workers in manufacturing industries in RN: an outline of the lipidemic 

profile. 

Abstract 

The cardiovascular diseases (CVDs) are among the leading causes of death worldwide. 
However, these diseases do not happen suddenly, they evolve slowly until their final 
outcome, being associated, among other conditions, with dyslipidemia. In Brazil, Studies 
carried out with workers of companies adherent to the Worker's Food Program (WFP) 
have demonstrated the risk of developing CVDs and metabolic diseases in this 
population group, highlighting the need to monitor their health indicators. The aim of this 
study was to determine the lipid profile of workers of companies adherent to the WFP in 
Rio Grande do Norte (RN), by determining total cholesterol, HDL-c and triglycerides. An 
experimental, cross-sectional and prospective study was carried out based on a 
probabilistic random sample. The field of application was the industry in the 
Transformation Sector, represented by the segments of food and beverages, textiles, 
and non-metallic minerals. The workers were submitted to blood collection, fasting for 12 
hours. The average values found for the group of individuals who participated in this 
research were 182.6 ± 37.2 mg/dL for total cholesterol, 137.3 ± 100.9 mg/dL for 
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triglycerides and 46.0 ± 14.2 mg/dL for HDL-C. 59.9% of the individuals had HDL-c> 
40mg/dL, 59.3% Total Cholesterol <190mg/dL and 68.7% triglycerides <150mg/dL. 
Therefore, it was observed a predominance of desirable values. 
 
Keywords: Dyslipidemias; Workers; Cholesterol, HDL 

Introdução 

As doenças cardiovasculares (DCV) estão entre as principais causas de morte em todo 
o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) são 15 milhões de 
óbitos anuais devido a essas doenças (CORREIA; CAVALCANTE; SANTOS, 2010), 
sendo o infarto agudo do miocárdio (IAM) e o acidente vascular encefálico (AVE), as 
duas das principais DCV. No entanto, esses eventos não acontecem subitamente, mas 
evoluem lentamente até o seu desfecho final, estando associadas à condições crônicas 
como hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia (DLP), hábito de fumar e falta 
de exercícios físicos, além de outros fatores ambientais e a propensão genética (LIMA; 
GLANER, 2006). A avaliação do colesterol total (CT) com a finalidade de mensurar o 
risco cardiovascular (CV) é recomendada pelos programas de rastreamento 
populacional, todavia sua determinação unicamente pode não ser suficiente para a 
definição do risco, sobretudo em mulheres com níveis elevados de HDL-c e indivíduos 
com diabetes ou síndrome metabólica (SMet), que muitas vezes evoluem com níveis 
baixos de HDL-c. A SMet é uma condição clínica composta por diversas desordens 
metabólicas e hemodinâmicas que pode culminar no desenvolvimento de DCV e 
diabetes, sendo composta pelos seguintes componentes individuais: elevação dos 
níveis de triglicerídeos, redução do colesterol HDL sérico, aumento da obesidade 
abdominal central, pressão arterial elevada e alteração do metabolismo da glicose 
(ALBERTI et al., 2009). No mundo, estudos mostram evidências de que a ocupação 
profissional também pode influenciar no desenvolvimento da síndrome metabólica em 
trabalhadores. Um estudo realizado na Coréia revela que o trabalho em turnos está 
associado de forma significativa à síndrome metabólica em mulheres jovens (YU et al., 
2017). Outros fatores como a atividade física, esforço, o nível de educação e a posição 
profissional também podem influenciar na taxa de síndrome metabólica (STRAUB et al., 
2016). No que se refere à saúde do trabalhador brasileiro, apesar da SMet ter sido pouco 
avaliada, diversos estudos vêm constatando um aumento de peso e morbidades 
associadas em trabalhadores de empresas vinculadas ao Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT) (VELOSO; SANTANA, OLIVEIRA, 2007; SARNO; BANDONI; 
JAIME, 2008; GERALDO, BANDONI; JAIME, 2008). O estudo mais recente mostrou 
que os trabalhadores beneficiados pelo PAT apresentam o Índice de Massa Corporal 
(IMC) e circunferência da cintura elevada, culminando no aumento da prevalência de 
sobrepeso e obesidade (BEZERRA et al., 2017), o que é preocupante, devido à relação 
entre o excesso de gordura visceral e a presença de Síndrome Metabólica (SMet) 
(SANTOS et al., 2013). Nessa perspectiva, destaca-se a relevância na execução desse 
plano de trabalho, uma vez que a realização de exames laboratoriais que possibilitem o 
diagnóstico precoce de doenças metabólicas pode ser um fator determinante para a 
adoção de medidas que favoreçam o seu controle e assim minimizar as complicações 
cardiovasculares e a mortalidade causada por DCV. Diante disso, foram objetivos desse 
plano determinar o perfil lipídico de trabalhadores vinculados ao PAT no Rio Grande do 
Norte (RN), por meio da determinação de colesterol total, HDL-c e triglicerídeos, assim 
como propiciar ao aluno de iniciação científica o desenvolvimento do pensamento 
crítico. 
 
Metodologia 
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DESENHO DO ESTUDO: Estudo experimental, transversal e prospectivo com base 
numa amostra aleatória probabilística, de trabalhadores de indústrias beneficiárias do 
Programa de Alimentação do Trabalhador no RN.  
CAMPO DE APLICAÇÃO: O campo de aplicação foi a indústria do Setor de 
Transformação, representada pelos segmentos de alimentos e bebidas, têxtil e de 
minerais não-metálicos.  
DELINEAMENTO AMOSTRAL: Para o delineamento amostral, foi planejada uma 
amostra de 15 indústrias beneficiárias do PAT, definidas aleatoriamente por sorteio a 
partir da relação de indústria do referido setor, obtida junto à Federação da Indústria do 
RN (FIERN). De cada indústria foram entrevistados 14 trabalhadores, definidos 
aleatoriamente, totalizando um n de 210 trabalhadores. Este tamanho amostral permitiu 
estimar com confiança de 95%, para a população de trabalhadores da indústria 
transformadora beneficiados pelo PAT, o valor médio do colesterol total com um erro de 
4,5 mg/dL assumindo um desvio padrão de 33 mg/dL, o valor médio do colesterol HDL 
com um erro de 1,4 mg/dL assumindo um desvio padrão de 10 mg/dL, e o valor médio 
dos triglicerídeos com um erro de 6,6 mg/dL assumindo um desvio padrão de 49 mg/dL. 
Este tamanho amostral permitiu estimar a proporção populacional de trabalhadores com 
hiperlipidemia com um erro máximo de 6,8 pontos percentuais, com confiança de 95%. 
O cálculo do tamanho amostral foi feito através da fórmula n = z**2 x s**2 / e**2, em que 
“z” é o percentil 95 de uma variável normal padrão, “s” é o desvio padrão da variável do 
estudo e “e” o erro da estimativa populacional.  
OBTENÇÃO DE AMOSTRAS: Os trabalhadores selecionados por meio de definição 
amostral aleatória e que aderiram à pesquisa de forma declarada por assinatura do 
TCLE foram convidados a sentarem em cadeira apropriada para extensão e repouso do 
braço e submetidos à coletada de sangue periférico, uma única vez, em jejum de 12 h, 
utilizando sistema de coleta manual a vácuo e/ou seringa. A coleta da amostra foi 
realizada por profissional técnico em enfermagem, com experiência nesse tipo de 
procedimento, acompanhado pelo estudante da graduação em Farmácia, definido para 
este plano de trabalho. A coleta de sangue ocorreu em local específico para este fim, 
preservando-se a privacidade do trabalhador. As amostras devidamente identificadas 
foram acondicionadas em tubos de ensaio com tampa e imediatamente transportadas 
em caixas térmicas ao Laboratório de Bioquímica Clínica do Departamento de Análises 
Clínicas e Toxicológicas do Curso de Farmácia do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde foram realizadas as análises.  
DETERMINAÇÕES LABORATORIAIS: As análises de triglicerídeos, colesterol total e 
colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL-c) foram mensuradas a partir dos 
métodos colorimétricos e enzimáticos de kits compatível com o BioPlus-2000.  
ANÁLISE ESTATÍSTICA: As informações demográficas e socioeconômicas dos 
trabalhadores, juntamente com os resultados dos exames laboratoriais foram inseridos 
e organizados em banco de dados do software Microsoft Excel, onde foram feitas as 
análises para descrição dos resultados em medidas de tendência central e de dispersão. 
Além disso, também foram descritas as prevalências do diagnóstico desses 
trabalhadores quanto aos resultados do perfil lipídico de acordo com os valores 
referenciais desejáveis da Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e 
Prevenção da Aterosclerose da SBC (2017): Colesterol Total (CT) <190mg/dL; HDL-c 
>40mg/dL; e triglicerídeos <150mg/dL. Análises de dados mais complexas ainda não 
foram realizadas, uma vez que a obtenção das informações e consequente 
consolidação da base de dados ainda se encontra em andamento. 
 
Resultados e Discussões 
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A presente pesquisa foi realizada em 16 indústrias de pequeno, médio e grande porte 
localizadas na região de metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte. Foram 
entrevistadas 206 pessoas do sexo masculino e 126 do sexo feminino, totalizando uma 
quantidade de 332. A média de idade dos trabalhadores foi de 38,56 ± 10,3 anos e a 
renda média de 1,6 ± 1,2 salário mínimo. Os valores médios encontrados para o 
conjunto de trabalhadores que participaram desta pesquisa foram de 182,6 ± 37,2 mg/dL 
para colesterol total, 137,3 ± 100,9 mg/dL para triglicerídeos e 46,0 ± 14,2 mg/dL para 
o HDL-C, dentro do  desejável, conforme os valores referenciais do perfil lipídico da 
Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017). 
A maioria dos indivíduos apresentaram valores desejáveis de HDL-c (>40mg/dL), 
Colesterol Total (<190mg/dL) e triglicerídeos (<150mg/dL), correspondendo 
respectivamente a 59,9%, 59,3% e 68,7% dos trabalhadores (gráfico 1). Quando os 
resultados foram comparados de acordo com o setor da indústria, o setor de alimentos 
e bebidas apresentou HDL (69,9%), CT (58,9%) e triglicerídeos (76,0%) dentro dos 
valores desejáveis. Seguindo a mesma linha o setor têxtil apresentou HDL-c (64,3%), 
CT (61,7%) e triglicerídeos (67,8%) também dentro dos valores desejáveis. Já o setor 
de minerais não metálicos apresentou HDL-c (67,6%) diminuído, enquanto CT (56,3%) 
e triglicerídeos (54,9%) ficaram dentro do valor desejável. 
Um estudo publicado no ano de 2010 realizado com 125 funcionários de uma empresa 
metalúrgica do Distrito Federal, assim como no nosso estudo, encontrou uma média dos 
níveis séricos de triglicerídeos dentro do valor desejável (PELEGRINI et al., 2010), 
sendo esta, muito próxima da que foi encontrada no nosso estudo. Nesse mesmo estudo 
a média de HDL-c encontrado para a amostra total foi ligeiramente abaixo do valor 
desejável, o que diverge do nosso estudo. 
Em um estudo realizado com 120 funcionárias de uma instituição privada do Distrito 
Federal foram encontrados 61,7% de HDL-c baixo e 56,7% com triglicerídeos elevados 
(MONTEIRO et al., 2019). Já um outro estudo que analisou 902 trabalhadores, apenas 
33.8% aprestaram HDL-c diminuído e apenas 8.7% apresentaram triglicerídeos 
elevado. (CANUTO et al., 2015).  
No estudo realizado por Cassani et al (2009), em uma amostra de 1.047 funcionários de 
uma indústria de refrigerantes localizada na cidade de Itu/SP, observou-se um maior 
percentual de indivíduos com valores normais. Para o colesterol, 94% dos entrevistados 
apresentaram valores dentro do ponto de corte desejável para colesterol e 84% para 
triglicerídeos. O estudo não inseriu a avaliação da fração HDL-c em sua metodologia. 
 
Conclusão 

 
No presente estudo observou-se uma predominância HDL-c, CT e triglicerídeos dentro 
dos valores desejáveis, sendo os triglicerídeos o parâmetro que apresentou maior 
percentual de valores normais. Quando comparadas por setor, o de minerais não 
metálicos foi o único que predominância de valores de HDL abaixo do desejável. O 
contato com o universo da pesquisa promoveu ao aluno envolvido neste plano, o 
interesse pelo aprofundamento e aperfeiçoamento de conhecimentos e habilidades 
necessárias para a construção de um estudo confiável e de qualidade, bem como 
favoreceu o desenvolvimento do pensamento crítico voltado à pesquisa. 
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TÍTULO: CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ENFERMAGEM DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NA REALIZAÇÃO DO TESTE DE TRIAGEM 

NEONATAL PARA RASTREIO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS 

Resumo 

 
O Teste do Coraçãozinho (TC) tem valor imprescindível na triagem e no rastreio de 
cardiopatias congênitas críticas, definidas como malformações estruturais ou funcionais 
que podem levar o neonato a óbito nos primeiros 28 dias de vida. Em consonância com 
os objetivos “saúde e bem-estar” e “educação de qualidade” da agenda 2030 da ONU, 
esta pesquisa buscou analisar o nível de conhecimento antes e após a realização de 
capacitações sobre o TC ministradas a profissionais da área de saúde. O estudo 
envolveu um delineamento quase-experimental quantitativo, com aplicação de pré e 
pós-teste. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem responderam um questionário com 
10 questões antes e após uma capacitação sobre a oximetria de pulso. Foi considerado 
baixo conhecimento sobre o TC pontuações ≤ 5, intermediário de 6 a 8 e alto >8. Um 
total de 126 profissionais da saúde participaram da pesquisa, sendo 119 (94,4%) do 
sexo feminino e 85 (67,5%) com idade entre 17 e 38 anos. Observou-se que 112 (88,9%) 
profissionais possuíam conhecimento prévio sobre o TC. No pré-teste apenas 7(5,6%) 
dos participantes obtiveram pontuação alta e no pós-teste esse número subiu para 60 
(47,6%) profissionais. A pesquisa favoreceu aos instrutores do projeto desenvolver 
habilidades referentes ao tripé universitário, além de permitir a análise do nível de 
conhecimento de profissionais da saúde sobre o TC, contribuindo para assistência e 
atenção à criança cardiopata no estado do Rio Grande do Norte. 
 
 
Palavras-chave: Oximetria de pulso. Cardiopatias congênitas. Triagem Neonatal. 

TITLE: KNOWLEDGE OF NURSING PROFESSIONALS IN THE STATE OF RIO 

GRANDE DO NORTE PERFORMING THE NEONATAL SCREENING TEST FOR 

CONGENITAL HEART DISEASES 

Abstract 

 
The pulse oximetry (PO) is essential in the screening for critical congenital heart 
diseases, defined as malformations that can lead the newborn to death in the first 28 
days of life. Alongside with the “health and well-being” and “quality education” objectives 
of the UN 2030 agenda, this research sought to analyze the level of knowledge before 
and after PO training given to health professionals. The study involved a quasi-
experimental design, with application of pre and post-tests. Nurses and nursing 
technicians answered a questionnaire with 10 questions before and after PO training. 
Low knowledge about PO was considered ≤ 5, intermediate from 6 to 8 and high> 8. A 
total of 126 health professionals participated in the research, 119 (94.4%) were female 
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and 85 (67.5% ) aged between 17 and 38 years. It was observed that 112 (88.9%) 
professionals had previous knowledge about PO. In the pre-test, only 7 (5.6%) of the 
participants obtained a high score and in the post-test this number rose to 60 (47.6%) 
professionals. The research enabled the instructors of the project to develop skills related 
to the university tripod, in addition to allowing the analysis of the extent of knowledge 
about PO, and contributing to the health care of children with heart disease in the state 
of Rio Grande do Norte. 
 
 
Keywords: Pulse oximetry. Congenital heart diseases. Neonatal screening. 

Introdução 

As cardiopatias congênitas (CC) se mantém com importante impacto na 
morbimortalidade na infância, correspondendo a 30% dos óbitos neonatais 
(ALMAWAZINI, 2017). Apresentam variadas manifestações clínicas, desde casos 
assintomáticos até o aparecimento de quadros letais, e 90% dos nascidos vivos com 
CC não têm um fator de risco identificável na gestação (LINDE, 2011). 
Com base nessa variabilidade, as CC são classificadas entre leves, moderadas, graves 
e críticas, sendo este último subtipo o foco da oximetria de pulso. As Cardiopatias 
congênitas críticas (CCC) são compreendidas como patologias cardíacas que podem 
levar a óbito neonatal antes dos primeiros 28 dias de vida, caso não haja intervenção 
imediata (EWER, 2014). Pode-se exemplificar como CCC: Transposição das Grandes 
Artérias, Hipoplasia Ventricular Esquerda e Interrupção do Arco Aórtico. 
Nesse contexto, a Portaria nº 20, de 10 de Junho de 2014, revogada pela portaria nº 
1.940, de 28 de Junho de 2018, tornou pública a decisão de incorporar a oximetria de 
pulso ao Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) do SUS, a ser realizado de 
forma universal. 
O teste do coraçãozinho (TC) é definido como um exame simples, indolor e rápido 
realizado entre 24 e 48 horas de vida e/ou antes da alta hospitalar com o objetivo triar 
potenciais cardiopatias congênitas críticos precocemente, aumentando a chance de 
sucesso no tratamento da patologia (ALMAWAZINI, 2017). 
É verdade que o país tem avançado no que diz respeito ao nível de amplitude, 
integralidade e referenciamento dos serviços destinados a saúde neonatal, contudo, 
ainda existem grandes impasses (Ministério da Saúde, 2017). Embora a realização do 
TC seja obrigatória, a implementação efetiva foi inviabilizada por diversos fatores, como 
a falta de equipamentos nas maternidades necessários à realização da oximetria de 
pulso, a indisponibilidade de treinamento aos profissionais no sentido de capacitá-los a 
executarem e interpretarem o teste e a ausência de fiscalização no que diz respeito ao 
cumprimento da legislação. 
Tendo em vista que essa dificuldade é observada em unidades de referências em 
capitais metropolitanas, fica a reflexão do funcionamento de maternidades localizadas 
no interior dos estados, cujo contexto apresenta, muitas vezes, limitações de insumos, 
profissionais e infraestrutura. Nesse sentido, investir na implementação do teste do 
coraçãozinho em todo território nacional é, além de um questão de saúde pública, um 
compromisso social com a família de neonatos cardiopatas, auxiliando na consolidação 
da linha de cuidado materno infantil. 
Em 2015, visando a implementação do Teste do Coraçãozinho (TC) na Triagem 
Neonatal, preconizado pelo MS, criou-se o projeto de extensão universitária intitulado 
“Capacitação de Profissionais da Saúde do Município de Natal e do Estado do Rio 
Grande do Norte para Realização do Teste do Coraçãozinho” na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Assim, em Julho de 2019, surgiu a necessidade de 
expandir essas capacitações, até então ministradas na Grande Natal, e iniciar o 
processo de interiorização com o intuito de capacitar maternidades e instituições de 
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ensino públicas e privadas acerca da oximetria de pulso, visando sua implementação a 
nível estadual. Como reflexo disso, desenvolveu-se um plano de trabalho com enfoque 
na interiorização do teste de triagem neonatal para rastreio de CC em maternidades do 
Estado do Rio Grande do Norte no sentido de capacitar os profissionais do atendimento 
e contribuir para efetivação do teste na rotina de trabalho e busca pelas razões como 
forma de ampliar o processo de educação em saúde e consequentemente a assistência 
a pacientes cardiopatas no interior do Estado do Rio Grande do Norte. 
  
 
Metodologia 

 
 
O método do estudo consistiu em um delineamento quase-experimental, mediante a 
aplicação de formulários de pré-teste e pós-teste, com abordagem quantitativa. 
Segundo Campbell e Stanley (1963), os métodos quase-experimentais constituem um 
classe de estudo de natureza empírica sem randomização, sendo adequados para 
observar efeitos de uma determinada alteração induzida em um sistema. 
Desse modo, realizou-se capacitações sobre a oximetria do pulso em 06 maternidades, 
sendo 04 públicas e 02 privadas, localizadas no estado do Rio Grande do Norte, 
subdivididas em 3 mesorregiões: Mesorregião do Oeste potiguar, especificamente na 
microrregião de Mossoró; Mesorregião Central Potiguar, situada na microrregião de 
Seridó Oriental; e Mesorregião do Leste potiguar, localizada na microrregião de Natal. 
As atividades foram realizadas durante o período referente a agosto de 2019 a julho de 
2020, totalizando a capacitação de 126 profissionais de enfermagem e técnico de 
enfermagem, selecionados por uma amostra não probabilística por acessibilidade. 
A metodologia empregada buscou avaliar a eficácia do processo de ensino promovido 
pela equipe do TC quanto às capacitações realizadas visando melhorar a qualidade das 
atividades laborais dos profissionais submetidos, além de contribuir para a 
implementação do teste do coraçãozinho a nível estadual. 
A participação de maternidades ocorreu mediante o convite prévio e a autorização da 
direção em participar do estudo. O formato da capacitação foi adaptado ao tipo de 
regime da maternidade, a depender se esta pertencia ao setor público ou ao setor 
privado. Desse modo, a capacitação em maternidades privadas teve duração de 03 
horas, enquanto em maternidades públicas durou 04 horas, uma vez que estas últimas 
permitiram a atividade prática na enfermarias com neonatos. Nesse sentido, o modelo 
da palestra foi subdividido nas seguintes etapas: (1) aplicação de formulário pré-teste, 
(2) apresentação teórico-prática, (3) simulação prática com bonecos; (4) aplicação de 
formulário pós-teste; e (5) atividade práticas com neonatos nas enfermarias, sendo esta 
última realizada apenas em maternidades públicas. 
No que diz respeito à apresentação teórica, foram contemplados as seguintes áreas do 
conhecimentos: anatomia e fisiologia cardíaca, CC, legislação do TC e Programa de 
Triagem Neonatal do SUS, técnicas de aferição adequada, interpretação de resultados 
na oximetria, registro dos dados obtidos e comunicação com a família, além da 
resolução de casos clínicos inseridos no contexto hospitalar. Em seguida, a simulação 
prática ilustrou o procedimento mediante uso de oxímetro de pulso e bonecos, revisando 
as condutas. Por fim, a prática nas enfermarias em maternidades públicas permitiu aos 
profissionais vivenciar as adversidades envolvidas na execução do procedimento, como 
a dificuldade de aferição em neonatos agitados e a obtenção de ondas de pulso 
homogêneas no visor do oxímetro. Dentro os materiais utilizados, pode-se mencionar: 
oxímetros, bonecos, impressão de materiais relativos a formulários de coleta de dados, 
folders e listas de frequência, crachás e banners. 
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O questionário de pré-teste e pós-teste aplicado é composto por 10 perguntas. Com o 
intuito de facilitar a discussão dos resultados obtidos e direcionar a interpretação dos 
resultados por área de conhecimento, as questões foram subdivididas em 5 categorias 
de análise (quadro 1). 
A categoria 1 teve como objetivo avaliar o conhecimento dos participantes sobre a 
legislação do TC, com foco na portaria Nº 20, de 10 de junho de 2014, que incorporou 
a oximetria de pulso no PNTN, e sobre o cenário da prática de triagem neonatal voltado 
ao rastreio de CCC. No que diz respeito à categoria 2, focou-se na discussão sobre 
CCC, com o intuito de identificar exemplos de cardiopatias enquadradas como críticas, 
rastrear fatores associados ao exame físico de neonatos com alteração e correlacionar 
as intercorrências gestacionais consideradas como fator de risco para CCC, 
referenciando EWER (2014). Somado a isso, a categoria 3 englobou as técnicas de 
aferição da oximetria de pulso, visando evidenciar o período adequado para realização 
do TC, quais locais os níveis de aferição devem ser mensurados e quais procedimentos 
podem ser adotados para minimizar erros na execução. A categoria 4 objetivou a 
interpretação de resultados e encaminhamento do neonato, mediante a leitura de um 
caso clínico com os valores de saturação de oxigênio após aferição da oximetria de 
pulso no neonato, permitindo ao profissional relembrar o fluxograma presente na nota 
técnica Nº7 do Ministério da Saúde (2018). Por último, a categoria 5 focou no registro 
dos resultados obtidos na aferição na caderneta da criança e no prontuário do neonato. 
As pontuações obtidas pelos participantes no questionário foram divididas em três 
categorias (quadro 2), permitindo a realização de um comparativo entre o rendimento 
dos profissionais durante a aplicação do pré-teste e do pós-teste. Assim, foi possível 
identificar o papel da capacitação ministrada no que diz respeito à evolução dos 
respondentes. 
Ao final do formulário pré-teste e pós-teste foi investigado o nível de confiança dos 
participantes para realização do TC com o intuito de comparar a evolução de confiança 
para execução do procedimento após a capacitação. Para isso, foi utilizada uma escala 
do tipo Likert com cinco alternativas, variando entre 1 e 5, em que 1 significa "sem 
confiança" e 5 significa "muito confiante”. 
Os dados coletados foram tabulados no editor de planilhas Microsoft Excel 2010. Para 
a análise estatística utilizou-se o Software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS), versão 22.0. As variáveis categóricas foram descritas em frequências absolutas 
e relativas e para as variáveis numéricas utilizou-se média. 
  
 
Resultados e Discussões 

 
ANÁLISE DE DADOS COLETADOS 
Os resultados serão apresentados com base nos dados coletados em capacitações do 
TC ofertadas a 06 maternidades públicas e privadas do RN entre agosto de 2019 e julho 
de 2020. As características da população estudada estão apresentadas na tabela 1. 
A amostra final foi composta por 126 profissionais, sendo 42 (33,3%) enfermeiros e 84 
(66,7%) técnicos de enfermagem. Além disso, essa pesquisa reforça a predominância 
de mulheres na área de enfermagem (COFEN, 2018), uma vez que observou-se a 
presença de 119 (94,4%) participantes do sexo feminino. No que diz respeito à idade, 
foi observado que 85 (67,5%) participantes possuem entre 18 e 37 anos, reafirmando o 
rejuvenescimento da enfermagem (MACHADO, 2016). 
Evidenciou-se que 112 (88,9%) dos profissionais possuíam conhecimento prévio sobre 
o TC. Medeiros et al. (2015) relata que não existe obstáculos para a realização do TC 
por profissionais da área de enfermagem, uma vez que o procedimento está inserido no 
campo de prática dessa categoria profissional, havendo, portanto, a habilidade técnica 
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necessária à execução do mesmo. Assim, a implementação de capacitações deve 
ocorrer rotineiramente como ferramenta indispensável para implantação da oximetria de 
pulso de forma universal. Conforme observado na portaria° 1.940 do Ministério da saúde 
de 2018, é preconizada a disponibilização de capacitações aos profissionais habilitados 
à realização do TC. Nesse sentido, o seguimento de recomendações do MS tem 
importante papel na promoção de educação em saúde aos profissionais, reduzindo o 
índice de enfermeiros e técnicos de enfermagem sem conhecimento sobre a oximetria 
de pulso, expressos por 14 (11,1%) da amostra desse estudo. 
A pontuação definida como alta (>8 pontos) foi obtida apenas por 7 (5,6%) participantes 
no pré-teste. Como reflexo da capacitação oferecida, no questionário de pós-teste 60 
(47,6%) dos profissionais obtiveram a pontuação enquadrada na categoria alta. O 
aumento percentual obtido releva a importância de palestras sobre a oximetria de pulso 
na rotina dos profissionais, objetivando a apresentação do protocolo estabelecido pelas 
nota técnica e a discussão de casos clínicos vivenciados na prática hospitalar (SILVA et 
al, 2016). 
A tabela 2 apresenta a pontuação obtida no pré-teste e no pós-teste por categoria 
profissional. Observa-se que em ambas as categorias profissionais, o rendimento alto 
foi obtido por poucos participantes, sendo 6 (14,3%) enfermeiros e 1 (1,2%) técnicos de 
enfermagem. Entretanto, no pós-teste, é possível notar o expressivo aumento na 
pontuação dos profissionais, tendo 31 (73,8%) enfermeiros e 28 (33,3%) técnicos de 
enfermagem obtido pontos na categoria de alto rendimento, evidenciando o papel da 
capacitação para consolidação dos conhecimentos relativos ao TC. Um estudo 
realizado na Salvador (BA) com 166 profissionais da saúde observou que profissionais 
da Enfermagem (7,84) obtiveram uma média de pontuação maior que médicos (7,6) e 
técnicos de enfermagem (6,57), demonstrando maior nível de conhecimento desses 
profissionais em relação às demais categorias (p = 0,029), de acordo com o identificado 
nos resultados (BASTOS, 2017). 
A tabela 3 apresenta o índice de acertos por questão no formulário de pré-teste e pós-
teste de acordo com a categoria profissional, permitindo a construção de uma análise 
direcionada a enfermeiros e técnicos de enfermagem separadamente. Para facilitar a 
interpretação dos dados, os valores obtidos no pós-teste serão interpretados de acordo 
com as categorias de análise apresentadas na tabela 01, sendo destacados os 
resultados mais relevantes. 
Na categoria 2, composta por perguntas sobre cardiopatias congênitas, englobou 03 
questionamentos. Na primeira questão, focada na identificação de exemplos de 
cardiopatias congênitas críticas, observou-se que foi a questão com menor índice de 
acertos em ambas as categorias profissionais, obtendo acerto apenas 19 (45,2%) 
enfermeiros e 34 (40,5%) técnicos de enfermagem no pós teste. Esses dados 
evidenciam a dificuldade dos profissionais em assimilar conteúdos teóricos densos 
sobre anatomia. Isso foi observado em um estudo realizado com estudantes da área de 
enfermagem em Belém (PA), onde identificou-se expressiva dificuldade no processo de 
aprendizagem de alunos em temáticas relacionadas à estrutura teórica, dificultando a 
percepção do raciocínio clínico envolvido no diagnóstico (SILVA et al, 2011). 
É importante destacar que foi na categoria 3, baseada em técnica de aferição da 
oximetria de pulso, que ambas as categorias profissionais obtiveram o melhor 
rendimento, demonstrando o quanto temáticas que fazem parte da rotina desses 
profissionais são importantes para a construção do conhecimento técnico. Um exemplo 
disso pode ser observado na terceira questão, na qual 41 (97,6%) enfermeiros e 74 
(88,1%) técnicos de enfermagem marcaram devidamente que evitar movimentações do 
recém-nascido e manter seus membros aquecidos é uma técnica importante para 
minimizar erros na aferição do TC (BASTOS, 2017). Portanto, nessa categoria 
evidencia-se que o conhecimento prático deve ser desenvolvido no decorrer de 
capacitações, sendo essencial correlacionar a rotina do profissional ao conteúdo 
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programático. Essa raciocínio foi fundamentado por uma revisão bibliográfica realizada 
entre 2009 e 2019 a partir da seleção de 13 artigos, sendo identificado que a inserção 
de atividades práticas na grade curricular de discentes da área de enfermagem 
trouxeram mudanças positivas no processo de ensino, desenvolvendo as habilidades e 
as competências dos estudantes (FERREIRA, 2020). 
Na categoria 4, acerca de interpretação de resultados e encaminhamento do neonato, 
31 (73,8%) dos enfermeiros e 37 (44,0%) dos técnicos de enfermagem interpretaram 
corretamente os valores de saturação obtidos no caso clínico e realizaram a conduta 
adequada, sendo importante destacar a necessidade de realizar mais exercícios 
práticos em capacitações futuros com o objetivo de consolidar o protocolo de realização 
do TC (MEDEIROS et al, 2015). Nesse sentido, faz-se uma autocrítica ao roteiro de 
capacitação utilizada, devendo-se inserir mais simulações e atividades de fixação, visto 
que um dos objetivos mais importante da palestra é dar autonomia ao profissional em 
realizar o TC e interpretar o resultados com segurança (FERREIRA et al, 2016). 
A figura 1 representa a comparação da média aritmética no nível de confiança para 
realização do TC pré e pós capacitação de profissionais da saúde. No que diz respeito 
aos enfermeiros, observou-se que antes da capacitação a média foi 3,2 e após a 
capacitação esse valor foi 4,6, representando um aumento percentual de 43,7%. Na 
categoria de técnicos de enfermagem, notou-se que antes da capacitação a média foi 
3,6 e após a capacitação subiu para 4,2, expressando o aumento percentual de 16,7%. 
Essa informação, associada aos demais dados apresentados e discutidos nesse artigo, 
evidenciam que o rendimento dos enfermeiros ultrapassou o desempenho de 
profissionais do nível técnico de enfermagem (MEDEIROS et al, (2015) sendo essencial 
o desenvolvimento de uma nova metodologia de capacitação voltada ao contexto prático 
de técnicos de enfermagem, uma vez que ambos os cursos de formação apresentam 
diferentes zonas de conhecimentos e áreas de atuação. 
Dito isso, é importante que ambas as categorias profissionais sejam capacitadas, uma 
vez que o TC pode ser realizado pelo profissional Técnico de Enfermagem devidamente 
treinado e supervisionado pelo Enfermeiro (COREN, 2014). Além disso, o enfermeiro e 
o técnico de enfermagem devem estar cientes de suas habilidades e competências no 
setor para evitar uma assistência especializada ao neonato sem riscos provenientes de 
imprudência, imperícia e negligência (COFEN, 2018). Além disso, as categorias 
brasileiras de ocupação (CBO) habilitadas a realizar o TC englobam enfermeiros e 
técnico de enfermagem (Ministério da saúde, 2018). 
Portanto, tendo em vista a importância de treinar esses profissionais para atuar em 
campos práticos formalmente especificados (FERREIRA et al, 2016), a capacitação 
oferecida buscou favorecer a consolidação de conhecimentos sobre a oximetria de pulso 
atrelados a prática hospitalar, visando contribuir para a implementação do teste do 
coraçãozinho a nível de Rio Grande do Norte. 
TRIPÉ UNIVERSITÁRIO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO 
A realização de capacitações do TC realizadas em 06 maternidades públicas e privadas 
do Estado do Rio Grande do Norte permitiu aos instrutores do projeto atingir os três 
pilares da universidade: ensino, pesquisa e extensão. 
No que tange à extensão, foram desenvolvidas as seguintes ações: construção de mídia 
digital na rede social Instagram como forma de disseminar amplamente informações 
relativas a oximetria de pulso à população em geral. Nesse sentido, a plataforma foi 
utilizada para postagem de curiosidade e dados gerais sobre o TC, realização de 
enquetes, divulgação de ações visando a promoção de educação em saúde acerca do 
projeto TC, além de inserir fotos de capacitações executadas com o intuito de divulgar 
amplamente e despertar a curiosidade de instituições de ensino e maternidades no que 
diz respeito à busca e disponibilização de capacitações aos alunos e aos profissionais. 
Além disso, foi realizado o I Simpósio de atualização em Cardiopediatria no dia 26 de 
Novembro de 2019 em parceria com a SOPERN (Sociedade de Pediatria do Rio Grande 
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do Norte), contando com a presença de 80 participantes. Entre os palestrantes, houve 
a participação de cardiologistas pediátricos, cardiologistas e cirurgião cardiovascular. O 
evento teve como foco os exames cardiológicos (raio-x, ecocardiograma fetal e 
pediátrico, ressonância, tomografia e angiotomografia), eletrocardiograma, estudo 
eletrofisiológico, holter, monitorização ambulatorial de pressão arterial e cateterismo 
cardíaco. 
Outrossim, o principal resultado no âmbito da extensão diz respeito às capacitações 
ministradas, uma vez que consistiu em disseminar um conhecimento discutido no 
ambiente universitário para fora da instituição, como forma de democratizar os 
protocolos relativos a oximetria de pulso, tratando-se, portanto, interação 
transformadora entre universidade e outros setores da sociedade. 
No que tange à pesquisa, foi promovida a iniciação científica, a qual possibilitou: 
estratégias de execução de pesquisas bibliográficas; elaboração de projeto de pesquisa; 
reconhecimento dos principais problemas relacionados ao tratamento da TC; 
elaboração de formulários de coleta de dados; aprimoramento das habilidades de 
comunicação e liderança; análise de dados; escrita de artigos científicos; construção de 
olhar crítico para leitura de artigos científicos; manuseio de plataformas digitais e 
habilidade em produção de materiais midiáticos. Somado a isso, realizou-se reuniões 
mensais com os instrutores do projeto para discutir sobre assuntos científicos 
relacionados à temática do TC objetivando atualizar constantemente o conhecimento 
para as capacitações ministradas. 
No que tange ao ensino, pode-se destacar a atuação dos instrutores durante as 
capacitações como monitores, propagando educação em saúde sobre a oximetria de 
pulso e desenvolvendo técnicas de iniciação à docência, no sentido de aperfeiçoar a 
didática de ensino, construir raciocínios para resolução de casos clínicos em grupo e 
preparo de material científico. 
  
  
 
Conclusão 

 
O TC foi implementado desde 2014 pelo Ministério da Saúde como obrigatório a ser 
realizado em todo território nacional. Contudo, é evidente que o preconizado pela 
legislação ainda não foi efetivado na prática, sendo primordial investir na capacitação 
de profissionais da saúde com o intuito de fornecer conhecimentos teóricos e técnicos 
indispensáveis para execução do procedimento. 
Com base nesse estudo, foi possível identificar, a partir da aplicação de formulários pré-
teste e pós-teste, a efetividade da capacitação sobre o TC realizada em 06 
maternidades localizadas na Mesorregião do Oeste potiguar, especificamente na 
microrregião de Mossoró; Mesorregião Central Potiguar, situada na microrregião Seridó 
Oriental; e Mesorregião do Leste potiguar, localizada na microrregião de Natal, no 
período de agosto de 2019 a julho de 2020. Observou-se o aumento percentual no 
índice de acertos na resposta de formulários respondidos por enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, evidenciando o papel de metodologias ativas para concretização de 
conhecimentos acerca da oximetria de pulso. Somado isso, também ficou evidente que 
o nível de confiança para execução do procedimento teve um aumento significativo, 
funcionando como um feedback qualitativo dos sentimentos do participante em relação 
à experiência vivenciada. 
No que diz respeito às categorias profissionais estudadas, notou-se a necessidade de 
investir em métodos de capacitação diferenciados para profissionais de nível técnico e 
profissionais do nível superior, com o intuito de adaptar os conteúdos ao contexto prático 
no qual o participante está inserido. 
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Além disso, a pesquisa favoreceu o desenvolvimento de habilidades englobadas pelo 
tripé universitário - ensino, pesquisa e extensão. Assim, os instrutores do projeto 
puderam: desenvolver estratégias de comunicação indispensáveis para o contexto 
profissional; efetivar a extensão ao transpor as barreiras da universidade e se locomover 
a maternidades para promover educação em saúde; e desenvolver pesquisas científicas 
com base nos dados coletados em capacitações. A troca de experiência entre discentes 
e profissionais de diferentes cursos permitiu a construção de um debate multiprofissional 
sobre o TC, esclarecendo a importância da participação de cada categoria profissional 
para a implementação da oximetria de pulso na triagem neonatal. 
Espera-se que esse estudo contribua para a caracterização de profissionais da saúde 
que executam o TC vinculados a maternidades públicas e privadas do Rio Grande do 
Norte, tendo como intuito ampliar o olhar de autoridades ao interior do estado, 
influenciando na criação de políticas públicas e, consequentemente, na assistência 
integral ao neonato cardiopata. 
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TÍTULO: Perfil Clínico de pacientes com Cardite Reumática submetidos à corticoterapia 

em Serviço Universitário de Referência. 

Resumo 

 
A Febre Reumática (FR) é a principal causa de cardiopatia adquirida na infância. O 
tratamento da Cardite Reumática (CR) é realizado de acordo com a sua apresentação 
clínica, a exemplo do uso de corticosteroides (CE), não havendo consenso na literatura 
sobre o seu emprego. Nesse cenário, realizou-se estudo retrospectivo, descritivo 
traçando o perfil clínico-epidemiológico de pacientes com CR atendidos em Serviço 
Universitário de Referência, submetidos à corticoterapia em algum momento do seu 
diagnóstico, em duas modalidades: combinada (endovenoso e oral) para tratamento de 
CR grave ou moderada; e oral, isoladamente para tratamento de Coreia de Sydenham 
(CS) ou Artrite. Foram analisados dados de 27 pacientes com FR e CR, observando-se 
uma concomitância com CS em 8/27 (29,6%) dos casos. Os pacientes que 
apresentaram queixas articulares, CS e sintomas relativos à Insuficiência Cardíaca (IC) 
apresentaram melhora clínica com remissão total ou parcial dos sintomas em 24/27 
(88,9%) dos casos; nos 3/27 (11,1%) em que não houve melhora clínica, os mesmos 
foram submetidos à cirurgia cardíaca. Com base nesses dados, a terapia com CE se 
mostrou eficaz para controle da atividade inflamatória em relação à FR e suas 
complicações, sobretudo no tratamento da CS e CR, ressaltando a importância da 
obtenção de dados desse gênero para elaboração de protocolos clínicos específicos 
para o tratamento das formas graves de CR e prevenir a progressão das formas leves 
para as mais complicadas. 
 
 
Palavras-chave: Febre Reumática. Doença Cardíaca Reumática. Corticosteroides. 

TITLE: Clinical Profile of Patients with Rheumatic Heart Disease who performed 

Corticotherapy at the University Reference Service 

Abstract 

 
Rheumatic Fever (RF) is the main cause of heart disease acquired in childhood. The 
treatment of Rheumatic Carditis (CR) is carried out according to its clinical presentation, 
such as the use of corticosteroids (CE), for which there is no consensus in the literature 
on their use. In this scenario, a retrospective, descriptive study was carried out, outlining 
the clinical-epidemiological profile of patients with CR attended at a University Reference 
Service, who underwent corticotherapy at some point in the diagnosis in two modalities: 
combined (intravenous and oral) for the treatment of severe CR or moderate; and oral 
alone to treat Sydenham's Korea (CS) or Arthritis. Data from 27 patients with RF and CR 
were analyzed, observing a concomitance with CS in 8/27 (29.6%) of the cases. Patients 
who presented joint complaints, SC and symptoms related to Heart Failure (HF) showed 
clinical improvement with total or partial remission of symptoms in 24/27 (88.9%) of the 
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cases; in the 3/27 (11.1%) where there was no clinical improvement, they underwent 
cardiac surgery. Based on these data, CE therapy has been shown to be effective for 
controlling inflammatory activity in relation to RF and its complications, especially in the 
treatment of SC and CR, emphasizing the importance of obtaining data of this kind for 
the elaboration of specific clinical protocols for the treatment of severe forms of CR and 
prevent the progression from mild to more complicated forms. 
 
 
Keywords: Rheumatic fever. Rheumatic Heart Disease. Corticosteroids. 

Introdução 

A patogenia da Febre Reumática (FR) normalmente se dá a partir de faringoamigdalites 
de repetição, estando relacionada a mecanismos autoimunes pós-infecciosos de caráter 
não supurativos, agudos e tardios de infecção de orofaringe provocada pelo 
Estreptococo beta-hemolítico do Grupo A (EBHGA). Essa patologia pode acometer as 
articulações, o coração, o sistema nervoso central, a pele e/ou tecido subcutâneo. 
Classicamente, manifesta-se por: Poliartrite Migratória, Cardite, Coreia de Sydenham – 
CS, Nódulos Subcutâneos e/ou Eritema Marginatum(BELO, PEREIRA & SILVA, 2017). 
No Brasil, calculam-se 30.000 casos novos de FR por ano, com metade desses 
pacientes desenvolvendo lesões cardíacas que podem ser irreversíveis (DINIZ, 
GOLDENZON & RODRIGUES, 2016). Em países em desenvolvimento, ou mesmo de 
renda média, como é o caso do Brasil, pode ser prenúncio de cardiopatia reumática 
(CR), uma doença que mata aproximadamente 233.000 a 500.000 portadores de FR/CR 
por ano no mundo (BRANCO et al, 2016). 
Contudo, esses casos ainda são sub-registrados e não existe um controle fidedigno da 
ocorrência desses casos no Brasil, nem tampouco uma regionalização adequada de sua 
ocorrência. Desses casos, a prevalência média de CR é estimada em 52,0%, sendo 
uma das principais causas de mortalidade dentre os indivíduos portadores de FR, 
sobretudo do que se diz respeito às lesões valvares, das quais 79,5% são de origem 
mitral (COSTA, DOMICIANO, PEREIRA, 2009; BRANCO et al, 2016). 
A CR é a forma mais importante de doença cardíaca adquirida em crianças e adultos 
jovens de países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, podendo ser classificada em 
quatro categorias, de acordo com sua gravidade (Anexo 01): subclínica, leve, moderada 
ou grave (BARBOSA, 2009; CARVALHO, ARAÚJO & MEIRA, 2017). A morbidade e 
mortalidade relacionadas à FR decorrem principalmente do acometimento cardíaco 
provocado pela doença. A cardiopatia reumática crônica é responsável por até 233.000 
óbitos prematuros por ano e também é a maior causa de mortalidade cardiovascular em 
crianças e adultos jovens em países em desenvolvimento (DINIZ, GOLDENZON & 
RODRIGUES, 2016). 
O tratamento da FR é realizado com a administração da Penicilina Benzatina 
(Benzetacil) intramuscular, a cada 21 dias, sendo este o fármaco mais eficaz na 
prevenção secundária da FR (DINIZ , GOLDENZON & RODRIGUES, 2016). O tempo 
da profilaxia com a Benzetacil varia de acordo com as complicações da doença, que 
podem ocorrer caso haja falha terapêutica no uso dessa medicação. O manejo dessas 
complicações varia e não há protocolos validados na literatura sobre como estas devem 
ser tratadas. 
Nesse contexto, a progressão da doença para formas mais graves e a ocorrência de 
complicações, além da exposição do indivíduo, tem como fator divisório a administração 
adequada da Benzetacil – manutenção da profilaxia secundária. Ademais, o manejo e 
tratamento adequados das complicações apresentadas influenciam sobremaneira no 
prognóstico do paciente (BRANCO, 2016). Para tanto, é preciso que se conheça as 
indicações e tratamentos aplicados de acordo com o quadro clínico apresentado, e 
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também que se individualize o tratamento, tendo em vista a resposta terapêutica 
apresentada e a estabilização do paciente. 
Assim, protocolos clínicos bem estabelecidos seriam de grande valia para melhor 
direcionar esse manejo, sobretudo nas formas graves de CR; o que não é realidade na 
hodiernidade. Neste contexto, através deste trabalho buscou-se apresentar o perfil 
clínico de pacientes com CR submetidos à corticoterapia em Serviço Universitário de 
Referência (SUR), visando estabelecer-se protocolos clínicos que auxiliem, sobretudo, 
no manejo da CR grave e moderada e acompanhamento das formas leves, evitando 
sua progressão para formas mais complicadas. 
 
Metodologia 

 
Estudo retrospectivo, observacional e descritivo, realizado no período de Agosto de 
2018 à Julho de 2020 com base na análise dos registros dos pacientes diagnosticados 
com FR atendidos em SUR, que tenham apresentado CR, a partir de consulta à base 
de dados do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do SUR e consequente 
análise dos aspectos clínicos, laboratoriais e ecocardiográficos envolvidos e conduta 
aplicada no manejo desses pacientes. 
No primeiro momento de desenvolvimento desta pesquisa, foi realizada extensa busca 
na literatura na procura de questionários validados que avaliassem o uso de 
Corticosteroides (CE) em pacientes com CR. Como não se encontrou na literatura, até 
o momento, questionário validado para este tipo de estudo, os pesquisadores 
elaboraram formulário próprio para coleta de dados, com base nas informações 
científicas contidas na literatura para o tema em estudo. Neste contexto, iniciou-se esta 
pesquisa com a calibração do formulário, aplicando-o em Mutirão de Atendimento à 
Pacientes com FR selecionados aleatoriamente, para realizar o seu posterior ajuste com 
seguimento da pesquisa. 
A partir de então foram elencados todos os prontuários de pacientes com diagnóstico 
de FR em seguimento no SUR: 289 pacientes, que foram atendidos no período de 
janeiro de 1997 a março de 2020 no Ambulatório de Especialidades Pediátricas de SUR. 
Desses, foram selecionados 171 como amostra de conveniência. Em seguida, triou-se 
aqueles que apresentaram CR em algum momento do seguimento clínico, 
categorizando-se a CR em leve, moderada e grave de acordo com o quadro clínico do 
paciente: 86/171 (50,3%). Partindo-se desta amostra, foram relacionados apenas 
aqueles prontuários de pacientes que fizeram uso de CE em algum momento do 
seguimento para controle da atividade inflamatória relacionada à doença, sendo 
considerados 35. Destes, utilizou-se apenas aqueles que apresentaram documentação 
clínica suficiente para análise de acordo com os parâmetros postulados no formulário 
de coleta de dados, obtendo-se, assim, N amostral final para estudo de 27 pacientes. 
Fez-se a divisão dos pacientes em dois grandes grupos: o primeiro composto por 
pacientes que utilizaram CE apenas por via oral (VO) por apresentarem CS ou Artrite 
associada à CR leve ou moderada; e o segundo composto por pacientes que realizaram 
a corticoterapia combinada – endovenosa (EV) em internação hospitalar associada ao 
Prednisona VO em desmame progressivo ambulatorialmente – sendo esses, pacientes 
que apresentaram CR moderada ou grave. Dessa maneira, desses grupos selecionou-
se a amostra final desta proposta, composta por pacientes que preenchiam os critérios 
supracitados e possuíam documentação hospitalar e laboratorial que viabilizasse a 
análise dos aspectos clínicos em relação ao quadro apresentado, esquema terapêutico 
administrado e respectiva resposta a cada uma das intervenções, observando-se a 
remissão dos sintomas total, parcial ou até mesmo piora clínica e encaminhamento para 
cirurgia cardíaca. Na figura 01, pode-se observar um fluxograma-resumo do percurso 
metodológico deste trabalho. 
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Os esquemas terapêuticos variaram de acordo com o quadro clínico, porém as drogas 
empregadas para corticoterapia VO e EV foram, respectivamente, Prednisona e 
Metilprednisolona. O tempo de tratamento e dosagens variaram com o quadro do 
paciente, sendo empregado, preferencialmente para a corticoterapia EV a 
Metilprednisolona EV, 20mg/kg/dia, diluído em 70ml de soro glicosado a 5%, 
administrado em três dias na semana, com intervalo de quatro dias (dos quais o paciente 
permanece em acompanhamento domiciliar por 02 dias e após retorna ao hospital para 
administração da medicação), durante três semanas. 
As medicações cardiológicas que o paciente fazia uso eram ajustadas conforme a sua 
avaliação clínica, em paralelo ao uso da corticoterapia. Quando o paciente finalizava os 
três ciclos de Metilprednisolona, o mesmo era avaliado no que tange à interrupção da 
pulsoterapia ou necessidade do quarto ciclo. De acordo com critérios clínicos e 
hemodinâmicos em relação à gravidade da CR e da IC, ao final do último ciclo EV (sendo 
este o 3º ou o 4º), o mesmo iniciava o CE oral, ou seja, a Prednisona. 
No dia seguinte ao término do último ciclo da pulsoterapia se iniciava a Prednisona na 
dose de 60mg/dia, dose única pela manhã, em dias alternados; seguida de redução 
semanal de 10mg até atingir 30mg/dia, e, após, redução também semanal de 5mg até 
cessar o uso, totalizando nove semanas de Prednisona VO, conforme o preconizado 
em TORRES (2017). Os pacientes que utilizaram Prednisona VO ambulatorialmente 
após a Metilprednisolona EV no esquema supracitado foram analisados separadamente 
daqueles que utilizaram somente a corticoterapia VO com a Prednisona não precedida 
da EV. 
Por outro lado, os pacientes que utilizaram a Prednisona VO isoladamente (sem ter 
utilizado a Metilprednisolona previamente) não obtiveram uma padronização em relação 
ao seu uso, podendo variar a dose, posologia e quantidade de dias de uso de acordo 
com a apresentação clínica sintomatológica. Dessa maneira, a corticoterapia foi 
administrada de acordo com o esquema necessário para controle dos sintomas 
apresentados pelo paciente. Em ambos os grupos a profilaxia secundária com a 
Benzetacil foi mantida de acordo com os protocolos nacionais e internacionais para 
tratamento da FR. 
Quanto à análise dos dados, foi realizada uma estatística descritiva e quantitativa dos 
dados obtidos, apresentando-se a sua distribuição e frequência em termos absolutos e 
percentuais, utilizando-se para tal o Programa SPSS (IBM Statistic Version 22, 2013). 
 
Resultados e Discussões 

 
Amostra de 27 pacientes com FR e CR e que usaram CE em algum momento de seu 
tratamento: 13/27 (48,2%) pacientes foram submetidos à corticoterapia EV com 
Metilprednisolona combinada com a Prednisona VO e 14/27 (51,8%) utilizaram apenas 
Prednisona VO. Em relação à faixa etária dos pacientes, 08/27 (29,6%) dos pacientes 
submetidos à corticoterapia estavam entre 0 e 10 anos. Somente um paciente utilizou 
CE com mais de 15 anos. O que denota um acometimento precoce das complicações 
da FR desses pacientes. Neste prisma, a média da idade que os pacientes possuíam 
quando fizeram uso de CE foi de 10 anos e 10 meses (Tabela 01). Em relação ao grupo 
que fez uso do Prednisona VO isoladamente, podemos observar um uso mais precoce 
ainda do CE, sendo essa média de idade nesses pacientes 9 anos e 10 meses. No 
grupo submetido à corticoterapia combinada a terapêutica foi instituída por volta dos 11 
anos e 11 meses, corroborando o fato desses pacientes apresentarem formas graves 
de CR muito precocemente, havendo a necessidade de se estabelecerem ações 
preventivas no que tange a FR e suas complicações, como reforçado por BRANCO et 
al (2016), assim, a FR e a CR permanecem como problemas importantes de saúde nas 
populações de países em desenvolvimento. O número de estudos é escasso, e o 
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investimento público e privado são praticamente inexistentes. Além disto, os casos de 
FR são subdiagnosticados, sendo reconhecidos apenas após dano valvar permanente 
através da manifestação de CR (BRANCO et al, 2016). 
No grupo de pacientes que utilizou CE de modo geral predominou o gênero feminino 
(Tabela 01), 15/27 (55,5%), do mesmo modo no que utilizou a terapia combinada 
(61,5%). O N amostral final deste estudo é pequeno para realizar-se uma análise mais 
apurada para esta variável. Estudos maiores, devem ser realizados para que se 
confirme se dentre os pacientes de forma geral, as mulheres apresentam formas mais 
graves de CR que demandem intervenções mais agressivas. 
Em relação à classificação diagnóstica desses pacientes, a ocorrência de CR com artrite 
ocorreu em 7/27 (25,9%) dos casos, bem como a ocorrência da CS que se deu em 8/27 
(29,6%) dos casos (Tabela 01). O que demonstra que essas são apresentações 
frequentes da FR, e por isso permanecem como sintomas maiores para diagnóstico de 
FR aguda e se tornam importantes para observância de quadros de recorrência de FR 
como apresentado na revisão da atualização dos critérios de Jones realizada por Belo, 
Pereira & Silva (2017), já anteriormente revistos pela American Heart Association (AHA). 
Houve uma importante associação entre CR e CS (Tabela 01). Sendo a CS, dentre os 
pacientes que usaram a Prednisona VO isolada, o motivo principal do uso do CE, pois 
em sua maioria os mesmos apresentaram CR leve (diagnosticada durante a 
hospitalização). De acordo com Diniz, Goldenzon & Rodrigues, (2016) a CR se 
apresenta em 50% dos pacientes e a CS em 20% a 30% dos pacientes. Observa-se 
assim, que são essas as complicações mais graves da doença e que nos pacientes em 
acompanhamento em SUR elas se apresentam de forma frequente, demandando 
intervenções mais significativas, como o uso de CE. 
Aprofundando-se esta análise em relação à classificação da CR, 18/27 (66,7%) 
apresentaram formas moderadas e graves da doença (Tabela 01). Nos pacientes 
submetidos à corticoterapia combinada todos apresentavam CR grave ou moderada. 
Dessa maneira, é importante ressaltar que foram encontrados pacientes já em fase 
avançada de CR, o que se torna um grande obstáculo no manejo desses pacientes, pois 
demonstra que os mesmos não estão obtendo controle adequado da doença, fazendo-
se faz necessário otimizar a terapêutica aplicada a estes pacientes, visando obter 
melhor controle das complicações da FR. 
Quanto à análise da fase da doença em que os pacientes utilizaram o CE, dos pacientes 
que receberam a corticoterapia combinada todos estavam em recorrência, e dos que 
usaram apenas a Prednisona VO 9/14 (64,3%) também estavam em recorrência. Branco 
et. al. (2016) discute que o prognóstico da CR é diretamente associado com a gravidade 
da CR inicial e ataques recorrentes. Aproximadamente 60% dos pacientes que 
desenvolvem Insuficiência Cardíaca (IC) durante o primeiro surto terão alguma doença 
valvar nos próximos 10 anos. Entretanto, mesmo estes pacientes têm uma grande 
chance de melhora e até mesmo regressão da lesão cardíaca se for realizada profilaxia 
secundária adequada. A maioria dos pacientes que se matriculam em programas de 
saúde são indivíduos sintomáticos com doença avançada, indicando que eles tiveram 
ataques silenciosos ou indetectáveis de FR aguda, portanto, não diagnosticados nos 
surtos iniciais. Logo, mais uma vez denota-se um contexto em que o controle da doença 
através da profilaxia secundária com a Benzetacil não é obtido com sucesso, sendo 
necessárias intervenções adicionais e estratégias para tratar as suas complicações em 
formas mais graves, como a corticoterapia. 
Em relação à falha terapêutica no tratamento desses pacientes, aqueles que usaram 
Prednisona VO isoladamente seguiram as recomendações e não foi registrado falha 
terapêutica durante o uso do CE. Já no grupo que utilizou a medicação EV foi observada 
falha terapêutica em 23,0% dos casos, em relação à continuação da terapia após a alta 
hospitalar, que é realizada com nove semanas de Prednisona VO em desmame 
progressivo e acompanhamento ambulatorial. Esses pacientes não realizaram a terapia 
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de acordo com o indicado ou não fizeram o uso do da Prednisona VO após o término 
da Metilprednisolona EV. Dessa maneira, esta falha terapêutica pode comprometer a 
resposta à terapia combinada instituída, pois de acordo com Torres (2017) o uso do CE 
oral após a término dos ciclos de corticoide EV tem papel importante em prevenir os 
episódios de rebote, e não realizar seu uso pode levar o paciente a complicações graves 
no quadro clínico geral. Dessa forma, para manter o controle criterioso da administração 
da medicação, sugere-se manter o paciente internado durante todo o tratamento. O que 
não foi possível no presente estudo, por dificuldades técnicas no que tange à vaga para 
hospitalização. 
Quanto à remissão dos sintomas, 10/14 (71,4%) dos pacientes submetidos à 
corticoterapia VO isolada apresentaram remissão total dos sintomas, 3/14 (21,4%) 
apresentou remissão parcial e apenas 01 paciente não apresentou melhora significativa 
(Tabela 02). Logo, nesses pacientes, o uso do CE demonstrou boa eficácia no controle 
do quadro clínico relacionado à CS e Artrite. Em sua maioria 9/14 (64,3%) tratavam-se 
de casos de CR leve e não possuíam acompanhamento com a cardiopediatria. As 
alterações cardíacas foram diagnosticadas no intercurso da solicitação dos exames de 
rotina e os pacientes não apresentavam sintomas clínicos clássicos e/ou sugestivos de 
acometimento cardíaco. Logo, a eficácia do uso do CE oral na CR leve não pôde ser 
analisada de maneira objetiva. 
A maioria dos pacientes que foi submetida à terapia combinada apresentou resposta 
clínica positiva ao tratamento proposto. Nesse sentido, 3/13 (23,0%) desses pacientes 
apresentou remissão total dos sintomas, um resultado importante para demonstrar que 
se realizado adequadamente, o tratamento com CE representa uma estratégia válida no 
manejo de formas graves da doença. Uma outra parte, 8/13 (61,5%) apresentou 
remissão parcial dos sintomas, o que se mostra adequado, pois na sua maioria tratava-
se de casos de CR grave refratária ao tratamento inicial em pacientes com baixa adesão 
à terapêutica instituída (Tabela 02). A melhora clínica, de fato, somente poderia ser 
analisada após as nove semanas de Prednisona oral que se seguem à terapia EV. 
Porém, o seguimento desses pacientes ambulatoriamente nem sempre consegue ser 
realizado adequadamente, em função da grande demanda do serviço e falta de adesão 
dos pacientes em relação ao seguimento clínico. Nesse contexto, esse trabalho reforça 
os principais estudos encontrados na literatura que analisam o uso do CE na CR, os 
quais descrevem melhora clínica significativa com o uso da medicação nos casos de 
CR moderada de grave, e ainda não comprova eficácia clínica no uso de CE em casos 
de CR leve (HERDY et al, 2012; CILLIERS, ADLER & SALOOJEE, 2015). 
Foram encaminhados à cirurgia cardíaca 2/14 (14,3%) dos pacientes que utilizaram 
Prednisona VO isolada (Tabela 02). Esses pacientes, quando do uso do CE oral 
apresentavam sintomatologia referente à CS ou Artrite e possuíam CR leve, não 
estando em seguimento a cardiologia pediátrica. Dessa forma, a progressão para 
formas mais graves da CR se deu em função de diversas variáveis relativas ao 
segmento clínico, adesão ao tratamento e exposição desses pacientes, havendo, em 
um segundo momento, a necessidade de encaminhamento para intervenção cirúrgica. 
Dos pacientes que utilizaram Metilprednisolona EV sob orientação e supervisão da 
cardiopediatria, para controle da atividade inflamatória relacionada à CR 
especificamente, 6/13 (46,1%) também foram encaminhados para a cirurgia cardíaca, 
não sendo esse obrigatoriamente um desfecho imediato, pois o paciente pode ter 
respondido à terapêutica e ter apresentado, em outro momento, piora do quadro clínico 
havendo encaminhamento para a cirurgia somente em um segundo momento. Apenas 
2/13 (15,0%) desses pacientes submetidos à cirurgia cardíaca não responderam ao 
tratamento com CE. Dos pacientes encaminhados para cirurgia cardíaca 25,0% dos 
casos havia apresentado falha terapêutica anteriormente com falta de adesão ao 
tratamento, o que corrobora o supracitado, no sentido da ocorrência de episódios de 
rebote com o uso inadequado do CE oral após o EV. 
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Em uma análise mais específica quanto aos pacientes que utilizaram a terapia 
combinada, a melhora clínica pode ser melhor expressa através da classificação da IC 
(Anexos 02 e 03), dessa maneira, na Tabela 03, pode-se observar que 12/13 (92,3%) 
dos pacientes submetidos à intervenção estavam em IC Classe Funcional III ou IV, onde 
há indicação preferencial de se realizar a corticoterapia EV (HERDY, 2012). Após os 
ciclos de CE EV, 9/13 (69,2%) dos pacientes já estavam em Classe Funcional I ou II, ou 
seja, assintomáticos ou com sintomas leves em relação à IC. Dessa forma, esses 
pacientes apresentaram boa resposta ao uso da Metilprednisolona e idealmente, após 
o término do CE oral devem apresentar-se assintomáticos. Todos os pacientes 
analisados foram classificados em estágio C quanto à classificação de IC para lactentes 
e crianças elaborada pelo American College of Cardiology (ACC) e AHA, pois todos 
apresentaram doença cardíaca estrutural ou funcional, e sintomas de IC no passado ou 
no presente. Essa classificação em estágios foi empregada para obter-se melhor 
definição sobre os pacientes com IC em risco (CARVALHO, 2011). 
Em relação as complicações observadas durante o tratamento desses pacientes não 
houve prevalência significativa de nenhuma patologia específica e as mesmas podem 
ser observadas na Tabela 04. Quanto ao encaminhamento para cirurgia cardíaca, houve 
uma predominância nas cirurgias de Valva Mitral (VMi) – Plastia de VMi em 62,5% e 
Troca de VMi 37,5%. Em seguida apresentaram-se as cirurgias de Valva Aórtica (VAo) 
– Plastia de VAo em 25,% e Abertura de VAo 25,0%. O que corrobora o fato de a grande 
maioria dos casos de CR ser por acometimento de VMi e em segundo lugar o 
apresentar-se o acometimento da VAo. A Plastia é a escolha preferencial caso a 
intervenção cirúrgica seja necessária, no entanto, em casos em que esta não seja 
possível de ser realizada a troca da válvula é realizada (LEMOS et. al, 2018). 
Os resultados apresentados neste trabalho corroboram vários estudos que sugerem o 
uso de CE para tratamento das complicações da FR. O uso do CE Oral para controle 
da CS foi efetivo no controle dos sintomas. Nos pacientes com CR leve não foi possível 
realizar uma análise fidedigna em relação à resposta ao uso do CE diretamente, pois, 
na maioria dos casos, o paciente fez uso da droga em função de outra complicação da 
doença, neste caso a CS ou Artrite refratária ao tratamento, e a CR não foi objetivamente 
avaliada. Por fim, em síntese, como sugerido por Lemos (2018), a corticoterapia EV 
mostrou-se efetiva para o controle de formas mais graves de CR. 
Além disso, observa-se melhora significativa quanto à IC nos pacientes submetidos à 
corticoterapia EV, como já apresentado em trabalhos similares a este. Por exemplo, 
Torres (2017) submeteu 120 pacientes à corticoterapia EV combinada com a VO 
aplicando o mesmo esquema terapêutico apresentado na seção “Métodos” deste 
trabalho, e obteve quase a totalidade de altas hospitalares de seus pacientes sem 
qualquer evidência de atividade reumática, a maioria na classe funcional I. O autor 
ressalta que o uso do corticosteroide oral teve papel importante em impedir os episódios 
de rebote. 
Dessa maneira, a despeito do N apresentado nesta proposta ser reduzido em relação a 
outros trabalhos disponíveis na literatura, ressalta-se que os resultados sugerem uma 
resposta adequada à terapêutica proposta de acordo com a classificação da CR. No 
entanto, as dificuldades inerentes à trabalhos retrospectivos com base na análise de 
documentação hospitalar e ambulatorial, muitas vezes, tornam a análise de aspectos 
clínicos de resposta à terapêutica empregada subjetiva. O registro inadequado e 
incompleto de informações que seriam necessárias, por exemplo, para graduar a classe 
da IC, ou realizar-se o estudo desses pacientes com base em parâmetros objetivos 
seriados – como ecocardiograma – torna dificultosa a análise dessa evolução clínica. 
Ademais, a análise da resposta clínica à esquemas terapêuticos específicos não é 
viabilizada, por haver grande heterogeneidade no registro desses e incompletude em 
relação ao tempo de uso e desmame do CE. Há um grande espaçamento entre as 
consultas o que prejudica essa supervisão ambulatorialmente. Assim, sugere-se uma 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2461 

 

padronização no registro quando da instituição da corticoterapia nos pacientes com FR, 
de forma geral, apontando-se o motivo do uso do CE, esquema empregado, quanto a 
posologia e orientações relativas ao correto desmame, com acompanhamento em 
exames laboratoriais e de imagem seriados para avaliação objetiva da resposta. Dessa 
forma será possível reunir documentação clínica suficiente para incluir a grande maioria 
dos pacientes que utilizaram CE em SUR em trabalhos posteriores a este e se possa 
ter validação externa dos dados apresentados. 
 
Conclusão 

 
A FR é uma doença que recebe pouca atenção da comunidade médica e sociedade em 
geral, por atingir mormente a população socioeconomicamente desfavorecida. O 
tratamento contínuo com a Benzetacil é eficaz no controle da doença, contudo diversos 
fator sobrepõe-se para que a doença seja subdiagnosticada e subtratada, tais como 
ausência de marcadores laboratoriais específicos, apresentações clínicas atípicas de 
envolvimento articular, baixa disponibilidade de ecodopplercardiograma nas áreas onde 
ele é mais necessário e baixa disponibilidade da medicação e de profissionais de saúde 
que saibam manejar corretamente a doença. Todos estes contribuem para o 
subdiagnóstico desta patologia e somam-se a uma situação de saúde em que recursos 
materiais são escassos e as formas mais graves das suas complicações apresentam-
se frequentemente na população pobre de países subdesenvolvidos ou em 
desenvolvimento, como o Brasil. 
Sabe-se que a depender da terapêutica aplicada, é possível diminuir a sua 
morbimortalidade, sobretudo relacionada à CR, tendo em vista o grande número de 
pacientes que evoluem para este quadro devido à falha terapêutica na profilaxia 
secundária da FR com a Benzetacil. Logo, o quadro apresentado retrata a necessidade 
da criação de programas para estabelecer-se a o combate sistemático à FR no intuito 
de toldar a incidência de suas complicações. 
O correto manejo e o melhor entendimento do quadro clínico apresentado, bem como a 
aplicação de protocolo clínico específico possibilita um melhor prognóstico ao paciente, 
em um contexto em que há uma grande prevalência de apresentações clínicas mais 
graves da doença. 
Neste caso, a partir dos dados obtidos no presente estudo piloto pode-se inferir que a 
corticoterapia mostrou-se eficaz na remissão dos sintomas dos pacientes com FR que 
apresentaram complicações decorrentes da atividade inflamatória. Nos pacientes que 
utilizaram a terapia combinada para tratamento da CR grave e moderada, sem falha 
terapêutica, houve melhora dos sintomas da IC e da CR. 
Para os pacientes que utilizaram o CE oral isoladamente para tratar CS e Artrite os 
esquemas aplicados também lograram êxito na remissão dos sintomas, no entanto, há 
ainda a necessidade de estabelecer-se uma padronização no registro desses dados, 
para viabilizar o estudo objetivo da resposta clínica à terapêutica de acordo com o 
esquema proposto. Dessa forma, poder-se-á estabelecer protocolos clínicos que 
padronizem o uso de CE e beneficiar de forma mais efetiva esta população específica. 
Por tratar-se de um estudo piloto, o mesmo foi importante para se estabeleceram as 
bases iniciais para avaliação da necessidade de padronização no registro desses dados. 
Sendo, a partir deste, possível observar-se as potencialidades e fragilidades no que 
tange ao manejo da corticoterapia nos pacientes em acompanhamento no SUR; e ser 
estabelecidos protocolos clínicos no serviço que sirvam de modelo a nível nacional. 
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Figura 01: fluxograma-resumo do percurso metodológico. 
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APÊNDICE 01: Tabela 01 – Perfil clínico-epidemiológico dos pacientes com Cardite 
Reumática que utilizaram corticosteroides atendidos em Serviço Universitário de 
Referência no período de Maio de 2010 à Março de 2020. 
 

 
APÊNDICE 02: Tabela 02 – Desfecho Clínico dos pacientes submetidos à corticoterapia 
Oral e Combinada e sua Classificação quanto à Categoria Diagnóstica. 
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6.3. APÊNDICE 03: Tabela 03 – Classificação dos treze (13) pacientes que realizaram 
corticoterapia com Metilprednisolona Endovenoso (EV) quanto à Insuficiência Cardíaca 
(IC). 
 

 
APÊNDICE 04: Tabela 04 – Ocorrência de complicações e descompensações durante 
o período de uso do corticoide e cirurgias cardíacas realizadas. 
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ANEXO 01 – Quadro para Categorização da Cardite segundo gravidade. 
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ANEXO 02 - Classificação de Ross modificada de IC em crianças. 
 

 
ANEXO 03 - Estágios de IC para lactentes e crianças elaborada pelo American College 
of Cardiology (ACC) e American Heart Association (AHA). 
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AUTOR: ELISA TORQUATO CARDOSO LOPES 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA CAPACITAÇÃO DO TESTE DO 

CORAÇÃOZINHO PARA O CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DA ÁREA DA 

SAÚDE 

Resumo 

 
Introdução: O Teste do Coraçãozinho é usado na triagem neonatal para detectar 
cardiopatias congênitas críticas, e é realizado em neonatos com 24 a 48 horas de vida, 
e idade gestacional superior a 34 semanas. Para execução adequada, é necessário que 
os profissionais responsáveis estejam habilitados. Objetivos: Avaliar a eficiência de 
capacitação para realização do Teste do Coraçãozinho. Métodos: Estudo quase-
experimental, de grupo único, com 415 estudantes da área da saúde, com 26,5 ± 7,1 
anos de idade, realizado no Rio Grande do Norte, entre 2019 e 2020. Realizou-se um 
questionário antes e depois da capacitação. Empregou-se o programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0 para análise dos dados. Resultados: A 
média de pontuação no questionário aumentou após a intervenção (8,34 ± 1,6 vs. 5,20 
± 1,9) e houve aumento da confiança do participante quanto à realização do 
procedimento (2,92 ± 1,3 vs. 4,37 ± 0,7). Apesar de, antes da capacitação, a média de 
acertos de medicina (6,76 ±1,86) ter sido superior às de enfermagem (5,76 ±1,58) e 
técnico em enfermagem (4,78 ±1,88), após a capacitação não se obteve diferenças 
significativas (8,69 ±1,64 vs. 8,88 ±0,92 vs. 8,15 ±1,62, respectivamente). Conclusão: A 
capacitação se mostrou eficaz para a aquisição de conhecimentos e aumento da 
confiança para realização do exame. Esses achados são importantes para a diligência 
de ações em saúde para habilitação de profissionais e estudantes. 
 
 
Palavras-chave: Oximetria de Pulso. Educação em Saúde. Triagem Neonatal. 

TITLE: THE EFFICIENCY OF PULSE OXIMETRY SCREENING TRAINING FOR 

HEALTH CARE STUDENTS 

Abstract 

Introduction: Pulse oximetry is used in newborn screening to detect critical congenital 
heart diseases, and is performed in neonates aged 24 to 48 hours, and gestational age 
greater than 34 weeks. For proper execution, it is necessary that the responsible 
professionals are qualified. Objectives: To analyze the efficiency of pulse oximetry 
training. Methods: A single group quasi-experimental study, with 415 health care 
students, with 26.5 ± 7.1 years old, carried out in Rio Grande do Norte, between 2019 
and 2020. A multiple-choice questionnaire was distributed before and after training. The 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0 program was used for data 
analysis. Results: The mean score on the questionnaire increased after the intervention 
(8.34 ± 1.6 vs. 5.20 ± 1.9) and there was an increase in the participant's confidence in 
performing the procedure (2.92 ± 1.3 vs. 4.37 ± 0.7). Although, before training, medical 
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students mean number of correct answers (6.76 ± 1.86) was higher than that of nursing 
students (5.76 ± 1.58) and nursing technician students (4.78 ± 1.88), after training, no 
significant differences were obtained (8.69 ± 1.64 vs. 8.88 ± 0.92 vs. 8.15 ± 1.62, 
respectively). Conclusions: Training was shown to be effective for acquiring knowledge 
and increasing confidence to perform the exam. These findings are relevant for the 
development of health care strategies to qualify students and workers. 
 
Keywords: Pulse Oximetry. Health Education. Neonatal Screening. 

Introdução 

As Cardiopatias Congênitas (CC) são compreendidas como alterações na estrutura 
cardíaca e dos grandes vasos causadas por má-formação durante o desenvolvimento 
embrionário. São classificadas em 4 grupos: leves; moderadas; graves; e críticas (CCC), 
sendo estas últimas as mais preocupantes. Desse modo, para a detecção precoce de 
CCC, é importante realizar o Teste do Coraçãozinho (TC) na triagem neonatal, por ser 
um exame rápido, simples e indolor (ALMAWAZINI, 2017). O TC funciona através da 
medição da saturação periférica de oxigênio arterial por espectrofotometria (OSTER et 
al, 2019). No Brasil, a aferição da oximetria de pulso é realizada no membro superior 
direito (pré-ductal) e em qualquer um dos membros inferiores (pós-ductal) em neonatos 
aparentemente saudáveis, com idade gestacional maior que 34 semanas e entre 24 e 
48 horas de vida, antes da alta hospitalar (BRASIL, 2014). Nesse sentido, o TC colabora 
com a detecção precoce de CC, a qual mostra-se essencial na conjuntura de saúde 
atual, pois evita, potencialmente, agravos neurológicos, acidose, parada cardíaca ou 
choque antes da intervenção médica (BRASIL, 2017b). 
Para o Ministério da Saúde, tornou-se evidente a necessidade de habilitação dos 
profissionais de saúde para a execução do TC, com fins de melhorar a linha de cuidado 
materno-infantil, diminuindo as inadequações na assistência aos neonatos (BRASIL, 
2018a; BRASIL, 2018b). No país, estudos em maternidades revelam conhecimento 
superficial acerca do TC, por parte dos profissionais, os quais conhecem alguns 
conceitos teóricos básicos, mas ainda apresentam diversas dificuldades com relação à 
prática do exame (BASTOS, 2017; LACERDA et al, 2016). Em maternidades de alto 
risco do Alagoas, apenas 33,3% dos entrevistados reconheciam o manejo adequado 
dos neonatos frente a resultados positivos ou negativos do teste, e somente, 6,66% 
conheciam completamente o fluxograma do TC adotado pelo Ministério da Saúde 
referentemente a interpretação das saturações de oxigênio obtidas (LACERDA et al, 
2016). Das publicações analisadas, 89,9% a 100% dos profissionais em maternidades 
não haviam participado de nenhuma espécie de curso de capacitação sobre a oximetria 
de pulso (BASTOS, 2017; COSTA et al, 2018), apresentando estes um nível de 
conhecimento significativamente inferior quando comparados àqueles que haviam sido 
capacitados (BASTOS, 2017). Como consequência, os profissionais gastam mais tempo 
na aferição da oximetria e as instituições têm custos mais elevados com materiais e 
equipamentos para a execução do procedimento. Ademais, erros na realização do TC, 
geralmente causados pelo desconhecimento, podem significar atrasos importantes no 
diagnóstico das crianças com CCC, aumentando a potencial morbimortalidade de tais 
doenças (LANNERING et al, 2015). Sob tal perspectiva, o aprimoramento dos 
profissionais nas técnicas de realização do teste é primordial para a diminuição de 
eventuais erros na interpretação dos resultados e no manejo dos recém-nascidos. 
Dessa forma, o objetivo deste estudo consiste em avaliar a eficiência de capacitação 
sobre a realização do TC no desenvolvimento dos conhecimentos necessários para a 
correta aferição da oximetria de pulso e na confiança para execução do procedimento, 
comparando-se o desempenho de estudantes de diferentes cursos da área da saúde. 
Ainda, o estudo permite analisar o nível de conhecimento de cada parcela acadêmica 
antes da capacitação. Por serem capacitações voltadas para os estudantes, 
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aproximam-se ao conceito de Educação na Saúde, o qual consiste em atividades de 
ensino que objetivem a formação para a atuação em saúde, com o intuito de transformar 
práticas profissionais a partir das necessidades reais da população e da conjuntura de 
saúde do país (FALKENBERG et al, 2014). 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo quase-experimental, de grupo único, com pré e pós-testes, 
realizado em 02 universidades públicas, 01 universidade privada e 04 instituições de 
ensino técnico privadas, nos municípios de Natal, Mossoró e Santa Cruz, todos no Rio 
Grande do Norte, no período de agosto de 2019 a julho de 2020. 
Foram realizadas capacitações com estudantes de graduação de medicina e 
enfermagem, e estudantes do curso técnico em enfermagem, para a realização do TC. 
As instituições de ensino, definidas por amostragem não-probabilística por 
acessibilidade, foram convidadas através de carta-convite, e, mediante o aceite, 
disponibilizava-se o formulário virtual para inscrição dos interessados, o qual continha 
perguntas sobre nome, idade, sexo, e ocupação do participante, além de conhecimento 
prévio sobre o TC. 
A intervenção consistia na exposição teórica por meio do uso do programa Microsoft 
PowerPoint 2016, seguida de demonstração prática quanto ao uso do oxímetro em 
bonecos, totalizando 3 horas de apresentação. Os assuntos abordados, baseados em 
revisão de literatura, foram divididos em 5 etapas: (1) anatomia e fisiologia cardíaca; (2) 
CC; (3) legislação a respeito do TC; (4) técnica de aferição da oximetria de pulso, 
abrangendo também o ambiente ideal, a interpretação e o registro correto de resultados; 
(5) exercícios de fixação. Para cada capacitação, havia 5 apresentadores, todos alunos 
de graduação de medicina de 1 universidade pública e de 1 universidade privada do 
estado, que se dividiam de acordo com as etapas acima descritas. 
Antes e depois da intervenção aplicava-se um questionário composto por 10 perguntas 
de múltipla escolha baseadas nos conteúdos abordados na capacitação, para avaliar os 
conhecimentos sobre o TC dos presentes que concordassem com a participação na 
pesquisa. Dessa forma, as questões foram divididas, conceitualmente, em 5 categorias 
de análise (Quadro 1). Todas as questões têm a mesma pontuação e cada questão 
correta vale 01 ponto. Pontuações menores ou iguais a 05 foram consideradas baixas; 
de 06 a 08 foram consideradas intermediárias; e superiores a 08 foram consideradas 
altas, refletindo o nível de conhecimento acerca do TC (BASTOS, 2017; COSTA et al, 
2018). Além disso, o questionário também apresentava uma pergunta a respeito do nível 
de confiança para realização do TC dos participantes, com 5 alternativas de resposta 
de uma escala do tipo Likert (LIKERT, 1932), variando de “sem confiança” até “muito 
confiante”. 
Posteriormente à aplicação final do questionário, houve a distribuição de um folder sobre 
a oximetria de pulso na capacitação, e o envio do certificados de participação para os 
presentes, via e-mail. Após o término das intervenções com estudantes da Universidade 
Federal do estado, foram realizadas práticas supervisionadas da aferição de oximetria 
de pulso com os neonatos da maternidade escola vinculada à universidade. 
Os critérios de elegibilidade para inclusão no estudo foram: indivíduos maiores de 18 
anos; estudantes de graduação de medicina ou enfermagem, ou estudantes do curso 
técnico em enfermagem; que concordassem com a participação na pesquisa; e que 
preencherem ambos pré e pós-testes. 
Para variáveis categóricas, foram descritas as frequências absolutas e relativas, e para 
variáveis numéricas, utilizou-se média e desvio padrão. A análise dos dados coletados 
foi realizada através do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 
versão 20.0. 
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Resultados e Discussões 

 
De 500 participantes da capacitação, 84 responderam apenas o pré-teste, e um era 
menor de 18 anos, totalizando 415 respondentes elegíveis. 
Os participantes da pesquisa, majoritariamente, estudavam no município de Natal/RN 
(83,1%) em instituição de ensino privada (71,6%). A Tabela 1 apresenta o perfil dos 
estudantes por município e setor da instituição vinculada, segundo cada categoria 
acadêmica. 
A maioria dos participantes era do sexo feminino (77,6%), estudante do Curso Técnico 
em Enfermagem (70,8%), e possuía conhecimento prévio sobre o TC (68,9%). A idade 
média total dos participantes foi de 26,5 anos, com desvio padrão de ±7,1. Para os 
estudantes de graduação em medicina, a idade média foi de 26,5 anos, com desvio 
padrão de ± 6,5; para os estudantes de graduação em enfermagem, a idade média foi 
de 25,0 anos, com desvio padrão de ± 5,8; para os estudantes do curso técnico em 
enfermagem, a idade média foi de 26,8 anos, com desvio padrão de ± 7,5. 
As características da amostra total e estratificada por categoria acadêmica estão 
descritas na Tabela 2. 
Tal predominância de mulheres, especificamente nos cursos de nível superior e técnico 
em enfermagem é amplamente corroborada em diversos estudos nacionais. Segundo 
pesquisa de perfil da enfermagem no Brasil realizada pelo COFEN em 2013, 86,2% dos 
enfermeiros e 84,7% dos técnicos e/ou auxiliares de enfermagem eram do sexo feminino 
(DE ENFERMAGEM, 2013). Para OJEDA et al, a construção social dos saberes e 
papéis de gênero transpõe-se, também, para as profissões de cuidado, além de 
sofrerem influência histórica pelas relações hierárquicas entre Medicina e Enfermagem 
(OJEDA et al, 2008). 
A maioria dos estudantes obteve uma pontuação baixa no pré-teste (59,5%), 
especialmente os do nível técnico em Enfermagem (68,7%). Já os graduandos de 
Medicina e Enfermagem obtiveram, majoritariamente, pontuações intermediárias no 
pré-teste (50,9% e 50,0%, respectivamente). 
Tais resultados comparam-se aos obtidos por um estudo sobre o conhecimento de 
profissionais da área da saúde a respeito do TC, realizado em Salvador/BA. Para os 
médicos e enfermeiros, a maioria das pontuações também foi intermediária (52,5% e 
44,8%, respectivamente). No entanto, para os técnicos de enfermagem, a maioria das 
pontuações foi intermediária (50,6%), destoando da frequência obtida para a categoria 
correspondente no presente estudo (BASTOS, 2017). 
Essa dissonância ocorre em razão da incompletude da qualificação de tais estudantes. 
No universo da enfermagem, a socialização profissional é de vital importância para a 
aquisição de conhecimentos e habilidades necessárias para o exercício da profissão, 
além da internalização das normas ocupacionais típicas (MOORE, 1970). 
Porém, no pós-teste, a maioria dos participantes obteve pontuações altas (54,0%), 
incluíndo os estudantes do curso técnico em enfermagem (47,6%), que apresentaram 
uma maioria de pontuações baixas antes da capacitação. Para os graduandos em 
medicina e enfermagem, 65,5% e 72,7% obtiveram pontuações altas no pós-teste, 
respectivamente. 
Percebe-se, então, que a frequência de graduandos de enfermagem com pontuações 
altas, após a capacitação, assemelha-se àquela de enfermeiros obstetras que não 
participaram de curso de capacitação (72%), em estudo realizado com 7 profissionais 
de enfermagem com especialização latu sensu em obstetrícia (COSTA et al, 2018). 
A Figura 1 apresenta a média de pontuações no questionário antes e depois da 
capacitação, de acordo com a categoria acadêmica. 
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Para medicina, a média de acertos no pré-teste foi de 6,76, com desvio padrão de ±1,86; 
para enfermagem, a média de acertos no pré-teste foi de 5,76, com desvio padrão de 
±1,58; e para o curso técnico em enfermagem, a média de acertos no pré-teste foi de 
4,78, com desvio padrão de ±1,88. 
Dessa forma, os estudantes de medicina acertaram, em média, uma questão a mais 
que os de enfermagem, e 2 questões a mais que os do nível técnico em enfermagem. 
Um trabalho realizado em São Paulo com graduandos de Medicina e enfermagem do 
último ano, e profissionais da saúde com mais de 6 meses de experiência na prática de 
realização do TC, apontou resultados similares ao deste estudo, mostrando que o índice 
médio de acertos dos estudantes de medicina (61,15%) foi expressivamente maior que 
o dos estudantes de enfermagem (16,43%), apesar de o ensino sobre o TC estar 
inserido na grade curricular de ambos os cursos (ZANQUETTA, 2020). 
Não obstante, após a capacitação, a média de acertos para medicina foi de 8,69, com 
desvio padrão de ±1,64; a média para enfermagem foi 8,88, com desvio padrão de 
±0,92; e a média para o curso técnico em enfermagem foi 8,15, com desvio padrão de 
±1,62. 
Considerando-se, então, o aumento na média da pontuação do questionário, percebe-
se que a capacitação homogeneizou o nível de conhecimento dos três grupos, 
mostrando-se eficiente para as diferentes categorias acadêmicas. 
A tabela 3 apresenta a frequência de acertos por questão, antes e depois da 
capacitação, da amostra total e estratificada segundo as categorias acadêmicas. 
No pré-teste, as questões menos acertadas foram a 3 e a 5 (18,8% e 33,0%, 
respectivamente), ambas correspondendo ao tópico de CC; enquanto a questão mais 
acertada foi a 10, correspondente ao tópico de registro dos resultados. 
No pós-teste, as questões menos acertadas continuaram sendo a 3 e a 5 (44,6% e 
79,8%, respectivamente), enquanto as questões mais acertadas foram a 6, 7 e 8 (93,3%, 
93,5% e 95,4%), que constituem o tópico de protocolo de aferição da oximetria de pulso. 
Resultados semelhantes foram obtidos em pesquisa sobre o nível de conhecimento 
sobre a oximetria de pulso de profissionais da saúde da área de pediatria, na qual a 
média de acertos nas questões a respeito de conhecimentos práticos (82,7 ± 12,5%) - 
equivalentes aos tópicos de protocolo de aferição da oximetria de pulso, interpretação 
dos resultados e encaminhamento do neonato e registro dos resultados - foi 
expressivamente superior à média de acertos nas questões sobre conhecimentos mais 
teóricos (44,2 ± 21,7%) - mais próximas dos tópicos de legislação do TC e CC (FOUZAS 
et al, 2010). 
Houve maior aumento absoluto na frequência de acertos na questão 7, quando 
compara-se o pré-teste e pós-teste (39,8% vs. 93,5%); e menor aumento absoluto na 
questão 10 (86,7% vs. 89,4%), devido ao número elevado de respondentes que 
acertaram antes da capacitação. 
Em todas as questões, o desempenho dos alunos de cada categoria acadêmica foi 
superior após a capacitação, com exceção do acertos dos estudantes de enfermagem 
na questão 10 (93,9% vs. 92,4%), o qual caiu de maneira pouco expressiva. Nesse caso, 
o estudante que errou a questão apenas no pós-teste marcou a alternativa que indicava 
o registro dos resultados do TC apenas na caderneta de saúde da criança, esquecendo-
se do prontuário. 
Referente à questão 7, que abrange o local de aferição da oximetria de pulso, o estudo 
de COSTA et al (2018) apresenta uma questão muito semelhante, a qual 29% de todos 
os enfermeiros obstetras contemplados acertaram, dado similar ao encontrado no 
presente artigo antes da capacitação (39,8%). 
A Tabela 4 mostra a média e desvio padrão de acerto das questões e do nível de 
confiança para realização do TC dos participantes, pré e pós-intervenção, de acordo 
com o conhecimento prévio sobre o procedimento. 
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No questionário, os estudantes com conhecimento prévio a respeito do tema 
apresentaram uma média de pontuação, em ambos pré e pós-testes, superior aos 
participantes sem conhecimento prévio (5,36 ± 1,9 e 8,46 ± 1,4 vs. 4,83 ± 1,8 e 8,07 ± 
1,8, respectivamente). 
Entretanto, a média do nível de confiança antes e depois da capacitação foi superior no 
grupo sem conhecimento prévio (3,12 ± 1,4 e 4,43 ± 0,7 vs. 2,83 ± 1,3 e 4,35 ± 0,7). No 
geral, a intervenção se mostrou relevante, também, para o aumento da confiança do 
participante quanto à realização do TC (2,92 ± 1,3 vs. 4,37 ± 0,7). 
 
Conclusão 

 
Os dados levantados com o presente estudo explicitam a importância das capacitações 
para realização do TC para estudantes da área da saúde, tendo em vista o inadequado 
nível de conhecimento presente antes da intervenção. 
Desse modo, o modelo de capacitação com exposição teórica e demonstração prática 
em bonecos se mostrou eficaz para o aumento expressivo no desempenho dos 
respondentes no questionário, e na confiança para realizar o procedimento. 
Ainda, apesar de os conhecimentos de graduandos em medicina e enfermagem, e 
estudantes do nível técnico em enfermagem apresentarem, inicialmente, bem distintos, 
considerando as especificidades de cada curso; a intervenção foi eficiente para todos 
os cursos, nivelando o conhecimento dos participantes. 
Outrossim, independente do conhecimento prévio do participante a respeito do tema, 
houve aumento similar no desempenho e nível de confiança após a intervenção, 
mostrando a eficácia da capacitação para ambos os grupos que tiveram ou não contato 
prévio com a temática. 
Tendo em vista algumas falhas específicas no conhecimento que permaneceram 
mesmo após a capacitação, revela-se importante a utilização destes dados, também, 
para aprimoramento das apresentações realizadas, fortalecendo os pontos frágeis e 
permitindo o maior aproveitamento de todos os participantes. 
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TÍTULO: ASSISTÊNCIA INTERPROFISSIONAL AO PACIENTE COM FEBRE 

REUMÁTICA EM SERVIÇO UNIVERSITÁRIO DE REFERÊNCIA: AVALIAÇÃO DE SEU 

IMPACTO E RESULTADOS 

Resumo 

A Febre Reumática é uma doença multissistêmica com alta incidência e prevalênciano 
mundo e no Brasil, que acomete indivíduos geneticamente predispostos,sobretudo, 
pacientes pediátricos. A doença pode evoluir para Cardite ReumáticaCrônica, 
responsável por importante morbimortalidade nos afetados. O tratamentoadequado é 
realizado com a penicilina benzatina. Nesse contexto, o objetivo dessetrabalho é avaliar 
o perfil clínico, assim como a qualidade da profilaxia secundária eda saúde bucal, dos 
pacientes do grupo de apoio. E, além disso, avaliar a importânciado projeto na educação 
médica dos discentes participantes assim como para ocrescimento profissional dos 
docentes e técnicos administrativos integrantes daequipe interprofissional. Ademais, 
objetiva relatar a experiência obtida com ostrabalhos de educação em saúde à distância 
no contexto de pandemia pela COVID-19. Caracterizando-se como um estudo com 
quatro frentes metodológicas, osresultados contemplam do paciente ao discente e ao 
profissional participante e concluia importância da extensão para a Universidade 
Federal e para a comunidade. 
 
Palavras-chave: Febre Reumática. Educação em Saúde. Educação Médica. 

TITLE: INTERPROFESSIONAL ASSISTANCE TO PATIENTS WITH RHEUMATIC 

FEVER IN A UNIVERSITY REFERENCE SERVICE 

Abstract 

Rheumatic Fever is a multisystemic disease with high incidence and prevalence in 
theworld and in Brazil, which affects genetically predisposed individuals, 
especiallypediatric patients. The disease can progress to Chronic Rheumatic 
Carditis,responsible for important morbidity and mortality in those affected. Adequate 
treatmentis carried out with benzathine penicillin. In this context, the objective of this 
work is toassess the clinical profile, as well as the quality of secondary prophylaxis and 
oralhealth, of the patients in the support group. And, in addition, to evaluate the 
importanceof the project in the medical education of the participating students as well as 
for theprofessional growth of teachers and administrative technicians who are part of 
theinterprofessional team. In addition, it aims to report the experience obtained 
withdistance health education works in the context of a pandemic by COVID-
19.Characterized as a study with four methodological fronts, the results include 
thepatient, the student and the participating professional and conclude the importance 
ofextension for the Federal University and for the Community. 
 
Keywords: Rheumatic fever. Health Education. Medical Education. 
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A Febre Reumática (FR) e a Cardite Reumática (CR) persistem comoproblemas de 
saúde significativos nas populações de países em desenvolvimento(DASSEL; RALPH; 
CARAPETIS, 2015). Deflagrada por uma infecção peloStreptococcus B-hemolítico do 
grupo A, a FR pode afetar pacientes geneticamentepredispostos, sendo a faixa etária 
entre 5 e 14 anos de idade a mais acometida. A CRa é a manifestação clínica mais 
relevante, podendo acarretar em sequelas de grandeimpacto para o indivíduo e para a 
sociedade (PEREIRA; BELO; SILVA, 2017).Dentro das valvopatias anatomicamente 
importantes, a FR possui destaquecomo uma das principais causas em países em 
desenvolvimento, destacando-seprincipalmente nas valvopatias mitrais (BELO et al, 
2019). É importante salientar que,segundo Srinath Redd, ex-presidente da “World Heart 
Federation” (WHF), a CR é ummarcador de desigualdade, injustiça social, e abandono 
de inúmeras populaçõesvivendo na pobreza (REMENYL et al, 2013).No tratamento, 
utiliza-se a Penicilina G Benzatina (PGB), utilizada de 21 em21 dias, sendo fármaco 
mais eficaz na prevenção secundária da FR (DINIZ et al,2016).Analisando melhor o 
psicossocial, deve-se salientar que por ser tratar de umadoença crônica, iniciada na 
infância, com um tratamento doloroso e, por vezes, comsequelas persistentes até o fim 
da vida, as consequências psicológicas da doença edo tratamento são várias, curto e 
longo prazo, para a criança e a família. Isso dentrode um contexto já preexistente de 
fragilidade social e econômica, traço característicona FR.Carvalho et al. (2016) aborda, 
na Diretriz Interprofissional de Atenção àCriança e ao Adolescente com FR, como foi 
implementada e sistematizado oatendimento interprofissional ao paciente com FR no 
Hospital da Criança de BrasíliaJosé Alencar, focando principalmente na parte clínica, 
entretanto, ele cita a presençade um grupo de apoio da reumatologia no HCB, com 
periodicidade mensal. Alémdesse acima não foram encontrados na literatura outros 
exemplos de programas deassistência voltado para pacientes com FR.Na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), existe o projeto deextensão da Assistência 
Multiprofissional ao Paciente com FR (AMPFR) desde 2016,5cadastrado na Pró-reitora 
de extensão (PROEX)/ UFRN, tendo passado por muitasmudanças ao longo desses 
anos, entretanto, sempre buscando prestar suporte aopaciente e as famílias 
diagnosticadas no Serviço Universitário de Referência (SUR),conscientizando sobre a 
importância da doença e da correta adesão ao tratamento.No contexto da educação 
médica, o projeto visa atuar em consonância com oprojeto pedagógico e competências 
previstas para os alunos do curso de Medicinadando continuidade aos saberes que os 
alunos da graduação médica obtiveram nasdisciplinas curriculares.Para 2020, o projeto 
almejava iniciar suas atividades no final de março.Contudo, os impactos causados pela 
disseminação da Doença do Coronavirus 2019(COVID-19) mostraram-se de maior 
magnitude que o previsto, assim, foi necessárioexplorar-se outras abordagens para 
assistir essa população. Frente à realidade daquarentena adotada no Brasil, foi 
necessária uma abordagem ampliada para osproblemas enfrentados pelos pacientes, 
uma vez que esse período jamais foravivenciado por eles e precipita uma gama de 
novas dúvidas, sentimentos e demandasbiopsicossociais.Assim, o objetivo desse 
trabalho é avaliar o perfil clínico, assim como aqualidade da profilaxia secundária e da 
saúde bucal, dos pacientes do grupo de apoio.E, além disso, avaliar a importância do 
projeto na educação médica dos discentesparticipantes assim como para o crescimento 
profissional dos docentes e técnicosadministrativos integrantes da equipe 
interprofissional. Por fim, relata a experiênciaobtida com os trabalhos de educação em 
saúde à distância no contexto de pandemiapela COVID-19. Dentro dos objetivos das 
nações, engloba-se: redução dasdesigualdades, saúde e bem estar e educação de 
qualidade. 
 
Metodologia 
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A metodologia geral desse estudo foi dividida em quatro partes por se tratarde diferentes 
técnicas de coleta de dados e diferentes amostras.PARTE I – PARTICIPANTE DO 
GRUPO DE APOIOTrata-se de um estudo quantitativo, de corte transversal, 
prospectivo, tendocomo amostra de conveniência os pacientes com FR e seus 
respectivos responsáveis6atendidos no Ambulatório de Especialidades Pediátricas do 
Hospital UniversitárioOnofre Lopes (HUOL)/ UFRN que frequentaram pelo menos uma 
reunião do GA daAMPFR em SUR de abril a outubro de 2019. Participaram deste estudo 
pacientesacima de 18 anos e responsáveis por pacientes menores de idade com 
diagnósticode FR atendidos no Ambulatório e que frequentaram pelo menos uma 
reunião do GAda AMPFR em SUR de abril à outubro de 2019. CRITÉRIO DE 
EXCLUSÃO: pacientesmenores de idade desacompanhados dos seus responsáveis e 
pessoas que nãocompareceram as reuniões presenciais do GA de abril a outubro de 
2019.Os dados foram coletados através do formulário elaborados pelospesquisadores 
por falta de formulário validado pela literatura que contemple o objetivopretendido. O 
Formulário do Participante do GA (APÊNDICE A) foi aplicado ao fim decada reunião do 
GA e contempla as seguintes variáveis: Dados pessoais doresponsável e do paciente 
com FR (Nome e data de nascimento de nascimento dopaciente, cidade e bairro onde 
mora, nome do responsável presente); Dados clínicosdo paciente com FR (Se tem FR, 
se tem CR e se tem Coréia de Sydenham); Profilaxiasecundária com PGB (Local, 
Hospital ou Unidade Básica de Saúde, onde o pacientefaz aplicação de PGB e 
regularidade do tratamento); Qualidade de Higiene Bucal (Selava os dentes 
diariamente, quantas vezes lava ao dia e o que utiliza). Os dados foramtabulados no 
Excel após cada reunião e analisados de forma geral e descritiva.PARTE II – DISCENTE 
PARTICIPANTE DA AMPFRTrata-se de um estudo qualitativo, de corte transversal, 
prospectivo, tendocomo amostra de conveniência discentes matriculados em Medicina, 
na UFRN ou naUniversidade Potiguar (UNP), participantes da equipe da AMPFR, que 
frequentarampelo menos uma reunião do GA de abril a novembro de 2019. LOCAL DO 
ESTUDO:Ambulatório de Especialidades Pediátricas do HUOL/ UFRN. POPULAÇÃO 
DOESTUDO: discentes de Medicina, matriculados na UFRN ou na UNP, 
quefrequentaram pelo menos uma reunião do GA da AMPFR em SUR de abril a 
novembrode 2019. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO: Foram excluídos dessa análise 
discentes quenão participam como membros da equipe da AMPFR.O Formulário do 
discente participante da AMPFR (APÊNDICE B) foi aplicadode forma online pela 
plataforma Google através formulário online ao fim de cada7reunião do GA e contempla 
as seguintes variáveis: Dados pessoais dos discentes(Nome, Matrícula, período); 
Aprendizados do projeto para o discente (Tópico maisimportante aprendido no GA e 
Importância do GA para a formação médica dodiscente).A tabulação dos dados foi 
realizada no Excel após cada reunião. As respostasdiscursivas foram analisas em bloco 
de ideias e enquadradas em categorias. Asrespostas para o tópico mais aprendido 
foram enquadradas nas seguintes categorias:Significado do projeto para o paciente; 
Complexidade do paciente e do seu contexto;Importância do trabalho em equipe; Não 
sabe responder. Já as respostas referentesa importância na formação acadêmica foram 
enquadradas nas seguintes categorias:Conhecer mais uma doença pouco abordada na 
academia; Compreender o contextovivido pelos pacientes; Desenvolver as habilidades 
de empatia e um olhar maishumanizado; Desenvolver habilidades de comunicação com 
os pacientes; Não saberesponder.PARTE III – DOCENTES E PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE PARTICIPANTESDA AMPFRTrata-se de um estudo qualitativo, de corte 
transversal, retrospectivo, tendocomo amostra de conveniência docentes e técnicos 
administrativos do HUOL/UFRNparticipantes da equipe da AMPFR, que frequentaram 
pelo menos uma reunião do GAde abril a novembro de 2019.LOCAL DO ESTUDO: 
Ambulatório de EspecialidadesPediátricas do HUOL/ UFRN. POPULAÇÃO DO 
ESTUDO: Participaram deste estudodocentes e técnicos administrativos do 
HUOL/UFRN que frequentaram pelo menos umareunião do GA da AMPFR em SUR de 
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abril a novembro de 2019. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO:docentes e técnicos 
administrativos que não participam como membros da equipe da AMPFR.Os dados 
foram coletados através de um formulário elaborado pelospesquisadores por falta de 
formulário validado pela literatura que contemple o objetivopretendido. O formulário dos 
docentes e técnicos administrativos participantes daAMPFR (APÊNDICE C) foi aplicado 
de forma online pela plataforma google equestionava se a participação no GA havia 
acrescentado algo na sua profissão comoprofissional de saúde e/ou como educador e 
qual a justificativa para a resposta dada;além disso perguntava a opinião do profissional 
acerca da importância do GA para ospacientes e seus familiares participantes e para os 
discentes.8Os dados foram tabulados no Excel após cada reunião. As 
respostasdiscursivas foram analisas em bloco de ideias e enquadradas em uma frase 
queresumisse todo o texto.PARTE IV – AÇÕES NA PANDEMIA DA COVID-19Em 
decorrência da pandemia gerada pela COVID-19, optou-se por utilizar umcanal que já 
estava bem estabelecido para comunicação entre os discentesparticipantes do projeto 
e os pacientes com FR e seus familiares: o grupo doWhatsApp e suas redes sociais. 
Com a pandemia e as dúvidas que surgiram, o grupodo WhatsApp, chamado Suporte 
FR (SFR), passou a ser utilizado com maisintensidade e atuação em educação em 
saúde, buscando responder a nova demandae manter o vínculo com os 
participantes.Sendo assim, essa parte da pesquisa relata a experiência dos instrutores 
daAMPFR, atuantes no grupo SFR, visando a manutenção da assistência aos 
pacientescom FR e seus familiares adaptadas ao modo online no período da pandemia 
pelaCOVID-19; bem como os enfrentamentos que surgiram no processo de educação 
emsaúde. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados, assim como a metodologia será dividida em quatro partes parao melhor 
entendimento dos resultados obtidos por cada técnica metodológicautilizada.PARTE I – 
FORMULÁRIO DO PARTICIPANTE DO GRUPO DE APOIONo período de abril a 
outubro de 2019, participaram de ao menos uma reuniãono SUR 22 pessoas, 
caracterizando-se como paciente sozinho, ou paciente comresponsável legal ou 
responsável, ou paciente representado por representante legalou responsável. Para 
cada grupo de pessoas foi entregue um formulário por paciente,considerando-se pra 
amostra o número de formulários preenchidos, entendendo-seque o número de 
participantes foi maior do que o número de formulários preenchidos.As reuniões 
ocorreram na última segunda feira de cada mês do períodopesquisado, excetuando-se 
o mês de julho por falta de participantes presentes,somando um total de seis reuniões. 
Todos que participaram de alguma reuniãoresponderam pelo menos uma vez ao 
formulário.9Ao total foram seis reuniões, cujos temas foram, 
respectivamente:Apresentando as mudanças do grupo e os novos participantes; PGB – 
novasalterações e possíveis efeitos colaterais; A utilização do relaxamento 
muscularvisando a diminuição das dores; Mudanças no processo de aplicação de PGB 
no SUR;Aspectos sociais e direitos do paciente com FR; Roda de conversa: 
discutindodificuldades e aprendizados na rotina das mães de pacientes com FR;Os 
resultados foram divididos de acordo com o tema central de cada tabelade variáveis 
para facilitar a leitura e o entendimento. Tais resultados são apresentadosa seguir:A 
Tabela 1 (APÊNDICE C) apresenta o perfil dos pacientes relacionados aosparticipantes 
do GA. As faixas etárias foram divididas segundo a formula estatísticade raiz quadrada 
de N, destacando-se a faixa etária de 0 a 13 anos, com 63,3%(N=14), o que corrobora 
com a literatura que afirma que as primeiras manifestaçõesda FR predomina entre 5 e 
14 anos (KATZENELLENBOGEN et al, 2017).Importante ressaltar que, apesar de 
poucos, pacientes adultos também fazemparte do projeto. Isso é importante ao se 
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perceber que por se tratar de um projetoligado à cardiologia pediátrica, o acesso aos 
pacientes adultos é limitado. Sendoassim, a presença da faixa etária adulta no grupo de 
apoio torna-se essencial para acomposição de um grupo heterogêneo de diferentes 
vivências, principalmente no quetange à experiência, já que pacientes adultos convivem 
com as dificuldades da doençahá mais tempo.Ainda sobre a Tabela 1 (APÊNDICE C), 
percebe-se a maioria dosdiagnósticos são de FR com CR, com 54,5% (N=12). Esse 
valor não inclui ospacientes que também possuem Coréia de Sydenham somado a 
esses diagnósticos,13,7% (N=3). Juntando ambos os valores, tem-se um N=15, ou seja, 
68,2% dospacientes possuem diagnóstico de CR. Tais números corroboram com a 
preocupaçãoda OMS em associação à Federação Mundial do Coração solicitou a 
redução de 25%dos óbitos por CR até o ano de 2025.Na Tabela 2 (APÊNDICE C) que 
considera a profilaxia secundária com PGBdos pacientes acompanhados, percebe-se 
que a maioria dos pacientesacompanhados pelo AMPFR que frequentam o GA 
possuem uma boa adesão aotratamento, com 76,2% (N=16) afirmando que sempre 
realizaram o tratamento comregularidade. Um outro dado importante considerando cada 
paciente individualmente,10é o fato de que 14,3% (N=3) afirmaram que passaram a 
realizar o tratamento comregularidade após frequentar o GA.Na Tabela 2 (APÊNDICE 
C) pode-se perceber também a importância dapresença de um SUR, pois 63,3%(N=7) 
dos pacientes fazem aplicação da PGB noHUOL por terem um maior vínculo com os 
profissionais do serviço.Na tabela 3 (APÊNDICE C) que avalia a qualidade da higiene 
bucal nota-seque 81,8% (N=9) fazem a escovação dental diária, entretanto a maioria 
escovaapenas 2 ou 3 vezes ao dia e utilizando apenas a escova e a pasta de 
dentes.Segundo a recomendações do MS, cartilha de 2012 sobre saúde bucal infantil, 
éimportante escovar os dentes todos os dias, após cada refeição e também uma 
últimavez antes de dormir, utilizando uma escova, creme dental com flúor e fio 
dental.PARTE II – FORMULÁRIO DO DISCENTE PARTICIPANTE DA AMPFRNo 
período de abril a novembro de 2019, 22 discentes participaram de aomenos uma 
reunião do GA como membros da equipe do projetoAMPFR/PROEX/UFRN de abril a 
novembro de 2019. Para cada discente foi enviadoum formulário online e cada um só 
respondeu o formulário em sua primeira ida ao GA.Os discentes participaram de nove 
reuniões, incluindo as seis da Parte I,entretanto em duas reuniões os participantes não 
compareceram, na de julho e na denovembro. A Tabela 1 (APÊNDICE D) percebe-se 
que a maior parte dos discentesanalisados são da UFRN e são dos primeiros 2 períodos 
do curso de Medicina. Issose deve dar por se tratar de um projeto da UFRN e ao fato 
de que os discentes dosprimeiros períodos têm menos lugares de práticas e por isso 
são mais ligados àextensão. Da amostra total, 17 alunos pertencem aos períodos do 1 
ano médico, com20,0% (N=5) sendo do chamado período 0, que é quando o aluno está 
matriculado nauniversidade, porém suas aulas só iniciaram no semestre 
posterior.Quando questionados sobre o valor mais importante aprendido na reunião 
doGA, 36,0% (N=9) das respostas foram enquadradas na categoria que afirma que 
oganho da percepção do quão complexa é a realidade do paciente é o ponto 
maismarcante e 28,0% (N=7) das respostas foram categorizadas como o entendimento 
deque o GA é bastante significativo para o paciente. Tais respostas direcionam para 
oentendimento de que os discentes analisados se surpreenderam com os 
depoimentos11e desabafos dos pais e pacientes assistidos pelo GA, percebendo que o 
paciente émais do que o diagnóstico dado.Quando questionados sobre a importância 
do projeto para a formação a suaacadêmica, 52,0% (N=13) das respostas foram 
enquadradas em desenvolvimento dehabilidades de empatia e visão mais humanizada 
do paciente, corroborando com aideia surgida com a resposta do item anterior. Isso 
mostra que os discentes dosperíodos iniciais valorizam o contato com o paciente e se 
interessam por projetos queproporcionam o desenvolvimento de habilidades 
importantes na relação médicopaciente.PARTE III – FORMULÁRIO DOS DOCENTES 
E PROFISSIONAIS DESAÚDE PARTICIPANTES DA AMPFRNo período de abril a 
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novembro de 2019, três profissionais participaram deuma reunião do GA como 
palestrantes do projeto AMPFR/PROEX/UFRN de abril anovembro de 2019. 
Posteriormente, foi enviado aos profissionais o formulário emanexo (APÊNDICE C).Ao 
serem questionados se houve acréscimo em suas formações profissionaisna 
participação no GA, 100% respondeu que sim e as suas justificativas podem 
serresumidas em três pontos: Compreensão do contexto vivido pelos 
pacientes;Lapidação de habilidades necessárias para a profissão exercida; 
Aprendizagemacerca de uma doença pouco abordada na academia;Sobre a 
importância do GA para os discentes, as respostas versam sobre aimportância desse 
tipo de participação na formação acadêmica de qualidade, para aformação de um bom 
profissional médico que compreende os seus pacientes.Considerando o impacto do GA 
para os pacientes, os palestrantesenfatizaram a importância de ser ouvido, de ter a 
oportunidade de conversar comoutras pessoas que vivencia a mesma situação, além 
do apoio e do suporte prestadopelo GA.PARTE IV – AÇÕES NO PERÍODO DA 
PANDEMIA PELA COVID-19Em decorrência da pandemia gerada pelo novo 
Coronavírus, o Brasilparalisou a maioria dos serviços considerados não essenciais, 
incluindo as atividadesda universidade. Sendo assim, resolveu-se seguir o projeto de 
forma não presencial,através do SFR.12O grupo do WhatsApp do projeto em 26 de 
setembro de 2017; atualmente há77 participantes sendo 05 instrutores (alunos ou 
profissionais) e 72 pacientes com FRou pais e mães de pacientes.Em relação aos avisos 
acerca da suspensão dos serviços ambulatoriais derotina, as informações foram 
visualizadas por 89,6% (N=69) dos participantes do SFRe foram comentadas nos 
primeiros 30 minutos por 5,2% (N=4) das pessoas. Arepetição da mensagem foi 
realizada dois dias depois e obteve o mesmo número devisualizações; entretanto, com 
relação as reações, foi menor, sendo comentada por3,9% (N=3) dos participantes do 
grupo SFR.Por conseguinte, o bombardeamento de informações sobre o caos 
globaldevido a pandemia, através da mídia, tornou essas mães cada vez mais receosas 
eansiosas, com risco para o desenvolvimento de problemas na saúde mental. Ao 
seconstatar isso, os instrutores do projeto procuraram repassar as 
informaçõesenfatizando o fato de seus filhos participarem do grupo de risco para 
COVID19 demaneira mais tênue em relação aos grupos descritos para a doença 
(obesos,diabéticos, hipertensos, asmáticos), utilizando a ferramenta do acolhimento e 
dodiálogo pelo SFR.Diante do exposto evidencia-se que é essencial que as pessoas 
tenhamacesso à informação de qualidade e sem alarmismos, de modo que 
possamcompreender o cenário atual e não interpretarem de forma catastrófica sintomas 
quepossam vir a apresentar durante o período de quarentena. A desinformação 
geramedo, por isso a população precisa compreender os aspectos mais importantes 
dainfecção pela COVID-19 de forma que também possam entender as medidas que 
vêmsendo tomadas, inclusive a quarentena, e, caso necessário, saiba como solicitar 
ajuda(BROOKS et al; 2020).Outro ponto importante, diz respeito ao conteúdo enviado 
pelas famílias nogrupo neste tempo de isolamento: orações escritas, gifs, imagens com 
textosreligiosos, palavras de conforto e mensagens de voz que retratavam como as 
pessoasestavam se sentindo. Em um momento de ansiedade e medo generalizados, 
umambiente de apoio mútuo, com pessoas abertas ao diálogo, as quais encontram-
seem um contexto semelhante, gera um acolhimento e suporte essencial diante 
docenário vivido.13As informações sobre a rotina ambulatorial eletiva suspensa e 
manutenção doserviço da aplicação da PGB foram continuamente repetidas ao longo 
de trêssemanas no grupo do WhatsApp. Evidenciou-se a mesma quantidade 
devisualizações e reações citadas previamente; apesar disso, diversos participantes 
doSFR continuavam perguntando sobre as mesmas informações que 
estavamconstantemente sendo repassadas. Estudos demonstram que as pessoas não 
leemcom atenção a maioria dos textos em redes sociais, não assimilando, de fato, 
aquelasinformações (BBC NEWS BRASIL, 2019). A partir desta constatação, texto 
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rápidos echamativos foram produzidos, de forma a atrair a atenção dos participantes 
quevisualizavam as conversas do SFR. Mesmo assim, a situação persistiu.Outro ponto 
bastante preocupante foi a percepção de que fake news estavamsendo compartilhadas 
pelos participantes através do SFR. Estudos realizados no atualcontexto chamam 
atenção para o grande potencial maléfico desse tipo de notícia,inclusive um termo 
especifico foi criado: “desinfodemia”. Tal termo foi estabelecidopela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura(Unesco) e refere-se a falta de 
informações que são essenciais em relação a COVID-19 (CORREIO BRAZILIENSE, 
2020).Partindo-se para um contexto específico da FR, os participantes começarama 
relatar medo em frequentar os locais de aplicação de PGB e manifestaram o desejode 
que houvesse um local separado pelo governo do Estado apenas para aplicaçãodo 
medicamento. Por isso, os instrutores do projeto incentivaram os responsáveispelos 
pacientes com FR a entrar em contato com as secretarias do município de Natale do 
Estado Rio Grande do Norte, ressaltando a necessidade de um local seguro paraa 
aplicação da PGB, uma vez que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e asUnidades 
de Pronto Atendimento (UPAS) já estavam sobrecarregas com as questõesrelacionadas 
à pandemia e os hospitais públicos não serem as opções mais indicadaspara aplicação 
eletiva da PGB, por serem centros de atenção secundária/terciária.Entretanto, apesar 
das reclamações terem partido de vários pais, apenas 3,9% (N=3)dos participantes 
relataram ter feito a ligação aos órgãos de saúde; estes relataramnão terem conseguido 
resposta à sua solicitação.Nesse contexto, já se passando mais de um mês relacionado 
às medidasrestritivas, os pais do SFR relatam que a situação está muito mais difícil e 
que nãosaber o que fazer, com depoimentos como: “eu não sei muito como agir por 
que14nossos filhos são de grupo de risco e eu tô sem saber como fazer”. 
Demonstrando,assim, que, a despeito de haver uma organização específica para esses 
pacientes, ainiciativa desses participantes enquanto grupo coeso ainda não é sólida, e 
aassistência a esses pacientes ainda tem déficit por parte das autoridades públicas. 
 
Conclusão 

 
O estudo evidencia que os resultados mais importantes vêm com o impactona vida de 
cada integrante no grupo. Para cada paciente que conseguiu lidar melhorcom a doença, 
para cada responsável que conseguiu lidar melhor com a doença dofilho e o difícil 
tratamento, para cada aluno que adquiriu habilidades devido ao grupoe se tornou um 
aluno melhor e um futuro profissionais mais empático e dedicado aosseus 
pacientes.Como limitação principal pode-se citar a falta de adesão dos 
pacientes,estando relacionada a inúmeros fatores bastante complexos, como a 
dificuldade detransportes do interior do estado para a capital e a baixa condição 
socioeconômica damaioria dos pacientes.Considerando a pandemia pela COVID-19, as 
circunstâncias em que seenquadram a maioria das nações são alarmantes. É 
indiscutível que as populaçõesem situação de vulnerabilidade social e que enfrentam 
situações de adoecimentocrônico estão mais expostas as consequências dessa 
situação. Assim, é pertinentedestacar que, apesar de educação em saúde nesse cenário 
ser bastante desafiadora– principalmente dentro de um contexto no qual inúmeras 
notícias falsas circulamfacilmente e o medo e a incerteza predominam entre as pessoas 
– é importante queexistam iniciativas sólidas que apoiem essas populações.Sendo 
assim, é fundamental o fomento dessas ações para que se trabalhe aomáximo com 
informações de qualidade para a população, e em consonância com osrepasses dos 
órgãos governamentais.O projeto de AMPFR busca as melhores formas de chamar a 
atenção dosparticipantes para esse tipo de comunicação, muito embora seja perceptível 
que amaioria dos envolvidos ainda não está habituada a buscá-las em meios oficiais. 
Porfim, faz-se necessário que os participantes do SFR se percebam como 
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protagonistasde suas trajetórias e unifiquem seus esforços em prol de uma associação 
sólida que15resguarde seus direitos fundamentais e salvaguarde seu acesso à saúde 
pública. 
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APÊNDICE B. FORMULÁRIO DO DISCENTE PARTICIPANTE DA ASSISTÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL AO PACIENTE COM FEBRE REUMÁTICA 
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APÊNDICE C. FORMULÁRIO DOS DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
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TÍTULO: Evolução temporal do estado nutricional antropométrico de idosos 

institucionalizados - 2013 e 2019 

Resumo 

OBJETIVO: analisar a evolução do estado nutricional antropométrico em idosos 
institucionalizados nos anos de 2013 e 2019, segundo tipo de instituição e sexo. 
MÉTODOS: estudo longitudinal, com 63 idosos residentes em quatro ILPI (duas sem 
fins lucrativos e duas com fins lucrativos), que estavam presentes nas duas coletas 
(2013 e 2019). A evolução do estado nutricional foi realizada pela diferença de médias 
do Índice de Massa Corporal. Para verificar o efeito do tempo, foi realizada a análise de 
variância Split-Plot em relação aos dois momentos, considerando sexo, tipo de ILPI e 
estado nutricional antropométrico basal. RESULTADOS: não houve diferença entre as 
médias de IMC nos dois tempos pesquisados. Valores de IMC durante os dois períodos 
não variou conforme tempo, tipo de ILPI e sexo. A população amostral inicial foi de 146 
e reduziu para 63 (43,2%), demonstrando que houve perda de 56,8% da população 
inicial. Esses 43,2%, que continuaram vivos e presentes nas ILPI, não apresentaram 
diferença significativa em relação aos seus valores de IMC. CONCLUSÃO: os indivíduos 
que conseguiram manter o seu estado nutricional antropométrico são os indivíduos que 
sobreviveram durante esses 6 anos. O tipo de ILPI e sexo não tiveram impacto sobre 
os valores de IMC. 
 
Palavras-chave: Índice de massa corpórea; envelhecimento; saúde geriátrica. 

TITLE: Institutionalized elderly's temporal evolution of the anthropometric nutritional 

status - 2013 and 2019 

Abstract 

OBJECTIVE: to analyze the evolution of anthropometric nutritional status in 
institutionalized elderly in the years 2013 and 2019, according to the type of institution 
and sex. METHODS: This is a longitudinal study with 63 people over 60 years old 
residents in four Long-Term Care Institutions for the Elderly - LTCF (two non-profits and 
two for-profits). The evolution of the nutritional status was performed by the difference of 
means of the Body Mass Index. The Split-Plot analysis of variance was performed about 
the two moments to verify the effect of time, considering sex, type of LTCI, and baseline 
anthropometric nutritional status. RESULTS: there was no difference between the BMI 
averages in the two studied times. BMI values during the two periods did not vary 
according to time, type of LTCF, and sex. The initial sample population was 146 and 
decreased to 63 (43.2%), showing that there was a loss of 56.8% of the initial population. 
43.2% who remained alive and present in the LTCF, did not show any significant 
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difference to their BMI values. CONCLUSION: the individuals who managed to maintain 
their anthropometric nutritional status are the individuals who survived these six years. 
The type of LTCI and gender had no impact on BMI values. 
 
Keywords: Body mass index; aging; geriatric health. 

Introdução 

A diminuição da taxa de fecundidade e da taxa de mortalidade acompanhadas do 
aumento da expectativa de vida está fazendo com que a população mundial venha 
envelhecendo rapidamente (HE; GOODKIND; KOWAL, 2016). A população de idosos 
representará um quinto da população mundial projetada para 2050, em torno de 1,9 
bilhão de indivíduos (UN, 2011). No Brasil, o percentual de idosos alcança a 14,3% da 
população geral. As projeções para 2030 é que alcance próximo aos 20% e para 2050 
esse valor já estará por volta dos 30% da população (IBGE, 2016). Diante do rápido 
crescimento da proporção de idosos, relacionado com a elevada expectativa de vida 
faz-se necessária atenção do Estado, dos profissionais de saúde e dos demais 
segmentos da sociedade, com vistas à promoção da qualidade de vida desses 
indivíduos (MELLO; HADDAD; DELLAROZA, 2012). 
As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) surgiram para atender as 
necessidades desses indivíduos e são mantidas pelos idosos e familiares, instituições 
beneficentes e, em ínfima instância, pelo Estado (OLIVEIRA; NOVAES, 2013). A 
crescente busca por essas instituições requer atenção principalmente por parte dos 
profissionais de saúde, visto que o processo de envelhecimento, o qual geralmente está 
associado com doenças preexistentes, pode agravar a fragilidade levando o idoso a um 
declínio funcional devido à dificuldade de adaptação à ILPI (BORGES et al., 2013). 
A funcionalidade e o bem-estar dos idosos estão relacionados com seu padrão 
nutricional, principalmente quando se trata de idosos institucionalizados (GHIMIRES; 
BARAL; CALLAHAN, 2017). A disfunção mais alarmante quando se trata de padrão 
nutricional é a desnutrição, esta causa diversas consequências e dentre elas estão 
redução da função cognitiva, diminuição da massa óssea, alteração da função muscular, 
ocasionando grande impacto nas condições físicas e emocionais (LOPES; SANTOS, 
2015). O estado nutricional antropométrico está diretamente relacionado com a 
condição de saúde de qualquer indivíduo e principalmente das populações de risco, 
entre elas a população idosa (FAZZIO, 2012). As características antropométricas tanto 
individuais quanto de grupos de população são fortes indicadores de futuros problemas 
de saúde como também de comprometimentos funcionais, além de ser possível fazer o 
acompanhamento da evolução do estado nutricional. A antropometria é universalmente 
aplicável por apresentar baixo custo e ser não invasivo. Peso, estatura e o Índice de 
Massa Corpórea (IMC) são bons indicadores de morbilidade e mortalidade (WHO, 
1995). 
A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 283 de 26 de setembro de 2005 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), objetiva a regulação das ILPI a fim de 
padronizar o funcionamento e o monitoramento dos usuários. Essa normativa preconiza 
a avaliação mensal do estado nutricional de todos os residentes, buscando subsidiar 
intervenções precoces no estado nutricional dos idosos. 
Uma vez que se faz necessário o monitoramento do estado nutricional dos residentes 
de maneira longitudinal, é salutar conhecer a evolução temporal do estado nutricional 
antropométrico desses idosos, bem como se o tipo de ILPI está relacionada a esta 
evolução. 
 
Metodologia 
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TIPO DE ESTUDO 
Trata-se de um estudo de coorte aninhado a dois estudos transversais: 1) 
“Envelhecimento humano e saúde - a realidade dos idosos institucionalizados da cidade 
do Natal/RN”, financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do RN, por meio do edital 
003/2011. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (Comitê Central) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo aprovado sob o número do 
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 0290.0.051.000-11, parecer 
número 308/2012. 2) “Perfil antropométrico e de consumo alimentar de idosos 
institucionalizados: desenvolvimento e validação de métodos de estimativa”. O projeto 
foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUOL/UFRN, sob registro do CAAE, 
número 84319418.5.0000.5292, parecer, número 2.731.187/2018. 
POPULAÇÃO ESTUDADA 
Para este recorte foram consideradas as amostras de quatro ILPI, sendo a linha de base 
(2013) composta por idosos residentes em Natal-RN, sendo duas com fins lucrativos e 
duas sem fins lucrativos, as quais estavam cadastradas na Coordenadoria de Vigilância 
Sanitária (COVISA) do município. Os participantes observados eram de ambos os 
sexos, com idade de 60 anos ou superior. Foi realizado um levantamento sobre quem e 
quantos eram os idosos que possuíam informações antropométricas em 2013 e em 
2019. Verificou-se que o total correspondeu a 63 indivíduos. 
PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 
A coleta de dados antropométricos se deu da mesma forma nos períodos distintos, com 
auxílio de equipe previamente capacitada a fim de minimizar os erros da coleta. As 
medidas antropométricas têm como base a metodologia aplicada por Lima et al. (2016). 
VARIÁVEIS DO ESTUDO 
A variável dependente do estudo foi o Índice de Massa Corporal (IMC), em sua natureza 
quantitativa contínua. Foi calculado a partir da fórmula "IMC= Peso (kg)/Estatura (m²)", 
sendo utilizado o peso e estatura real; ou o peso real e a estatura estimada. Para 
comparar o Estado Nutricional Antropométrico dos idosos residentes nos anos de 2013 
e 2019, utilizou-se a classificação do IMC, segundo os pontos de corte preconizados por 
LIPSCHITZ (1994). As variáveis independentes foram sexo (masculino e feminino), 
idade (60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 anos e mais) e tipo de instituição (com e sem 
fins lucrativos). 
ANÁLISE DE DADOS 
Os dados foram analisados por meio do software IBM® SPSS® versão 23 para Microsoft 
Windows®. Foi realizada a caracterização da população do estudo por meio da média 
e desvio padrão para as variáveis quantitativas e por frequência absoluta e percentual 
para a classificação do estado nutricional. Os dados foram estratificados por sexo e tipo 
de ILPI. Realizou-se teste t-Student para amostras em pares para identificar se havia 
diferença estatisticamente significativa entre as variáveis quantitativas em função do 
sexo e tipo de ILPI. O efeito do tempo foi testado pela análise de variância Split-Plot 
com IMC como variável quantitativa contínua para os dois momentos (2013 e 2019) e 
utilizou-se como fatores o sexo, o tipo de ILPI e o estado nutricional basal. O efeito da 
interação foi avaliado pelo Lambda de Wilks. Este teste avalia se a evolução ao longo 
do tempo entre os fatores é significativa. O tamanho do efeito é avaliado pelo Eta parcial 
quadrado, em que de 0,01 a 0,06 é pequeno; de 0,07 a 0,12, é médio; e igual ou maior 
que 0,13 é grande. Realizou-se plotagem das médias de IMC em 2013 e 2019. Foi 
adotado como valor de significância 5% para todas as análises. 
 
Resultados e Discussões 
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Durante o primeiro momento da coleta de dados da pesquisa (T1) foram avaliados 147 
indivíduos. No segundo momento (T2), houve perda de 84 indivíduos resultando em 63 
idosos avaliados nos dois momentos. Por ser um estudo longitudinal, a análise foi 
realizada com os 63 indivíduos. Considerando as características demográficas e 
socioeconômicas da população estudada, verificamos que a maior parte da população 
encontrava-se em ILPI sem fins lucrativos (81%, n=51), com maior frequência do sexo 
feminino (77,8%), e faixa etária de 60 a 69 anos de 14,3%, 70 a 79 anos, 38,1% e de 
80 anos e mais, 47,6%. A faixa de idade com maior prevalência foi a de 80 anos e mais. 
O número amostral feminino foi expressivamente maior que o masculino, o que 
corrobora com outros estudos nessa área (DAMO et al., 2018; LIMA et al., 2017; 
PEREIRA; SPYRIDES; ANDRADE, 2016). Essa quantidade maior de mulheres que 
homens pode estar associada à questão do homem que durante sua vida não costuma 
procurar a atenção primária à saúde, deixando pra procurar apenas em situações mais 
graves (YOSHIDA; ANDRADE, 2016). Outros fatores associados como o etilismo e o 
tabagismo também estão relacionados com a masculinidade, principalmente devido 
atos de socialização, acarretando em piora no quadro de doenças crônicas não 
transmissíveis, dos quais os homens apresentam maior taxa de mortalidade comparada 
com mulheres(MALTA et al., 2014; YOSHIDA; ANDRADE, 2016). 
Verificamos que as médias de Peso (56,4 kg; DP=14,1), IMC (24,8 kg/m2; DP=5,8) e 
perímetro da panturrilha (31,4cm; DP=5,8) não diferiram entre o momento 1 e o 
momento 2 (55,9kg, DP=16,2, p=0649; 24,6kg/m2, DP= 6,6, p=0,621; 30,9cm, DP=6,7, 
p=0,480; respectivamente). Além disso, verificou-se que a proporção de idosos com 
magreza aumentou e a com excesso de peso, diminuiu, porém não demonstrou 
diferença significativa. 
Tabela 1: Classificação do IMC nas duas etapas do estudo. 
ENA                                         Etapa 1                                Etapa 2 
                                     Fi   Fp          IC 95%                   Fi  Fp        IC 95% 
Magreza                        20  31,7   20,6% - 44,7%           22  34,9  23,3% - 48,0% 
Eutrofia                         23  36,5   24,7% - 49,6%           23  36,5  24,7% - 49,6% 
Excesso de peso             20  31,7  20,6% - 44,7%            18  28,6  17,9% - 41,3% 
ENA: Estado Nutricional Antropométrico; Fi: frequência absoluta; Fp: frequência relativa; 
IC 95%: intervalo de confiança de 95% das proporções. 
  
A análise dos dados permitiu identificar uma manutenção do estado nutricional ao longo 
dos seis anos (de 2013 a 2019) por não haver diferença entre os valores médios de 
IMC, e na classificação do estado nutricional por meio do IMC demonstrados na tabela 
1. Esse é um resultado que, em uma análise preliminar, surpreende, haja vista que se 
espera uma redução do IMC em indivíduos idosos ao longo dos anos, sobretudo nos 
institucionalizados (OLIVEIRA et al., 2014; PEREIRA; SPYRIDES; ANDRADE, 2016; 
SILVÉRIO et al., 2017). 
Quando se comparou o estado nutricional antropométrico dos anos de 2013 e 2019, 
observou-se que dos 20 idosos que apresentavam magreza em 2013, 5 apresentaram 
eutrofia e 1 excesso de peso em 2019, os outros 14 permaneceram no mesmo estado 
nutricional. Dos 23 que apresentaram eutrofia em 2013, 8 estavam com magreza e 2 
com excesso de peso em 2019, os outros 13 permaneceram no mesmo estado. Dos 20 
que apresentaram excesso de peso em 2013, 5 ficaram eutróficos em 2019, os outros 
15 permaneceram no mesmo estado nutricional. 
Avaliando-se a evolução do IMC ao longo dos anos de 2013 e 2019 não se observaram 
diferenças entre as médias. Houve uma tendência de interação entre a evolução do 
tempo e o sexo, com tamanho do efeito insignificante (Eta parcial quadrado = 0,006) e 
residir em ILPI com e sem fins lucrativos, com tamanho do efeito pequeno (Eta parcial 
quadrado = 0,023). No entanto, destaca-se que não se pode considerar a significância 
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da evolução no tempo e tamanho do efeito, uma vez que não houve homogeneidade 
das matrizes de covariâncias. 
A partir do gráfico SPANOVA foi possível identificar que dentre os idosos que 
apresentaram eutrofia em 2013, os valores médios de IMC apresentaram tendência de 
redução em 2019. Para aqueles que apresentavam magreza em 2013, os valores de 
IMC apresentaram tendência de aumento em 2019. Destaca-se que não houve 
interação entre as médias de IMC nos dois tempos pesquisados, o que significa que ao 
longo do tempo os valores de IMC não diferiram em relação ao estado nutricional 
antropométrico observado em 2013. A dinâmica da variação do estado nutricional pôde 
ser identificada. Percebe-se uma associação estatisticamente significativa entre as 
classificações do IMC da linha basal e atual. Nesse sentido, observou-se que a 
preponderância é de manutenção do estado nutricional basal. A SPANOVA também 
identificou a ausência de interação temporal no estado nutricional. Pode-se afirmar, 
portanto, que o IMC dos avaliados durante os dois períodos de coleta de dados não 
variou conforme tempo segundo tipo de ILPI e sexo. 
Considerando-se o estado nutricional segundo o IMC dos idosos presentes na linha 
basal e ausentes na segunda coleta de dados observamos que 54,8% (n=46) tinham 
magreza; 25,0% (n=21), eutrofia, e 20,2% (n=17), excesso de peso. A população 
amostral inicial foi de 146 e reduziu na segunda etapa para 63 (43,2%) houve perda de 
56,8% da população inicial. Esses 43,2%, que continuam vivos e presentes nas 
instituições participantes, não apresentaram diferença significativa em relação aos seus 
valores do estado nutricional antropométrico, o que nos leva a acreditar que o principal 
fator por esses indivíduos continuarem vivos é justamente por manterem seu estado 
nutricional. Seguindo essa linha de pensamento nos leva a crer que a perda amostral 
(56,8%) provavelmente ocasionada pelo falecimento desses indivíduos, pode ter sido 
justamente esses que apresentaram diferença significativa do seu estado nutricional 
antropométrico (OLIVEIRA et al., 2014). 
Muito embora o óbito não seja o único motivo de saída de um idoso de uma ILPI, esta 
foi a principal causa, já evidenciado em estudo anterior (OLIVEIRA et al., 2014). Com 
esse dado, observa-se que mais da metade dos idosos que não estão presentes na 
segunda coleta estavam com déficits nutricionais antropométricos. Esse resultado 
corrobora com outros achados na literatura que dizem que o baixo peso está associado 
fortemente à mortalidade em idosos, devido piora no prognóstico para agravos da saúde 
(SEGUNDO et al., 2018). O presente estudo, portanto, traz mais uma evidência da 
necessidade de manutenção e até mesmo da evolução do estado nutricional em idosos 
institucionalizados. Essa manutenção se dá por meio do aporte adequado de macro e 
micronutrientes; por meio da avaliação sistemática do estado nutricional, a fim de 
identificar alterações precoces que possam levar os idosos a déficits nutricionais e; por 
meio da ação do Estado na figura dos órgãos de Vigilância Sanitária, os quais têm por 
atribuição fiscalizar as ILPI no sentido de identificar se estão realizando a avaliação do 
estado nutricional dos mesmos (ANVISA, 2005). 
Quanto aos participantes do estudo durante o segundo momento, a maior parte são de 
ILPI sem fins lucrativos. Não se observaram diferenças entre médias de IMC segundo 
residir em ILPI. Isto muito provavelmente está relacionado ao processo de 
institucionalização do idoso. Desde a implantação da Política Nacional do Idoso e o 
aprimoramento das ILPI, as instituições tornaram-se uma alternativa válida para o bem 
estar do idoso, já que em sua maioria pode-se contar com equipe multidisciplinar, sendo 
assim o idoso usufrui de uma assistência que não receberia em seu âmbito familiar 
(CAMARANO; BARBOSA, 2016; DUTRA et al., 2016). 
Dentre as limitações do presente estudo pode-se elencar a ausência de informações 
quanto aos motivos que levaram os idosos que não estão presentes nas ILPI na 
segunda coleta a saírem das instituições; e a ausência de avaliações sistemáticas ao 
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longo desses seis anos que dividem a linha basal da atual, pois possibilitariam identificar 
a relação entre a mortalidade e o estado nutricional com melhor eficiência. 
É importante ressaltar que até a presente data não foi localizado um estudo de evolução 
do estado nutricional antropométrico intrapessoal de idosos institucionalizados e eram 
dados que careciam na literatura, porém ainda há muito a ser explorado. Novos estudos 
podem ser elaborados a fim de analisar o quadro do paciente fazendo um 
acompanhamento periódico em uma menor escala de tempo. 
 
Conclusão 

 
Os indivíduos que conseguiram manter o seu estado nutricional antropométrico são os 
indivíduos que sobreviveram durante esses 6 anos. Os resultados deste estudo 
sugerem que devem ser feitos esforços para que idosos residentes de ILPI mantenham 
estáveis o seu peso corporal, assim como a importância da instituição de fazer o 
acompanhamento periodicamente. O tipo de ILPI e sexo não tiveram impacto sobre os 
valores de IMC. 
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Características demográficas e socioeconômicas 
 

 
Estatística descritiva referente às variáveis antropométricas 
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Classificação do IMC nas duas etapas do estudo 
 

 
Comparação do Estado Nutricional Antropométrico de idosos residentes em ILPI em 
2013 e 2019 
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Evolução do IMC (T1 e T2) com n amostral, média, desvio padrão, p-valor e Eta parcial 
quadrado quanto ao tipo de ILPI, sexo e estado nutricional antropométrico basal (2013) 
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Médias marginais estimadas do IMC entre os dois momentos (2013 e 2019) do estudo 
 

 
Avaliação do Estado Nutricional por meio do IMC dos idosos presentes na linha basal e 
ausentes na segunda coleta de dados 
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TÍTULO: Perfil de usuários com Doenças Crônicas não Transmissíveis no contexto da 

Atenção Primária à Saúde. 

Resumo 

 
O acelerado envelhecimento vivenciado pelo Brasil proporciona mudanças no perfil 
epidemiológico e de morbimortalidade da população, evidenciado pelo aumento 
considerável das doenças crônicas não transmissíveis, apresentando-se como 
destaque no contexto da assistência à saúde. Objetivou-se caracterizar os usuários 
acometidos por doenças crônicas não transmissíveis quanto aos fatores 
socioeconômicos e de saúde. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com 
abordagem quantitativa, realizado em uma Unidade de Saúde da Família em Natal/RN. 
A pesquisa está em fase de conclusão e, com base no total da amostra, identificou-se 
que a maioria dos usuários se autodenominam pardos, do sexo feminino, possuem 
ensino fundamental incompleto e renda superior a um salário mínimo; quanto às 
doenças referidas, a Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus, aparecem entre as de 
maior prevalência, sendo que, a maior parte desses usuários recebem os medicamentos 
gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Nesse contexto, percebe-se a importância 
de um estudo sobre o perfil epidemiológico dessa população, de maneira que possibilite 
o acompanhamento dos usuários e seus comportamentos de risco. Ressalta-se, que a 
realização de estratégias de promoção à saúde e prevenção de doenças na atenção 
primária à saúde, possam contribuir para o monitoramento dessas doenças e de suas 
implicações, e de alguma forma, subsidiar estratégias que minimizem barreiras e/ou 
dificuldades que impactem essa realidade. 
 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Doenças não Transmissíveis; Perfil de 

Saúde. 

TITLE: PROFILE OF USERS WITH NONCOMMUNICABLE DISEASES IN THE 

CONTEXT OF PRIMARY HEALTH CARE 

Abstract 

 
The accelerated aging experienced by Brazil provides changes in the epidemiological 
and morbidity and mortality profile of the population, evidenced by the considerable 
increase in Noncommunicable Diseases, presenting itself as a highlight in the context of 
health care. The objective was to characterize users affected by Noncommunicable 
Diseases regarding socioeconomic and health factors. This is a descriptive and 
exploratory study, with a quantitative approach, carried out in one Family Health Unit in 
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Natal/RN. The research is nearing completion and, based on the total sample, it was 
identified that most users call themselves brown, female, have incomplete elementary 
education and income above one minimum wage; as for the aforementioned diseases, 
Hypertension and Diabetes Mellitus, appear among the most prevalent, and most of 
these users receive their medication free of charge through the Unified Health System. 
In this context, the importance of a study on the epidemiological profile of this population 
is perceived, in a way that allows the monitoring of users and their risk behaviors. It is 
emphasized that the implementation of health promotion and disease prevention 
strategies in primary health care, can contribute to the monitoring of these diseases and 
their implications, and in some way, subsidize strategies that minimize barriers and/or 
difficulties that impact this reality. 
 
 
Keywords: Primary Health Care; Noncommunicable Diseases; Health Profile. 

Introdução 

O Brasil passa por um processo de transformação de sua população, decorrente de uma 
transição demográfica e epidemiológica causadas pela diminuição das taxas de 
fecundidade e aumento da expectativa de vida (SIMÃO, et al., 2019). Ou seja, a 
população brasileira vivencia um acelerado processo de envelhecimento. Para grande 
parte dos países desenvolvidos, considera-se idoso aquele indivíduo a partir de 65 anos 
de idade, enquanto que, para alguns países em desenvolvimento como o Brasil, se 
reduz esse limite de idade para 60 anos (RIGO; GARBIN; RODRIGUES; MENEZES-
JÚNIOR; PARANHOS; BARELLI, 2017). 
No ano de 2002 o país apresentava 14 milhões de idosos com projeções de 32 milhões 
de indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos para o ano de 2020 (VERAS; 
OLIVEIRA, 2018). De tal modo que em um curto intervalo de tempo, o Brasil passou de 
um perfil de mortalidade típico de uma população jovem para uma população 
caracterizada por doenças complicadas que exigem maior demanda do sistema de 
saúde. Ou seja, o novo cenário populacional acarretou alterações significativas no 
quadro de morbimortalidade, com o predomínio das doenças crônicas em detrimento 
das doenças infectocontagiosas (SCHENKER; COSTA, 2019). 
Nesse âmbito, observa-se a prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT). As DCNT são definidas como sendo aquelas que não tem origem infeciosa, 
possuem curso longo e associam-se as limitações e incapacidades. Figuram como 
exemplos, as doenças do sistema cardiovascular, respiratórias, Diabetes Mellitus e 
neoplasias. Tais doenças, correspondem a maioria das causas de morte que acontecem 
anualmente, sobretudo, em países de baixa renda (MALTA, et al., 2015). 
Consequentemente representam grande parte dos custos relacionados a assistência no 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
Destaca-se que, no âmbito da prevenção e cuidados de condições crônicas, a Atenção 
Primária à Saúde (APS) atua como porta de entrada dos serviços de atenção à saúde, 
com a garantia de uma assistência integral e continuada a todos os seus usuários 
(SCHENKER; COSTA, 2019). Porém, percebe-se a necessidade de readequação do 
sistema de saúde de modo a garantir a manutenção e qualidade do estado de saúde da 
população frente à essas alterações do perfil de morbimortalidade. 
Daí, a importância de estudos sobre DCNT como instrumento de avaliação das 
necessidades de saúde da população, além de servir de subsídio para mudanças e 
readequações de políticas públicas. A caracterização da população é dada entre a 
prevalência de fatores de risco e acometimento de agravos crônicos. Para tanto, é 
fundamental correlacionar se os fatores socioeconômicos e de saúde, estão associados 
ao acometimento de morbidades crônicas na população (CRUZ et al., 2017). Dessa 
forma, intervindo nos fatores de risco, haverá redução no número de agravos e mortes. 
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Diante do exposto, o objetivo desse estudo é caracterizar os usuários acometidos por 
doenças crônicas não transmissíveis quanto aos fatores socioeconômicos e de saúde. 
  
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e de abordagem quantitativa. 
O local do estudo foi a área adscrita da Unidade Básica de Saúde da Família-II de Felipe 
Camarão (UBSF-II). A unidade de saúde referida, localiza-se na região do Distrito 
Sanitário Oeste, escolhida pelo fato de ser uma região periurbana em franco processo 
de urbanização, povoada nos idos de 1970, por emigrantes de regiões rurais de todo o 
Estado, do Rio Grande do Norte. 
A escolha da área deveu-se, ao fato de ser um bairro grande, com uma população em 
torno de 110 mil habitantes, localizado em uma região periurbana de Natal, e 44 anos 
de existência. Parte dessa população, já apresenta indicativos altos para idades acima 
de 60 anos e uma população adulta em fase reprodutiva de trabalho, com altos índices 
de desemprego e criminalidade, com níveis baixos de escolaridade e renda. 
A amostra foi do tipo intencional e incluiu os indivíduos acometidos por DCNT, 
vinculados a UBSF-II, residentes em área adscrita, com idade maior de 18 anos e que 
ele ou o responsável, tivessem condições cognitivas para manter diálogo e articular 
ideias. Para definição da amostra, utilizou-se a fórmula do dimensionamento 
populacional de Barbetta (2003), com um intervalo de confiança de 95%; para uma 
população de 1158 usuários cadastrados na UBS, acometidos com doenças crônicas 
não transmissíveis, chegou-se a uma mostra total de 289 pessoas. 
Esse estudo, atendeu as exigências da Portaria GM/MS, de nº. 466/2012, que 
regulamenta as normas para o desenvolvimento de pesquisas com seres humanos, e 
teve parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN, tendo feito o uso do 
Termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com todos os participantes do 
estudo. 
O contato inicial com os participantes, foi feito com o apoio das enfermeiras da Unidade; 
a priori, todos os pacientes com DCNT foram listados, sendo a coleta dos dados 
realizada na sala de espera da UBS, enquanto aguardava algum atendimento de saúde, 
e algumas vezes no próprio domicílio do usuário, nesse caso, com planejamento prévio 
da Unidade e apoio de familiares. 
Foi aplicado um questionário, já testado e elaborado por Santos (2016), baseado na 
proposta de Mendes (2012), orientado pelas diretrizes e normas do Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2013) no que diz respeito a atenção de usuários com DCNT na atenção 
primária de saúde. 
Os dados coletados para identificar o perfil dos usuários com DCNT foram compilados, 
tabulados e organizados para serem analisados no programa Statistical Package for 
Social Science (SPSS) versão 20.0. As variáveis pesquisadas referem-se as 
socioeconômicas (raça/cor, estado civil, gênero, religião, profissão, escolaridade, renda 
e condições de moradia) e variáveis clínicas e de atendimento dos serviços de saúde 
(doença crônica, doenças associadas, acompanhamento pela UBS, cadastramento em 
farmácia popular/farmácia da UBS, plano de saúde e internações.) 
Após o tratamento dos dados, realizou-se uma avaliação a partir de uma estatística 
descritiva, com cálculo das frequências relativas e absolutas, apresentadas através de 
tabelas. 
A pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer de número 
3.002.347 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 
94030518.5.0000.5 
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Resultados e Discussões 

 
A pesquisa encontra-se em seu desenvolvimento final, atingindo um total em torno de 
80 pessoas com DCNT, já entrevistadas; destas, a maioria são pardas (53,8%), casados 
(35,8%), do gênero feminino (87,5%), com religião católica (62,5%), tendo como 
profissão empregada doméstica ou diarista (25,0%), escolaridade ensino fundamental 
incompleto (62,6%) e renda maior a um salário mínimo (51,3%). Com relação as 
características de moradia, a maior parte referiu morar em casa própria (86,3%), com 
saneamento básico (65%), energia elétrica (100%) e água encanada (100%), como 
apresentado na tabela 1 (em anexo). 
Sobre a caracterização das doenças referidas pelos adultos entrevistados, os resultados 
parciais desse estudo já indicam a alta prevalência da hipertensão arterial sistêmica 
(73,8%) e do diabetes mellitus (16,2%), conforme demonstra a tabela 02 (em anexo). 
Sabe-se que, as DCNT são doenças que interferem fortemente na qualidade de vida 
dos indivíduos e no sistema de saúde. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
constituem um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. De acordo com a 
Gouveia et al., as DCNT foram responsáveis por mais da metade das mortes ocorridas 
no Brasil no ano de 2017. 
Nessa perspectiva, em 2011, o Brasil lançou mão do Plano de Ações Estratégicas para 
o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil (2011-2022), 
onde por meio de ações de promoção, estratégias para redução de fatores de risco e 
suporte para tratamento de doenças, se objetiva reduzir a taxa de mortalidade 
prematura (CONFORTIN, 2019). 
Tal dificuldade pode ser observada quando analisado o perfil dos indivíduos acometidos 
por esse conjunto de doenças. Porque, embora englobem todas as camadas 
socioeconômicas, atingem mais fortemente a grupos populacionais mais vulneráveis, 
como pessoas de baixa renda, baixo grau de escolaridade e idosos (MALTA et al., 
2014). Segundo Malta et al. (2017, p. 9s), “no Brasil, muitas doenças crônicas 
apresentam gradiente social que cresce na direção dos segmentos socialmente mais 
vulneráveis, como observado neste estudo”. 
Assim, no tocante a variável escolaridade, percebe-se que a maioria dos usuários 
entrevistados possuíam ensino fundamental incompleto. Resultados semelhantes foram 
encontrados por Silva et al., (2020), no qual maioria dos indivíduos pesquisados 
possuíam ensino médio (30,3%), seguido de ensino fundamental (25,6%). Esses 
achados podem estar relacionados ao fato de que baixos níveis de escolaridade 
prejudicam a prevenção de DCNT e seus fatores de risco. Para Sato et al., (2017), o 
alto nível de escolaridade é um fator importante para prevenção de DCNT, uma vez que 
as pessoas tendem a seguir uma dieta mais saudável, diminuir o uso do tabaco, realizar 
mais atividades físicas. 
O estudo apontou que o gênero feminino, correspondente a 87,5% dos entrevistados, 
possui diagnóstico de alguma DCNT. Tal prevalência é corroborada pela literatura, que 
também aponta que as doenças crônicas foram encontradas principalmente nas 
mulheres. Segundo estudos, esse fato pode estar relacionado ao fato de uma maior 
utilização dos serviços de saúde por elas., assim como pelo fato de a mulher ter uma 
maior percepção em relação aos sinais e sintomas das doenças e, por consequência, 
maior procura por serviços de saúde, médicos, exames, entre outros (MALTA et al., 
2017; BARROS et al., 2011; MALTA et al., 2020). 
Referente a cor, estudo realizado por Melo et al., (2019) observou uma maior 
prevalência de DCNT entre indivíduos da raça parda (57,4%). A prevalência é 
semelhante a apontada por este estudo quando comparadas as características 
socioeconômicas. Tal fato pode ter associação as semelhanças das características 
populacionais onde foram realizadas as coletas de dados. 
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Em um estudo transversal nacional publicado com a finalidade de observar as 
características dos usuários da Atenção Primária no Brasil, foi observado que a maioria 
dos usuários em do sexo feminino, de etnia parda, casada ou em união estável, sem 
plano de saúde, com classificação social C e somente com ensino fundamental (GUIBU 
et al., 2017). Quando comparado, percebem-se semelhanças no perfil socioeconômico 
evidenciado na pesquisa com usuários acometidos por DCNT de que trata esse estudo. 
No que se refere a caracterização das doenças referidas e do atendimento dos serviços 
de saúde, as informações são apresentadas na tabela 2 (em anexo). A DCNT mais 
citada foi a hipertensão (73,8%), associada a Diabetes (37,5%). A maioria dos indivíduos 
pesquisados, afirmou ser acompanhado pela UBS (91,2), ter cadastro em farmácia 
popular/farmácia da UBS (85,1%), não possuir plano de saúde (93,8%) e nunca ter 
internado pela DCNT (68,8%). 
Configuram como as DCNT mais prevalentes: doenças cardiovasculares, câncer, 
Diabetes Mellitus e doenças respiratórias crônicas. Sendo elas responsáveis por mais 
da metade de todas as mortes no mundo. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 
como aponta MALTA, revelam que quase metade da população declara estar acometido 
por, pelo menos, uma DNCT (Malta et al., 2020). Sendo a Hipertensão Arterial a 
condição mais citada. Essa doença é caracterizada pelos níveis pressóricos 
sustentados acima do padrão de normalidade da pressão arterial e geralmente está 
associada a alterações funcionais de órgãos e/ou alterações metabólicas (FRANCISCO 
et al., 2018). 
O Diabetes Mellitus, por sua vez, corresponde a um conjunto de alterações metabólicas 
decorrentes de problemas na ação e/ou secreção de insulina. Em consequência há uma 
hiperglicemia sérica que, quando não tratada, pode provocar complicações agudas ou 
crônicas no sistema cardiovascular, renal e neurológico. Quando associadas, essas 
duas condições apresentam maiores riscos para o desenvolvimento de doença renal, 
doença cardíaca coronariana, insuficiência cardíaca e acidente vascular encefálico 
(FRANCISCO et al., 2018). 
A dificuldade de acesso aos serviços de saúde para a população pesquisada não se 
configura como um fator de risco importante, uma vez que 91,2% da amostra faz 
acompanhamento na Unidade Básica de Saúde, bem como 85,1% tem acesso aos 
medicamentos por meio da própria unidade de atendimento ou por intermédio de 
Farmácias Populares. Oliveira et al., (2016), ao analisar o acesso ao medicamento para 
tratamento de doenças crônicas, constata que 94,3% da amostra também possuem 
acesso a medicamentos de maneira gratuita. 
No entanto, a OMS destaca a dificuldade de acesso e utilização dos serviços de saúde 
como sendo a principal barreira para o enfrentamento das DNCT. Aponta ainda outros 
fatores como tabagismo, alimentação, consumo demasiado de álcool e falta de prática 
de exercícios físicos. 
Diante do exposto, então, torna-se evidente a necessidade de atuação sobre os 
condicionantes e determinantes sociais em saúde com a finalidade de dirimir as 
desigualdades e possibilitar uma abordagem integral e longitudinal dos fatores de risco 
e DCNT (MALTA et., 2014). 
 
Conclusão 

 
Os resultados desse estudo permitem-nos traçar um perfil epidemiológico e 
sociodemográfico de adultos e idosos, acometidos por DCNT, atendidos em Unidade de 
Saúde da Família. 
O estudo aponta a necessidade urgente, de uma melhoria no monitoramento das 
condições e doenças crônicas, afim de possibilitar um melhor acompanhamento no 
tratamento desses usuários, seja através das ações de promoção à saúde, seja na 
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prevenção de riscos e agravos, como forma panorama epidemiológico e consequente 
planejamento de ações e de melhor controlar essas doenças. Nesse sentido, se faz 
necessário, se estabelecer estratégias que priorizem as características sociais e 
econômicas, bem como, o perfil de morbimortalidade dessa população. Uma vez que 
conhecer como os serviços de saúde são utilizados pelo doentes é indispensável para 
minimizar barreiras e orientar políticas de saúde. Dito isso, os resultados podem 
contribuir para um maior conhecimento das características dos usuários da Atenção 
Primária em Saúde e, assim, poderá ser referência para futuro estudos. 
Dessa maneira, o estudo torna evidente a importância e o impacto da Atenção Primária 
em Saúde no usuário com DCNT, destacando práticas de prevenção e promoção da 
saúde. 
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TÍTULO: ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE FILMES DE QUITOSANA CONTENDO 

NANOPARTÍCULAS CARREGADAS COM TRIANCINOLONA ACETONIDA. 

Resumo 

 
     O presente trabalho se propôs a desenvolver e caracterizar um sistema de liberação 
controlado formado por nanopartículas poliméricas contendo o fármaco triancionolona 
acetonida incorporado em membranas de quitosana. Esse dispositivo tecnológico surge 
como uma proposta terapêutica inovadora para estomatite aftosa recorrente e possibilita 
o desenvolvimento de tratamento para outras doenças da mucosa oral. As 
nanoparticulas poliméricas foram preparadas pelo método de nanoprecipitacão. As 
amostras de nanopartículas foram caracterizadas quanto ao diâmetro, índice de 
polidispersão, potencial zeta e pH. As membranas de quitosana foram produzidas 
empregando a técnica de evaporação de solvente. A determinação do grau de 
desacetilação de quitosana foi realizado através do método da titulação 
condutivimétrica, na qual apresentou um grau de 91%. As nanopartículas de Eudragit 
com e sem triancinolona acetonida apresentaram tamanho médio inferior a 100nm, 
potencial zeta em torno de +25 mV e valores de pH variando entre 7,55 e 7,77. 
 
 
Palavras-chave: NANOPARTÍCULAS, MEMBRANAS, ESTOMATITE, 

TRIANCINOLONA, QUITOSANA 

TITLE: STUDY AND DEVELOPMENT OF CHITOSAN FILMS CONTAINING 

NANOPARTICLES LOADED WITH TRIANCINOLONE ACETONIDE. 

Abstract 

 
     The present work proposed to develop and characterize a controlled release system 
formed by polymeric nanoparticles containing the triamcionolone acetonide drug 
incorporated in chitosan membranes. This technological device emerges as an 
innovative therapeutic proposal for recurrent foot-and-mouth stomatitis and enables the 
development of treatment for other oral mucosal diseases. The polymeric nanoparticles 
were prepared by the nanoprecipitation method. The nanoparticle samples were 
characterized as to diameter, polydispersion index, zeta potential and pH. Chitosan 
membranes were produced using the solvent evaporation technique. The determination 
of the degree of chitosan disacetylation was performed through the method of 
conductivimetric titration, in which it presented a degree of 91%. The Eudragit 
nanoparticles with and without acetonide trianquinolone presented an average size 
below 100nm, zeta potential around +25 mV and pH values varying between 7.55 and 
7.77. 
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Keywords: NANOPARTICLES, MEMBRANES, STOMATITIS, TRIANCINOLONE, 

CHITOSAN 

Introdução 

    1. INTRODUÇÃO 
 Os sistemas de entrega de medicamentos (Drug Delivery System) tais como 
nanopartículas (NPs) e membranas desempenham um papel significativo no tratamento 
e diagnóstico de doenças. Essas tecnologias permitem atingir uma série de vantagens 
como liberação sustentada de princípios ativos e redução dos efeitos indesejados. (RAO 
et al., 2011; CARUSO et al., 2012) 
     As nanopartículas poliméricas são corpos sólidos, geralmente esféricos, formados a 
partir de polímeros naturais ou sintéticos, que possuem tamanho entre 1 - 1000 nm e 
que podem se apresentar na forma de nanoesferas ou nanocápsulas (RAO et al., 
2011;DUNHEIR et al. 2012; KREUTER J, 1994) enquanto que, membranas poliméricas 
são estruturas que funcionam como barreiras mecânicas, formadas pelo sistema 
polímero/solvente, que apresenta poros responsáveis pela sua permeabilidade 
(MCHUGH, 2005). 
     Dentre as diversas metodologias para obtenção de nanopartículas podemos citar a 
nanoprecipitação, a emulsificação com evaporação de solvente, a emulsificação com 
difusão de solvente e salting out. A escolha do método depende de fatores como tipo de 
sistema polimérico utilizado (pré-formado ou polimerizado a partir de monômeros) e da 
sua composição, visto que, tais fatores podem refletir em diferentes parâmetros físico-
químicos, como diâmetro, índice de dispersão, potencial zeta e pH (RAO et al., 2011; 
RIVAS et al., 2017). 
     O método da nanoprecipitação, criado e patenteado por Fessi e colaboradores 
(FESSI et al., 1986), foi uma das primeiras formas utilizadas na encapsulação de 
compostos hidrofóbicos. Dentre alguns polímeros empregados nesse sistema temos os 
biodegradáveis como poliácido láctico (PLA) e os não biodegradáveis como Eudragit. 
    Eudragit é o nome comercial dado a um grupo de copolímero de ácido metacrílico e 
metacrilato de metila vastamente empregado na produção de nanopartículas 
poliméricas devido a sua biocompatibilidade e baixa toxicidade (PATRA et al., 2017). 
Assim como Eudragit, a quitosana é um copolímero amplamente explorado na produção 
de nanocarreadores. Constituído por longas cadeia de N-acetilglicosamina e 
glicosamina, a síntese da quitosana ocorre a partir da desacetilação química ou 
enzimática da quitina (FELT; BURI; GURNY, 1998). Por apresentar características 
interessantes como baixa toxicidade, alta biocompatibilidade (SINGLA, 2001), 
propriedades antimicrobiana e cicatrizante (CROISIER e JÉRÔME, 2013) tem muitas 
aplicações em sistemas de liberação, inclusive em membranas. 
     Membranas de quitosana com aplicação na mucosa oral apresenta muitas vantagens 
que favorecem uma intervenção medicamentosa, dentre elas, a alta permeabilidade e 
fluxo sanguíneo além de evitar o metabolismo pré-sistêmico no trato gastrointestinal por 
não haver eliminação hepática de primeira passagem (SHINKAR et al., 2012; PATEL et 
al., 2012). 
     A estomatite aftosa recorrente (EAR) é uma afecção comum da cavidade oral, cuja 
etiologia não é totalmente estabelecida, e em razão disso, a única forma de tratamento 
existente consiste apenas no alívio da dor ou cicatrização das úlceras (FRAIHA et al., 
2002). Anti-inflamatórios, anestésicos, antibióticos e corticoides, fazem parte da terapia 
medicamentosa disponível para o tratamento de EAR. Entre os fármacos empregados 
no tratamento de EAR temos a triancinolona acetonida, um glicocorticoide sintético 
(TUZUN et al., 2000). 
    Diante do exposto, objetiva-se com esse trabalho, desenvolver e caracterizar um novo 
sistema de liberação de fármaco destinado ao tratamento da EAR. Para isso, será 
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desenvolvido um dispositivo tecnológico formado por membrana de quitosana contendo 
nanoparticulas poliméricas carregadas com triancinolona acetonida. O tratamento para 
úlceras da mucosa oral envolvendo membrana de quitosana contendo TA não está 
consolidado na literatura científica e as publicações disponíveis, além de preliminares, 
não contemplam o sistema sugerido neste estudo. 
 
Metodologia 

 
2. METODOLOGIA. 
2.1. MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1.1 MATERIAIS E REAGENTES. 
PVA (Álcool Polivinílico, Mowiol 10–98, 61000 g/mol, Sigma), Eudragit® E PO (Röhm 
Pharma Polymers, Röhm GmbH & Co. KG, Darmstadt, Alemanha, molar mass 0,47×105 
g mol-1); Etanol (EtOH, 96%, Labsynth, Diadema, SP, Brasil); Acetona (ACE, EtOH, 
96%, Labsynth, Diadema, SP, Brasil); membrana de acetato de celulose 0,45 µm 
(Milipore®., Darmstadt, Alemanha); membrana de nylon 0,20 µm (Milipore®. Darmstadt, 
Alemanha); Quitosana de média massa molecular ( Polymar, Fortaleza/CE, Brasil); 
Triancinolona acetonida (Galena química e farmacêutica Ltda); Ácido Acético (Glacial) 
(P.A., Labsynt, Diadema, SP, Brasil); Álcool Isopropílico (P.A., Labsynt, Diadema, SP, 
Brasil); Ácido Clorídrico (P.A., Labsynt, Diadema, SP, Brasil); Água ultra pura 
(Departamento de Farmácia, UFRN, Natal/RN, Brasil) Água destilada (Departamento de 
Farmácia, UFRN, Natal/RN, Brasil); Todos os outros reagentes foram de grau analítico. 
2.2 MÉTODOS. 
2.2.1 PRODUÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS BRANCAS (NP-B) E 
NANOPARTÍCULAS POLÍMERICAS CONTENDO TRAINCINOLONA (NP-TA). 
  
    O método da nanoprecipitação foi empregado na preparação das nanopartículas. 
Para a preparação de nanopartículas de Eudragit sem fármaco, foi preparado a fase 
orgânica (FO) a partir da solubilização do Eudragit (0,5% p/v) em acetona, em seguida 
misturou-se esse solvente com etanol na proporção 50:50. A fase orgânica foi filtrada 
em membrana de nylon 0,20 µm (Milipore®. Darmstadt, Alemanha) e reservado para 
uso posterior. 
    A fase aquosa (FA) foi preparada com a dissolução de Álcool Polivinílico (0,5% p/v) 
em água ultra pura, filtrada em membrana de acetato de celulose (poro de 0,45 µm 
Milipore®) e reservado em becker. Por último, 6 mL da FO foi injetada em 14mL da FA 
mantendo a mistura sobe agitação magnética por 24 horas para evaporação dos 
solventes e formação da suspensão coloidal das nanopartículas poliméricas de 
Eudragit. Na preparação das nanopartículas com fármaco, apenas 0,1 mg de TA foi 
dissolvido no etanol utilizado na FO, seguiu-se o mesmo procedimento realizado na 
preparação das nanopartículas sem o fármaco. 
2.2.2. PREPARAÇÃO DOS FILMES DE QUITOSANA 
    A solução de quitosana de média massa molecular foi preparado a partir da dissolução 
de 1,6 g de quitosana em ácido acético glacial (2%) sob agitação magnética (24 h). A 
solução foi vertida em placas de petri e submetidas à secagem em estufa a 50±0,1 ºC 
por 48 h até o solvente evaporar e formar as membranas de quitosana. 
    As membranas formadas foram cuidadosamente separadas, neutralizadas e 
desprendidas da placa através da solução de hidróxido de sódio a 1,0M (CARDOSO et 
al, 2012). Por último as mebranas foram lavadas com água destilada para remover o 
hidróxido de sódio e colocadas para secar sob temperatura ambiente por um período de 
48h. 
2.2.3. TAMANHO, ÍNDICE DE POLIDISPERSÃO E POTENCIAL ZETA DAS 
NANOPARTICULAS. 
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    As análises foram realizadas em triplicata, no equipamento ZetaSize, modelo NanoZS 
(Malvern) do Laboratório de Sistemas Dispersos (LASID) na Faculdade de Farmácia - 
UFRN, através da técnica de espalhamentos dinâmico de luz (Dynamic Light Scattering) 
e mobilidade eletroforética. Para isso, as suspensões coloidais foram diluídas em água 
na proporção de 1:1000, afim de corrigir os valores de viscosidade e índice de 
agregação que o sistema coloidal pode apresentar. A leitura foi realizada a temperatura 
25 ºC ± 2 ºC. O equipamento apresentou a média dos resultados obtidos. O tamanho 
médio das partículas são exibidos em nanômetros(nm) e o potencial zeta em milivolt 
(mV). 
2.2.4 GRAU DE DESACETILAÇÃO DA QUITOSANA. 
A determinação do grau de desacetilação (GD) da quitosana foi realizada através da 
titulação condutivimétrica executado em quadruplicata (do Nascimento et al., 2017). 
Uma solução de quitosana doi preparada a partir da solubilização de 0,2g de quitosana 
em 40mL de solução de HCl 0,05M. Titulou-se 25mL de hidróxido de sódio (NaOH) 
0,15M na solução de quitosana e registrou-se a variação condutivimétrica da solução 
com o auxílio do condutivímetro digital (Gehaka CG 2000).  
  
 
Resultados e Discussões 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES. 
3.1. TAMANHO, ÍNDICE DE POLIDISPERSIVIDADE, POTENCIAL ZETA E pH. 
    Algumas propriedades físico-químicas das nanopartículas poliméricas, com e sem 
fármacos, são mostradas na tabela 1(em anexo). Em ambas as formulações, as 
partículas apresentaram tamanho inferiores 100nm, PdI entre 0,3 e 0,5 nm, potencial 
zeta variando de +29,13mV e +35,86mV e pH aproximadamente neutro. 
     No tocante as características físico-químicas, sabe-se que estas desempenham um 
papel fundamental na compreensão dos sistemas coloidais. Através do potencial zeta 
podemos avaliar as características da superfície das partículas e inferir sobre sua 
estabilidade, visto que partículas com potencial zeta entre -30mV a +30mV são mais 
estáveis (SAPSFORD et al., 2011). 
     Em relação ao diâmetro das partículas e seu índice de polidispersão, podemos 
destacar dois fatos. O diâmetro das partículas impacta na escolha da via de 
administração, na taxa de encapsulação e liberação de princípio ativo (GERSHANIK; 
BENITA, 2000), enquanto que o PdI no perfil do sistema. Suspensões coloidais que 
apresentam PdI maiores que 0,5 apresentam agregação das partículas. (SONG et al., 
2008) 
    O perfil catiônico das nanopartículas produzidas nesse trabalho é justificado pelas 
características do próprio polímero, tendo em vista que é consequência da 
desprotonação do grupo amino. 
Na literatura foi encontrado nanopartículas de Eudragit produzidas por nanoprecipitação 
com tamanho 85nm a 200nm e potencial zeta positivo, variando de +20mV a +38mV 
(DAS; SURESH; DESMUKH, 2010; EL-NAHAS et al., 2017). Dessa forma observou-se 
que os dados obtidos nos experimentos estão coerentes com a literatura científica 
disponível. 
3.2. GRAU DE DESACETILAÇÃO (GD). 
    Através do método condutivimétrico (do Nascimento et, al. 2017) determinou-se o 
grau de desacetilação (GD) da quitosana (Polymar, Fortaleza/CE, Brasil) de 91,64 ± 
3,41%. Conforme a tabela 2 (em anexo)  
     A quitosana pode apresentar grau de desacetilação (GD) que variam de 50% a 98% 
(ILLUM, 1998). As informações disponíveis no rótulo da matéria prima adquirida da 
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empresa Polymar (Polymar, Fortaleza/CE, Brasil) reporta um GD maior que 85%. A 
análise de determinação do GD foi de 91,64% o que corrobora com as informações 
fornecidas desse material pela empresa. O grau de desacetilação é dado em função do 
número de grupos de aminas livres, uma vez que a desacetilação da quitina gera esses 
grupos (CUROTTO et, al., 1993). Essa característica é fundamental pois está 
diretamente relacionado com as principais características desse polímero, como sua 
solubilidade, propriedades adesivas, reatividade e biocompatibilidade. (ACHARYULU el 
al., 2003; WANULE et al., 2014; SINGLA et, al., 2001;). 
 
 
Conclusão 

 
4. CONCLUSÕES 
A partir dos dados obtidos com o presente estudo, é possível observar que os resultados 
dialogam coerentemente com as informações disponíveis na literatura científica. Como 
foi apresentado, os sistemas coloidais preparados apresentaram nanopartículas com 
tamanho inferior a 200nm, PdI menor que 0,5 e pH próximo a neutralidade. Inicialmente 
a proposta do projeto foi produzir nanopartículas lipídicas, mas devido a problemas com 
obtenção de formulações estáveis e de incorporação do fármaco, remodelou-se as 
estratégias para produção de nanopartículas poliméricas, cuja os dados promissores 
reforçam a continuidade do trabalho. As próximas etapas experimentais serão para 
incorporar o nanocarreador nas membranas, caracterizar o sistema de membranas 
contendo nanopartículas, avaliar a eficiência de encapsulação fármaco, realizar um 
estudo de liberação de fármaco e caracterizar as interações dos componentes do 
sistema por meio da espectroscopia no infravermelho por transformado de Fourier 
(FTIR). 
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Anexos 

 

 
TABELA 1: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DAS NANOPARTÍCULAS DE 
EUDRAGIT OBTIDAS POR NANOPRECIPITAÇÃO. 
 

 
TABELA 2: GRAU DE DESACETILAÇÃO (GD). 
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TÍTULO: Avaliação da resistência de união de um sistema adesivo autocondicionante 

em dentina erodida 

Resumo 

Introdução: A erosão dentária é caracterizada por um processo químico de origem não 
cariosa que resulta na perda de estrutura rígida dental. Objetivo: O presente estudo 
objetivou avaliar a resistência de união de um sistema adesivo autocondicionante de 
dois passos em dentina erodida. Metodologia: Neste estudo in vitro, 20 incisivos bovinos 
foram planificados expondo a face vestibular a nível de dentina e a face palatina a nível 
de câmara pulpar. Destes, 10 foram expostos a um desafio erosivo. Após a erosão, a 
área de dentina recebeu o adesivo autocondicionante de dois passos e foi restaurada 
com uma resina composta, sendo os espécimes posteriormente seccionados em palitos. 
Assim, foram submetidos a um teste de resistência de união à microtração após 24h e 
em seguida os modos de falhas foram analisados em um estereomicroscópio. Os dados 
estatísticos apropriados foram calculados. Resultados/Discussão: A média de 
resistência de união para dentina erodida mostrou equivalência com outros estudos, de 
forma que este valor era menor que em dentina sadia. O modo de falha menos 
predominante foi o adesivo, mostrando maior resistência mecânica dessa interface. 
Conclusão: A erosão da dentina influenciou negativamente a capacidade adesiva do 
material. 
 
Palavras-chave: Palavras-chaves: Erosão Dentária, Adesivos Dentinários, Materiais 

Dent 

TITLE: Analysis of bond strength of a two-step self-etch adhesive system in eroded 

dentin 

Abstract 

Introduction: Tooth erosion is characterized by a chemical process of non-carious origin 
that results in the loss of rigid dental structure. Objective: This study aimed to evaluate 
the bond strength of a two-step self-etching adhesive system in eroded dentin. Methods: 
In this in vitro study, 20 bovine incisors were planned exposing the vestibular side at the 
dentin surface and the palatal side at the pulp chamber surface. After erosion, the dentin 
area received the two-step self-etch adhesive and was restored with a composite resin, 
the specimens being later sectioned on sticks. Thus, they were submitted to a 
microtraction bond strength test after 24 hours and then failure modes were analyzed in 
a stereomicroscope. The appropriate statistical data were calculated. 
Results/Discussion: The mean bond strength for eroded dentin showed equivalence with 
other studies, so that this value was lower than in sound dentin. The less predominant 
failure mode was the adhesive, showing greater mechanical resistance of this interface. 
Conclusion: The dentin erosion influenced negatively the bonding capacity of the 
material. 
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Introdução 

Introdução: 
A erosão dentária é caracterizada por um processo químico que resulta na perda de 
estrutura rígida dental de origem não cariosa. As causas relacionadas a esse problema 
são multifatoriais podendo ser de origem intrínseca, devido a distúrbios do refluxo 
gastroesofágico e transtornos alimentares com regurgitação frequente, ou de origem 
extrínseca, como ácidos provenientes da alimentação, medicamentos e suplementos 
dietéticos (Ururahi et al., 2017; Costa et al., 2019). 
As lesões erosivas são causadas pela desmineralização e amolecimento da superfície 
do dente levando a perda mineral em camadas que pode ser potencializada pela 
abrasão da escovação e atrição entre as estruturas dentarias (Bergamin et al., 2016). 
Os aspectos clínicos dessas lesões caracterizam-se por superfícies lisas e brilhantes, 
com comprometimento estético e da função, principalmente quando estão a nível de 
dentina, podendo apresentar grande sensibilidade. Além disso, enzimas presentes na 
saliva e na matriz dentinária, chamadas Metaloproteinases, são ativadas pelo ambiente 
ácido, agindo sobre o colágeno exposto nas lesões em dentina, degrandando-o e 
expondo o tecido mineral mais interno. Dessa forma, o processo é amplificado também 
de forma indireta (Cruz et al., 2015; Maltz et al., 2016; Augusto et al., 2018). 
Frente a esse quadro, o tratamento consiste não apenas na remoção dos agentes 
causadores, mas também no reestabelecimento estético e funcional através de 
procedimentos restauradores na tentativa de interromper a progressão das lesões assim 
como diminuir a sintomatologia. Devido ao avanço das propriedades mecânicas e 
adesivas dos materiais resinosos, capazes de promover uma maior preservação da 
estrutura dentária remanescente e longevidade da restauração, a reabilitação direta se 
torna a alternativa terapêutica mais adequada (Maltz et al., 2016; Flury et al., 2017). 
Os adesivos dentinários, agentes primordiais nesse processo, passaram por várias 
mudanças ao longo dos anos e foram aperfeiçoados progressivamente, caracterizando 
as gerações e os diferentes modos de condicionamento de substratos (Van Meerbeek 
et al., 2020). Em relação a dentina erodida, dentre os materiais apontados na literatura, 
os adesivos autocondicionantes têm sido bem avaliados quanto às suas propriedades 
químicas e mecânicas, especificamente de resistência de união. Os monômeros 
funcionais de acidez moderada, condicionam o substrato, simultaneamente à infiltração 
do solvente, já que estão presentes juntos no primer que é aplicado previamente à 
infiltração do adesivo propriamente dito. Em consequência à uma otimização das 
ligações químicas proporcionadas por monômeros recentemente estudados, e, pelo 
modelo de aplicação que dimnui a possibilidade de colágeno exposto na camada 
híbrida, esses sistemas adesivos tem mostrado bom desempenho sobre a dentina 
erodida (Zumstein et al., 2018; Carrilho et al., 2019; Assunção et al., 2020). 
A resistência de unão traduz a quantidade de força que as ligações químicas e a 
microrretenção entre o material e o determinado substrato 
conseguem resistir até a fratura (Atash Biz Yeganeh et al., 2015; Giannini et al., 2015). 
Dessa forma, o presente estudo se propôs a analisar essa medida, através do teste de 
mircotração e do modo de falha da interface composta por um sistema adesivo 
autocondicionante de dois passos (Clearfil SE Bond (CSEB; Kuraray Medical Inc., 
Tóquio, Japão)) e um substrato artificialmente erodido, sabendo-se que ainda existem 
poucos estudos na literatura que analisam a qualidade da interface adesiva em dentina 
erodida e tendo em vista a crescente incidência desse distúrbio na população (Zimmerli 
et al., 2012; Costa et al., 2019). 
 
Metodologia 
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Metodologia: 
Categorização do estudo: 
Este estudo in vitro tem como variável independente, o desafio erosivo, e variável 
dependente, a resistência de união, avaliada quantitativamente com teste de 
microtração e qualitativamente através do modo de falha. 
Seleção e preparação de espécimes: 
Foram selecionados 20 incisivos bovinos os quais foram limpos e armazenados sob 
refrigeração a solução de Timol 0,2%. Foram excluídos dentes com falhas estruturais 
grosseiras, como fraturas, trincas, hipocalcificações ou desgaste acentuado. Para 
preparação, as raízes dos espécimes selecionados foram removidas e um disco de 
granulação 320 grit foi usado numa máquina Politriz para planificar a superfície 
vestibular expondo 1,6 mm² de dentina e a face palatina ao nível da câmara pulpar. Em 
seguida, as faces expostas foram polidas com lixa de granulação 600 grit para 
padronizar a camada de esfregaço. O processo de desgaste e polimento foi finalizado 
com a limpeza da amostra em água destilada. 
Desafio Erosivo: 
Os espécimes foram divididos em dois grupos: (1) Armazenamento em água destilada 
(grupo controle, n=10) e (2) exposição ao desafio erosivo (grupo teste, n=10). O 
segundo grupo de amostras foi submetido a um ciclagem ácida baseada no protocolo 
de Martinez e Souza, 2017: ácido cítrico 0,1% (pH = 2,5) simulando erosão extrínseca 
por 30 minutos (30 mL / amostra) sob agitação de 60 rpm e a mesma quantidade de 
água destilada por 5 segundos, sob a mesma agitação, repetindo-se este ciclo 5 vezes. 
Procedimentos Restauradores: 
Em todos os dentes o adesivo autocondicionante (Clearfil SE Bond (CSEB; Kuraray 
Medical Inc., Tóquio, Japão)) foi aplicado à dentina exposta na face vestibular, de acordo 
com as orientaçôes do fabricante: aplicação do primer na superfície seca por 20 
segundos, secagem leve ao ar, aplicação do adesivo e fotopolimerização por 20 
segundos. Após isso, foi realizada a restauração com uma resina fotopolimerizável 
(Z250 Filtek, 3M Oral Care; St Paul, MN, EUA) utilizando a a técnica incremental e 
formando um bloco de 4 mm de espessura cobrindo toda a dentina vestibular. Por meio 
deste 
mesmo protocolo, a câmara pulpar da face palatina foi preenchida até que esta fosse 
planificada. Foi realizado o armazenamento dos dentes em água destilada por 24h. 
Preparo dos bastões de prova e teste de resistência de união à microtração: 
Os incisivos foram aderidos com godiva a uma base de resina acrílica que por sua vez 
foi fixada a haste móvel de uma máquina de corte. A secção foi realizada no sentido 
axial ao dente e perpendicularmente a interface adesiva, obtendo bastões de prova com 
área transversal de aproximadamente 1mm². Essa medida foi conferida com 
espessímetro para ser usada na coversão dos resultados para Mpa. A medição foi 
realizada em uma máquina universal, de forma que os palitos fixados em placas de 
metal com uma cola de cianoacrilato, fossem submetidos a uma força de tração até a 
falha. Todos os valores medidos foram registrados pelo examinador e os fragmentos 
foram armazenados para análise do modo de falha. 
Modo de falha: 
Todas as amostras testadas foram observadas em um estereomicroscópio para 
determinar o modo de falha: adesiva (falha exclusivamente na interface adesiva), 
coesiva (falha exclusivamente na dentina ou na restauração) ou mista (falha adesiva e 
coesiva de forma combinada). 
Análise estatística 
Para análise de significância quanto aos valores de resistência de união do adesivo em 
dentina sadia ou erodida, seria aplicado o teste t-student (p=0,05), entretanto, devido ao 
cenário mundial dada a pandemia de Covid-19, apenas os testes dos espécimes 
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erodidos puderam ser avaliados de forma descritiva. O programa digital (Statistix 8.0) 
foi utilizado para fins de cálculos de médias e desvio-padrão. 
 
Resultados e Discussões 

 
Resultados: 
A média e desvio padrão de resistência de união da dentina erodida em relação ao 
sistema adesivo, é exibida na tabela 1.  
A análise de modo de falha mostrou uma menor média de falhas adesivas para o grupo 
erodido, portanto uma maior resistência à tração pertencente à interface adesiva. As 
médias de falhas coesivas e mistas não apresentaram diferenças significativas e juntas 
corresponderam a maioria das falhas.  
Distribuição dos padrões de fratura (%) conforme grupo testado etá exibido na tabela 2. 
Discussão 
Neste estudo in vitro foram realizados testes de resistência de união para avaliar o 
desempenho de um adesivo autocondicionante de dois passos em dentina erodida. A 
resistência de união é determinada pela resistência dos componentes do material e suas 
ligações com o substrato, o que indica a retenção da restauração (Atash Biz Yeganeh 
et al., 2015; Giannini et al., 2015). O método utilizado para essa mensuração, foi o teste 
de microtração, que devido à aplicação em amostras pequenas e uma síntese através 
da média, reduz a interferência da distribuição não uniforme de tensão na interface 
adesiva (Pinzon et al., 2013). 
No decurso deste ensaio, a média obtida em Mpa não pôde ser utilizada para fins de 
comparação com o grupo erodido, no entanto, o valor de 15,33 Mpa encontrado, 
associa-se com os resultados de outros autores. Cruz et al. (2015) encontraram para 
diferentes adesivos, valores entre 9,17 a 11,80 MPa em relação à dentina erodida, 
enquanto isso, de Siqueira et al. (2020) encontraram entre 16,5 e 20,7 MPa, medidas 
significativamente menores que em dentina sadia, o que era esperado no estudo 
presente. 
Esses resultados inferiores para dentina erodida podem ser explicados pela adesão 
insatisfatória em um substrato com propriedades menores de dureza, maior 
profundidade de desgaste e morfologia alterada. O diâmetro ampliado dos túbulos, 
resulta em prolongamentos resinosos espessos e menos resistentes e a resina adesiva 
torna-se incapaz de infiltrar completamente na zona desmineralizada, resultando em 
uma camada híbrida incompleta (Assunção et al., 2020; de Siqueira et al., 2020). Além 
de diversos trabalhos terem mostrado valores inferiores de resistência de união à 
microtração para a dentina erodida, independente do adesivo utilizado (Zimmerli et al., 
2012; Cruz et al., 2015; Flury; Amsler et al., 2017; Zumstein et al., 2018; de Siqueira et 
al., 2020), também foi observada uma diminuição significativa desse desempenho a 
longo prazo (Zimmerli et al., 2012; Cruz et al., 2015; Costa et al., 2019; de Siqueira et 
al., 2020). Isso provavelmente ocorreu devido aos espaços vazios, resultarem em 
sorção de água e na camada híbrida, facilitarem a hidrólise da resina adesiva e das 
fibras colágenas, as quais ficam ainda mais expostas às enzimas proteolíticas da matriz 
orgânica, o que diminui significativamente a integridade da interface adesiva (Augusto 
et al., 2018; Assunção et al., 2020). 
Os testes de resistência de união permitem avaliar a microrretenção e a interação 
química da substância com o substrato, fatores que formam, junto à molhabilidade, a 
tríade de mecanismos primários que um material adesivo deve se apropriar (Van 
Meerbeek et al., 2020). Com o passar tempo, os adesivos dentinários, buscaram um 
aprimoramento dessas propriedades químicas e mecânicas em dentina, e também, no 
sentido de melhorias na aplicação clínica. As duas primeiras gerações de adesivos eram 
aplicadas sobre dentina não condicionada e a adesão era baseada em ligações 
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químicas fracas. Com a definição do conceito de camada híbrida por Nakabayashi, de 
uma infiltração resinosa após uma desmineralização da dentina e posterior 
polimerização, surgiram os sistemas adesivos de condicionamento e lavagem, 
conhecidos como convencionais. A partir disso, o intertravamento mecânico foi 
entendido como mecanismo principal de adesão (Pinzon et al., 2013; Giannini et al., 
2015). A resistência mecânica das restaurações aumentou significativamente com a 
obtenção da camada híbrida e ainda mais com a introdução da etapa do primer, que 
melhorou a difusão dos monômeros adesivos na rede hidrofílica de colágeno (Ururahy 
et al., 2017; Van Meerbeek et al., 2020). 
A etapa de condicionamento com ácido fosfórico, no entanto, trouxe desvantagens 
potencialmente indesejáveis para a dentina. O alto grau de desmineralização amentou 
as chances de colágeno exposto assim como a etapa de lavagem aumentou os riscos 
de uma maior permenência de água no tecido, e com isso, hidrólise dos componentes 
da interface e clinicamente, maior sensibilidade (Van Meerbeek et al., 2020. Atash Biz 
Yeganeh et al. (2015) constataram uma diminuição dos valores de resistência de união 
a longo prazo mais significativa para o adesivo convencional do que para os outros 
testados in vitro. 
Com o tempo, uma evolução no sentido de simplificar a aplicação clínica, levou ao 
surgimento dos adesivos autocondicionantes, que dispensam a etapa de 
condicionamento prévio com ácido fosfórico na dentina (Giannini et al., 2015; Atash Biz 
Yeganeh et al., 2015). Os sistemas adesivos autocondicionantes utilizam como 
mecanismo de tratamento de superfície, monômeros funcionais presentes no primer, de 
pH levemente maior que do ácido fosfórico usado nos sistemas convencionais. A 
infiltração adesiva é realizada em uma segunda etapa, após a secagem, no caso dos 
autocondicionantes de dois passos. Já no caso do adesivo autocondicionante de um 
passo, essa infiltração resinosa ocorre simultaneamente às etapas anteriores, estando 
todas as três funções em um mesmo frasco. Devido a eliminação da etapa de lavagem 
e incorporação da camada de esfregaço, os adesivos autocondicionantes possuem a 
vantagem de uma técnica menos sensível e diminuição do risco de sensibilidade pós-
operatória. Além disso, a garantia de infiltração dos monômeros em toda área 
desmineralizada é maior, por causa de o condicionamento ocorrer simultanemente à 
aplicação do primer (Pinzon et al., 2013; Cruz et al., 2015). 
Esses avanços, importantes frente ao desafio apresentado pelo alto conteúdo orgânico 
e heterogeneidade tecidual da dentina, podem ser bastante pertinentes quanto ao 
substrato dentinário erodido (Costa et al., 2019). O CSEB, mostrou resultados 
semelhantes a outros sistemas adesivos padrão-ouro em dentina artificialmente 
erodida, mas os superou, quanto a uma avaliação a longo prazo (Cruz et al., 2015; Atash 
Biz Yeganeh et al., 2015). Isso provavelmente se deu, devido a menor degradação da 
interface adesiva, sendo a camada orgânica menos propensa a hidrólise e ação das 
enzimas colagenolíticas, já que estava mais encoberta. Esses resultados não são 
esperados para os adesivos autocondicionantes de um passo, cujo desempenho já 
demostrou ser inferior. Dentre as causas, a maior hidrofilia do material, que possui essa 
conjuntura devido a necessidade de manutenção das características de molhabilidade 
e infiltração resinosa, simultaneamente à funcionalidade dos monômeros, já que se 
encontram em um mesmo frasco (Giannini et al., 2015; Bergamin et al.; 2106). 
No caso do CSEB, uma branda desmineralização e infiltração quase completa do primer 
pode ser garatida devido a sua baixa acidez e presença de monômeros hidrofílicos. 
Assim como, uma ligação química melhorada com a presença de monõmeros como o 
10-MDP, capazes de se ligar a hidroxiapatita por meio do Cálcio reativo, além da 
formação da camada híbrida que garante o intertravamento mecânico (Van Meerbeek 
et al., 2020). 
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Este estudo, procurou analisar esse desempenho em dentina erodida, em experimentos 
in vitro, visto que ainda existe uma demanda pela caracterização da interface adesiva 
neste tipo de substrato. 
  
  
 
Conclusão 

 
Conclusão 
A dentina erodida influencia negativamente a resistência de união de um adesivo 
autocondicionante de dois passos. Além disso, são necessários mais estudos que 
busquem analisar o comportamento da interface adesiva em dentina erodida. 
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TÍTULO: VIABILIDADE DA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS APLICADA A 

SOLUÇÕES ORAIS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO: UM ESTUDO 

BASEADO EM VALOR 

Resumo 

 
Baseado na inadequabilidade da indústria farmacêutica acerca de produtos que sejam 
capazes de atender as necessidades de públicos com características especiais, como 
o pediátrico, além de visar um melhor acompanhamento farmacoterápico, o uso racional 
de medicamentos e a segurança do paciente, este trabalho tem por objetivo fazer uma 
análise do atual sistema de distribuição de medicamentos da Maternidade Escola 
Januário Cicco, comparando com as possíveis vantagens em relação ao Sistema de 
Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU), bem como, demonstrar os 
possíveis impactos econômicos. 
 
 
Palavras-chave: Indústria farmacêutica.Pediátrico.Sistema de distribuição.Dose Unitári 

TITLE: FEASIBILITY OF DRUG UNITARIZATION APPLIED TO ORAL SOLUTIONS IN 

THE SCHOOL HOSPITAL MATERNITY JANUÁRIO CICCO: A VALUE-BASED STUDY 

Abstract 

 
Based on the inadequacy of the pharmaceutical industry about the products that can 
meet the necessity of the public with special characteristics, like as pediatric, in addition 
to aiming at better pharmacotherapeutic follow-up, the rational use of medicines, and 
patient safety, this work aims to make an analysis of the current medication distribution 
system of the School Hospital Maternity Januário Cicco, comparing it with the possible 
advantages about the Unit Dosage Medication Distribution System (SDMDU), as well as 
demonstrate the possible economic impacts. 
 
 
Keywords: Pharmaceutical industry. Pediatric. Distribution system. Unit dosage. 

Introdução 

A indústria farmacêutica desponta no mercado como um dos ramos mais lucrativos do 
mundo, sendo constante os investimentos em pesquisas e em inovações tecnológicas, 
o que resulta em uma grande variedade de medicamentos e, consequentemente, em 
benefícios para os pacientes. Entretanto, segundo Lemos (2011), uma ampla variedade 
de medicamentos comercializados não são adequados a fisiopatologia de alguns grupos 
com necessidades específicas, o que muito se deve a questões econômicas. 
Notadamente, o público pediátrico e geriátrico são os mais afetados por essa situação, 
carentes de formas farmacêuticas adequadas às suas realidades. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2534 

 

Em virtude desta circunstância, acaba sendo necessário a adaptação desses 
medicamentos, o que exige profissionais capacitados para esse tipo de trabalho, bem 
como, um espaço próprio e específico para a realização dessas atividades, como um 
setor de Farmacotécnica Hospitalar. Ademais, quando levamos esse cenário para o 
âmbito infantil, que será o foco deste trabalho, nos deparamos com um quadro um pouco 
mais delicado, que como afirma Glass e Haywood (2006), um medicamento formulado 
para o uso pediátrico precisa levar em consideração fatores como a imaturidade do trato 
gastrointestinal e a sua influência na absorção, além do fato de que neonatos 
seriamente doentes possuírem restrições quanto ao volume de medicamento que 
poderá ser recebido. 
Além disso, também deve ser levado em consideração que a pediatria “[...] representa 
um grupo de pacientes com diferenças fisiológicas durante o seu desenvolvimento, que 
invalidam a extrapolação da investigação científica, realizada, majoritariamente, em 
ensaios clínicos na população adulta (LEMOS, 2011) ”, isso, sem esquecer de 
mencionar a recorrente “dificuldade de engolir formas farmacêuticas sólidas orais por 
crianças é um dos principais fatores relacionados à ocorrência de adaptações 
farmacêuticas (CABRAL; MARINHO, 2014) ”. 
Assim, acaba por se tornar necessário e rotineiro a preparação de formulações 
extemporâneas obtidas a partir de formas farmacêuticas já existentes, em geral através 
da clivagem e/ou trituração de comprimidos, abertura de cápsulas ou diluição de líquidos 
orais disponíveis em concentrações elevadas” (CABRAL; MARINHO, 2014), que 
quando não manipuladas de forma adequada e/ou sem a supervisão de um 
farmacêutico, podem comprometer a segurança do paciente e a eficácia do tratamento. 
Ademais, também é importante frisar que o sistema de distribuição de medicamentos 
de uma unidade hospitalar é extremamente fundamental para o sucesso do tratamento 
dos pacientes, pois além de otimizar tempo dos profissionais e recursos financeiros das 
instituições, contribui para a correta administração dos medicamentos, tal como, para 
sua estabilidade e efetividade.Desta forma, este trabalho tem por objetivo realizar uma 
análise comparativa do atual sistema de distribuição de soluções orais na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), com 
um outro, simulando um setor de Farmacotécnica Hospitalar para manipulação das 
soluções orais em um sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária 
(SDMDU), demonstrando as vantagens e desvantagens, bem como, os possíveis 
impactos econômicos. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e analítico de abordagem qualitativa e 
quantitativa. Foram considerados pacientes internados na unidade de terapia intensiva 
(UTI) da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), no período de 01/01/2018 a 
31/12/2018. 
Os dados foram obtidos nos relatórios de prescrições médicas, disponíveis no prontuário 
eletrônico do sistema AGHU. As informações foram coletadas no Excel, sendo 
consideradas apenas as prescrições orais, separadas por prontuário, dia, volume e 
posologia. Também foi criada uma legenda com cores para identificar a frequência da 
administração dos medicamentos, contabilizado o volume total diário. Foram excluídos 
todos os medicamentos prescritos a critério médico e se necessário, eletrólitos (Cloreto 
de Potássio, Cloreto de Sódio, Gluconato de Cálcio, Sulfato e Magnésio, Glicose 50%), 
soluções de grande volume e diluentes, vitamina k (quando administrada uma vez por 
semana) e medicamentos não padronizados pela instituição. 
 
Resultados e Discussões 
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A Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) faz parte da rede Ebserh (Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares) e está vinculada a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), caracterizando-se pela assistência, ensino, pesquisa e 
extensão, com destaque em gestão de alto risco, ginecologia especializada e 
reprodução humana. Está localizada no bairro de Petrópolis, em Natal, Rio Grande do 
Norte, a instituição foi fundada em março de 1928, e atualmente conta com 128 leitos, 
dos quais 26 são destinados a UTI adulto e neonatal (EBSERH, [20--]). 
Contudo, em um primeiro momento é importante frisarmos o tipo de paciente com que 
lida o estudo, que por se tratar de uma UTI neonatal; como já mencionado, estamos 
diante de um cenário de crianças mais debilitadas e, em sua grande maioria, tidas como 
recém-nascidas, dividindo-se em recém-nascidos pré-termo; nascidos com menos de 
37 semanas de gestação (considerados prematuros); e recém-nascidos a termo, bebês 
de 0 a 27 dias de vida. Além disso, também deve ser considerado os lactentes, de 28 
dias a 23 meses, pois há alguns casos de longas internações ou de bebês com um 
maior tempo de vida que necessitam de um cuidado mais intensivo. 
Dentro desse ambiente, as formas farmacêuticas orais líquidas representam uma boa 
aliada no tratamento desses pacientes pediátricos, pois, como mencionado pelo 
Ministério da Saúde em seu compêndio da Assistência Farmacêutica em Pediatria no 
Brasil (2017), essas formas facilitam a sua utilização, como também possibilitam um 
rápido ajuste de dose, tendo em vista a evolução da doença ou o desenvolvimento da 
criança, que costuma ser mais rápido nessa fase da vida. Ademais, vale destacar que 
esses pacientes costumam utilizar doses muito pequenas, o que significa a existência 
de vários cálculos para se chegar a uma dose correta, respeitando a idade, o peso ou a 
área de superfície corporal, “por esses motivos, entre outros, os pacientes pediátricos 
estão sujeitos a um risco maior de eventos adversos relacionados a medicamentos” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017 apud COHEN, 2007). 
Dessa maneira, não é incomum para a realidade de muitos hospitais a prática da 
diluição de soluções mais concentradas para a obtenção da dose adequada, já que nem 
sempre é possível contar com um serviço de farmacotécnica em que possa ser 
manipulada a substância ativa. Além disto, a atividade de adaptação é de 
responsabilidade do farmacêutico, que exige toda uma infraestrutura específica e que 
atenda todas as regulamentações de boas práticas de manipulação, como preconiza a 
RDC N° 67 de 2007, mas na verdade, “[...] o preparo de medicamentos, cuja forma e/ou 
formulação farmacêutica não são adequadas à pediatria, ocorre nos postos de 
enfermagem, portanto em locais abertos e sem restrição quanto à circulação de 
pessoas” (CABRAL; MARINHO, 2014), ou seja, sem o manejo de um profissional 
habilitado e sem a supervisão de um farmacêutico, o que pode implicar em inexatidão 
de dose e/ou contaminação da formulação, por exemplo. 
Contudo, existe uma certa dificuldade da farmácia hospitalar em adquirir no mercado 
medicamentos em doses fracionadas, isto é, doses menores que atendam a esse grupo 
específico, o que impacta diretamente a dinâmica de trabalho, uma vez, que o hospital 
deveria dispor de recursos humanos, de uma estrutura que atenda o volume de 
fracionamento desses medicamentos e a implantação de um sistema de distribuição 
unitarizado, mas, obviamente, isto seria numa situação ideal, que infelizmente, ainda se 
encontra distante de boa parte das instituições hospitalares do Brasil. Assim, a partir 
desse ponto, percebemos que a distribuição de medicamentos é uma atividade que está 
intimamente ligada ao sucesso do tratamento clínico dos pacientes, já que permiti “[...] 
assegurar uma utilização eficiente, segura, organizada e racional dos medicamentos, 
por meio do controle de estoques e da diminuição dos gastos com doses excedentes” 
(JARA, 2012). 
Para se ter uma noção mais ampla da funcionalidade dos sistemas de distribuição de 
medicamentos, devemos ter em consideração que cada instituição de saúde tem 
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liberdade para escolher, no âmbito de suas condições, qual melhor se encaixa em sua 
realidade, podendo optar pelo sistema de distribuição coletivo, individualizado ou misto. 
A distribuição coletiva é o que apresenta menor participação do farmacêutico, uma vez, 
que este apenas recebe a solicitação de pedido da enfermagem e dispensa a 
quantidade necessária em suas embalagens originais para os devidos setores, sem 
fazer uma prévia análise das prescrições (não tem acesso as prescrições), dessa forma, 
há uma sobrecarga de trabalho para a enfermagem, que se responsabiliza pelo 
armazenamento e separação, além do grande volume de desperdício, já que um número 
considerável de medicamentos acabam se “perdendo” dentro dos setores e “as 
atividades de devolução na Farmácia são mínimas, com isso há um aumento do 
potencial de erros de medicação” (LIMA E SILVA, 2011), tal como, o aumento no risco 
de contaminação devido a possíveis más condições acondicionamento e o 
compartilhamento de frascos entre pacientes com enfermidades distintas. 
No sistema de distribuição individualizado o setor da farmácia recebe uma via da 
prescrição médica ou uma cópia transcrita pela enfermagem e separa os materiais e 
medicamentos de acordo com o paciente e o leito por um período previamente 
determinado, normalmente, 24 horas, dispensando-os todos em um único 
compartimento, como por exemplo, um saco plástico. Entretanto, mesmo que este 
método possibilite uma maior assistência farmacêutica, já que permite a checagem da 
terapia medicamentosa prescrita, há uma quantidade de erros consideráveis, pois 
necessita de cálculos e preparações de dose, o que consome um longo tempo dos 
enfermeiros e dos técnicos, isso, sem mencionar as falhas advindas da distribuição e 
administração desses medicamentos dentro dos setores, e da possibilidade de desvio 
desses insumos. Em relação ao sistema misto, “a Farmácia distribui alguns 
medicamentos mediante solicitação e outro por cópia da prescrição médica, portanto, 
parte do sistema é coletivo e parte individualizado” (LIMA E SILVA, 2011), sistema este, 
que é atualmente usado na MEJC, mas vale ressaltar, que apesar de apresentar certas 
vantagens, é um modelo que perpetua algumas das deficiências dos demais métodos. 
Numa tentativa de sanar todas essas dificuldades e de tornar o processo de distribuição 
mais eficiente, foi pensado o sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária 
(SDMDU), que já disponibiliza os medicamentos prontos para o uso, segundo as 
prescrições e sem a necessidade de manipulação, assim como, garante o 
acompanhamento farmacoterapêutico e a rastreabilidade do que for distribuído, 
ajudando a promover o uso racional dos medicamentos. No SDMDU, “[...] o 
medicamento é retirado de sua embalagem original e sofre um novo reprocesso de 
embalagem para uma embalagem secundária, com um novo rótulo, mas contendo todas 
as informações [...]” (JARA, 2012) que permitam a sua identificação, rastreamento e 
segurança, sempre seguindo as recomendações da RDC N° 67 de 2007. 
Nessa conjuntura, a Maternidade Dona Íris, em Goiânia, Goiás, pode ser apontada como 
um exemplo exitoso na aplicação do modelo de distribuição por dose unitária. 
Administrada pela Secretaria de Saúde do Estado, a instituição que costuma atender 
apenas gestações de baixo risco e realizar partos normais, foi alvo de um estudo durante 
3 meses no ano de 2006 para a implantação do SDMDU. Durante esse período, foram 
coletadas 1464 prescrições em 627 prontuários, sendo considerados os 5 
medicamentos mais prescritos: paracetamol (comprimido), sulfato ferroso (comprimido), 
butilbrometo de escopolamina (comprimido), dipirona (ampola) e glicose 50% (ampola). 
Fazendo uma comparação entre o método de distribuição coletiva (o que costumava ser 
usado) e o novo implantado, acabou sendo constatado uma redução no consumo de 
cerca de 57,7% em todos os medicamentos e uma economia, em reais, de R$ 405,95 
mensais. Além do mais, o estudo também estipulou os gastos advindos com a 
adequação da estrutura física da farmácia e os materiais necessários para a 
individualização das doses, acrescentando 20% para o caso de possíveis 
intercorrências, chegando a um valor total de R$ 4,204,20 reais, ou seja, se fizermos as 
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contas e levarmos em consideração apenas esses 5 medicamentos, em 11 meses todo 
o investimento para a implantação do SDMDU já terá sido pago. 
Pensando este sistema para a dispensação das soluções orais, devemos dá uma 
atenção especial a estabilidade, a possíveis proliferações de microrganismos e ao prazo 
de validade desses medicamentos, pois uma vez abertos, passam a categoria de 
medicamentos extemporâneos, mas acaba por ser preferível que o prazo de validade 
seja atrelado ao tempo de tratamento do paciente. Ademais, é importante ressaltar que 
a reembalagem dessas soluções deve ser feita em um recipiente que o proteja de 
fatores externos, que seja resistente ao manuseio e que seja de fácil utilização, devendo 
permitir o exame do líquido para avaliar possíveis deteriorações ou reações indesejáveis 
com receptáculo. Já em relação ao rótulo, deve ser indicado 
[...] o conteúdo da seguinte forma: oferece ___mg (ou g, ou μg) em ___mL. Se for 
necessária a reconstituição, a quantidade de veículo a ser adicionada deve ser indicada, 
podendo assumir o formato de identificação no rótulo como "enchimento limite para o 
recipiente", em vez de indicar um volume específico. A concentração do fármaco é 
especificada por unidade de peso por medida (mg/mL; g/mL) (FRAZÃO, 2015). 
No entanto, por se tratar de uma UTI pediátrica e por termos que lidar com volumes bem 
diminutos, as seringas têm se demonstrado o recipiente que mais se adequa a situação 
de fracionamento das soluções orais, já que não possuem um custo elevado e estão 
disponíveis no mercado em volumes variados, permitindo assim, a adaptação de 
diferentes doses. Além disso, não deve ser permitido a colocação de agulhas nessas 
seringas, deve está explicitado que são apenas de uso oral e também devem permitir a 
administração direta ao paciente. Quanto ao envase das soluções, esse procedimento 
pode ser feito manualmente ou por meio de bombas dispensadoras, como uma 
alternativa de otimizar o tempo de trabalho e de minimizar os riscos e desperdícios. 
Assim, analisando a situação da Januário Cicco durante o período de estudo, foram 
analisados 368 prontuários, em que foi contabilizado um total 13932 prescrições de 
formas farmacêuticas líquidas orais entre 27 tipos de medicamentos, sendo possível 
observar os mais prescritos na tabela 1. 
Levando em consideração a Vitamina C, o sulfato ferroso, a vitamina A+D 300+800 UI 
e 50000+10000 UI, que são os medicamentos administrados em gotas, constataremos 
a possibilidade da unitarização de doses a partir de seringas de 1 mL, 5 mL ou 10 mL, 
o volume dependendo, portanto, da dose prescrita. Para tornar a situação mais objetiva, 
destacaremos a vitamina C (que foi a solução mais prescrita), normalmente prescrita 5 
gotas por 24 horas, ou seja, 0,25 mL, que ao invés de ser dispensada em sua 
embalagem original (frasco dosador de 20 mL) para o compartilhamento entre 
pacientes, ou mesmo ser dispensado um frasco para cada paciente, aplicando-se o 
sistema de unitarização de doses, seriam fracionadas de um frasco no setor da 
Farmacotécnica Hospitalar 80 doses (20 mL/0,25 mL) doses mais seguras e eficientes. 
Para tanto, devemos mencionar que a quantidade de gotas equivalentes a 1 ml, 
dependerá da viscosidade e densidade da solução, bem com, do bico dosador do frasco, 
cabendo aos seus fabricantes a informação dessa proporção, caso contrário, passa a 
ser considerado o padrão farmacopéico brasileiro, em que 20 gotas correspondem a 1 
ml, padrão este, adotado para o trabalho em questão. 
Nos casos dos medicamentos que possuem o volume medido diretamente em mL, como 
a cafeína e o fosfato tricálcio, o volume total diário deve ser fracionado em seringas de 
acordo com a prescrição médica, por exemplo, se o fosfato tricálcio for prescrito de 
8h/8h, totalizando um volume de 5,1 mL, ou seja, três doses de 1,7 ml, este deve ser 
dispensado em três seringas de 2 mL com a dose correspondente, e não em uma única 
seringa 5 mL. Ademais, ainda tomando o fosfato tricálcio como modelo, perceberemos 
ao analisar os prontuários que os volumes prescritos variam de 0,5 mL a 3,5 mL, dessa 
forma, fazendo uma média para fins quantitativos e considerando que o frasco do 
medicamento usado na maternidade contém um volume de 100 mL, chegaremos ao 
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valor de 1,43 mL por dose, isto é, se as doses de fosfato tricálcio forem unitarizadas 
para cada paciente, apenas um frasco poderia gerar em torno de 69,9 doses. 
 
Conclusão 

 
Diante de todas as dificuldades e adversidades encontradas pela Farmácia Hospitalar, 
a indústria farmacêutica, em algumas ocasiões, acaba gerando uma série de entraves 
que prejudicam o seu bom funcionamento, principalmente, no que remete a formas 
medicamentosas adequadas as peculiaridades dos pacientes pediátricos, uma vez, que 
são poucos os medicamentos disponíveis em soluções orais, forma farmacêutica mais 
apropriada para esse público, como é o caso dos anti-hipertensivos orais, disponíveis 
apenas em comprimidos. 
Não obstante, o sistema de distribuição desses medicamentos, que na grande maioria 
das instituições de saúde brasileiras, apresentam falhas que colocam em risco a 
estabilidade e a eficácia dos medicamentos, além da segurança dos pacientes, também 
tem se demonstrado propício para a intercorrências de erros de administração, bem 
como, apresenta números significativos de desperdícios, o que aumenta os gastos 
institucionais de forma desnecessária. 
Assim, o sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária (SDMDU), que já 
disponibiliza os medicamentos prontos para a administração, apresenta índices 
positivos quanto a sua implementação, o que também pode ser visto dentro da realidade 
da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). Considerando apenas as soluções 
orais, já é possível ter um vislumbre da dimensão da economia que poderia ser feita 
com a implementação do sistema de dose unitária, tendo em vista, que o conteúdo dos 
frascos seria usado em sua totalidade com um desperdício mínimo, gerando mais doses 
com o mesmo medicamento. 
Contudo, mesmo sendo perceptível todas as vantagens do SDMDU, as instituições 
ainda demonstram uma certa resistência em sua implantação, muito devido aos 
investimentos iniciais com equipamentos, embalagens e recursos humanos, apesar de 
ser comprovado que é um gasto mínimo se comparado a economia financeira efetiva. 
No entanto, o que deve prevalecer é que o sistema de dose unitária vai muito além de 
benefícios econômicos, mas sim, um sistema que prioriza a segurança, e, portanto, a 
vida. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1 – Medicamentos mais prescritos na MEJC durante o ano de 2018. 
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TÍTULO: Perfil dos Diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional de recém-

nascidos com Cateter Central de Inserção Periférica em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal 

Resumo 

Objetivos: identificar os diagnósticos de Enfermagem em recém-nascidos em uso de 
Cateter Central de Inserção Periférica. Métodos: estudo transversal realizado com 108 
neonatos em uma Maternidade Escola. Os dados foram coletados por meio da 
efetuação do exame físico; consultas a prontuários; e preenchimento de formulário 
estruturado. A elaboração dos Diagnósticos de Enfermagem baseou-se na NANDA-
Internacional 2018-2020. Resultados: identificaram-se 13 diagnósticos de Enfermagem 
e estavam inseridos nos domínios segurança/proteção, promoção da saúde; papéis e 
relacionamentos. Conclusão: os Diagnósticos de Enfermagem, Risco de infecção, Risco 
de trauma vascular, Risco de integridade da pele prejudicada, Proteção ineficaz e Risco 
de vínculo prejudicado foram os mais prevalentes. 
 
Palavras-chave: Diagnósticos de Enfermagem; Cateterismo Venoso Central; 

Enfermagem Ped 

TITLE: Profile of NANDA International Nursing Diagnoses of Newborns with Peripherally 

Inserted Central Catheter in Neonatal Intensive Care Unit 

Abstract 

Objectives: to identify nursing diagnoses in newborns using a peripherally inserted 
central catheter. Methods: cross-sectional study conducted with 108 neonates in a 
Maternity School. Data were collected through physical examination; medical records 
consultations; and filling out a structured form. The elaboration of Nursing Diagnoses 
was based on NANDA-International 2018-2020. Results: 13 Nursing diagnoses were 
identified and were inserted in the domains security / protection, health promotion; roles 
and relationships. Conclusion: Nursing Diagnoses, Risk of infection, Risk of vascular 
trauma, Risk of impaired skin integrity, Ineffective protection and Risk of impaired 
bonding were the most prevalent. 
 
Keywords: Nursing Diagnoses; Central Venous Catheterization; Pediatric Nursing; 

Introdução 

O Recém-Nascido (RN) pode ser caracterizado, desde o período de desenvolvimento 
intrauterino, por sua plena capacidade de vivência e por possuir inúmeras 
potencialidades. Todavia, quando do seu nascimento, algumas situações requerem uma 
assistência mais específica e complexa, de forma a culminar, portanto, na internação do 
bebê em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).(1) Nesse contexto, 
convém frisar a evolução tecnológica e as modificações por ela propiciadas no que diz 
respeito ao cuidado neonatal. Dentre os variados procedimentos invasivos realizados 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2541 

 

no RN, destaca-se o Cateter Venoso Central (CVC). A depender do material e do calibre 
do dispositivo em questão, o mesmo pode ser inserido à beira do leito, como é o caso 
do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC), de maneira a possibilitar a sua 
permanência por tempo prolongado com vistas a permitir a administração de terapia 
endovenosa, medicamentos, realização de coleta de exames, transfusão de 
hemoderivados e monitoração hemodinâmica.(2) No decurso da assistência voltada ao 
RN em UTIN por parte de uma equipe multidisciplinar, convém destacar o papel do 
enfermeiro, uma vez que esse profissional compreende, historicamente, aquele o qual 
assume a posição de gerenciador com foco na viabilização de estratégias racionais e 
possíveis no que concerne à assistência. No âmbito da gerência do cuidado, se 
sobressai à relevância do Processo de Enfermagem (PE), haja vista que propicia 
melhorias da qualidade dos cuidados de saúde prestados aos indivíduos. O PE é 
composto por cinco etapas distintas, a saber: coleta de dados/histórico de Enfermagem, 
Diagnóstico de Enfermagem (DE), planejamento, implementação e avaliação das 
intervenções de Enfermagem.(3) Com a pretensão de formular e nominar os DE, a 
NANDA Internacional, Inc (NANDA-I) desenvolveu um sistema utilizado mundialmente 
na prática clínica.(4,5) Objetivo Identificar os Diagnósticos de Enfermagem em Recém-
Nascidos com Cateter Central de Inserção Periférica. 
 
Metodologia 

 
Estudo transversal com abordagem quantitativa, realizado em uma Maternidade Escola 
referência no atendimento materno-infantil de alto risco no Nordeste do Brasil. A escolha 
pela UTIN justifica-se por ser um setor no qual são realizados, em uma quantidade 
significativa, procedimentos invasivos e, dentre eles, inclui-se a inserção do PICC, que 
é utilizado de maneira rotineira no referido setor. O período de coleta que ocorreu de 01 
de agosto a 31 de novembro do ano de 2019. Adotaram-se como critérios de inclusão: 
os RN os quais utilizaram PICC inseridos na Instituição; e, apenas o primeiro cateter 
inserido no neonato. A seleção dos participantes foi realizada por conveniência Para 
viabilizar a coleta dos dados utilizou-se dois instrumentos: um formulário onde eram 
registrados e acompanhados todos os processos relativos aos cateteres inseridos na 
unidade; e um roteiro de exame físico.(7) Para a coleta de dados no intuito de identificar 
as características definidoras e os fatores relacionados e/ou de risco de acordo utilizou-
se a NANDA I 2018-2020.(8) Para cada RN foi elaborado uma planilha, com informações 
dispostas da seguinte forma: dados sociodemográficos e clínicos, a enumeração dos 
DE investigados, associados à lista dos componentes do diagnóstico. A análise dos 
dados se deu por frequências absolutas e relativas, e a associação dos Diagnósticos de 
Enfermagem com seus componentes por meio de estatísticas inferenciais a partir da 
utilização do teste Qui-Quadrado de Pearson, considerando (p<0,05) dos diagnósticos 
validados. Para a análise dos dados utilizou-se o programa Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS), versão 20.0. É válido ressaltar que a pesquisa teve o seu 
projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, sob parecer de número 1.259.309. 
 
Resultados e Discussões 

 
Respeitante ao DE “Risco de trauma vascular” identificado nos pacientes desse estudo 
teve-se como fator de risco o tempo prolongado em que o cateter estava no local. O 
PICC tem a capacidade de fornecer acesso venoso por semanas a meses em ambientes 
hospitalares e domiciliares. No entanto, o RN em uso de PICC apresenta uma alta 
incidência de risco de trauma vascular em decorrência da possibilidade de permanência, 
por parte do cateter, por longos períodos.(12,14) Alguns fatores de risco tais como 
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tempo de permanência do cateter, local de inserção, tempo de internação hospitalar, 
quantidade de acessos venosos e antibioticoterapia são apontados como 
predisponentes para o surgimento do trauma vascular, a exemplo da flebite. Assim, o 
desenvolvimento de trauma vascular é diretamente proporcional ao tempo de 
permanência do cateter.(18,19,20) O DE “Risco de integridade da pele prejudicada” 
esteve associado aos fatores de risco de hidratação e alteração no volume de líquido. 
Os neonatos constituiem-se uma população de risco para esse DE, pois a 
prematuridade apresenta-se como a principal causa da hospitalização dessa clientela. 
Essa condição, por sua vez, favorece o surgimento de distúrbios hidroeletrolíticos, 
devido a imaturidade dos sistemas orgânicos.(21) Estudo destacou que as indicações 
mais frequentes para a inserção do PICC foram a hidratação intravenosa, nutrição 
parenteral e antibioticoterapia, demonstrando a diversidade de soluções e drogas 
indicadas e administradas, por intermédio do cateter, no cotidiano de tratamento do 
neonato.(22, 23,24) No que se refere ao Diagnóstico de Enfermagem “proteção 
ineficaz”, esse apresentou as seguintes características definidoras: alteração 
coagulação, tendo sido observada por quadro de plaquetopenia; e deficiência na 
imunidade. Por ter apresentado associação estatisticamente significativa e validado por 
enfermeiros especialistas, optou-se por mantê-lo no estudo. Cerca de 50% dos 
neonatos internados e submetidos a tratamentos intensivos desenvolvem 
trombocitopenia, sendo possível alcançar uma taxa entre 75% e 90% deste quadro 
quando relacionado com a prematuridade, tornando assim, o achado previsível e, em 
geral, de natureza benigna.(25) Dessa maneira, alterações de coagulação são 
frequentes em neonatos prematuros e a inserção de PICC é segura mesmo em 
pacientes com trombocitopenia grave.(26,27) A pesquisa também demonstrou 
associação entre o DE Risco de vínculo prejudicado com os seguintes fatores de risco: 
barreira física, doença na criança impede o início do contato com pai/mãe e separação 
pais/filho. É natural e esperado que a família experimente sentimentos de sofrimento, 
insegurança, rejeição e falta de confiança para dispensar cuidados a um ser tão 
pequeno, frágil e vulnerável, diferentemente daquele o qual fora idealizado e esperado. 
Sendo assim, a vivência de um internamento de um filho é dolorosa não apenas para a 
mãe, mas também para o pai e o bebê.(32) As intercorrências verificadas durante o 
período gravídico puerperal como, por exemplo, um parto prematuro, pode interferir no 
estabelecimento natural de um vínculo positivo entre os pais e o bebê, haja vista que a 
hospitalização do RN na UTIN é uma condição a qual pode desencadear danos 
emocionais para toda a família, especialmente para os pais, pois a idealização de uma 
gestação e parto sem a ocorrência de eventos inesperados acaba por ser desconstruída 
e uma nova realidade é instituída.(32) Nesse sentido, as intervenções realizadas por 
parte da equipe de Enfermagem podem ser essenciais para a obtenção de resultados 
satisfatórios, tais como a melhoria do enfrentamento familiar, participação da família no 
cuidado profissional e apoio da família durante o período de internação hospitalar e 
tratamento da criança. 
 
Conclusão 

 
Identificaram-se 13 Diagnósticos de Enfermagem. Esse estudo apresentou como 
limitações o fato de a avaliação clínica ser um processo subjetivo e, com isso, o 
processo diagnóstico está sujeito a incertezas, de forma a instituir implicações para os 
resultados esperados e intervenções específicas de Enfermagem. Isso posto, os DE 
encontrados refletiram não apenas as necessidades de saúde dos neonatos em uso do 
PICC, mas também a relevância da suscitação/formulação de planos de cuidados de 
Enfermagem direcionados a essa população específica. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FORÇA DA PREENSÃO PALMAR DE TRANSEXUAIS 

Resumo 

O processo transexualizador resulta em alterações da composição corporal. No Brasil, 
não existem valores de referência para a Força de Preensão Palmar (FPP) a respeito 
da população transexual. A avaliação da FPP consiste em um teste que objetiva estimar 
a função do músculo esquelético e o status funcional muscular geral. O presente 
trabalho pretende fornecer elementos baseados em evidências para subsidiar o cuidado 
nutricional dessas pessoas visando prevenir agravos à saúde que possam repercutir na 
sua qualidade de vida. O estudo foi desenvolvido com pessoas adultas transexuais, nos 
Departamento de Nutrição e Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. 
 
Palavras-chave: Força Preensão Palmar. Composição Corporal. Processo 

Transexualizador. 

TITLE: EVALUATION OF HAND GRIP STRENGTH IN TRANSSEXUALS 

Abstract 

The transsexualizing process results in changes in body composition. In Brazil, there are 
no reference values for the Hand Grip Strength (HGS) regarding the transexual 
population. The evaluation of HGS consists of a test that aims to estimate the function 
of the skeletal muscle and the general muscle functional status. This paper aims to 
provide evidence-based elements to support the nutritional care of this people to prevent 
health problems that may have impact on their quality of life. The study was developed 
with transsexual adults, in the Departments of Nutrition and Physical Education of the 
Federal University of Rio Grande do Norte. 
 
Keywords: Hand Grip Strength. Body Composition. Transsexualizing Process. 

Introdução 

No processo de reivindicação do reconhecimento social e legal como pessoa do gênero 
com o qual se identifica, transexuais geralmente realizam modificações físicas e sociais 
para que seu corpo adquira características do gênero de identificação e possam exercê-
la de acordo com seu bem-estar biopsicossocial. Esse período de transição para 
adequação ao gênero de identificação é denominado de Processo Transexualizador 
(PT), e pode ou não incluir modificações sociais (uso de nome social, modificação de 
nome em documentos oficiais) e corporais (terapia hormonal, procedimentos estéticos 
e cirúrgicos, transgenitalização) (JESUS, 2012; BRASIL, 2016). O processo 
transexualizador resulta em alteração da composição corporal. A maioria das mudanças 
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físicas decorrentes da terapia hormonal, sejam de feminilização ou masculinização, 
ocorrem no curso de dois a três anos (MEYER III, 2012; LEACH, 2016). Em mulheres 
transgênero a terapia hormonal associa o uso de drogas antiandrogênicas, para 
bloqueio da produção de androgênios gonadais, e de estrogênio (MEYER III, 2012). Em 
consequência, observa-se: crescimento mamário (MEYER III, 2012; GIESTAS & 
PALMA 2012) redistribuição da gordura corporal (MEYER III, 2012; KLAVER et al, 
2018), com aumento do tecido adiposo subcutâneo e redução do tecido adiposo visceral 
(GIESTAS & PALMA 2012); aumento do percentual de gordura (LAPAUW et al., 2008; 
KLAVER et al., 2017); diminuição da massa muscular e redução da força (MEYER III, 
2012, LAPAUW et al., 2008; VAN CAENEGEM et al., 2015; KLAVER et al., 2017); e 
redução na densidade mineral óssea (LAPAUW et al., 2008; VAN CAENEGEM et al., 
2015, 2013). Já em homens transgênero observa-se atrofia do tecido mamário (MEYER 
III, 2012), redução na densidade mineral óssea (CAENEGEM et al., 2012), aumento da 
massa muscular e da força (MEYER III, 2012; KLAVER et al., 2017, VAN CAENEGEM 
et al., 2012), redução no percentual de gordura (MEYER III, 2012; KLAVER et al., 2017, 
VAN CAENEGEM et al., 2012) e redistribuição da gordura corporal (MEYER III, 2012; 
KLAVER et al., 2018, VAN CAENEGEM et al., 2012). 
Nesse contexto, a avaliação da força de preensão palmar consiste em um teste simples 
e objetivo que tem como princípio estimar a função do músculo esquelético e o status 
funcional muscular geral. Trata-se de um teste rápido, de baixo custo e pouco invasivo, 
e que vem sendo reconhecido como um instrumento útil de avaliação funcional da 
musculatura (SCHÜSSEL et al., 2008, ROBERTS et al., 2011). Atualmente, para avaliar 
esse parâmetro só existem valores de referência e pontos de corte para classificação 
definidos em função do sexo biológico (ROBERTS et al., 2011). Não há estudos que 
validem o uso dos parâmetros de referência baseados nos gêneros binários (e não com 
base no gênero autodeterminado) para a avaliação em pessoas transexuais, tampouco 
que considerem a heterogeneidade dessa população e a complexidade do processo 
transexualizador. O tempo transcorrido desde o início do PT, o estágio atual do 
processo, as modificações corporais já realizadas (cirurgias e procedimentos estéticos) 
e as características da hormonioterapia (tipo de hormônio, via de administração, dose, 
frequência, data de início, etc) podem se constituir em fatores de confusão na avaliação 
nesse público. Desse modo, fica evidente a necessidade de se avançar sobre a força 
de preensão palmar na transexualidade, que ainda é muito pouco documentada (VAN 
CAENEGEM et al., 2015a, 2015b.). 
Considerando-se a fragilidade na atenção nutricional prestada às pessoas transexuais, 
bem como a necessidade de promover a integralidade do cuidado nesse grupo, o 
presente trabalho objetivou avaliar a força de preensão palmar de transexuais e 
compará-la com os parâmetros estabelecidos para pessoas cisgênero, a fim de fornecer 
elementos baseados em evidências para subsidiar o cuidado nutricional dessas 
pessoas visando prevenir e recuperar desvios nutricionais e agravos à saúde que 
possam repercutir na sua qualidade de vida. 
 
Metodologia 

 
Esta pesquisa é o estudo piloto de um projeto maior e caracteriza-se por ser do tipo 
individualizado, tendo as pessoas transexuais como unidade de observação e análise. 
No que diz respeito à dimensão temporal, tem caráter transversal, já que a produção do 
dado se realizou em um único momento no tempo (ROUQUAYROL, 2003). O estudo 
piloto foi desenvolvido com pessoas adultas transexuais, nos Departamento de Nutrição 
e Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A amostra não foi 
probabilística, e os participantes foram selecionados por conveniência, mediante aceite 
do convite em participar do estudo, considerando-se que não se conhece o real tamanho 
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dessa população no estado do Rio Grande do Norte. O convite para participação no 
estudo foi realizado por meio de cartazes divulgados em instituições de ensino superior, 
serviços de saúde e academias do Rio Grande do Norte. Também ocorreu por meio de 
divulgação em redes sociais e pela intermediação de algum participante do estudo por 
meio de contato telefônico, por correio eletrônico ou por rede social. 
Para os critérios de elegibilidade, inclusão e exclusão foram considerados elegíveis 
todos os indivíduos adultos (entre 20 e 59 anos de idade) autodesignados transexuais 
de homem para mulher (HPM) e de mulher para homem (MPH) em qualquer etapa do 
processo transexualizador. Foram incluídos no estudo aqueles que deram anuência 
para a participação, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), e que apresentaram condições gerais de saúde estável. Foi 
estabelecido como critério de exclusão do estudo gestantes, lactantes, e pessoas que 
durante o período das coletas de dados em campo vivenciaram situações que interfiram 
na composição corporal e/ou na coleta de dados em campo (ex. procedimentos 
cirúrgicos, internação hospitalar, doença infectocontagiosa, etc.). 
Na coleta de dados, inicialmente, foi esclarecido aos participantes os objetivos e 
procedimentos do estudo, o fato da inclusão ser opcional e que poderiam recusar-se a 
participar de qualquer etapa sem nenhum prejuízo, bem como que seriam preservados 
os preceitos éticos de não identificação dos sujeitos, seguindo as normas para pesquisa 
com seres humanos constantes na Resolução nº466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde, do Ministério da Saúde. Após a leitura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), e clareadas as dúvidas, foi solicitado aos participantes a assinatura 
do mesmo. 
A Força de Preensão Palmar - FPP foi aferida por meio do dinamômetro hidráulico. Cada 
participante realizou três séries de 5 segundos de contração isométrica máxima, 
adotando-se intervalo de 30 segundos entre as mesmas, respeitando os procedimentos 
recomendados pela Sociedade Americana de Terapeutas da Mão (ASHT) 
(HÄRKÖNEN, PIIRTOMAA & ALARANTA, 1993). O maior valor alcançado entre as 
séries foi o considerado para análise e foram fornecidos estímulos verbais aos 
participantes durante todo o teste. Realizou-se a medição em ambas as mãos, anotando 
no formulário qual é a dominante. 
O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes da UFRN (CEP-HUOL) para apreciação, de acordo com a 
Resolução 466/2012 do CNS/MS e iniciou-se apenas após sua aprovação (CAAE 
17269119.3.0000.5292, Parecer 3.483.146). Após a finalização da coleta de dados, 
construiu-se um banco de dados para que as análises pudessem se proceder. 
Utilizou-se o software IBM® SPSS® v. 14.0 para análise dos dados. Realizou-se teste 
t-Student para avaliar a diferença da FPP direita e esquerda em relação ao gênero 
autodeterminado. Procedeu-se o mesmo teste para identificar diferença média entre as 
FPP direita e esquerda obtidas no presente estudo com as de outros estudos com 
população cis. Essa análise foi possível a partir da obtenção dos valores médios de FPP 
direita e esquerda, desvio padrão e número amostral nos outros estudos pesquisados. 
Para todos os testes foi adotado p < 0,05 como valor de significância. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para esta pesquisa foram avaliadas 11 pessoas que passaram ou estão passando pelo 
processo transexualizador. Entre os indivíduos participantes 54,5% se identificam com 
o gênero masculino e 45,5% com o gênero feminino e a média de idade foi de 24 anos 
(4,4) e não houve diferença estatisticamente significativa entre as idades dos homens e 
das mulheres (p = 0,709). 
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As médias da Força de Preensão Palmar (FPP) foram iguais para as mãos direita (26,5; 
dp 5,3) e esquerda (26,5; dp 6,0). Ao se avaliar a FPP das mãos direita e esquerda 
estratificada por gênero autodeterminado é possível afirmar que não houve diferença 
estatisticamente significativa (tabela 1). 
Devido ao tempo reduzido de análises em decorrência da pandemia do COVID-19, não 
foi possível aferir a força de preensão palmar de indivíduos cis, jovens e saudáveis. A 
FPP é uma medida regularmente utilizada por profissionais da saúde, no entanto não 
existem parâmetros oficiais como referência no Brasil. Para fins de comparação de 
resultados foram utilizados dados obtidos em três diferentes trabalhos que avaliaram a 
FPP de brasileiros saudáveis: a) Eichinger et al (2015) com faixa etária de 17 a 40 anos; 
b) Chagas (2018) com faixa etária de 18 a 82 anos e; c) Moreira, Godoy e Júnior (2001) 
com a faixa etária mais limitada de 18 a 22 anos. A tabela 2 compara os resultados 
obtidos nos três trabalhos.   
Ao comparar os resultados da tabela 2 e 3, é possível observar que para o gênero 
feminino não houve diferença nos valores entre mulheres cisgêneros e mulheres 
transexuais. Os valores do gênero masculino não diferem muito entre si nos estudos 
com população cis, contudo diferem notavelmente com os valores do estudo atual. Isso 
possibilita dizer que os indivíduos de gênero autodeterminado masculino que passaram 
ou estão passando pelo processo transexualizador não aumentaram a sua FPP. Por 
outro lado, os indivíduos de gênero autodeterminado feminino tem FPP compatível com 
pessoas cisgênero. 
Constatamos que, o processo transexualizador pode variar a força de preensão palmar 
de acordo com o gênero. Os homens transexuais, avaliados no presente estudo, não 
demonstraram um aumento na sua FPP causando um distanciamento dos valores 
obtidos em homens cisgêneros. Ainda assim, o valor da FPP obtido de mulheres 
transexuais concordou com valores de mulheres cisgêneros, apresentando valores 
semelhantes. 
A etapa do processo transexualizador realizado através da terapia hormonal (TH), traz 
mudanças à composição corporal a longo prazo (AUER et al., 2016). No presente 
estudo, não houve a diferenciação ou separação entre indivíduos que realizaram ou não 
a terapia hormonal. Em apenas doze meses da terapia hormonal é possível observar 
mudanças significativas na composição corporal de homens e mulheres transexuais, 
apesar de não haver mudanças em medidas antropométricas. Auer et al. (2016), 
evidencia um aumento do percentual de gordura corporal e diminuição da massa magra 
total em mulheres transexuais. O mesmo ocorre para homens transexuais, no entanto 
ocorre no sentido reverso, há um aumento da massa magra total e uma diminuição do 
percentual de gordura corporal. Para ambos os gêneros, doze meses de terapia 
nutricional não alterou de forma significativa os valores da FPP. Não obstante, é preciso 
enfatizar que cada organismo responde de maneira única e individual à terapia hormonal 
e os efeitos e mudanças metabólicas e de composição corporal também dependem 
desta resposta do organismo, dos hormônios utilizados e da posologia receitada. 
A terapia hormonal, não é uma condição inerente ao processo transexualizador. 
Considera-se travesti o indivíduo que é transgênero, mas, no entanto, aceita a sua 
genitália. Nesse sentido, a resolução 2.265 de 20 de setembro de 2019 (CRM, 2019), 
determina: 
§ 5º Considera-se afirmação de gênero o procedimento terapêutico multidisciplinar para 
a pessoa que necessita adequar seu corpo à sua identidade de gênero por meio de 
hormonioterapia e/ou cirurgias. 
Assim, é possível afirmar que a terapia hormonal é essencial àqueles indivíduos que 
necessitam modificar o seu corpo para condizer à sua identidade de gênero. No Brasil, 
apesar da criação da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (PNSILGBT) em 2011 a favor da população LGBT, a terapia 
hormonal e as cirurgias de redesignação sexual continuam sendo uma realidade muito 
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distante mesmo sendo ofertadas pelo sistema único de saúde (SUS). 
Consequentemente tornam-se processos elitistas e desdenham daqueles que 
dependem do SUS e acabam procurando serviços clandestinos. Apesar da lei n. 
1.955/10 (CRM, 2010), que regulamenta o processo transexualizador, ter sido alterada 
há mais de 10 anos este processo é lento e burocrático e não atende à demanda 
(KRAWCZAK; STRUCKER, 2019). 
De acordo com o relatado, as divisões de gênero entre as pessoas transgênero não 
aparenta ser um marcador que diferencie a FPP entre a comunidade transexual 
tornando-se importante considerar a realização da terapia hormonal para a criação de 
valores de referência. Ainda que não existam valores designados à FPP para população 
brasileira, os parâmetros encontrados em diversos trabalhos não devem ser utilizados 
como referência para a população transexual, especialmente para aqueles que 
realizaram a terapia hormonal uma vez que seriam equivocados. O essencial seria, a 
criação de parâmetros separadamente para indivíduos cisgêneros, indivíduos 
transgênero que realizaram TH e indivíduos transgênero que não realizaram a TH, 
apenas após essa diferenciação que seria possível dividir por gênero. 
Nos resultados do presente trabalho, foi possível observar uma diferença significativa 
entre a FPP de homens transexuais quando comparados a homens cis (tabela 2) no 
entanto, há uma semelhança entre a FPP de mulheres transexuais e mulheres cis 
(tabela 3) o que pode indicar que mulheres transgênero sofrem maiores efeitos da 
terapia hormonal em relação aos homens transgênero, visto que tem a sua FPP 
reduzida à média da mulher cis. Nesse sentido, ao analisar o papel designado à mulher 
na sociedade e ao levar em consideração a reprodução de modelos de feminilidade 
socialmente disponíveis e hegemônicos, há uma noção de que as mulheres transgênero 
necessitam com mais urgência de transformações físicas para redesignação de gênero. 
Estes indivíduos, na busca pelo ideal feminino, sofrem uma carga extra de pressão 
social: a) a necessidade de afirmação de gênero feminino; b) a necessidade de atender 
aos padrões de gênero femininos. Malta; Santos e Reis (2017), afirmam que, 
campanhas de beleza representadas por mulheres transexuais reforçam o padrão 
hegemônico de beleza feminina por terem sido selecionadas modelos com 
características e performatividade de gênero em sua integralidade. Além disso, 
explanam a lógica de que, para o mercado capitalista, o corpo não precisa ser 
biologicamente feminino desde que seu comportamento feminino reflita os estereótipos 
padronizados no próprio conceito cultural e comportamental do ser “mulher”. 
Marginalizando e minimizando, mais uma vez, mulheres que não atendem a estes 
requerimentos impostos pela sociedade. 
 
Conclusão 

 
Muitas questões da saúde geral e nutricional de pacientes transgênero dependem de 
valores referentes a indivíduos cisgênero. Até os dias atuais, não foram criados 
parâmetros para o público transexual, além disso não há critérios oficiais de instrução 
para avaliação de valores da força de preensão palmar (FPP) no Brasil. 
Os onze casos contemplados no presente estudo, representam uma porcentagem 
mínima da população transgênero da cidade de Natal/RN e, para mais, não foi analisada 
a fase do processo transexualizador que casa indivíduo se encontrava. Deste modo, foi 
possível concluir que a divisão entre gêneros para a avaliação da FPP, aparentemente, 
não é um marcador que diferencie os valores dentro da comunidade transexual 
enfatizando, assim, a necessidade de se considerar todas as particularidades da 
realização da terapia hormonal antes da criação de valores de referência. 
Em face aos dados apresentados, pode-se firmar que mulheres transgênero sofrem 
mais os efeitos da terapia hormonal quando em comparação a homens transgênero. 
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Ademais, estes mesmos indivíduos sofrem uma carga dupla de pressão social, visto 
que, necessitam afirmar o gênero feminino e ao mesmo tempo, atender aos padrões de 
gênero. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1: Média e desvio padrão da FPP considerando gênero autodeterminado. 
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Tabela 2: Média e desvio padrão da FPP obtido em estudos com amostras de pessoas 
cis com faixa etária compatível e no estudo atual, gênero masculino. 
 

 
Tabela 3: Média e desvio padrão da FPP obtido em estudos com amostras de pessoas 
cis com faixa etária compatível e no estudo atual, gênero feminino. 
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TÍTULO: Avaliação da microdreza de superfície de uma resina do tipo bulk fill após 

ciclagem ácida 

Resumo 

 
INTRODUÇÃO: A erosão dentária é um tipo de perda mineral provocada por ácidos de 
origem não bacteriana, podendo haver necessidade restauradora dos dentes afetados. 
A escolha correta do material restaurador objetiva alcançar longevidade da restauração 
diante de ambientes com frequentes quedas de pH. Paralelamente, as resinas bulk fill 
surgiram com a proposta de diminuir o tempo clínico, possibilitando a utilização de 
incrementos de até 4mm. OBJETIVO: Este estudo objetivou avaliar a morfologia 
superficial da resina bulk fill através da análise de microdureza superficial após ciclagem 
ácida. MATERIAIS E MÉTODOS: Matrizes de resina do tipo bulk fill foram 
confeccionadas e após análise de microdureza superficial (MS) inicial, foram imersas 
em diferentes soluções, constituindo dois grupos (água destilada e suco de laranja). 
Novas análises de MS foram realizadas nos tempos de 24h, 7, 14 e 28 dias. Os dados 
obtidos foram analisados segundo teste ANOVA a dois critérios, seguido de pós-testes 
de Tukey. RESULTADOS: Houve redução significativa de microdureza para os dois 
grupos nos diferentes tempos de análise, não havendo diferença entre os líquidos dentro 
de um mesmo tempo. CONCLUSÕES: a resina bulk fill apresentou alteração de 
superfície semelhante quando imersa em líquido ácido e controle (água destilada). 
 
 
Palavras-chave: Erosão dentária, Resinas compostas, Teste de dureza 

TITLE: Evaluation of the surface microhardness of a bulk fill resin after acid cycling 

Abstract 

INTRODUCTION: Dental erosion is a type of mineral loss caused by acids of non-
bacterial origin, and there may be a need for restoring the affected teeth. The correct 
choice of restorative material aims to achieve longevity of the restoration in environments 
with frequent pH drops. At the same time, bulk fill resins came up with the proposal to 
reduce the clinical time, allowing the use of increments of up to 4mm. OBJECTIVE: This 
study aimed to evaluate the surface morphology of the bulk fill resin through the analysis 
of surface microhardness after acid cycling. MATERIALS AND METHODS: Bulk fill resin 
matrices were made and after initial surface microhardness (DM) analysis, they were 
immersed in different solutions, constituting two groups (distilled water and orange juice). 
New MS analyzes were performed at 24h, 7, 14 and 28 days. The data obtained were 
analyzed using the two-way ANOVA test, followed by Tukey's post-tests. RESULTS: 
There was a significant reduction in microhardness for both groups at different times of 
analysis, with no difference between liquids within the same time. CONCLUSIONS: the 
bulk fill resin presented a similar surface alteration when immersed in an acidic and 
control liquid (distilled water). 
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Introdução 

A erosão dentária é classificada como uma lesão não cariosa, onde ocorre um processo 
de destruição gradual, patológico, crônico e indolor da superfície dentária por ácido ou 
quelação, podendo ser de ordem intrínseca, extrínseca ou idiopática, quando não é 
identificada a causa. Ácidos extrínsecos podem ser provenientes do ar no ambiente de 
trabalho, como em indústrias, água de piscinas ou medicamentos. Entretanto, temos os 
ácidos dietéticos como o maiores causadores de erosão dentária de ordem extrínseca4. 
A manifestação clínica das lesões erosivas variam de acordo com a frequência de 
ingestão do ácido, a forma como é ingerido (se o paciente tem hábito de segurar a 
bebida na boca ou bochechar), variáveis de saliva, posição dos dentes e idade do 
paciente5. Dentre as manifestações mais recorrentes, pode-se identificar a perda de 
contorno dos elementos dentários, amplas concavidades nas superfícies afetadas, e 
mudança de cor, devido a exposição da dentina sob esmalte fino5. 
Devido a constante perda de estrutura, a presença de sensibilidade dentária e o risco 
de exposição pulpar desses elementos dentários afetados, existe a necessidade de um 
tratamento restaurador. Aliado a isso, há uma busca maior pela conservação e proteção 
da estrutura dentária remanescente6,9. Nesse contexto, a decisão por restaurações 
adesivas tem sido amplamente aceita, com altas taxas de sucesso em casos de erosão 
dentária7,10. 
Resinas composta tem seu uso consolidado quando se trata de restaurações em 
elementos dentários, e passaram por um processo de evolução desde que foram 
introduzidas por Bowen em 1963¹. Apesar das grandes modificações e melhorias 
ocorridas ao longo do tempo, o meio bucal oferece muitos desafios e condições 
adversas ao material restaurador, colocando em risco a longevidade da restauração². 
As resinas Bulk Fill surgiram como uma alternativa de material restaurador que permite 
a fotoativação de incrementos de até 4mm, em contraponto aos 2mm necessários para 
adequada conversão das resinas compostas convencionais, além de menor risco de 
incorporação de bolhas dentro da restauração, substituindo a técnica incremental e 
reduzindo o tempo clínico. Essa características são possíveis devido a modificações na 
sua estrutura e na composição, como alterações na fase inorgânica da resina8. 
Vários estudos prévios mostram que a exposição de resinas compostas a ambientes 
ácidos altera a sua estrutura superficial, causando erosão, diminuição de dureza, 
manchamento e maior porosidade11-15. Devido a estrutura aprimorada da resina Bulk 
Fill, as modificações nas partículas inorgânicas e matriz orgânica, surge o 
questionamento: ácidos provenientes da alimentação afetam essas resinas? 
Este estudo teve como objetivo performar a avaliação da morfologia superficial da resina 
bulk fill através da análise de microdureza superficial após ciclagem ácida. As hipóteses 
nulas testadas são de que não houve diferença na microdureza superficial independente 
do tipo de solução de imersão (água destilada, suco de laranja industrializado) e o tempo 
de ciclagem (24 horas, sete, quatorze e vinte e oito dias). 
 
Metodologia 

 
Delineamento experimental 
Este estudo consiste de um experimento in vitro, no qual foi avaliada a influência de um 
ambiente erosivo na morfologia superficial de uma resina composta do tipo bulk fill. Esta 
pesquisa apresentou dois fatores principais: I - tipo de solução de imersão, em dois 
níveis: água destilada (controle); suco de laranja industrializado (Del Valle Frut Laranja); 
II – tempo de ciclagem, em quatro níveis : 24 horas, 7 dias, 14 dias e 28 dias. Como 
variável de resposta, foi utilizada a microdureza de superfície da resina composta 
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avaliada (Opus Bulk Fill APS 4g – FGM, Joinville, SC, Brasil). Oito grupos experimentais 
foram obtidos a partir das combinações entre os fatores estudados para cada uma das 
avaliações realizadas. 
Preparo dos espécimes 
A resina foi inserida em uma matriz vazada de acrílico de 2mm de altura x 6mm de 
diâmetro, apoiada sobre uma placa de vidro. Após a inserção, uma leve pressão foi 
exercida sobre a superfície utilizando-se uma tira de poliéster que permaneceu em 
contato com a resina no momento da fotoativação, evitando o contato desta camada 
superficial do material com o oxigênio do ambiente. A fotoativação, feita com o 
fotopolimerizador Radii Plus (SDI, Victoria, Austrália), seguiu as recomendações do 
fabricante. Ao total, foram obtidos 20 espécimes da resina Bulk Fill de dimensões 
semelhantes, com topo e base retos. 
Os espécimes obtidos foram removidos da matriz, sendo a área do topo do espécime 
(superfície mais próxima do fotopolimerizador) identificada com marcação permanente. 
Em seguida, foram armazenados por 24h previamente ao polimento da superfície. Para 
o polimento, os espécimes foram fixados em cera utilidade com a superfície irradiada 
voltada para cima. Foram utilizados discos de lixa em ordem decrescente de granulação, 
sendo que cada disco foi utilizado por 5 segundos. Durante cada troca de disco, a 
superfície da resina foi umedecida com seringa tríplice para evitar o aquecimento do 
material e alteração da superfície. 
Teste de microdureza de superfície 
Posteriormente, os espécimes foram submetidos a uma análise inicial de microdureza 
de superfície para em seguida serem aleatorizados em dois grupos (n=10) de acordo 
com a solução de imersão para a ciclagem ácida: AD – água destilada (grupo controle); 
SL – suco de laranja. Para o teste de microdureza, foi utilizado o microdurômetro Pantec 
MV2000A, com penetrador do tipo Vickers, realizando três indentações aleatórias no 
topo do espécime com carga estática de 100g, durante 20 segundos. O mesmo 
processo foi repetido nos mesmo espécimes após 24 horas, 7 dias, 14 dias e 28 dias e, 
entre esses intervalos, foram submetidos a ciclagem ácida. Os testes foram feitos por 
um único operador em todos os intervalos de tempo analisados. 
Ciclagem ácida 
Após a aleatorização nos referidos grupos de acordo com os valores iniciais de 
microdureza, os espécimes foram fixados em dispositivo feito com placa de acrílico, com 
perfurações para permitir a submersão no líquido, e estabilizados com cera 7 de forma 
que apenas a superfície irradiada fique exposta. Em seguida, foram imersos em 100ml 
do líquido de erosão correspondente ao grupo. 
Foram realizadas duas imersões de 10 minutos por dia. Após cada imersão, os 
espécimes foram lavados e armazenados em água destilada, renovada diariamente. O 
grupo controle (AD) foi mantido em água destilada durante todo o período de avaliação. 
Após 24 horas de ciclagem, uma nova leitura de microdureza foi realizada na superfície 
irradiada dos espécimes, bem como após sete e 14 dias. Após vinte e oito dias de 
ciclagem, a leitura final de microdureza de superfície foi realizada para os grupos 
analisados. 
Análise estatística 
Os dados de microdureza obtido foram analisados quanto à distribuição normal através 
do teste Kolmogorov-Smirnov, e foi realizada a análise estatística paramétrica pela 
análise de variâncias (ANOVA), sendo utilizado o teste ANOVA a 2 critérios, seguido do 
teste de tukey para comparações múltiplas, ambos com nível de significância de 5%. 
 
Resultados e Discussões 
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As médias e desvios padrão de microdureza superficial dos grupos estão apresentados 
na Tabela 1 (em anexo). O fator “Tempo de Ciclagem” foi estatisticamente significantes 
(P< 0,05). 
A média dos valores de microdureza dos espécimes armazenados em água destilada 
apresentaram diferença estatisticamente significante entre inicial, após 24h e 28 dias. 
Considerando o suco de laranja como líquido de imersão, a média dos valores iniciais 
foi significativamente superior que os demais intervalos de tempo. 
Ao avaliar os dois líquidos em um mesmo tempo de armazenamento, não foram 
encontradas diferenças estatisticamente significantes. 
  
DISCUSSÃO 
A hipótese nula testada nesse estudo é que não haveria diferença na microdureza 
superficial da resina Bulk Fill, independente do tipo de solução de imersão e o tempo de 
ciclagem. Com base nos dados do estudo, essa hipótese deve ser parcialmente 
rejeitada, pois houve alteração na superfície (microdureza) da resina a medida que ela 
foi submetida a submersão em líquido ácido e em água destilada, apesar de não haver 
diferença entre os líquidos quando avaliados no mesmo período de ciclagem. 
Foi possível observar ainda que as médias de valores de microdureza dos grupos 
sofreram redução progressiva a partir da medição de 24h, até a medição final com 28 
dias, sendo que nesse último tempo de análise os valores de dureza se apresentaram 
significativamente inferiores aos valores iniciais, medidos antes de se iniciar o processo 
de ciclagem. 
O crescente consumo de bebidas ácidas e ultra-processadas na alimentação dos 
indivíduos é um fator de risco para a erosão, diminuindo a longevidade de dentes e 
restaurações20-21. Lussi et al., (2004) discute a relação entre dieta e erosão, e aponta 
a atividade erosiva dos ácidos cítrico, málico, fosfórico e outros, presentes em alimentos 
e bebidas. A capacidade erosiva de uma bebida não está associada apenas ao pH, mas 
também a capacidade de tamponamento dessa. Quanto maior for a capacidade de 
tamponamento, mais tempo levará para essa bebida ser neutralizada pela saliva16. 
O ácido cítrico, presente em diversos sucos de frutas ácidas, inclusive no suco de 
laranja, testado no presente estudo, tem alta capacidade de tamponamento, e baixo pH, 
o classificando com alta capacidade erosiva do esmalte dentário, sendo o seu uso diário 
um risco para a saúde bucal17,19. Além disso, o ácido cítrico tem seu potencial erosivo 
ligado a sua capacidade de formar complexos com os íons de cálcio presentes na 
hidroxiapatita17. 
O ambiente bucal tem pH próximo de neutro, entre 6,8 e 7,2. Estudos feitos sobre o pH 
de sucos industrializados, classificou-os com média de pH 3,52, sendo o suco de laranja 
pH 2,72, valor bem abaixo do crítico para dissolução do esmalte dentário17-19. A 
ingestão desses sucos reduz o valor de pH da cavidade oral, resultando em um 
ambiente ácido, propício à erosão dos elementos dentários e de materiais 
restauradores19. 
Com a possibilidade de restaurar um elemento dentário acometido de perda mineral por 
erosão em um paciente que mantém hábitos erosivos, é necessário avaliar a capacidade 
do material restaurador de resistir ao baixo pH ao qual será submetido. 
Um estudo feito por Tanthanuch et al (2017) mostra que a imersão de compósitos do 
tipo bulk fill em substâncias ácidas afeta a sua superfície, resultando em menores 
valores de microdureza superficial e rugosidade de superfície aumentada. Valores mais 
baixos de microdureza se correlacionam com maior desgaste do material e, portanto, 
menor durabilidade e biocompatibilidade das restaurações11-15. 
Nesse mesmo estudo de Tanthanuch et al (2017), o grupo exposto à água deionizada 
também sofreu redução no valores de microdureza, mesmo que mais brandos, quando 
comparados aos expostos a meio ácido22. Esses resultados corroboram com o 
presente estudo, já que tanto o grupo submetido a ciclagem ácida em suco de laranja 
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quanto o grupo armazenado em água destilada apresentaram uma redução em seus 
valores de microdureza quando comparados aos valores apresentados inicialmente, 
apesar dos dados do nosso estudo não mostrarem diferenças entre os líquidos quando 
a análise em um mesmo tempo de ciclagem foi realizada. 
Sendo assim, foi percebido no presente estudo que o comportamento da resina Bulk Fill 
foi homogêneo, mostrando resultados semelhantes e não discrepantes entre os líquidos 
nos diferentes tempos avaliados, o que pode demonstrar um comportamento adequado 
desse material mesmo quando submetido a um ambiente bucal ácido. Entretanto, é 
possível observar uma perda de dureza inicial mais brusca quando a ciclagem em suco 
de laranja foi realizada. 
Esses resultados corroboram com o estudo feitos por Borges et al (2019), nos quais a 
resina bulk fill, em comparação com a resina convencional, mostrou resultados 
igualmente compatíveis sob desafio ácido, apontando a resina bulk fill como uma boa 
escolha para simplificar restaurações diretas posteriores. 
Entretanto, é necessário um bom planejamento ao se escolher um material restaurador 
para casos de erosão dentária severa. Por se tratar de um estudo in vitro, existem 
limitações no resultado observado. Características inerentes ao meio bucal não foram 
mimetizadas, pois não houve o armazenamento desses espécimes em saliva artificial 
e/ou estufa22-24. 
A realização de novos estudos, incorporando esse armazenamento em temperatura 
similar a da cavidade oral, estudos in situ e estudos in vivo, são necessários para melhor 
observação do comportamento da resina sob desafio erosivo. 
 
Conclusão 

 
Com base nos resultados desse estudo in vitro, é possível concluir que: a resina do tipo 
Bulk Fill apresentou perda de dureza de superfície semelhante, independente do líquido 
de imersão (água destilada ou suco de laranja) 
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Média e Desvio padrão dos valores de microdureza nos grupos nos intervalos de tempo 
estudados 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE ADAPTAÇÕES 

FARMACÊUTICAS DE PIRIMETAMINA PARA TRATAMENTO DE TOXOPLASMOSE 

CONGÊNITA 

Resumo 

 
A Pirimetamina é utilizada no tratamento de Toxoplasmose Congênita (TC) sendo 
comercializada sob a forma de comprimidos, o que impossibilita a administração nos 
recém-nascidos portadores desta infecção. O objetivo desse trabalho foi reproduzir 
adaptações pediátricas de Pirimetamina, encontradas na literatura, na forma de 
suspensões e analisar suas características químicas. Duas formulações foram 
escolhidas e manipuladas em triplicata, uma com xarope simples e outra com sorbitol 
70%, e então avaliadas quanto ao teor da pirimetamina presente nas formulações. A 
determinação do doseamento das suspensões da Pirimetamina foi realizada com 
sucesso pelo método de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLUE). Apesar de 
diferirem entre si, as preparações de Pirimetamina em xarope simples e sorbitol 70% 
apresentaram valores de teor adequados e aceitáveis para as formulações. Os 
resultados obtidos mostraram que as duas formulações apresentam uma resposta 
semelhante quando exposto a temperaturas diferentes e apresentou teor estável 
durante todo o estudo. 
 
 
Palavras-chave: Pirimetamina. Toxoplasmose congênita. Suspensão. Teor. 

TITLE: EVALUATION OF PHYSICAL AND CHEMICAL STABILITY OF 

PHARMACEUTICAL ADAPTATIONS OF PYRIMETAMINE FOR TREATMENT OF 

CONGENITAL TOXOPLASMOSIS 

Abstract 

 
Pyrimethamine is used in the treatment of congenital toxoplasmosis and it is 
commercialized only as tablets, been impossible to treat newborns with the infection. 
The objective of this work was to reproduce pediatric adaptations of Pyrimethamine, 
found in the literature, in the form of suspensions and to analyze the chemical 
characteristics. Two formulations were chosen and manipulated in triplicate, and then 
evaluated for the content of pyrimethamine in the formulations. The determination of the 
dosage of the suspensions of Pyrimethamine was carried out successfully by the method 
of HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Despite differing from each other, 
the preparations of Pyrimethamine in syrup and sorbitol showed adequate and 
acceptable content values for the formulations. The results obtained showed that the two 
formulations have a similar response when exposed to different temperatures and had a 
stable content throughout the study. 
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Keywords: Pyrimethamine. Congenital toxoplasmosis. Suspension. Content. 

Introdução 

Toxoplasmose é uma parasitose de ocorrência global, causada pelo protozoário 
intracelular obrigatório Toxoplasma gondii, tendo os gatos da família Felidae como 
principal reservatório e hospedeiro definitivo e os humanos como hospedeiro 
intermediário. A fonte de transmissão mais comum ocorre através da alimentação, pela 
ingestão de cistos presentes em carnes cruas e derivados, consumo de água e 
alimentos contendo oocistos, além de outras fontes de contaminação como mãos que 
entraram em contato com solo contaminado não higienizadas (MCAULEY, 2014). 
 
A toxoplasmose pode contaminar fetos ou embriões, o que caracteriza a forma de 
contaminação vertical, que acontece devido a uma infecção primária durante a gravidez 
ou, menos comum, pela reinfecção em gestantes que já eram soropositivas antes da 
gestação, seja por um novo contato com uma cepa mais virulenta ou uma reativação da 
infeção (forma crônica), em pacientes imunocomprometidas, com transferência da 
infecção ao recém-nascido. Dentre os acometidos por essa enfermidade merecem 
destaque os neonatais (PAQUET; YUDIN, 2018). Esses parasitas causam alterações 
graves nas funções fisiológicas do neonato, podendo causar lesões oculares, 
microcefalia, hidrocefalia, calcificações cerebrais, alterações psicomotoras e retardo 
mental (SCHLÜTER; BARRAGAN, 2019). 
 
No que diz respeito ao tratamento dessa doença, é feito pela associação entre a 
Pirimetamina , a Sulfadiazina e o Ácido Folínico, com duração de pelo menos um ano 
(DARDÉ; FOUGERE; BUXERAUD, 2018). Em relação a Pirimetamina ou 5-(4-
clorofenil)-6-etil-2,4-pirimidinadiamina). ela é classificada como um agente 
antiprotozoário e sua afinidade significativa para ligação à enzima di-hidrofolato 
redutase (DHFR) causa a redução do ácido fólico a ácido tetra-hidrofólico (ácido fólico), 
um cofator necessário para a síntese de DNA e proteínas do protozoário (SANJAY PAI; 
DIAS; SAWANT, 2016). 
 
Entretanto, a essa molécula é comercializada apenas na forma de comprimidos, sendo 
que essa forma farmacêutica  apresenta algumas limitações para os pacientes neonatos 
como dificuldade de deglutição, um problema comum entre pacientes pediátricos; e 
dose fixa, não permitindo a variação dela em relação ao peso do paciente (ZAID; 
ASSALI; ZALMOUT; BASHEER, 2017). Adicionalmente, devido à inexistência de uma 
formulação de fácil deglutição da pirimetamina, é uma prática comum em ambiente 
nosocomial, farmácias de manipulação e até mesmo na residência do paciente, a 
adaptação farmacêutica deste medicamento. Porém, essa prática não apresenta uma 
confiabilidade em razão da falta de entendimento sobre a estabilidade dessa adaptação 
farmacêutica, bem como da melhor forma de armazená-la. Essa falta de informação 
compromete o tratamento do paciente, considerando que o paciente com toxoplasmose 
congênita será submetido a um tratamento complexo e demorado. 
 
Diante do exposto e da limitação do tratamento convencional fica notória a dificuldade 
da adesão da terapia para os pacientes neonatos, e assim, torna-se evidente a 
necessidade do desenvolvimento de estratégias terapêuticas para administração da 
pirimetamina por via oral para esses pacientes. Em tal caso, as formas farmacêuticas 
líquidas orais são amplamente utilizadas para atender a esses pacientes, especialmente 
soluções e suspensões, em razão da possibilidade da flexibilidade na dose, facilidade 
de ingestão e administração (LIU; RANMAL; BATCHELOR; ORLU-GUL et al., 2015). 
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Diante disso, e contemplando a necessidade de atender aos pacientes pediátricos, e 
tendo em vista que um estudo mostrou que parcela das gestantes do Rio Grande do 
Norte são susceptíveis à doença (DE ARAUJO ANDRADE; DE OLIVEIRA; MEURER; 
SANTANA et al., 2020), o presente estudo adaptou os comprimidos de pirimetamina 25 
mg para suspensões destinadas ao tratamento de neonatos portadores da 
toxoplasmose congênita, com base em formulações extemporâneas encontradas na 
literatura de preparações pediátricas. Além disso, foi feita a análise de teor do ativo. 
 
Metodologia 

 
DESENVOLVIMENTO DAS FORMULAÇÕES 
As formulações foram desenvolvidas a partir do comprimido de pirimetamina produzidos 
pela Farmoquímica S/A. Cada comprimido com concentração igual a 25mg de 
Pirimetamina continhaos excipientes: álcool etílico, estearato de magnésio, amido, 
docusato de sódio, lactose monoidratada e água. A composição, concentração e técnica 
de preparação das suspensões de Pirimetamina foram selecionadas com base em 
formulações já praticadas no mercado e encontradas na literatura. A concentração 
adotada de 2 mg/mL foi baseada na posologia da Pirimetamina para crianças de 1 
mg/kg/dia utilizada no protocolo do Ministério da Saúde (SAÚDE, 2011). 
As suspensões de Pirimetamina foram desenvolvidas e preparadas na concentração de 
2 mg/mL utilizando-se dois veículos diferentes: xarope simples e solução de sorbitol 
70%. As formulações foram feitas em triplicata e armazenadas sob refrigeração (5 ± 3 
ºC) e à temperatura ambiente (22,5 ± 2,5 ºC), sendo elas identificadas e acondicionadas 
em frascos fechados e protegidos da luz durante o estudo de estabilidade. 
SUSPENSÃO DE PIRIMETAMINA 2 mg/mL + XAROPE SIMPLES 85% 
Manipulou-se, previamente, 600 ml de xarope simples preparado em laboratório 
conforme o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira (solução de sacarose 85%) 
(PEREIRA, 2005) sendo utilizado como veículo na suspensão, e deixou que esfriasse 
por 24 horas. Para isso foram utilizados saco plástico, béquer, bastão de vidro, agitador 
magnético, termômetro digital, balança semi-analítica, sacarose e água purificada. 
Em um béquer adicionou-se um q.s. de água, levou-se ao agitador magnético em 
velocidade constante acrescentando a sacarose, previamente pesada. A preparação foi 
mantida em agitação constantes até a completa solubilização. Em seguida completou-
se o volume com água purificada. O xarope simples foi acondicionado e aguardou-se 
24 horas para resfriar. Para a preparação da Suspensão de Pirimetamina + o xarope 
simples foram necessários os seguintes materiais: balança analítica, pinça metálica, 
suporte para pesagem, béqueres, gral, pistilo, espátulas pão-duro, bastão de vidro, 
cálice e frascos âmbar. Os componentes usados para o preparo da formulação foram: 
comprimidos de Pirimetamina 25 mg e xarope simples. 
Após a preparação do xarope simples, a Pirimetamina foi incorporada. Para isso, foram 
pesados os comprimidos e com auxílio de graal e pistilo foram triturados até formação 
de um pó fino. Após isso, verteu-se o pó na solução de xarope e homogeneizou-se a 
preparação. Esse procedimento foi feito em triplicata. 
SUSPENSÃO DE PIRIMETAMINA 2 mg/mL + SORBITOL 70% 
Para a preparação da Suspensão de Pirimetamina tendo como veículo o Sorbitol 70% 
foram necessários os mesmos materiais da preparação descrita anteriormente. 
Os componentes usados para o preparo da formulação foram: comprimidos de 
Pirimetamina 25mg e Sorbitol 70%. Para se chegar na concentração desejada foi 
necessário pesar os comprimidos previamente com auxílio de balança analítica, que em 
seguida foram triturados com ajuda de graal e pistilo até formação de um pó fino. Em 
seguida, acrescentou-se um q.s. de Sorbitol 70%, suficiente para a formação de uma 
pasta. O sorbitol foi adicionado aos poucos o no graal e em seguida a formulação foi 
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transferida para um cálice e o volume foi completado com a solução de Sorbitol. As 
suspensões de Pirimetamina foram envasadas em frascos âmbar e devidamente 
identificadas. Esse procedimento foi realizado em triplicata. 
ESTUDO DE ESTABILIDADE 
As formulações foram armazenadas em duas temperaturas de armazenamento: 5 ± 3 
ºC e 22,5 ± 2,5 ºC. As embalagens utilizadas são impermeáveis, portanto, a umidade 
não foi controlada. As avaliações foram realizadas no tempo inicial (tempo zero) e nos 
intervalos de tempo de 7, 14, 30, 45,60 e 90 dias, após agitação, garantindo a 
redispersão completa do sistema. 
DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE QUÍMICA 
O doseamento da Pirimetamina foi realizado por meio da Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLUE) através das injeções de solução padrão e da solução amostra. A partir 
dos cromatogramas obtidos, as áreas dos picos foram determinadas e foi calculado o 
teor de Pirimetamina nas formulações a partir das respostas obtidas com a solução 
padrão e a solução amostra. 
O equipamento usado no estudo foi o CLUE, fabricante Hitachi, modelo Chromaster, 
composto de: bomba quaternária 5160, autoamostrador 5260, forno da coluna 5310, 
detector DAD 5430 e módulo de comunicação CM-ORG. Os dados foram coletados 
através do software EZChrom Elite, versão 3.3.2. SP2. 
A estabilidade da Pirimetamina em todas as formulações foi determinada por cálculo da 
porcentagem a partir da concentração inicial, sendo permitido uma variação de até ± 7% 
(BRASIL, 2019). 
ANÁLISE ESTATÍSTICAS 
Os resultados obtidos do estudo de estabilidade foram expressos como média das 
triplicatas ± desvio padrão da média. Esses dados foram estatisticamente analisados 
pela análise de variância (One-way ANOVA) pelo software Prism® (GraphPad Sofware, 
Inc., San Diego, CA). O nível de significância considerado foi p < 0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
A estabilidade química de um fármaco em suspensão é normalmente controlada por 
meio da sua taxa de degradação , comparando à concentração do fármaco no início do 
estudo com os demais dias de avaliação. Em relação a Pirimetamina, foi considerado 
que a suspensão deve conter não menos que 93% e não mais que 107% da 
concentração inicial segundo a farmacopeia brasileira (BRASIL, 2019). Os resultados 
obtidos da análise do teor das formulações de pirimetamina tanto em xarope simples 
quanto em sorbitol estão expressos, na tabela 1e 2 respectivamente. 
De acordo com a Tabela 1 é possível inferir que as formulações de suspensão de 
pirimetamina na base de xarope simples apresentaram valores de teor dentro do 
estabelecido pela farmacopeia brasileira, assim como nas formulações com o sorbitol, 
tanto quando expostas a temperatura ambiente quanto em ambiente refrigerado. 
É perceptível uma oscilação no teor de ambas formulações. Esse percentual é atribuído 
ao manejo durante a manipulação, pois, se tratando de uma suspensão e principalmente 
de uma adaptação a partir de um comprimido que já tem em sua constituição outros 
componentes (excipientes), mesmo com a redispersão na hora no manejo, é difícil obter 
alíquota homogenia, pois dentro das formulações os excipientes continuam sendo parte 
do disperso e também parte solúvel em ambas as bases. Todavia, o método demonstrou 
eficácia na quantificação para ambos veículos expostos a temperaturas diferentes. De 
forma que, os resultados estatísticos apontaram que os teores das duas amostras 
analisadas individualmente não apresentaram diferenças estatísticas (p < 0,05). 
Essas afirmativas revelam como que essa análise é um fator importante e significativo 
para a terapia do paciente em nível de efetividade e resposta terapêutica. Pois, se essa 
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quantificação não for mensurada, variáveis como posologia não estarão condizentes 
com a terapia do paciente. Fato esse que implicará na efetividade do tratamento (DE 
MELLO DUARTE; DE PAULA JERÔNIMO; MARTINS; LUSTOSA et al., 2017). 
Ademais, dentro da problemática dos neonatos diagnosticados com toxoplasmose 
congênita há negligência da indústria farmacêutica em desenvolver formulações 
seguras e apropriadas para esses grupos de pacientes, fazendo com que os 
profissionais envolvidos na terapêutica desenvolvam medidas alternativas, ou seja, a 
adaptação da forma, podendo trazer riscos de inexatidão da dose, contaminação 
durante a manipulação, perda de estabilidade, incompatibilidades e interações. Esses 
fatos reiteram a importância desse estudo (NAHATA, 1999). 
Por isso, quando se estabelece que será preciso fazer a adaptação de um comprimido 
que é uma forma farmacêutica sólida e transformá-lo em uma suspensão que é uma 
forma farmacêutica líquida para ser administrada de forma oral, o doseamento 
apresenta resultados para direcionamento de conduta e aplicação segura da dose (DE 
MELLO DUARTE; DE PAULA JERÔNIMO; MARTINS; LUSTOSA et al., 2017). 
Ademais, fatores como redispersão prévia antes da análise e da administração são 
crucias pois as suspensões normalmente tendem a se aglomerar em partículas maiores 
e acabam formando sedimentos em virtude da atuação da força da gravidade sobre as 
partículas em suspensão (TRIPATHI; ACRIVOS, 1999). É bem verdade que existem 
fatores que minimizam a velocidade de sedimentação o que possivelmente trará pra 
formulação uma maior estabilidade física (CAFLISCH; LUKE, 1985). Porém, se tratando 
do contexto que a saúde pública é situada nos tempos hodiernos, se estabelece a 
proposta com maior viabilidade econômica para as famílias que são submetidas a 
passar por todo o sofrimento que a doença acomete. 
Existem alternativas mais dispendiosas como é o exemplo do uso de veículos já 
comercializados prontos para uso como o Ora-Plus e o Ora-Sweet. Esses insumos são 
produzidos industrialmente e utilizados em diversas situações como veículos em outros 
países, já estando disponíveis estudos demonstrando a estabilidade das formulações. 
É inegável o benefício e a praticidade que esses materiais proporcionam. Entretanto, 
eles se tornam inviáveis do pondo de vista econômico para uso em alguns países, pois 
os valores desses produtos estão cotados em tabelas que variam entre 150,00 até 
450,00 reais (sem os impostos) para um volume de 500 mL de solução, o que aplicando 
ao contexto socioeconômico das famílias do interior e até mesmo da capital do Rio 
Grande do Norte, inviabilizaria o tratamento em virtude do tempo de utilização desse 
produto e do custo que isso traria. 
Um estudo feito por (LEWIS; CLUCK; HUFFMAN; OGLE et al., 2017) mostrou que 
formulação de suspensão de pirimetamina desenvolvidas com essas formulações 
industriais e com a Pirimetamina granel (matéria prima) foi possível obter uma 
estabilidade química quando armazenado na temperatura ambiente e quando 
refrigerado, em garrafas de plástico âmbar, durante 48 e 90 dias, respectivamente. 
Esses resultados confrontados aos dados obtidos na presente avaliação revelam que 
mesmo se tratando de uma adaptação farmacêutica mais simples e sem nenhuma 
tecnologia ou produto previamente preparado é possível obter teores que se mantêm 
dentro do estabelecido pela farmacopeia de forma simples e principalmente que 
mantenham efetivos para o tratamento durante os 90 dias avaliados, mesmo que em 
temperatura ambiente. Isso é de extrema importância social já que o custo para 
adaptação é baixo e torna o tratamento possível, mesmo para famílias com situação 
econômica desfavorável. 
 
Conclusão 
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Com esse trabalho foi possível obter suspensões de Pirimetamina 2mg/ml incorporada 
em Xarope Simples e incorporada em Sorbitol 70%, através de manipulação em 
laboratório farmacotécnico, armazenadas a temperaturas diferentes, onde ambas 
apresentaram teores semelhantes e condizentes com a farmacopeia durante os 90 dias 
de estudo. 
Assim, pode-se ter um direcionamento do tempo possível de utilização das adaptações 
formuladas, para poder suprir a lacuna de produtos que estão disponíveis para o público 
neonato, inclusive abrangendo pacientes que possuam algum problema metabólico, 
com a utilização de uma formulação com sorbitol destinada a esse grupo. A qualidade 
de um medicamento precisa apresentar características e propriedades que o tornam 
apto para satisfazer as necessidades dos pacientes. A avaliação do controle de 
qualidade química do medicamento foi indispensável para determinar a estabilidade da 
formulação que é utilizada corriqueiramente em hospitais, farmácias de manipulação e 
nas residências dos pacientes portadores da doença assegurando a eficácia no 
tratamento desse paciente. 
Além disto, o estudo foi realizado em diferentes condições de armazenagem, o que é 
de fundamental importância para se determinar o tempo de prateleira do produto. No 
entanto, ainda é necessário fazer um conjunto de experimentos para se obter outras 
informações pela caracterização destes sistemas. Esses novos resultados irão conduzir 
a uma resposta ainda mais precisa em relação a estabilidade dessa adaptação 
farmacêutica. Experimentos como, o tamanho de partícula, pH, viscosidade e avaliação 
microbiológica precisam ser realizados e associados aos valores dos parâmetros 
químicos já obtidos, para se estabelecer uma maior informação a respeito da 
estabilidade dessas formulações. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1 - Doseamento de suspensão de pirimetamina provenientes da adaptação do 
comprimido em base de xarope 85%. 
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Tabela 2 - Doseamento de suspensão de pirimetamina provenientes da adaptação do 
comprimido em base de sorbitol 70%. 
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TÍTULO: ESTUDO DE QSAR DE INBIDORES DA DESIDROQUINATO DESIDRATASE 

II 

Resumo 

 
O planejamento racional de fármaco utilizando metodologias computacionais tem sido 
comumente utilizado pela indústria farmacêutica. A enzima DHQase II (desidroquinato 
desidratase II) está presente na via do chiquimato e faz parte da rota biossintética dos 
patógenos Mycobacterium tuberculosis e Helicobacter pylori. Com isso, a DHQase II se 
tornou um alvo promissor para inibidores em relação a esses patógenos devido a sua 
alta incidência e prevalência. Metodologias como Activity Cliffs, Docking Molecular e 
Dinâmica Molecular foram utilizadas a fim de desenvolver modelos de QSAR (2D, 3D, 
4D e híbrido) preditivos, os quais apresentam parâmetros estatísticos de relevância. 
Seis moléculas com atividade inibitória promissora para enzima DHQase II nos 
patógenos Mycobacterium tuberculosis e Helicobacter pylori foram elaboradas em 
pouco tempo e com baixo custo, diminuindo consequentemente o número de testes de 
bancada (in vitro e/ou in vivo). Os dados obtidos através desse estudo podem guiar o 
planejamento de novos antibióticos potentes e altamente seletivos no que se diz respeito 
a inibição enzimática da DHQase II. 
 
 
  
 
Palavras-chave: DHQASE II, Mycobacterium tuberculosis, Helicobacter pylori, QSAR 

TITLE: QSAR STUDY OF DEHYDROKINATE DEHYDRATASE II INHIBITORS 

Abstract 

 
Rational drug planning using computational methodologies has been commonly used by 
the pharmaceutical industry. The DHQase II enzyme (dehydroquinate dehydratase II) is 
present in the chiquimate pathway and is part of the biosynthetic route of pathogens 
Mycobacterium tuberculosis and Helicobacter pylori. As a result, DHQase II has become 
a promising target for inhibitors in relation to these pathogens due to its high incidence 
and prevalence. Methodologies such as Activity Cliffs, Molecular Docking and Molecular 
Dynamics were used in order to develop predictive QSAR models (2D, 3D, 4D and 
hybrid), which present relevant statistical parameters. Six molecules with promising 
inhibitory activity for DHQase II enzyme in the pathogens Mycobacterium tuberculosis 
and Helicobacter pylori were developed in a short time and at low cost, consequently 
reducing the number of bench tests (in vitro and/or in vivo). The data obtained through 
this study can guide the planning of new potent and highly selective antibiotics with 
regard to enzymatic inhibition of DHQase II. 
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Introdução 

O Brasil apresenta predomínio no que se diz respeito a taxa de incidência de 
microrganismos que causam infecções, tais como, Mycobacterium tuberculosis e 
Helicobacter pylori. O Mycobacterium tuberculosis se caracteriza como uma doença 
infectocontagiosa e que já acometeu um terço da população mundial (RIOJAS et al., 
2018). Em contrapartida, o Helicobacter pylori é uma bactéria gram negativa que infecta 
a mucosa estomacal (GARZA-GONZÁLEZ et al., 2014). Com isso, é notável a 
necessidade do desenvolvimento de novos fármacos voltados para o tratamento da 
patogênese causadas por estes microrganismos. Novos agentes terapêuticos estão 
sendo pesquisados com foco na via do chiquimato, tendo em vista que a mesma não 
está presente no organismo dos seres humanos e se faz presente nos microrganismos 
descritos (DIAS et al., 2011). 
O processo de desenvolvimento de novos fármacos constitui-se de etapas complexas e 
que podem apresentar falhas. Além disso, é importante ressaltar que o custo e o tempo 
associados a este processo são altos. Desta forma, tecnologias farmacêuticas 
computacionais têm sido um fator de importante impacto no que se diz respeito a 
minimização destas variáveis (ROY et al., 2017). Metodologias in silico como Activity 
Cliff, Docking Molecular, Dinâmica Molecular e aplicação do LQTA-QSAR-3D são 
utilizadas para auxiliar o processo de obtenção de um candidato terapêutico seguro e 
eficaz, possuindo uma importante relevância em pesquisas relacionadas a doenças 
negligenciadas (WILLIAMS et al., 2011), além de estarem envolvidas na economia de 
custo e tempo. 
O Planejamento racional de fármacos baseado na estrutura do receptor é um método 
comumente utilizado pelos pesquisadores e que pode ser empregado considerando-se 
que o alvo de interesse para a doença é conhecido. A desidroquinato desidratase II 
(DHQase II) é uma enzima presente na via do chiquimato e que possui alta significância 
na sua rota biossintética e no crescimento do Mycobacterium tuberculosis e Helicobacter 
pylori. Levando isto em consideração, a DHQase II faz parte da lista dos alvos utilizados 
para o planejamento racional de fármacos. 
Com isso, o objetivo deste trabalho foi utilizar metodologias in silico, aplicando 
estratégias no planejamento racional, a fim de encontrar relevantes candidatos 
altamente seletivos para a enzima DHQase II e com potencial efeito antibiótico para o 
Mycobacterium tuberculosis e Helicobacter pylori. 
O presente trabalho foi desenvolvido em conjunto com o Msc. Paulo Henrique de 
Santana Miranda. Portanto, os objetivos, metodologias e resultados descritos aqui 
também podem ser visualizados de forma mais detalhada na monografia 
“DESIDROQUINATO DESIDRATASE II COMO ALVO PARA O PLANEJAMENTO 
RACIONAL DE FÁRMACOS CONTRA O Mycobacterium tuberculosis e Helicobacter 
pylori”. 
  
OBJETIVO GERAL 
  
O objetivo do estudo presente é construir modelos in silico para planejar novos 
compostos com ação inibitória contra a enzima desidroquinato desidratase (DHQase) II 
do Mycobacterium tuberculosis e Helicobacter pylori. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
a) Realizar um estudo de activity cliff nas moléculas presentes na literatura; 
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b) Realizar docking molecular para os ligantes com afinidade conhecida para a DHQase 
II; 
  
c) Aprimorar os resultados do docking com dinâmica molecular no complexo proteína-
ligante; 
  
d) Planejar e prever a atividade inibitória teórica de uma série de moléculas planejadas; 
  
e) Encaminhar as moléculas planejadas para verificação da acessibilidade sintética. 
 
 
Metodologia 

 
Dados presentes na literatura demonstram que cerca de 205 moléculas já foram 
sintetizadas com teste in vitro realizado. A partir disto, o Grupo de Pesquisa em Química 
Farmacêutica Medicinal da UFRN (LabQFC-UFRN), realizou metodologias in silico 
utilizando os dados citados acima e ferramentas consolidadas pelo mesmo grupo. Com 
isso, os resultados computacionais advindos dessas metodologias permitiram a análise 
e planejamento de diversos compostos com possível atividade. Dessa maneira, a 
metodologia deste trabalho foi dividido em seis etapas. 
A primeira etapa consistiu no desenho de compostos ativos contra a DHQase II 
utilizando as 205 moléculas disponíveis na literatura. Este desenho foi feito através do 
programa ChemAxon MarvinSketch (disponível em www.chemaxon.com), logo após, 
essas moléculas foram convertidas para o formato MDL molfile. Este processo visou 
obter descritores para construir uma biblioteca de modelos QSAR-3D. Em seguida, 
utilizando o software UCSF Chimera, realizou-se a avaliação espacial desses 
compostos desenhados. Posteriormente, os compostos foram catalogados levando em 
consideração a sua atividade biológica. 
A segunda etapa compreendeu a aplicação de estudos de Activity Cliff. Esta 
metodologia foi cuidadosamente empregada com o objetivo de garantir que as 
informações resultantes dessa etapa tivessem real ganho da atividade biológica. Vale 
salientar, que nesta etapa, dois critérios foram inseridos para definir um par de Activity 
Cliff, os mesmos consistem na diferença significativa da atividade biológica e 
similaridade entre os compostos. Dois Shell Scripts foram utilizados para realizar a 
caracterização das moléculas obtidas em duas dimensionalidades (2D e 3D). O primeiro 
Shell script, utilizando o método de Tanimoto, foi desenvolvido com a finalidade de 
calcular a similaridade dos compostos. E o segundo, denominado como ShaEP, realizou 
comparações topológicas das superfícies eletrônicas das moléculas. Com isso, o valor 
da atividade biológica foi definido utilizando a metodologia Structure−Activity Landscape 
Index (SALI). 
A terceira etapa consistiu no estudo de Docking Molecular. A proteína a ser estudada 
foi obtida do PDB (protein data bank) e uma caixa de interação foi implantada pelo 
programa AUTOGRID. Em seguida a ancoragem das moléculas no alvo foi realizada 
pelo Autodock Vina, pois o mesmo a partir dos mapas que foram gerados na fase 
AUTOGRID, calcula a energia livre da ligação da proteína com cada posição do ligante. 
Os resultados da ancoragem foram analisados e os complexos com melhores valores 
de energia (menor energia de ligação) e conformações foram selecionados. 
Prosseguindo com a metodologia, a quarta etapa compreendeu a realização da 
dinâmica molecular. Esta metodologia teve o propósito de avaliar e quantificar a 
flexibilidade entre os compostos e o sítio de interação. Além disso, as simulações por 
dinâmica molecular são empregadas para refinar os resultados do Docking (etapa 3). 
Os processos de solvatação, mimetização de energia, acoplamento de Parinello-
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Rahman, pressão e temperatura foram empregados com o intuito de deixar o sistema 
mais real em comparação ao sistema biológico. 
A quinta etapa consistiu na geração de modelos QSAR-3D. Para isso, os softwares 
livres PaDEL foram utilizados para tal obtenção. A seleção das variáveis foi realizada 
utilizando o método MLR. Apesar de uma equação de regressão linear múltipla ter sido 
produzida e empregada, nem todas as variáveis independentes foram utilizadas. Os 
modelos de regressão múltipla puderam ser derivados utilizando a eliminação para trás 
(Backward) e seleção para frente (Forward), através do programa S-MLR. 
Dessa forma, a sexta etapa foi caracterizada como validação do QSAR-3D. Os modelos 
gerados foram validados utilizando as validações Leave-N-out e y-randomization (LI et 
al., 2014) implementados no programa QSAR-modeling (MARTINS et al., 2013). A 
validação cruzada leave-one-out (LOO) é o procedimento mais simples e extremamente 
necessário para a validação interna dos modelos de QSAR. Esta validação consiste em 
excluir uma amostra de cada vez do conjunto de treinamento, construir um modelo sem 
tal amostra, e então realizar a previsão da atividade para a amostra deixada de fora. O 
modelo com todas as amostras foi expresso em termos do coeficiente de correlação de 
determinação múltipla (R2) e o erro padrão de calibração (SEC, standard error of 
calibration). 
 
Resultados e Discussões 

 
A matriz dos descritores foi calculada e algumas etapas de filtragem foram empregadas. 
Os modelos moleculares alinhados serviram como base para análise dos descritores. 
Tais descritores muito próximos e muito distantes desses modelos foram classificados 
como inter-relacionados e com isso, foram excluídos. Tendo em visto isso, a matriz 
resultante conteve um total de 3237 descritores. Para reduzir esse alto número de 
resultados, o algoritmo OPS foi aplicado e o melhor modelo de QSAR-4D foi obtido 
utilizando o método PLS disponível no software QSAR modeling (MARTINS; 
FERREIRA, 2013). Tal modelo compreendia 14 descritores com 5 variáveis latentes. O 
modelo apesar de apresentar três amostras mal previstas, uma expressiva capacidade 
de predição foi identificada, mostrando R² = 0.86, Q² = 0.78 e uma adequada previsão 
externa de Qext 2 = 0.72. Os valores do CCC mostraram-se acima dos 0.85 (0.892) 
limite recomendado (CHIRICO; GRAMATICA, 2011) (Q2F1 = 0.70, Q2F2 = 0.70, Q2F3 
= 0.73, CCC = 0.892, MAEext = 0.36, RMSEext = 0.46, MAE treinamento = 0.37 e RMSE 
treinamento = 0.49). 
O método de Activity Cliffs pode sustentar o desenho de 39 novos inibidores da DHQase 
II, tendo em vista que demonstra regiões críticas que influenciam na potência do inibidor. 
Além disso, esse método pode ser correlacionado com a interpretação de descritores 
do modelo QSAR-4D. Com isso, a aplicação do Activity Cliffs demonstrou que a 
presença de grupos polares no anel aromático, possui impacto negativo na atividade 
biológica do descritor. Em contraponto, a presença de grupos volumosos apresenta um 
aumento significativo na atividade inibitória da molécula. 
Um total de cerca de 23 mil análogos com substituição no radical utilizando Enamine 
Golden Fragment Library (enamine.net), seguido de acoplamento molecular foram 
gerados. Tais moléculas passaram por uma filtragem utilizando uma pontuação mínima 
de -8,5 em relação ao acoplamento molecular e isto resultou em 533 compostos. Outra 
filtragem foi realizada para remover compostos com diversos estereocentros, resultando 
em 186 compostos, destes, 63 foram selecionados baseando-se na acessibilidade 
sintética e apenas 6 dessas 63 moléculas apresentaram promissores pki. 
 
Conclusão 
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O presente trabalho é uma colaboração com a dissertação do Msc. Paulo Henrique de 
Santana Miranda, onde em sua monografia o mesmo descreve com mais detalhes todas 
as metodologias e resultados. Neste projeto, metodologias computacionais foram 
utilizadas a fim de diminuir o custo e tempo de análise de descritores, em especial os 
inibidores da Desidroquinato Desidratase II. Métodos como docking molecular, dinâmica 
molecular e Activity Cliffs foram de suma importância na elucidação refinada dos 
potenciais inibidores da DHQase II tanto para o Mycobacterium tuberculosis quanto para 
o Helicobacter pylori. 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DISFAGIA OROFARÍNGEA NAS INSTITUIÇÕES DE 

LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

Resumo 

Objetivo: Foi determinar a prevalência de disfagia orofaríngea (DO) e verificar os fatores 
associados a essa condição. Métodos: O levantamento das informações foi feito em 
quatro instituições de longa permanência para idosos no município de Natal/RN, sem 
fins lucrativos. Foram coletadas as informações gerais nos prontuários e aplicado o teste 
Pfeiffer para avaliar o estado cognitivo, além de instrumentos sobre as informações 
sociodemográficas e socioeconômicas, e a presença de sintomas de desconforto. A 
prevalência de DO foi determinada a partir do Rastreamento de Disfagia Orofaríngea 
em idosos (RaDI). Resultados: Participaram 19 idosos de ambos os sexos (média de 
idade = 78,4; ± 8,2), a maior parte possuía pouco ou nenhum nível educacional, eram 
aposentados, foram institucionalizados por motivos familiar e moravam há menos de um 
ano na ILPI. A prevalência de DO foi de 26,3% e os sintomas mais frequentes foram 
esforço, pigarro, voz modificada e engasgo depois de engolir, além de tensão ou dor 
nos ombros. Foi verificado associação significativa de tensão ou dor nos ombros com 
DO e voz modificada após deglutir. Conclusão: A prevalência de DO foi pequena, fato 
que pode ser justificado pela a pequena amostra. Os sintomas mais frequentes foram 
esforço, pigarro, voz modificada e engasgo depois de engolir, e o sintoma de 
desconforto de tensão ou dor nos ombros. Disfagia orofaríngea e a presença de voz 
modificada após a deglutição foi associado ao sintoma de tensão ou dor nos ombros. 
 
Palavras-chave: Instituição de Longa Permanência para Idosos. Disfagia. Prevalência 

TITLE: PREVALENCE OF OROPHARYNGEAL DYSPHAGIA IN HOMES FOR THE 

AGED 

Abstract 

Objective: Was to determine the prevalence of oropharyngeal dysphagia (OD) and to 
verify the factors associated with this condition. Methods: Information gathering was 
carried out in four non-profit nursing homes in the city of Natal/RN. General information 
was collected from medical records and the Pfeiffer test was applied to assess cognitive 
status, in addition to instruments on sociodemographic, socioeconomic information and 
the presence of symptoms of discomfort. The prevalence of OD was determined using 
the Oropharyngeal Dysphagia Screening in the elderly (RaDI). Results: Participated 19 
older adults, men and women (mean age = 78.4; ± 8.2). Most had little or any educational 
level, were retired, were institutionalized for family reasons and lived in the institution for 
less than a year. The prevalence of OD was 26.3% and the most frequent symptoms 
were exertion, throat clearing , modified voice and choking after deglutition, beside 
tension or pain in the shoulders. There was a significant correlation of tension or shoulder 
pain with OD and modified voice after swallowing. Conclusion: The prevalence of OD 
was low, a fact that can be justified by the small sample. The most frequent symptoms 
were exertion, throat clearing, modified voice and choking after deglutition, in addition to 
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tension or pain in the shoulders. The symptom of tension or pain in the shoulders was 
associated with OD and the presence of a modified voice after swallowing. 
 
 
 
Keywords: Homes for the Aged. Deglutition Disorders. Prevalence 

Introdução 

As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) são caracterizadas como 
residência coletiva, que atende todos aqueles idosos com idade igual ou superior a 60 
anos, com ou sem suporte econômico e familiar, que necessitam de abrigo e/ou 
cuidados prolongados (CAMARANO; KANSO, 2010). 
Os motivos que levam o idoso a optar por residir em uma instituição podem ser diversos. 
A família possui um grande papel no cuidado com o idoso por desempenhar o principal 
meio de amparo as necessidades dessa população, porém, atualmente com a mudança 
da rotina familiar, esse atributo vem sendo transformado e afastado o idoso do abrigo 
familiar (ABREU; FERNANDES-ELOI; SOUSA, 2017). Além disso, outros fatores como 
as condições de saúde, moradia, socioeconômicas e pressões externas como, solidão 
e medo da violência urbana, também acabam levando o idoso a optar por buscar uma 
ILPI (BESSA; SILVA, 2008). 
Na ILPI ocorre várias imposições relacionadas a alimentação, quanto aos horários 
determinados para as refeições, controle das quantidades de alimentos, texturas e 
consistências, além do cardápio unificado ou pouco diversificado. Isso acaba por 
confrontar a expressão da identidade pessoal e exercício da autonomia desse idoso 
diante das escolhas dos alimentos de sua preferência (OLIVEIRA; VERAS; PRADO, 
2010). 
Diante disso, o idoso pode desenvolver problemas durante a alimentação quando ele 
reside em uma ILPI, devido ao seu comportamento frente a alimentação, uso de 
consistências alimentares inadequada, a postura e posicionamento para se alimentar, o 
modo como o cuidador oferta o alimento, presença de alterações dentárias e recusa 
alimentar (BIANCA PAIXÃO SANTOS et al., 2018). Além disso, para alguns idosos 
residir em uma ILPI pode ser encarado com resistência e tristeza, pelo sentimento de 
solidão e distanciamento da família, o que pode refletir potencializar os problemas 
durante a alimentação (ABREU, FERNANDES-ELOI, SOUSA, 2017). 
Isso pode trazer complicações e como consequência, esse idoso pode desenvolver uma 
disfagia orofaríngea (DO). Esse distúrbio que se apresenta por um transtorno da 
deglutição nas fases oral e faríngea, é caracterizado por um conjunto de sinais e 
sintomas que comprometem a eficiência e segurança em levar o alimento da cavidade 
oral ao esôfago (MAGALHÃES JUNIOR et al., 2018). Essa alteração pode gerar 
impactos significativos na qualidade vida, interferindo no sono, no desejo de se 
alimentar, na interação social com outras pessoas e em sua saúde mental (CARDOSO 
et al., 2014). Essa condição pode ainda trazer riscos de desnutrição e aspiração, 
gerando pneumonias, fator que contribui para o aumento dos índices de mortalidade do 
idoso (ROY et al., 2007). 
Os sintomas de DO podem, em muitos casos, ser subestimados, colocando os idosos 
em risco. Por isso, realizar rastreamento da disfagia orofaríngea nessa população é 
necessário para delinear qual a prevalência dessa condição de saúde e assim poder 
realizar encaminhamentos para confirmação diagnóstica. Dessa forma, é possível 
estabelecer medidas de prevenção de alterações na deglutição e melhorar a qualidade 
de vida. 
Dessa forma, nosso objetivo foi determinar a prevalência de disfagia orofaríngea e 
caracterizar as alterações na deglutição, a partir do rastreamento de disfagia 
orofaríngea, além de verificar os fatores associados a essa distúrbio. 
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Metodologia 

 
Trata-se de um estudo de caráter observacional, seccional, exploratório, descritivo e de 
associação. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 
em Seres Humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes, de acordo com a Resolução 
nº 466/2012 CONEPE/MS, aprovada pelo CEP do Hospital Universitário Onofre Lopes, 
sob o parecer de número 2.983.265/2018, aprovado em 26 de outubro de 2018. Todos 
os sujeitos envolvidos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). 
Para o estudo, foram selecionadas seis ILPI no município de Natal/RN, sem fins 
lucrativos, cadastradas como tal na Vigilância Sanitária – VISA, em que foi possível 
realizar o levantamento apenas em quatro delas. Os participantes da pesquisa são 
idosos institucionalizados de ambos os sexos com idades a partir de 60 anos. Foram 
excluídos os idosos que apresentaram declínio cognitivo grave com dificuldades na 
compreensão, alterações neurológicas, neuromuscular ou neurodegenerativas 
avançadas que não conseguiam se alimentar por via oral, com uso de alimentação 
alternativa por sonda, perda auditiva sem uso de aparelhos de amplificação sonora, 
laringectomizados e traqueostomizados. 
Foi realizada a análise dos prontuários para a seleção dos participantes que podiam ser 
incluídos na pesquisa, em que foram coletadas as informações gerais do idoso, como 
dados de identificação, peso, altura, diagnósticos médicos e observações necessárias 
presentes. Após isso, foi verificado o estado cognitivo dos idosos selecionados a partir 
do teste Pfeiffer, que avalia a memória de longo e curto prazo, orientação, cotidiano e 
capacidade matemática e classifica a função mental do idoso em intacta, declínio 
cognitivo leve, moderado ou severo, levando em consideração o nível de escolaridade. 
Os indivíduos que possuíam estado cognitivo intacto ou declínio cognitivo moderado 
foram considerados adequados para participar da pesquisa. Além disso, foram 
coletadas as informações quanto a quantidade e quais profissionais de saúde 
trabalhavam na instituição. 
Os idosos que se encaixaram nos critérios de elegibilidade, foram selecionados para a 
aplicação dos instrumentos de levantamento das informações sociodemográficas e 
socioeconômicas, com perguntas relacionadas a idade, gênero, nível educacional e 
anos de estudo (analfabeto, ensino fundamental, ensino médio ou superior 
completos/incompletos), origem da renda e renda mensal (aposentadoria e/ou pensão, 
ou nenhuma renda), se possuía plano/assistência de saúde particular, motivo da 
institucionalização e o tempo em que vivia na instituição. 
Além disso, esses indivíduos foram questionados em relação a presença de sintomas 
de desconforto que possam ter relação com as dificuldades de deglutição, como tensão 
ou dor na mandíbula, pescoço e/ou ombros e se apresentava aftas com frequência. 
Para determinar a prevalência de disfagia orofaríngea e caracterizar as alterações na 
deglutição nesses idosos, foi utilizado o Rastreamento de Disfagia Orofaríngea em 
idosos (RaDI), um instrumento que contém nove perguntas de autorreferência sobre os 
sintomas de disfagia orofaríngea, que representam a eficiência e segurança do indivíduo 
em deglutir o alimento. Esse questionário tem a possibilidade de identificar a DO em 
idosos residentes em ILPI assintomáticos ou com sintomas iniciais e assim poder 
realizar o diagnóstico inicial dessa condição. 
Os dados coletados foram armazenados em um banco de dados e foi realizado a análise 
estatística com software estatístico SPSS 20.0. A partir disso, foi efetuada a estatística 
descritiva utilizando frequência absoluta, média e desvio-padrão. As avaliações de 
significância foram realizadas usando o teste qui-quadrado com análise do Teste Exato 
de Fisher, sendo considerados significativos valores de p<0,05. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2576 

 

 
Resultados e Discussões 

 
Foi realizado levantamento das informações em quatro instituições, totalizando 124 
idosos. Foram selecionados a partir da análise dos prontuários 32 idosos para aplicação 
do teste cognitivo. Desses, 19 idosos entraram nos critérios de elegibilidade, em que 16 
(84,2%) foram do sexo feminino e 3 (15,8%) do sexo masculino, com idades entre 62 e 
94 anos (média = 78,4; ± 8,2) (Tabela 1). Esse achado confirma a tendência nos estudos 
com os idosos, que há maior participação feminina em relação a masculina, que 
raramente ultrapassa os 20% (DAVIM et al., 2004) e com média de idade acima de 70 
anos (ALCÂNTARA et al., 2019). 
No que se refere à escolaridade, 15,8% deles eram analfabetos; 42,1% possuíam 
ensino fundamental incompleto; 31,6% ensino médio e 10,5% tinham ensino superior 
completo (Tabela 1). O pouco ou nenhum grau de escolaridade prevaleceu, assim como 
em muitos estudos envolvendo idosos, muitas vezes provocada pela falta de acesso ao 
ambiente escolar, no qual representa uma realidade no Brasil (BORGES et al., 2015; 
GÜTHS et al., 2017). 
Quanto à origem da renda (Tabela 1), 57,9% eram beneficiados pela aposentadoria; 
15,8% recebia pensão; 10,5% aposentadoria e pensão; e 15,8% não possuíam 
nenhuma renda. Apenas três idosos (15,8%) tinham plano/assistência particular (Tabela 
1). Como no estudo de DAVIM et al., 2004, que 91% dos idosos recebiam 
aposentadoria, demonstrando que é a principal fonte de renda da maioria da população 
idosa. Essa realidade reflete na dificuldade dessa população em custear suas despesas 
(SILVA et al., 2013), com medicamentos, higiene oral, alimentação, entre outros, o que 
deixa o idoso dependente dos recursos que é oferecido na instituição. 
Grande parte dos idosos era institucionalizada por encaminhamento da família, por 
limitação física/mental (42,1%) ou encaminhado por outros motivos (36,8%) e apenas 
15,8% dos idosos procuraram a instituição por vontade própria (Tabela 1). Em outros 
estudos, também é demonstrado que a maior parte dos idosos foi institucionalizada pela 
família (71,0%), sendo a maior parte por questões sociais (51,6%) devido à falta de 
suporte familiar (SILVA et al., 2013). 
Quanto ao tempo de institucionalização, 5 (26,3%) residiam na ILPI entre zero a um ano; 
2 (10,5%) entre dois a três anos; 4 (21,1%) entre três e quatro anos; 4 (21,1%) estavam 
institucionalizadas a mais de sete anos e 4 (21,1%) não sabiam informar (Tabela1). Em 
estudos como o de Silva et al. (2013), percebe-se que a maioria dos idoso residem há 
mais de um ano (71,0%) nas ILPI, o que confronta esse estudo que demonstrou que a 
maior parte dos idosos estão a menos de um ano na instituição. 
A equipe multidisciplinar das instituições era composta por cuidadores, técnico de 
enfermagem, enfermeiro, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional (Gráfico 2). Além disso, algumas instituições contavam com trabalhos 
voluntários de médico, psicólogo e dentista. Nenhuma das ILPI tinha fonoaudiólogo, no 
qual podemos ver a escassez da atuação desse profissional que poderia atuar junto à 
equipe multidisciplinar na orientação da frequência da higienização oral, das escolhas 
das consistências, texturas dos alimentos, na calibração dos cuidadores na maneira de 
ofertar o alimento e planejar uma rotina alimentar para aqueles idosos que têm 
modificações naturais do processo do envelhecimento ou dos que têm alteração da 
função de deglutir (SANTOS et al., 2018). 
Em nosso estudo, apenas 5 (26,3%) apresentaram risco para disfagia, demonstrando 
uma prevalência baixa de DO, na qual pode ser explicada pela a pequena amostra 
estudada (Tabela 2). Em um estudo realizado na região sul do Brasil, a frequência de 
disfagia de toda a amostra composta por 265 idosos, dos quais 123 viviam em ILPI e o 
restante na comunidade, foi de 45,3%, sendo a maior frequência (62,5%) nos residentes 
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de longa permanência (RECH et al., 2018). A taxa também é semelhante à prevalência 
de 51% encontrada em um estudo em uma casa de repouso em Taiwan (LIN et al., 
2002) e em outro estudo nos lares de idosos coreanos que foi encontrado uma 
prevalência de 52,7% (PARK et al., 2013). 
Quanto aos sintomas de DO mais frequentes autorreferidos pelos idosos (Tabela 2), 5 
(26,3%) referiram que faziam esforço para engolir e que tem pigarro depois de engolir; 
3 (15,8%) sentiam que sua voz modifica depois de engolir e tinham engasgo depois de 
engolir; 2 (10,5%) precisavam engolir várias vezes para fazer o alimento descer e 
perderam peso pela a dificuldade de engolir. Dos sintomas de desconforto (Tabela 3), 
teve maior frequência tensão ou dor nos ombros (15,8%). 
Tal achado está de acordo com o estudo de Nogueira e Reis (2013), no qual cerca de 
40% dos residentes de lares de idosos relataram sintomas que apontam para risco de 
disfagia, sendo “voz molhada” mais prevalente (38,2%). Também, no estudo de Ekberg 
et al. (2002) alguns dos sintomas mais frequentes foram: tosse persistente ou dor de 
garganta (46%), leve desconforto na garganta (41%) e dor ao engolir (40%), sendo o 
sintoma azia/regurgitação ácida menos frequente (27%). 
Na associação dos fatores socioculturais e sociodemográficos com a presença de 
disfagia, não houve correlação significativa. Esse resultado concorda com o estudo de 
Bomfim; Chiari e Roque (2013), que também não identificou associação entre esses 
fatores. Já no estudo de Cardoso; Olchik e Teixeira (2016), foi encontrada uma relação 
significativa entre idade e gênero com queixas de deglutição, sendo os idosos mais 
velhos e do sexo masculino os que mais referiram queixas. Esse achado não concorda 
com nosso estudo, pois a maioria dos idosos com DO possuíam idades inferior a 79 
anos (Gráfico 1) e eram do sexo feminino, no qual pode ser explicado pelo maior número 
de mulheres idosas participantes. 
Na relação com as os sintomas de desconforto (Tabela 4), houve correlação significativa 
com a presença de risco de disfagia o sintoma de tensão ou dor nos ombros (p=0,010). 
Também, houve associação significativa entre tensão ou dor nos ombros com o sintoma 
marcante de percepção de modificação na voz após deglutir. O mesmo resultado é 
encontrado no estudo de Roy et al., (2007), que também identificou indivíduos com DO 
que referiam tensão no pescoço e garganta, mandíbula e região do ombro com mais 
frequência do que aqueles sem distúrbios de deglutição. 
 
Conclusão 

 
A prevalência de disfagia orofaríngea se mostrou pequena em comparação com outros 
estudos envolvendo análise da prevalência dessa condição clínica, fato que pode ser 
justificado pela a pequena amostra estudada. Encontramos uma maior parcela de 
idosos institucionalizados com idade inferior a 79 anos, com baixo nível educacional, 
que estavam há menos de um ano na instituição e que foram institucionalizados por 
decisão familiar. Foi verificado que nenhuma das instituições possuía um fonoaudiólogo 
na sua equipe multiprofissional, sendo essa composta por cuidadores, técnicos de 
enfermagem, enfermeiro, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta e terapeuta 
ocupacional. Foi identificado que há uma maior frequência de sintomas relacionados à 
presença de esforço, pigarro, voz modificada e engasgo depois de engolir, além de 
tensão ou dor nos ombros. Não houve relação significativa entre a presença de DO com 
os fatores sociodemográficos e socioeconômicos. Foi verificada associação significativa 
entre o sintoma de desconforto de tensão ou dor nos ombros com presença de disfagia 
orofaríngea em que o sintoma marcador dessa condição foi o de modificação da voz 
depois de engolir. 
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Tabela 1 – Dados sociodemográficos e socioeconômico 
 

 
Tabela 2 – Sintomas autorreferidos do RaDI 
 

 
Tabela 3 – Sintomas de desconforto 
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Tabela 4 – Associação sintoma de desconforto com presença de DO - RaDI 
 

 
Gráfico 1 - Relação idade e disfagia 
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Gráfico 2 - Número de profissionais nas instituições de longa permanência para idosos 
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TÍTULO: Principais Diagnósticos de Enfermagem em pacientes que utilizam drogas 

vasoativas endovenosas em Unidade de Terapia Intensiva 

Resumo 

 
Em pacientes com uso de drogas vasoativas há a necessidade de um cuidado rigoroso 
e sistematizado para o reconhecimento precoce de riscos e/ou situações-problemas já 
existentes. Assim, os Diagnósticos de Enfermagem são relevantes para nortear o plano 
de cuidados do paciente a fim de melhorar o seu prognóstico. Para tanto, o presente 
estudo teve por objetivo encontrar na literatura os principais Diagnósticos de 
Enfermagem para pacientes em uso de drogas vasoativas. Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura realizada entre os meses de julho e agosto de 2020 nas 
seguintes bases de dados: LILACS, indexada a Biblioteca Virtual em Saúde, PUBMED, 
Scopus, CINAHL e Cochrane Library. A amostra final contou com oito publicações, nas 
quais o diagnóstico que obteve maior representatividade foi o Risco de Desequilíbrio na 
Temperatura Corporal presente em três publicações (37,5%), seguido de Débito 
Cardíaco Diminuído, Risco de Trauma Vascular, Risco de Constipação, 
Termorregulação Ineficaz, Hipotermia, Risco de Glicemia Instável e Risco de Perfusão 
Renal Ineficaz, com 12,5% cada. Observaram-se os diagnósticos voltados para 
alterações na temperatura corporal como prevalentes. Os demais, apesar de não 
apresentarem estatística significativa, também estão relacionados ao diagnóstico 
principal e devem ser considerados indispensáveis para a prática clínica. 
 
 
Palavras-chave: Diagnósticos de Enfermagem. Drogas Vasoativas. Enfermagem 

TITLE: Main Nursing Diagnoses in patients using intravenous vasoactive drugs in the 

Intensive Care Unit 

Abstract 

In patients using vasoactive drugs there is a need for rigorous and systematic care for 
the early recognition of existing risks and / or problem situations. Thus, the Nursing 
Diagnostics are relevant to guide the patient's care plan in order to improve their 
prognosis. Therefore, the present study aimed to find in the literature the main Nursing 
Diagnoses for patients using vasoactive drugs. This is an integrative literature review 
carried out between July and August 2020 in the following databases: LILACS, indexed 
to the Virtual Health Library, PUBMED, Scopus, CINAHL and Cochrane Library. The final 
sample consisted of eight publications, in which the diagnosis that was most 
representative was the Risk of Imbalance in Body Temperature present in three 
publications (37.5%), followed by Decreased Cardiac Output, Risk of Vascular Trauma, 
Risk of Constipation, Ineffective thermoregulation, hypothermia, risk of unstable blood 
glucose and risk of ineffective renal perfusion, with 12.5% each. The diagnoses 
regarding changes in body temperature were observed to be prevalent. The others, 
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despite not having significant statistics, are also related to the main diagnosis and should 
be considered indispensable for clinical practice. 
 
Keywords: Nursing Diagnoses. Vasoactive Drugs. Nursing. 

Introdução 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) caracteriza-se por ofertar cuidados complexos 
voltados a pacientes críticos. Em virtude da instabilidade hemodinâmica na qual os 
pacientes desta unidade se encontram é necessário um aparato tecnológico moderno 
para realização de terapêuticas comumente utilizadas nesta unidade hospitalar, sejam 
elas a nível medicamentoso e de procedimentos invasivos (FERNANDES et al., 2017; 
MELO et al., 2016; JULCA et al., 2018; SILVA et al., 2018). 
Dentre as principais terapêuticas utilizadas têm-se as drogas vasoativas (DVA), tais 
como noradrenalina, dopamina, dobutamina, adrenalina e nitroprussiato de sódio, um 
grupo específico de medicações cujo objetivo consiste em atuar beneficiando a perfusão 
sanguínea e, com isso, permitindo uma melhor oxigenação e nutrição do organismo. 
Estas são utilizadas em pacientes que se encontram em instabilidade hemodinâmica ou 
em iminência desta (MELO et al., 2016; JULCA et al., 2018). 
Comumente realizada pela equipe de Enfermagem, a administração de medicamentos 
requer conhecimento sobre o que está sendo administrado e requer atenção 
diferenciada, a fim de evitar erros decorrentes desta. Apesar dos benefícios em se 
utilizar a DVA, essas, quando utilizadas de forma errônea, possuem vários efeitos que 
podem vir a serem maléficos ao paciente. Para tanto é imprescindível o conhecimento 
do profissional acerca da sua forma de ação, dose, manejo e interações 
medicamentosas (MELO et al., 2016). 
Tendo em vista a necessidade de um cuidado de alta especificidade e complexidade 
por meio das atividades exercidas pelo enfermeiro é imprescindível a realização de uma 
assistência sistematizada para nortear estas ações (MELO et al., 2015). 
Assim, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) consiste em um método 
organizacional para o planejamento de uma assistência de qualidade com 
embasamento científico. Para tanto, utiliza-se como ferramenta o Processo de 
Enfermagem (PE), o qual é composto por cinco fases inter-relacionadas e 
interdependentes, sendo elas: Histórico de Enfermagem (Coleta de Dados), Diagnóstico 
de Enfermagem (DE), planejamento de Enfermagem, implementação e avaliação 
(SOUSA et al., 2017). 
Na etapa de seleção do DE, o enfermeiro, de forma privativa, realiza um julgamento 
clínico e crítico acerca dos riscos potenciais ou situações-problema já existentes no qual 
o indivíduo, família ou comunidade encontram-se inseridos. Dessa forma, permitindo a 
elaboração de um plano de cuidados individualizado para melhor prognóstico do 
paciente, ao passo que documenta o trabalho do profissional enfermeiro, garantindo sua 
autonomia (SOUSA et al., 2017; FERNANDES et al., 2017; NUNES et al., 2019). 
Face a relevância quanto a organização da equipe de enfermagem gerenciada pelo 
profissional enfermeiro a fim de minimizar possíveis danos ao paciente em uso de DVA, 
o presente estudo objetivou identificar na literatura os principais DE associados ao seu 
uso. 
 
Metodologia 

 
O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura sobre os principais 
Diagnósticos de Enfermagem em pacientes em uso de drogas vasoativas endovenosas 
em Unidade de Terapia Intensiva. Este método consiste em agrupar, de forma resumida 
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e sistematizada, os achados de outras pesquisas a fim de se investigar de maneira mais 
ampla acerca de determinado tema (SOUSA et al., 2017). 
Conforme preconizado para que seja realiza uma revisão de literatura, inicialmente 
obteve-se uma problemática que deu origem a identificação do tema. Em seguida foram 
estabelecidos critérios de inclusão e exclusão, seleção e categorização dos resultados 
obtidos, análise dos estudos selecionados, interpretação e explanação do resultado final 
(SOUSA et al., 2017). 
Também, um protocolo de buscas foi construído, contendo: tema, objetivos, questão 
norteadora, bases de dados, mecanismos de busca e os critérios de inclusão e 
exclusão. A questão norteadora elaborada para o estudo foi: “Quais os principais 
Diagnósticos de Enfermagem para pacientes em uso de drogas vasoativas em Unidade 
de Terapia Intensiva?”. 
Quanto aos critérios de inclusão têm-se os artigos completos e disponíveis 
gratuitamente nas bases de dados selecionadas e nos idiomas inglês, português e 
espanhol. Já os de exclusão, artigos que não respondiam a questão norteadora, 
indisponíveis na íntegra e nas bases pesquisadas, revisões, exceto as sistemáticas e 
meta-análises, resumos, editorias, capítulos de livro, cartas ao editor, resenhas, notas 
prévias, opiniões de especialistas e duplicatas. 
A coleta de dados ocorreu de julho a agosto de 2020 em duas bases de dados e três 
biblioteca virtuais acessadas através do Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Periódico CAPES), utilizando-se da 
ferramenta de Comunidade Acadêmica Federada (CAFE), sendo elas: Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), indexada a Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS), US National Library of Medicine National Institutes of Health 
(PUBMED), Scopus, The Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL), Cochrane Library. 
O mecanismo de busca ocorreu por meio dos descritores indexados aos descritores em 
saúde (DeCS) e ao Medical Subject Headings (MeSH), tais como: 1. “Diagnóstico de 
Enfermagem”; 2. “Unidades de Terapia Intensiva”; 3. “Processo de Enfermagem”; 4. 
“Catecolaminas”; 5. “Cuidados de Enfermagem”, bem como nos seus respectivos 
idiomas em inglês (“Nursing Diagnosis”; “Intensive Care Units”; “Nursing Process”; 
“Catecholamines”; “Nursing Care”) e espanhol (“Diagnóstico de Enfermería”; “Unidades 
de Cuidados Intensivos”; “Catecolaminas”; “Atención de Enfermería”). 
Para as buscas foram realizados os seguintes cruzamentos por meio dos operadores 
booleanos “AND” e “OR”: 1 e 2, 2 e 3, e, por fim, 4 e 5. 
Inicialmente, as publicações foram selecionadas mediante leitura do título e resumo. 
Após leitura na íntegra, caso estivessem em conformidade com o objetivo da pesquisa, 
os artigos foram escolhidos para compor a amostra final que, no presente estudo, foi de 
oito artigos. 
Subsequentemente, os resultados foram agrupados em uma planilha no Microsoft Excel 
com título, base de dados no qual o artigo foi encontrado, ano de publicação, local do 
estudo, DE, fatores relacionados ou de risco, população, gênero e país. 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra final do presente estudo foi de oito publicações, sendo todas estas 
provenientes do Brasil (100%). 
No que tange ao ano de publicação, o ano de 2015 obteve destaque com dois artigos 
(25%), seguido dos anos de 2010, 2012, 2016, 2017, 2019 e 2020 com uma publicação 
cada (12,5%). Quanto ao gênero, não houve diferença, visto que sete estudos (87,5%) 
abrangeram ambos os sexos e um (12,5%) foi realizado apenas com o sexo feminino. 
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Referente à população, quatro publicações (50%) foram com pacientes críticos, três 
(37,5%) com pacientes cirúrgicos e uma (12,5%) com adultos. Este público encontrava-
se 100% na Unidade de Terapia Intensiva, tendo em vista o foco da pesquisa. 
Em virtude da necessidade de uma assistência voltada aos cuidados complexos, dentre 
eles as infusões intravenosas decorrentes da elevada probabilidade de alterações 
hemodinâmicas, os pacientes que se encontram na UTI são submetidos com maior 
frequência ao uso de medicações vasoativas a fim de garantir a estabilização do quadro 
clínico destes (MELO et al., 2016; MOTA et al., 2017). 
Dentre os Diagnósticos de Enfermagem encontrados destacou-se o Risco de 
Desequilíbrio na Temperatura Corporal presente em três publicações (37,5%). Os 
demais diagnósticos apareceram apenas uma vez cada (12,5%), sendo eles Débito 
Cardíaco Diminuído, Risco de Trauma Vascular, Risco de Constipação, 
Termorregulação Ineficaz, Hipotermia, Risco de Glicemia Instável e Risco de Perfusão 
Renal Ineficaz. 
Os fatores relacionados ou de risco, a depender do diagnóstico, com maior prevalência 
foram às medicações que causam vasoconstricção/vasodilatação presente em cinco 
artigos (62,5%). Por conseguinte, sedação com quatro (50%), extremos de idade e 
inatividade com três cada (37,5%), exposição a extremos de temperatura ambiental com 
dois (25%). Os demais estiveram em apenas uma publicação cada (12,5%), sendo elas: 
os voltados ao cateter venoso, tais como duração de inserção, largura, tipo local de 
inserção, natureza da inserção, velocidade da infusão, capacidade prejudicada para 
visualizar o local da inserção e fixação inadequada; atividade física inadequada; uso de 
opióides; infusão parenteral de líquidos frios; trauma cirúrgico; pós-carga, contratilidade 
e volume sistólico alterado. 
O Sistema Nervoso Autônomo (SNA) é um dos mecanismos que têm suas respostas 
alteradas pelo uso de DVA. O SNA é responsável por regular e integrar as ações do 
organismo, dentre elas a termorregulação por meio do hipotálamo e as 
cardiovasculares, bem como inervar os órgãos do corpo (RIBEIRO, 2017). 
Um estudo sobre diagnósticos de enfermagem em pacientes críticos relacionou o Risco 
de Desequilíbrio na Temperatura Corporal à sedação e taxa metabólica alterada, 
comumente encontrada em pacientes em uso de DVA. Também, aqueles pacientes 
críticos no pós-operatório apresentavam maior dificuldade de regular a temperatura 
corporal devido à redução na atividade do hipotálamo e, consequentemente, da 
vasoconstrição, resultando em desequilíbrio termorregulador (DANTAS et al., 2019). 
Estes achados corroboram com o encontrado na pesquisa, especificamente aos 
principais fatores de risco ou relacionados para os diagnósticos que obtiveram destaque 
no presente estudo. 
Outro estudo realizado com pacientes em UTI revelou que dos 51 participantes da 
pesquisa, 45 obtiveram alterações de frequência cardíaca, contratilidade, ritmo, pré e 
pós-carga. Estes foram diagnosticados em sua maioria com o DE Débito Cardíaco 
Diminuído (FERREIRA et al., 2016). 
Face a composição farmacológica das DVA, estas quando sofrem extravasamento 
podem levar a danos teciduais como necrose, por isso, devem ser preferencialmente 
administradas em acesso central (MELO et al., 2016). Esse fato explica a presença do 
diagnóstico Risco de Trauma Vascular como um dos principais DE selecionados. 
Referente ao Risco de Constipação, outro estudo identificou como fatores associados a 
constipação o uso de DVA, bem como de sedação, opióides, restrição ao leito e 
alterações hidroeletrolíticas. 
Quanto ao Risco de Glicemia Instável, justifica-se pelo fato de algumas DVA, como a 
adrenalina e a norepinefrina, promoverem uma elevação nos níveis de glicose ao passo 
que reduzem a liberação da insulina (MELO et al., 2016). 
Em virtude das alterações cardiovasculares advindas da patologia de base do paciente, 
assim como da necessidade de DVA, há um risco de perfusão ineficaz a nível renal. Isto 
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se deve ao fato da relação entre os rins e o pleno funcionamento do coração (NEVES, 
ASSUNÇÃO, 2018). 
Mediante as diversas alterações fisiológicas as quais os pacientes em uso de DVA estão 
expostos, traçar diagnósticos de enfermagem é imprescindível para nortear o cuidado. 
 
Conclusão 

 
As DVA são fármacos essenciais para manutenção da estabilidade orgânica dos 
pacientes críticos que apresentam maior propensão à instabilidade hemodinâmica. 
Contudo, apresenta elevada probabilidade de efeitos colaterais, o que requer cuidados 
rigorosos e monitorização constantes a fim de evitar agravos aos pacientes que as 
utilizam. 
Observaram-se os potenciais distúrbios orgânicos, no qual se destacou os DE voltados 
para alterações na temperatura e sua influência a nível de sistema nervoso. 
O presente estudo teve como limitação a literatura escassa voltada para a temática 
acerca dos DE em pacientes com DVA, o que acarretou em poucas publicações 
selecionadas. 
Tendo em vista a necessidade de uma assistência complexa voltada a esses pacientes 
críticos e frente a responsabilidade da equipe de Enfermagem quanto ao gerenciamento 
e execução desta, torna-se imprescindível a prestação de um serviço sistematizado a 
fim de reduzir danos e riscos aos pacientes em uso destas medicações. 
Para tanto, traçar diagnósticos de Enfermagem é de suma importância para nortear a 
elaboração de um plano de cuidados, além de documentar o trabalho do profissional 
enfermeiro e garantir a prestação de uma assistência de qualidade. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ENZIMÁTICA DA PEÇONHA DA SERPENTE Bothrops 

leucurus (Wagler, 1824) 

Resumo 

Os acidentes ofídicos representam um sério problema de saúde pública nos países 
tropicais. A sintomatologia observada nos acidentes ofídicos deve-se à variedade de 
componentes presentes na peçonha, que interferem de maneira rápida e seletiva em 
mecanismos fisiológicos específicos. A serpente Bothrops leucurus é uma das espécies 
responsáveis por um número expressivo de acidentes ofídicos notificados na região 
Nordeste, porém a peçonha desta espécie não está inclusa no pool antigênico 
empregado na fabricação do soro antiofídico, além de ser pouco conhecida no que diz 
respeito à sua composição e efeitos tóxicos. O presente estudo visa analisar a 
fisiopatologia envolvida no envenenamento provocado por B. leucurus mediante 
estudos de atividade enzimática e toxicidade local. Até o momento foram realizados os 
ensaios de atividade proteolítica, hialuronidásica e de fosfolipase A2, e os resultados 
obtidos sugerem um alto percentual de atividade proteolítica e de fosfolipase A2, quando 
comparadas a peçonhas de outras espécies do gênero Bothrops em estudos 
semelhantes. Tal achado pode estar relacionado a um quadro sintomatológico mais 
pronunciado no envenenamento com B. leucurus, hipótese que será confirmada por 
meio da execução de testes de envenenamento experimental in vivo. Estudos desta 
natureza são cruciais para auxiliar na elucidação da fisiopatologia do envenenamento 
botrópico e suas variações, bem como para reforçar a importância do aperfeiçoamento 
da soroterapia antiveneno. 
 
Palavras-chave: Bothrops. Fisiopatologia. Toxinas 

TITLE: ENZYMATIC CHARACTERIZATION OF THE Bothrops leucurus (WAGLER, 

1824) SNAKE VENOM 

Abstract 

 
Ophidian accidents represent a serious public health problem in tropical countries. The 
symptoms observed in snakebite accidents are due to the variety of components present 
in the venom, which interfere quickly and selectively with specific physiological 
mechanisms. The snake Bothrops leucurus is one of the species responsible for an 
expressive number of snakebites reported in the Northeast region, however the venom 
of this species is not included in the antigenic pool used in the manufacture of antiophidic 
serum, besides being little known with regard to its and compound effects. The present 
study aims to analyze a pathophysiology involved in the envenomation caused by B. 
leucurus through studies of enzymatic activity and local toxicity. To date, tests have been 
carried out for proteolytic, hyaluronidase and phospholipase A2 activity, and the results 
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obtained a high percentage of proteolytic activity and phospholipase A2, when compared 
to venoms of other species of the Bothrops genus in similar studies. This finding may be 
related to a more pronounced symptomatology in envenomations with B. leucurus, a 
hypothesis that will be confirmed by performing experimental envenomation tests in vivo. 
Studies of this nature are crucial to help elucidate the pathophysiology of botropic 
poisoning and its variations, as well as to reinforce the importance of improving 
antivenom serotherapy. 
 
 
Keywords: Bothrops. Pathophysiology. Toxins 

Introdução 

Os acidentes ofídicos representam um sério problema de saúde pública nos países 
tropicais, considerando o alto índice de ocorrências e a morbidade/mortalidade que 
ocasionam. Em 2009, a Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu o ofidismo na 
lista de Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) estimando que ocorram 1.841.000 
casos de envenenamento anualmente, culminando em 94.000 óbitos (WHO, 2020). No 
Brasil, em 2017, foram registrados 221.004 acidentes ofídicos, culminando em 72 óbitos. 
Ainda em 2017, os casos notificados no Rio Grande do Norte foram no total de 427 
acidentes, dos quais 219 foram desencadeados por serpentes do gênero Bothrops, com 
um óbito confirmado(BRASIL, 2020). 
Segundo o Ministério da Saúde, as zonas rurais são as regiões com maior incidência de 
envenenamentos ofídicos, que em sua maioria ocorrem durante as atividades laborais, 
acometendo majoritariamente os membros inferiores de indivíduos do sexo masculino 
em idade produtiva (BOCHNER; STRUCHINER, 2002; BRASIL, 2018). 
Cerca de 90% dos acidentes ofídicos notificados no Brasil são provocados por serpentes 
do gênero Bothrops, desencadeando um quadro clínico com alterações locais e 
sistêmicas(SLOWINSKI; LAWSON, 2002; CHIPPAUX, 2015). Com relação às 
alterações locais, observa-se a formação de um edema pronunciado, mionecrose e 
hemorragia, que pode evoluir para um dano tecidual grave com sequelas permanentes 
na vítima. Os efeitos sistêmicos mais observados incluem alterações cardiovasculares, 
renais e desordens da coagulação (GUTIÉRREZ; LOMONTE 1989; GUTIÉRREZ, 
2002). 
A sintomatologia observada nos acidentes ofídicos deve-se à variedade de 
componentes proteicos e não-proteicos presentes na peçonha, que interferem de 
maneira rápida e seletiva em mecanismos fisiológicos específicos levando à subjugação 
das presas e auxiliando na digestão das mesmas (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989; 
KANG et al., 2011). Cerca de 90% do peso seco do veneno é composto por 
componentes de natureza proteica, dentre os quais podem ser encontradas 
metaloproteases, hialuronidases, fosfolipases A2 (PLA2), peptídeos potenciadores de 
bradicinina (BPPs), serinoproteases, desintegrinas, lectinas tipo-C, proteínas 
secretórias ricas em cisteína (CRISPs) e fatores de crescimento, dentre outros (KANG 
et al., 2011). 
O único tratamento validado contra os acidentes ofídicos é a soroterapia antiveneno 
distribuída nacionalmente, entretanto, este recurso apresenta limitações relacionadas 
aos efeitos colaterais desencadeados, logística de distribuição deficiente e efetividade 
limitada frente aos efeitos locais, levando em consideração que o rápido 
estabelecimento destes sintomas dificulta a circulação no local da picada e, 
consequentemente, prejudica o acesso dos anticorpos do soro na região atingida 
(GUTIÉRREZ, 2002; GUTIÉRREZ; LEÓN; BURNOUF, 2011). 
A serpente Bothrops leucurus (figura 1) é uma das espécies responsáveis por um 
número expressivo de acidentes ofídicos notificados na região Nordeste (Brasil, 2020), 
porém a peçonha desta espécie ainda é pouco conhecida no que diz respeito à sua 
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composição e efeitos tóxicos. Além disso, mesmo com sua importância epidemiológica, 
a peçonha dessa espécie não faz parte do pool utilizado para a produção do soro 
antibotrópico distribuído nacionalmente. 
Diante disso, estudos de caracterização dos efeitos fisiopatológicos locais desta 
peçonha são necessários para evidenciar possíveis diferenças frente a outras espécies 
botrópicas, destacando a necessidade de aperfeiçoamento da soroterapia antiveneno 
disponível atualmente, bem como para contribuir com a elucidação da fisiopatologia das 
peçonhas botrópicas. Assim, o presente estudo pretende contribuir com o conhecimento 
da fisiopatologia envolvida no envenenamento provocado por B. leucurus mediante 
estudos de atividade enzimática e toxicidade local. 
 
Metodologia 

 
2.1 Materiais 
2.1.1 Peçonha 
Após obtenção da autorização de acesso e remessa de componente do patrimônio 
genético para uso científico (Processo ABB2A47), a peçonha de Bothrops leucurus foi 
extraída e liofilizada no Instituto Vital Brazil, Rio de Janeiro, RJ, Brasil e cedida através 
de colaboração. As peçonhas foram mantidas sob refrigeração (-20°C) até o momento 
do uso. Para os experimentos, as peçonhas foram ressuspendidas em tampão 
específico de cada ensaio e mantidas em banho de gelo. 
2.2 Métodos 
2.2.1 Dosagem de proteínas 
A quantidade de peçonha foi expressa em teor proteico que foi determinado 
empregando o método de Bradford (1976), utilizando albumina como padrão. 
2.2.2 Atividade fosfolipásica 
A atividade fosfolipásica da peçonha foi determinada utilizando gema de ovo como 
substrato, conforme descrito previamente na literatura, com pequenas modificações 
(FÉLIX-SILVA et al, 2017). Para a escolha da concentração de substrato a ser utilizada 
no ensaio, diferentes diluições de gema de ovo em tampão de ensaio (Tris-HCl 50 mM 
pH 7,4 contendo NaCl 200 mM e CaCl2 5 mM) foram lidas a 925 nm, a fim de determinar 
aquela que produz uma absorbância de 0,6, sendo escolhida a concentração de 7,5%. 
Para o ensaio, diferentes concentrações de peçonha (0.5, 1, 2, 5, e 10 μg) foram pré-
incubadas por 30 min a 37ºC em um volume final de 100 μL. Em seguida, 100 μL de 
substrato foi adicionado, seguido de incubação por 30 min a 37ºC. Passado o período 
de incubação, a absorbância foi lida a 925 nm, utilizando um leitor de microplacas 
(Epoch-BioTek, Winooski, VT, EUA). Para os brancos e controles, 100 μL de tampão de 
ensaio foram adicionados para substituir o volume de substrato e de peçonha, 
respectivamente. 
Os resultados foram expressos em termos de porcentagem de atividade fosfolipásicaem 
relação ao controle em que há apenas substrato e tampão (ausência de peçonha), como 
média ± erro padrão da média (n = 3). 
2.2.3 Atividade proteolítica sobre a azocaseína 
A atividade proteolítica da peçonhafoi determinada utilizando azocaseína como 
substrato, conforme determinado previamente na literatura, com pequenas 
modificações (PEREAÑEZ et al , 2013). Para o ensaio, diferentes concentrações de 
peçonha (0.5, 2.5, 5, 10 e 15 μg) foram pré-incubadas por 30 min a 37ºC, em um volume 
final de 100 μL. Em seguida, em cada tubo, 100 μL de azocaseína (10 µg/µL diluída em 
tampão de ensaio Tris-HCl 50 mM pH 7,4 contendo NaCl 200 mM e CaCl2 5 mM) foram 
adicionados e incubados por 90 min a 37ºC. A reação enzimática foi interrompida com 
a adição de 100 μL de ácido tricloroacético a 5% e, em seguida, as amostras seguiram 
para refrigeração (8°C por 30 min). Após o repouso, os tubos foram centrifugados a 
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15.000 g por 10 min a 22ºC e 100 μL do sobrenadante foi retirado e misturado com igual 
volume de hidróxido de sódio (NaOH 0,5 M) em uma microplaca de 96 poços, deixada 
em repouso por 10 min a temperatura ambiente e lidas a seguir a 440 nm em um leitor 
de microplacas (Epoch-BioTek, Winooski, VT, EUA). Para os brancos e controles, 100 
μL de tampão de ensaio foram adicionados para substituir o volume de substrato ou de 
peçonha, respectivamente. 
Os resultados foram expressos como porcentagem de atividade proteolítica em relação 
ao controle em que há apenas substrato e tampão (ausência de peçonha), como média 
± erro padrão da média (n = 3). 
2.2.4 Atividade hialuronidásica 
A atividade hialuronidásica da peçonhafoi determinada empregando os métodos 
descritos previamente na literatura por Paixão-Cavalcante e colaboradores (2015), com 
algumas modificações. Para o experimento, quantidades crescentes de peçonha (2.5, 
5, 7.5, 10, 12.5 e 15 µg) foram pré-incubadas por 30 min a 37ºC em um volume final de 
80 μL em tampão de ensaio (acetato de sódio 0,2 M, pH 6,0 contendo NaCl 0,15 M). 
Logo após, foram adicionados 20 μL de substrato (ácido hialurônico a 0,5 µg/µL 
solubilizado em tampão acetato) e as amostras foram incubadas a 37°C por 60 min. 
Para a interrupção da reação enzimática foram adicionados 200 µL de brometo de 
hexadeciltrimetilamônio (HTAB) 2,5% em hidróxido de sódio a 2%. Após 10 min em 
repouso à temperatura ambiente, as absorbâncias foram lidas a 440 nm em um leitor de 
microplacas (Epoch-BioTek, Winooski, VT, EUA). Para os brancos, 20 μL de tampão de 
ensaio foram adicionados para substituir o volume de substrato; para os controles, a 
peçonha foi substituída por 80 μL do tampão de ensaio. Os resultados foram expressos 
como porcentagem de atividade hialuronidásicaem relação ao controle em que há 
apenas substrato e tampão (ausência de peçonha), como média ± erro padrão da média 
(n = 3). 
2.3 Análise estatística 
Os dados foram analisados por meio do software GraphPad Prism® versão 6.0 (San 
Diego, CA, EUA) empregando a análise de variância (ANOVA) e o método paramétrico 
de Turkey. Valores de p < 0,05 foram considerados significativos. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1 Resultados 
3.1.1 Atividade fosfolipásica 
A análise da atividade de fosfolipase indicou uma acentuada degradação do substrato, 
superior a 70% desde a menor quantidade de peçonha utilizada no teste (2,5 µg) e 
atingindo 100% na maior quantidade (20 µg). Adicionalmente, foi observado que não 
houve diferença estatisticamente significante ao comparar a atividade enzimática entre 
os grupos nos quais foram adicionados a peçonha (figura 2). 
3.1.2 Atividade proteolítica sobre a azocaseína 
Os dados obtidos por meio do teste de atividade proteolítica apontaram um perfil dose-
dependente, em que o consumo do substrato ocorreu de forma moderada com as 
menores quantidades de peçonha, não ultrapassando a porcentagem de 25% com 2,5 
e 5 µg. Conforme a quantidade de peçonha aumenta, observa-se uma alteração 
crescente na degradação do substrato, alcançando 100% com a maior quantidade 
testada (20 µg) (figura 3). 
3.1.3 Atividade hialuronidásica 
Após o teste de atividade de hialuronidase, foi observada uma acentuada ação 
enzimática sobre o substrato específico desde a menor quantidade testada, 
ultrapassando a porcentagem de 50% de atividade com 2,5 e 5 µg de peçonha. Ao 
aumentar a quantidade de peçonha, percebe-se que a degradação enzimática aumenta 
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para cerca de 85% e se mantém estável até a maior quantidade testada (20 µg) (figura 
4). 
3.2 Discussão 
No presente estudo foram avaliadas as atividades enzimáticas in vitro da peçonha de B. 
leucurus, a fim de obter uma caracterização preliminar da peçonha dessa espécie e, 
dessa forma, auxiliar na compreensão do mecanismo fisiopatológico envolvido no 
envenenamento. 
Os resultados obtidos por meio do perfil de atividade fosfolipásica indicaram um elevado 
consumo do substrato desde a menor quantidade testada, o que sugere uma 
abundância de toxinas da classe das fosfolipasesna composição desta peçonha. 
Corroborando com esse achado, um estudo proteômico comparativo realizado com as 
peçonhas de oito serpentes do gênero Bothrops indicou que a peçonha de B. leucurus, 
dentre as analisadas,apresentou o segundo maior número de peptídeos trípticos 
derivados de fosfolipases B (GREN et al, 2019). Essas toxinas constituem uma 
subclasse de enzimas com ação semelhante às fosfolipase A1 e A2, uma vez que tem 
a capacidade de clivar ligações éster nas posições sn-1 e sn-2 de glicerofosfolipídeos 
de membranas (CHATRATH et al, 2011). 
A ligação das fosfolipases A2 ofídicas a receptores específicos da membrana plasmática 
de células musculares desencadeia o seu rompimento e subsequente liberação de ácido 
araquidônico, que atua na síntese de mediadores inflamatórios como prostaciclinas, 
prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos (DE MARIA et al., 2007). No que diz 
respeito a fisiopatologia do envenenamento, as PLA2s tem sido fortemente associadas 
a miotoxicidade e indução de edema, como também ao recrutamento e ativação de 
leucócitos e dano cardiovascular (GUTIÉRREZ E LOMONTE, 2013; MARANGONI et al, 
2013; SETUBAL et al, 2013; FURTADO et al, 2014). 
Ao traçar um comparativo entre a atividade de fosfolipase A2 da peçonha de B. leucurus 
e outras peçonhas botrópicas na literatura pertinente, nota-se que o percentual de 
atividade enzimática observado no presente estudo foi ligeiramente maior, atingindo 
70% de atividade enzimática desde a menor quantidade de peçonha testada (2.5 µg). 
Estudos com as peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca apontaram um percentual 
de degradação do substrato de 50% com a mesma quantidade de peçonha 
(FERNANDES et al, 2016; FELIX-SILVA et al, 2017), o que pode implicar em uma ação 
miotóxica mais pronunciada por parte da peçonha de B. leucurus. 
No que diz respeito a atividade proteolítica, observou-se uma moderada ação 
enzimática (25% de atividade) nas amostras contendo as duas menores quantidades de 
peçonha (2,5 e 5 µg). O percentual de atividade proteolítica aumentou de forma dose-
dependente, alcançando 100% com 20 µg, valor semelhante aos obtidos em estudos 
com a peçonha de B. erythromelas (FELIX-SILVA et al, 2017) e de B. atrox (SOUSA et 
al, 2017). Entretanto, a quantidade de 15 µg da peçonha de B. leucurus induziu um 
percentual de atividade proteolítica de 80%, superior ao observado nos estudos 
supracitados, em que a ação enzimática alcançou 50% com a mesma quantidade. 
A atividade proteolítica da peçonha está diretamente relacionada à abundância e nível 
de atividade de toxinas da classe das serinoproteases e metaloproteases (GUTIERREZ, 
2002). Ao analisar o conteúdo proteico de peçonhas botrópicas de diferentes espécies, 
Gren e colaboradores (2019) verificaram que a peçonha de B. leucurus apresentou 
baixa abundância de serinoproteases, no entanto, foi a terceira mais rica em 
metaloproteases do tipo P-III. 
As serinoproteases e metaloproteases podem atuar sobre a hemostasia ativando ou 
consumindo fatores de coagulação e/ou desestabilizando os componentes da lâmina 
basal de vasos sanguíneos, levando ao seu rompimento e, consequentemente, 
induzindo hemorragia (SAJEVIC et al, 2011). As metaloproteases são subdivididas em 
três categorias, de acordo com a organização dos seus domínios. A classe P-I 
corresponde a toxinas de baixa massa molecular, contendo apenas o domínio protease 
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e com atividade hemorrágica relativamente fraca; na classe P-II estão as toxinas de 
média massa molecular, apresentando um domínio protease e um domínio desintegrina. 
A classe P-III compreende toxinas de alta massa molecular com forte atividade 
hemorrágica, possuindo um domínio protease, um domínio desintegrina e um domínio 
rico em cisteína (CRD) (TAKEDA et al, 2012). O alto conteúdo de metaloproteases do 
tipo P-III detectado na peçonha de B. leucurus e a acentuada atividade proteolítica 
observada no presente estudo pode indicar alterações mais intensas na sintomatologia 
do envenenamento, no que diz respeito à ocorrência de hemorragia e alterações na 
hemostasia. 
O ensaio de atividade de hialuronidase apontou um percentual de ação enzimática de 
50% desde as menores quantidades de peçonha testadas (2.5 e 5 µg), semelhante ao 
que foi observado em um estudo com a peçonha de B. erythromelas (FELIX-SILVA et 
al, 2017). O percentual de atividade hialuronidásica não atingiu 100%, mesmo com a 
maior quantidade de peçonha utilizada (20 µg). 
As toxinas da classe da hialuronidases atuam clivando o ácido hialurônico presente na 
matriz extracelular do tecido conjuntivo frouxo, o que uma provoca a desestabilização 
estrutural que facilita a difusão de toxinas para além do local da picada (BOLDRINI-
FRANÇA et al, 2017). Embora dotadas de baixa toxicidade, a hidrólise do ácido 
hialurônico provocada pelas hialuronidases resulta em produtos de degradação 
descritos como padrões moleculares associados a danos (DAMPs), que ativam diversas 
vias inflamatórias e aumentam a expressão de citocinas pró-inflamatórias, o que pode 
agravar o quadro de envenenamento (SUNITHA et al, 2015). 
Os dados obtidos até o momento sugerem que a peçonha de B. leucurus parece ser 
dotada de uma toxicidade ligeiramente mais intensa do que outras peçonhas botrópicas, 
o que deve ser confirmado nas etapas posteriores do presente trabalho por meio da 
realização das atividades hemorrágica, edematogênica e miotóxica, além da análise de 
marcadores endógenos relacionados à inflamação e miotoxicidade. 
Estudos desta natureza são cruciais para auxiliar na elucidação da fisiopatologia do 
envenenamento botrópico e suas variações, bem como para reforçar a importância do 
aperfeiçoamento da soroterapia antiveneno. 
 
Conclusão 

 
- As atividades proteolítica e de fosfolipase A2 da peçonha indicaram um alto percentual 
de atividade enzimática, comparados a outras peçonhas botrópicas; 
- A porcentagem de atividade hialuronidásica foi semelhante à descrita na literatura para 
outras espécies do gênero Bothrops. 
- Estudos in vivo serão realizados para confirmar os dados obtidos até o momento. 
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Figura 01 – Espécime adulto de Bothrops leucurus 
 

 
Figura 02: Atividade fosfolipásica da peçonha de Bothrops leucurus 
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Figura 03: Atividade proteolítica da peçonha de Bothrops leucurus 
 

 
Figura 04: Atividade hialuronidásica da peçonha de Bothrops leucurus 
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TÍTULO: ESTUDO DOS ALVOS MOLECULARES ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE 

ANTIBIÓTICA DE ANÁLOGOS DO PEPTÍDEO ESCORPIÔNICO STIGMURINA 

Resumo 

 
O uso irracional de medicamentos tem causado cada vez mais mutações genéticas em 
bactérias, causando resistência a estes antibióticos e sendo necessário a busca por 
novas alternativas para o tratamento de infecções bacterianas. A nossa equipe de 
pesquisadores identificou um peptídeo antimicrobiano na peçonha do escorpião Tityus 
stigmurus e nomeou-o de Stigmurina. Além disso, foi promovida alterações estruturais 
na sequencia nativa desse peptídeo, afim de aprimorar sua atividade, resultando no 
análogo StigA31. Utilizando a bioinformática com ensaios in sílico, foram realizados 
estudos para predição das características físico-químicas do peptídeo, além da 
modelagem molecular e análises estruturais. Com o intuito de aumentar a segurança 
terapêutica e atividade antibiótica, o peptídeo foi incorporado em nanosistemas, sendo 
eles: nanoemulsão, nanopartículas de poliácido lático (PLA) e nanopartículas lipídicas 
sólidas. Para avaliação da atividade citotóxica, foram utilizadas hemácias humanas a 
fim de avaliar sua segurança. Quando inserido em nanoemulsão, o peptídeo obteve uma 
redução da sua capacidade hemolítica de 40% (18,8 µM), 90% (9,4 µM) e 100% em 
concentrações menores que 4,7 µM. A atividade antimicrobiana foi avaliada em 
Staphylococcus aureus, demonstrando uma potente atividade antimicrobiana com o 
peptídeo livre e associado a nanosistemas, além de baixa toxicidade em concentrações 
terapêuticas. 
 
 
Palavras-chave: Nanoemulsão. Nanopartícula. Peptídeo antimicrobiano. Escorpião 

TITLE: STUDY OF MOLECULAR TARGETS INVOLVED IN THE ANTIBIOTIC 

ACTIVITY OF ANALOGS OF SCORPONIC PEPTIDE STIGMURINA 

Abstract 

The irrational use of medication has increasingly caused genetic mutations in bacteria, 
causing them to acquire resistance to these antibiotics, making it necessary to search 
for new alternatives for the treatment of bacterial infections. Our team of researchers 
identified an antimicrobial peptide in the venom of the scorpion Tityus stigmurus and 
named it Stigmurin. In addition, structural changes were promoted in the native sequence 
of this peptide, in order to improve its activity, resulting in the analogue StigA31. Using 
bioinformatics with in silico assays, studies were carried out to predict the 
physicochemical characteristics of the peptide, in addition to molecular modeling and 
structural analysis. In order to increase therapeutic safety and antibiotic activity, the 
peptide was incorporated into nanosystems, which are: nanoemulsion, lactic polyacid 
nanoparticles (PLA) and solid lipid nanoparticles. To assess cytotoxic activity, human 
red cells were used to assess their toxicity. When inserted in a nanoemulsion, the peptide 
obtained a reduction in its hemolytic capacity of 40% (18.8 µM), 90% (9.4 µM) and 100% 
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in concentrations less than 4.7 µM. Antimicrobial activity was evaluated in 
Staphylococcus aureus, demonstrating a potent free antimicrobial activity and 
associated with nanosystems, in addition to low toxicity in therapeutic concentrations. 
 
Keywords: Nanoemulsion. Nanoparticle. Antimicrobial peptide. Scorpion 

Introdução 

Devido a mutação espontânea e recombinação genética de microrganismos pelo uso 
irracional de antibióticos convencionais, o rápido desenvolvimento de patógenos 
multirresistentes tem ocasionando limitações terapêuticas contra diferentes infecções e 
consiste em um grave problema de saúde pública mundial, sendo necessária a busca 
por novas alternativas terapêuticas (GUILHELMELLI et al., 2013). 
Peptídeos com atividade antimicrobiana já foram identificados em diferentes espécies 
de animais, plantas e organismo procariontes (ZASLOFF, 2002). Dentre esses 
organismos, a atividade antibiótica da peçonha de escorpiões tem sido relatada na 
literatura, apresentando amplo espectro de ação sobre bactérias Gram-positivas e 
Gram-negativas e, portanto, correspondendo a uma rica fonte de moléculas com 
elevado potencial para aplicação terapêutica (ERDEŞ et al., 2014). A análise do 
transcriptoma da glândula de peçonha do escorpião Tityus stigmurus, espécie 
predominante no Nordeste brasileiro, revelou um amplo repertório molecular, com os 
peptídeos antimicrobianos correspondendo a 25,19% do total de transcritos (ALMEIDA 
et al., 2012; BRAZIL; PORTO, 2010). Dentre esses peptídeos antimicrobianos, a 
Stigmurina foi identificada e nomeada pelo nosso grupo de pesquisa. 
Afim de potencializar o espectro de ação antimicrobiano da Stigmurina, foram 
promovidas alterações de aminoácidos específicos na sua estrutura primária pelo 
aminoácido lisina, favorecendo a formação de alfas hélices, aumento da hidrofobicidade 
e a carga líquida do peptídeo, potencializando as interações com as membranas 
bacterianas (GUO et al., 2013). Essas mutações promovidas in silico na Stigmurina 
resultaram na obtenção de 31 análogos, que gerou um depósito de Patente pela UFRN 
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de número 
BR102015029044-6. 
Dentre esses análogos, o StigA31 demonstrou aumento do momento hidrofóbico e 
carga superficial, com potente atividade antimicrobiana e amplo espectro de ação, além 
de estabilidade a uma ampla faixa de pH e temperatura (AMORIM-CARMO et al., 2019). 
No entanto, deve-se levar em consideração a segurança da molécula quando se 
pretende utiliza-la na terapêutica. Sendo assim, foi observado um aumento da toxicidade 
do StigA31 em relação ao peptídeo nativo Stigmurina, com um efeito hemolítico 
dependente de concentração, mas com baixa hemólise nas concentrações que 
exerciam atividade antimicrobiana (AMORIM-CARMO et al., 2019). Devido a isso, uma 
alternativa viável para aumentar a segurança terapêutica do peptídeo seria estudar a 
influência da incorporação desses peptídeos em nanosistemas e avaliá-los em relação 
a sua toxicidade, pois muitas moléculas apresentam toxicidade devido a sua 
biodisponibilidade (BARWICZ; CHRISTIAN; GRUDA, 1992). Além disso, muitos 
nanosistemas são investigados para aplicações de entrega e direcionamento de 
moléculas ao alvo, melhorando a eficiência terapêutica, permitindo reduzir a quantidade 
de substância utilizada e os efeitos colaterais (MOZAFARI, 2007; SANTOS-
MAGALHÃES; MOSQUEIRA, 2010; SHRIVASTAVA; DASH, 2009). Com isso, esse 
estudo visou avaliar o peptídeo StigA31 em diferentes nanosistemas, a fim de se obter 
o sistema mais adequado para as características físico-químicas desse peptídeo, com 
o intuito de reduzir sua toxicidade e manter sua atividade antimicrobiana. 
 
Metodologia 
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Análise in sílico dos peptídeos 
 
As propriedades físico-químicas teóricas foram analisadas in sílico através das 
ferramentas compute pI/Mw (http://web.expasy.org/compute_pi/) para predição da 
massa molecular e do ponto isoelétrico, e PORTER (http://distillf.ucd.ie 
/porterpaleale/quickhelp.html), para predição da estrutura secundária. A hidrofobicidade, 
carga superficial, conformação secundária e o momento hidrofóbico dos peptídeos 
foram obtidos com o HeliQuest (http://heliquest.ipmc.cnrs.fr/cgi bin/ComputParams.py). 

Síntese dos Peptídeos Análogos 
 
A Stigmurina (FFSLIPSLVGGLISAFK-NH2) e o peptídeo análogo StigA31 
(FFKLIPKLVKKLIKAFK-NH2) foram obtidos comercialmente pela empresa AminoTech 
Pesquisa e Desenvolvimento (Brasil), na forma liofilizada e amidada na posição C-
terminal. Foram armazenados sob refrigeração a -20ºC até o momento do uso.  
 
Modelagem Molecular 
 
A predição da estrutura molecular dos peptídeos foi realizada com auxílio do servidor 
AIDA (http://ffas.burnham.org/AIDA/) (XU et al., 2014). Este servidor utiliza o método ab 
inition para a predição da estrutura tridimensional de peptídeos. Após a obtenção dos 
modelos teóricos, foi realizada a validação utilizando o Molprobity 
(http://molprobity.biochem.duke.edu/) (CHEN et al., 2010) e para a obtenção e 
visualização da estrutura tridimensional teórica, foi utilizado o software UCSF Chimera 
1.8.1. 
 
Desenvolvimento dos nanosistemas 
Nanoemulsão (NE) 
 
As NEs foram produzidas pelo método de emulsificação por inversão de fases, onde a 
fase aquosa é gotejada na fase oleosa sob agitação magnética com ou sem 
aquecimento. Inicialmente, foi feito um screening com alguns óleos e tensoativos 
biocompatíveis com o objetivo de avaliar quais foram os mais adequados, isto é, a sua 
capacidade de solubilizar uma maior quantidade de fármaco. 
 
Nanopartícula de poli (ácido lático) (PLA) 
 
As nanopartículas de PLA foram preparadas por nanoprecipitação utilizando 6 mL de 
solução de acetona contendo o PLA e gotejado a 14 mL de fase aquosa com o 
surfactante, em fluxo de saída de 3,0 mL∙min-1. Após as titulações, a evaporação do 
solvente ocorreu sob 700 rpm de agitação magnética (over night). Após a evaporação 
do solvente, as dispersões coloidais foram centrifugadas a 22 g por 5 minutos e tiveram 
o tamanho e o potencial zeta medidos após 24 horas. 
 
Nanopartícula Lipídica Sólida (NLS) 
 
As NLS foram obtidas por meio da técnica de emulsificação por evaporação do solvente 
utilizando diclorometano, com uma matriz lipídica (em diferentes concentrações). Nessa 
técnica, a fase orgânica (6 mL) foi adicionada por gotejamento na fase aquosa (14 mL) 
lentamente, sob agitação magnética. Em seguida, a solução obtida da mistura das duas 
fases foi levada ao homogeneizador ULTRA-TURRAX® (T 18 B, Gehaka Ltda, 
Alemanha), com o objetivo de promover alta energia de cisalhamento. As amostras 
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permaneceram no homogeneizador por 20 minutos a uma velocidade de 20000 RPM. 
Em seguida, as amostras foram novamente levadas para a agitação magnética (720 
RPM), onde ficaram por 24 horas a temperatura ambiente (25ºC±2) para a evaporação 
total do solvente. 
 
Caracterização dos nanosistemas 
 
O diâmetro hidrodinâmico (nanoemulsão), tamanho de partícula, a distribuição de 
tamanho dos nanosistemas foram determinados através da dispersão dinâmica de luz 
(DLS) e o potencial zeta utilizando um ZetaPlus (Brookhaven instruments, Hotsville, NY, 
USA) à 25 °C com ângulo de leitura de 90°. 
 
Atividade Hemolítica 
 
A toxicidade do peptídeo foi avaliada pelo ensaio hemolítico utilizando sangue de doador 
humano saudável e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes – HUOL/UFRN sob número de parecer 3127063. O ensaio 
seguiu a metodologia descrita por Amorim-Carmo et al., (2019), onde uma suspensão 
de eritrócitos (2 % v/v) foi lavada 3 vezes em solução salina a 0,9 % (pH 7,4) e 
centrifugada a 200 x g durante 10 min. Os glóbulos vermelhos foram incubados durante 
60 min a 37°C com o StigA31 livre ou em nanosistemas sob diferentes concentrações 
(1,2 μM – 37,8 μM) e centrifugados a 200 x g por 10 min. O teor de hemoglobina presente 
no sobrenadante foi quantificado a 540 nm em um leitor de microplacas (Epoch-Biotek, 
Winooski, VT, EUA), indicando a lise das hemácias. Como controle positivo do ensaio 
foi utilizado à solução de Triton X-100 a 1% (v/v) (100% de lise celular) e como controle 
negativo e solução salina a 0,9% (0% de lise celular). 
 
Atividade Antibacteriana in vitro 
Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 
 
Foram determinadas as concentrações inibitórias mínima (CIM) em Staphylococcus 
aureus (ATCC 29213) de acordo com a metodologia descrita pelo CLSI (2011), com 
modificações. Em uma placa de 96 poços, 50 µL da suspensão de microrganismos com 
1x105 UFC/mL em caldo MH, foram adicionados aos 50 µL de peptídeo (diluído 
serialmente a partir da concentração de 150 µM), a antibióticos de referência ou 
nanosistemas, com posterior incubação a 35 + 2 C° por 24 h, sob agitação a 200 rpm, 
sendo avaliada a densidade óptica a 595 nm em um leitor de microplacas (Epoch Biotek, 
Winooski, EUA). Os poços com caldo MH e solução salina estéril a 0,9% foram utilizados 
como controle de esterilidade do meio (controle negativo de crescimento). Os poços 
com inóculo e caldo MH foram utilizados como controle positivo de crescimento e como 
controle do perfil de sensibilidade dos microrganismos, foi utilizado à Vancomicina (0,15 
µM). A CIM foi determinada como a mínima concentração dos peptídeos análogos em 
que a absorbância a 595 nm seja a mesma do controle negativo. 
 
Análise estatística 
 
Todos os experimentos foram executados no mínimo três vezes. Os dados foram 
expressos como média ± desvio padrão. A análise estatística foi realizada por análise 
de variância (ANOVA) seguida pelo Teste de Tukey, usando o software Graph Pad 
Prism (versão 7.0, San Diego, EUA). Os dados foram considerados significativos 
quando o valor de p for inferior a 0,05 (p <0,05). 
 
Resultados e Discussões 
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Propriedades estruturais e físico-químicas 
Os peptídeos antimicrobianos são formados de uma estrutura secundária bem definida, 
geralmente uma α-hélice ou uma β-folha, com a presença de regiões hidrofóbicas e 
hidrofílicas criando uma natureza anfipática (ou anfifílica), importante para o mecanismo 
de ação desses peptídeos (HUANG, Y. et al., 2014). Aqui, observamos que as 
substituições de aminoácidos do peptídeo nativo Stigmurina por resíduos de lisina (K) 
resultaram no aumento do percentual de estrutura em α-hélice, carga superficial e 
momento hidrofóbico do análogo StigA31 através da análise in sílico, sendo essas 
características importantes para a atividade antimicrobiana de peptídeos (GUO et al., 
2013). 
Modelagem Molecular 
Os modelos estruturais obtidos pela modelagem por ab initio dos peptídeos Stigmurina 
e StigA31 também demonstraram uma estrutura tridimensional composta em maior 
parte por α-hélice com aproximadamente 64,7% de aminoácidos hidrofóbicos (Figura 
1), indicando que os mesmos devem ser estudados em meios que sejam pelo menos 
parcialmente apolares, como solventes orgânicos e micelas anfipáticas (SANTO; 
IRUDAYAM; BERKOWITZ, 2013), sendo as lisinas (K) presentes na cadeia peptídica 
responsáveis principalmente pela cationicidade dos peptídeos (GUO et al., 2013). A 
união destas características têm sido relacionadas a um potente aumento na atividade 
antimicrobiana (GUO et al., 2013), onde a anfipaticidade é um fator importante para a 
atividade de peptídeos antimicrobianos (PAMs) em bactérias (LEE et al., 2013; SANTO 
et al., 2013), e devido a sua habilidade em se estruturar numa conformação helicoidal 
com arranjo anfipático, pode explicar a excelente atividade antibacteriana (GUO et al., 
2013). A soma destas características confere a esses PAMs grande importância no 
reconhecimento e na interação destes com as membranas de microrganismos 
(MIHAJLOVIC; LAZARIDIS, 2012; SANTO et al., 2013). 
Caracterização dos nanosistemas 
Nanopartículas (NPs) 
As NPs apresentaram uma distribuição estreita e unimodal do tamanho de partícula, 
com índice de polidispersão inferior a 0,3 e diâmetro abaixo de 300 nm. (Tabela 2). 
Considerando a importância da distribuição e tamanho médio de partícula para a 
administração parenteral de substâncias, bem como a estabilidade da dispersão coloidal 
sem a formação de agregados ou precipitados (MESQUITA et al., 2017), as 
nanopartículas produzidas apresentaram parâmetros desejáveis, e que as 
nanopartículas de PLA (NPLA) exibiu aumento do diâmetro médio das partículas após 
a incorporação do StigA31. Já o diâmetro para as nanopartículas lipídica sólida (NLS) 
demonstrou um discreto aumento, o que não é comumente observado em trabalhos 
semelhantes envolvendo nanopartículas poliméricas após a adsorção de proteínas. 
Geralmente após a incorporação, o tamanho médio das nanopartículas tende a 
aumentar de forma acentuada (CHEREDDY et al., 2014; HUANG, D. et al., 2014; 
KATAS; RAJA; LAM, 2013), como observado para as NPLA. Como esperado, o 
potencial zeta foi modificado após a adsorção do StigA31 nas nanopartículas obtidas 
(Tabela 2), tornando as NPLA menos negativas, e carregando as NLS positivamente. 
Isso se deve ao fato do análogo StigA31 apresentar alta cationicidade (+7), o que 
confirma a adsorção do peptídeo as nanopartículas. Resultados obtidos por Mesquita et 
al., (2016) também demostraram aumento da carga de nanopartículas de PLA quando 
adicionado um agente catiônico. 
Nanoemulsão (NE) 
A nanoemulsão sem adição de peptídeo (branco NE) obteve diâmetro de gotícula 
inferior a 100 nm, aumentando seu diâmetro quando adicionado o StigA31, onde esse 
aumento de diâmetro demonstra uma associação da nanoemulsão com o peptídeo 
(Tabela 3). 
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Peptídeos com uma conformação helicoidal anfifílica já foram relatados na literatura por 
sua capacidade de estabilizar nanoemulsões durante a emulsificação (MIDDELBERG; 
RADKE; BLANCH, 2000). Devido a sua natureza anfifílica, o análogo StigA31 pode 
contribuir para a formação de nanoemulsões mais estáveis. As interações eletrostáticas 
também são um fator para a estabilização das nanoemulsões e direcionamento para o 
alvo microbiano (TCHOLAKOVA et al., 2006). Observou-se através do potencial zeta 
que as nanoemulsões contendo o StigA31 ficaram carregadas positivamente, o que é 
muito importante para a interação com a superfície microbiana (ALMAAYTAH; 
ALBALAS, 2014). 
Atividade Hemolítica 
Devido à sua capacidade de direcionamento, biocompatibilidade, biodegradabilidade e 
proteção das moléculas bioativas contra a degradação, as nanoemulsões têm sido 
usadas por várias vias de administração, como intravenosa, ocular e transdérmica 
(EZHILARASI et al., 2013). Aqui, estudamos a capacidade da nanoemulsão em reduzir 
a toxicidade do análogo StigA31. Observamos que ao usar a nanoemulsão como um 
carreador e modulador da biodisponibilidade do StigA31, foi possível reduzir a toxicidade 
das concentrações de 18,8 µM e 9,4 µM em 40% e 90%, respectivamente (Figura 2). 
Além disso, houve uma redução total da toxicidade para todas as concentrações abaixo 
de 4,7 µM, demonstrando eficiência da nanoemulsão em reduzir a toxicidade de 
peptídeos antimicrobianos, já que a toxicidade está diretamente ligada à 
biodisponibilidade da molécula para absorção pelo organismo (LOHITH KUMAR; 
SARKAR, 2018) 
Já as nanopartículas poliméricas foram ineficazes em reduzir a atividade hemolítica do 
StigA31 (Figura 3), promovendo efeito contrário ao esperado, elevando a toxicidade 
consideravelmente, com quase 100% de hemólise nas concentrações de 18,8 µM para 
ambas as nanopartículas (NPLA e NLS). Como a toxicidade está diretamente ligada à 
biodisponibilidade da molécula (LOHITH KUMAR; SARKAR, 2018), é possível que esse 
aumento da toxicidade esteja relacionado a adsorção, já que esse método mantem o 
peptídeo na superfície da nanopartícula, deixando-o ainda biodisponível para a 
interação com o eritrócitos. O que acontece diferentemente para a nanoemulsão, pois 
devido a sua superfície fluída, essa pode manter o peptídeo na sua interface, diminuindo 
essa interação direta com o eritrócito. 
Atividade antibacteriana em Staphylococcus aureus 
O peptídeo análogo StigA31 exibe uma potente atividade antimicrobiana contra uma 
grande variedade de microrganismos (AMORIM-CARMO et al., 2019). No entanto, com 
uma considerável taxa de hemólise que deve ser considerada. Um sistema ideal para 
esse tipo de molécula seria aquele que conseguisse reduzir sua toxicidade e ao mesmo 
tempo preservar sua atividade antimicrobiana. Aqui observamos que ambos os sistemas 
se comportaram de maneira diferente. A nanoemulsão não alterou a atividade 
antimicrobiana do StigA31 (mantendo sua atividade natural), já a NPLA foi capaz de 
potencializar esse efeito consideravelmente. As NLS tiveram efeito negativo, diminuindo 
a atividade antimicrobiana do peptídeo. 
Um estudo contendo o peptídeo Nisina aplicado a nanoemulsão também manteve seu 
efeito antimicrobiano contra Staphylococcus aureus e outras cepas, agindo sobre as 
membranas citoplasmáticas dos microrganismos, causando uma perda de integridade 
da membrana (ZHANG et al., 2014). 
 
Conclusão 

 
O peptídeo análogo SitgA31 exibiu predominante conformação em α-hélice na análise 
in sílico. E que as substituições promovidas na sequência do peptídeo nativo por 
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resíduos de lisina resultaram em aumento do momento hidrofóbico e carga superficial 
líquida positiva para o peptídeo. 
Foi possível reduzir a toxicidade consideravelmente do análogo StigA31 em 
nanosistemas, com redução total da toxicidade em eritrócitos quando incorporado a 
nanoemulsão, sem ocasionar perda de atividade antimicrobiana. 
Portanto, este estudo demonstra a potencial aplicação da nanotecnologia em aumentar 
a segurança terapêutica de moléculas com alto potencial antimicrobiano, podendo o 
peptídeo StigA31 se tornar um potente agente anti-infeccioso. 
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Anexos 

 

 
Stig (Stigmurina); MH (momento hidrofóbico); HD (hidrofobicidade); CS (carga 
superficial líquida); M.M (massa molecular em Daltons) e p.I (ponto isoelétrico). * 
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Considerando a amidação C-terminal; #M.M. confirmada por laudo de espectrometria 
de massas for 
 

 
Fonte: dados obtidos e analisados. (A) peptídeos em modelo de superfície, (B) modelo 
de malha e (C) superfície eletrostática. O azul e o branco representam as regiões 
hidrofóbica e hidrofílica, respectivamente. 
 

 
Caracterização físico-química das nanopartículas associadas ao análogo StigA31 
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Caracterização físico-química da nanoemulsão associada ao análogo StigA31 
 

 
– Taxa de hemólise para o peptídeo análogo StigA31 livre e adsorvido a nanoemulsão 
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– Taxa de hemólise para o peptídeo análogo StigA31 livre e adsorvido em 
nanopartículas 
 

 
Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) do peptídeo StigA31 livre ou 
adsorvido em nanosistemas contra Staphylococcus aureus *Cada experimento foi 
realizado em triplicata e a análise em quadruplicata. Fonte: Dados obtidos e analisados. 
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TÍTULO: Achados audiológicos de crianças com indicadores de risco para deficiência 

auditiva 

Resumo 

Objetivo: analisar a ocorrência de perda auditiva adquirida e/ou progressiva em crianças 
com os Indicadores de Risco Para Deficiência Auditiva (IRDA) permanência em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) neonatal por mais de cinco dias, hiperbilirrubinemia, 
ventilação mecânica e ventilação extracorpórea. Metodologia: Estudo do tipo 
transversal, de caráter descritivo, sob aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
Participaram 30 crianças de ambos os sexos com faixa etária média de 13 meses. 
Foram incluídas aquelas que realizaram a Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), 
possuíam os IRDA selecionados e encaminhamento para o monitoramento audiológico. 
A avaliação audiológica incluiu procedimentos comportamentais, eletroacústicos e 
eletrofisiológicos, sendo norteada pelo princípio cross-check. Para análise dos dados 
empregou-se estatística descritiva. Resultados: 80% das crianças avaliadas obtiveram 
resultado “passa” na TANU. O IRDA mais prevalente foi a permanência em UTI neonatal 
por mais de cinco dias (54%). Nenhuma foi diagnosticada com perda auditiva 
sensorioneural e 40% com alterações condutivas. Conclusão: Apenas alterações 
condutivas de caráter reversível foram diagnosticadas. Assim, estudos dessa natureza 
atuam auxiliando na otimização do processo de monitoramento, dando prioridade às 
crianças que de fato apresentam risco. 
 
Palavras-chave: Perda Auditiva. Indicador de Risco. Criança. Saúde Pública. 

TITLE: Audiological findings of children with risk indicators for hearing loss 

Abstract 

Objective: To describe the results of the audiological evaluation of children with Risk 
Indicators for Hearing Impairment (RIHI) staying in a neonatal ICU for more than five 
days, hyperbilirubinemia, mechanical ventilation and extracorporeal ventilation, in order 
to analyze the presence of acquired hearing loss and / or progressive in these 
individuals. Methodology: Cross-sectional, descriptive study, under the approval of the 
Research Ethics Committee. Thirty children of both sexes participated with an average 
age of 13 months. We included those who performed the Universal Neonatal Hearing 
Screening (UNHS), had the chosen RIHI and the referral for audiological monitoring. The 
audiological evaluation included behavioral, electroacoustic, and electrophysiological 
procedures, being guided by the cross-check principle. Data analysis was performed 
using descriptive statistics. Results: 80% obtained a “pass” result at UNHS. The most 
prevalent RIHI was the stay in the neonatal ICU for more than five days (54%). None 
was diagnosed with sensorineural hearing loss and 40% with conductive changes. 
Conclusion: Only conductive changes of a reversible character were diagnosed. Thus, 
studies of this nature help to optimize the monitoring process, giving priority to children 
who are actually at risk. 
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Keywords: Keywords: Hearing Loss. Risk Indicator. Child. Public health. 

Introdução 

A perda auditiva na infância é considerada um problema de saúde pública, de modo que 
a audição está associada ao desenvolvimento infantil como um todo, trazendo prejuízos 
às áreas de linguagem, neurocognitiva, e para a qualidade de vida (OLIVEIRA; PENNA; 
LEMOS, 2015). Em países desenvolvidos a prevalência é de um caso a cada 1000 
crianças (BUTCHER et al., 2019). Em populações de baixa renda, chega a ser de 40 a 
cada 1000 crianças (LANTOS et al., 2018). 
Para minimizar as consequências atreladas à perda auditiva, ressalta-se a importância 
da implementação do programa de Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), 
principalmente em áreas subdesenvolvidas, possibilitando assim a identificação precoce 
de perdas auditivas na população infantil. Em território nacional a TANU é obrigatória e 
foi constituída como lei em 2010 (BRASIL, 2010), a partir disso, a cobertura dos 
programas de triagem auditiva cresceu, porém, nas regiões nordeste e norte, ainda é 
incipiente (PASCHOAL; CAVALCANTI; FERREIRA, 2017). 
Recomendações nacionais e internacionais preconizam que a TANU seja realizada em 
todos os recém-nascidos, independentemente da ocorrência de Indicadores de Risco 
para a Deficiência Auditiva (IRDA) (COMUSA, 2010; JCIH, 2019). 
Assim, o Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva (COMUSA), destaca como IRDA 
a permanência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por mais de cinco dias, ou a 
ocorrência de ventilação mecânica; ventilação extracorpórea, hiperbilirrubinemia, e 
dentre outros (COMUSA, 2010). 
Internacionalmente, o Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) considera a 
permanência na UTI neonatal por mais de cinco dias; hiperbilirrubinemia com transfusão 
sanguínea; oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO); e dentre outros (JCIH, 
2019). 
Dispõe-se na literatura científica que a permanência em UTI neonatal por mais de cinco 
dias está correlacionada à manifestação de perdas de caráter permanente, uma vez que 
a taxa de lactentes com esse tipo de perda foi significativamente maior em comparação 
aos que não apresentaram IRDA (STADIO, et al., 2019, ABDULLAH, et al., 2020, 
CHANG; OH; PARK, 2020). 
Do mesmo modo, em um estudo desenvolvido por West, Kuan e Peng (2020) com o 
objetivo de identificar os indicadores de risco associados ao quadro de Desordem do 
Espectro da Neuropatia Auditiva (DENA), verificou que o histórico de hiperbilirrubinemia 
neonatal foi comum entre as crianças diagnosticadas com DENA. 
Semelhantemente, Judge et al. (2019) realizaram um estudo longitudinal à partir de uma 
análise retrospectiva com o intuito de detectar indicadores de risco e etiologias 
relacionadas à perda auditiva na infância. Como resultados, foi observado correlação 
com a utilização de ventilação mecânica e/ou extracorpórea no período neonatal. 
Tais achados apontam para a importância da avaliação audiológica das crianças com 
os IRDAS citados, visto que estão correlacionados com perdas auditivas pós-natais. 
Ademais, o quantitativo de estudos voltados à temática é reduzido, sobretudo na 
literatura nacional, em que se tem a recomendação de utilização do protocolo de risco 
para crianças com hiperbilirrubinemia independentemente do nível sérico de bilirrubina 
ou o tratamento realizado. 
Complementarmente, em território nacional, os serviços de saúde auditiva são 
escassos, e os existentes são limitados. Afirma-se então a importância da realização de 
estudos com o intuito de descrever os achados da avaliação audiológica de crianças 
com os IRDA mencionados, com o intuito de identificar se de fato apresentam maior 
risco para o desenvolvimento de perdas auditivas pós-natais. Já que estudos dessa 
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natureza atuam fornecendo dados para a otimização desses serviços, dando prioridade 
às crianças que apresentam maior risco. 
Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar a ocorrência de perda auditiva adquirida 
e/ou progressiva em crianças com os IRDA permanência em UTI neonatal por mais de 
cinco dias, hiperbilirrubinemia, ventilação mecânica ou extracorpórea. 
 
Metodologia 

 
Corresponde a um estudo do tipo transversal, de caráter descritivo, com aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob parecer de número 2.446.215. A casuística foi 
composta por 30 crianças, de ambos os sexos, com faixa etária entre quatro e 36 meses 
de idade cronológica (média = 13 meses), atendidas na Clínica Escola de 
Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no período 
de agosto de 2018 a outubro de 2019. Justifica-se a realização deste relatório com 
dados anteriores em virtude da ocorrência da pandemia da Covid-19, impossibilitando 
a continuidade dos atendimentos presenciais. 
A participação foi condicionada à assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) pelos pais ou responsáveis legais. 
Foram incluídas as crianças que, após a realização da TANU, receberam o 
encaminhamento para o monitoramento audiológico e possuíam os seguintes IRDA: 
permanência em UTI neonatal por mais de cinco dias, hiperbilirrubinemia, ventilação 
mecânica e/ou ventilação extracorpórea. Como critérios de exclusão, adotou-se a não 
realização da TANU, independentemente do motivo; presença de malformação de 
orelha externa e/ou média; presença de rolha de cera ou otorréia no dia da coleta, o que 
poderia influenciar no resultado dos exames; assim como o não comparecimento a 
alguma das etapas da avaliação audiológica. 
O protocolo de avaliação adotado incluiu a entrevista fonoaudiológica contendo 
questões direcionadas aos pais ou responsáveis sobre o período gestacional, 
desenvolvimento neuropsicomotor, auditivo e de linguagem. Além disso, englobou 
procedimentos eletroacústicos, eletrofisiológicos e comportamentais, sendo norteado 
pelo princípio cross-check, que pressupõe que o resultado de um exame deve ser 
confirmado por outro independente (HALL, 2016). 
Assim, foram analisadas informações referentes à imitanciometria, por meio do 
imitanciômetro Impedance Audiometer AT235h da Interacoustics com sonda de 226 ou 
1000Hz; emissões otoacústicas evocadas por transientes e produto de distorção com o 
equipamento ILOV6; Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) por 
condução aérea e óssea, realizado no equipamento Smart EP USB Jr da Intelligent 
Hearing Systems de dois canais; avaliação comportamental com sons do Ling 
(a/,/i/,/u/,/m/,/s/ e /∫/); avaliação do desenvolvimento da função auditiva por meio da 
apresentação do som com o instrumento guizo, nas direções lateral, para baixo, para 
cima, de ambos os lados. Ademais, foram realizadas a pesquisa do reflexo 
cocleopalpebral com o agogô e/ou tambor; audiometria de reforço visual utilizando o 
equipamento Clinical Audiometer AC40 da Interacoustics, e aplicação do questionário 
de monitoramento do desenvolvimento da audição e linguagem (ALVARENGA, et al., 
2013). 
Os dados obtidos foram analisados por meio de estatística descritiva. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram analisados os resultados do monitoramento audiológico de 30 crianças com os 
IRDA selecionados. Dentre essas, 24 (80%) obtiveram resultado “passa” na TANU. Seis 
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(20%), resultaram “falha”, as quais não tinham fechado o diagnóstico e compareceram 
direto para o monitoramento. 
Da totalidade de crianças incluídas no estudo, 22 (54%) tiveram como IRDA a 
permanência em UTI neonatal por mais de cinco dias, com média de 32 dias (mínimo 
cinco e máximo 150 dias); 13 (30%) crianças com o IRDA hiperbilirrubinemia, sendo que 
destas, três fizeram fototerapia e quatro transfusão sanguínea; sete (16%) tiveram como 
IRDA a ventilação mecânica (n=5) ou extracorpórea (n=2), sendo em média 30 dias 
(mínimo três e máximo 150). Todas as crianças tiveram associação com outros IRDA. 
Sendo assim, da amostra total, notou-se que a permanência em UTI neonatal por mais 
de cinco dias foi o IRDA mais recorrente, estando em consenso com os resultados 
obtidos no estudo proposto por Silva, Bento e Silva (2018) o qual teve por objetivo 
analisar a ocorrência dos IRDA em neonatos e lactentes de um programa de TANU do 
Rio Grande do Sul (ANEXO 1). 
No tocante aos achados obtidos na avaliação audiológica das crianças, constatou-se 
que 18 (60%) delas apresentaram normalidade de funcionamento do sistema auditivo. 
Entretanto, 12 (40%) manifestaram alterações condutivas, as quais envolvem a orelha 
externa e/ou média, possuindo capacidade de reversibilidade. (ANEXO 2) 
Este dado não está em concordância com o proposto no estudo de Wroblewska-Seniuk, 
et al. (2017), uma vez que foi analisada a associação dos IRDA com perdas auditivas 
em crianças, observando-se que, as que possuíam malformações craniofaciais 
isoladas, tiveram um índice mais elevado de perdas auditivas condutivas. Assim, os 
IRDA selecionados no presente estudo podem não possuir relação com esse tipo de 
alteração, porém, em virtude da quantidade limitada de participantes, sugere-se novos 
estudos sobre a temática. 
Complementarmente, alterações condutivas são recorrentes na população infantil, em 
virtude do formato da tuba auditiva, a qual encontra-se mais verticalizada, facilitando a 
ocorrência de otites (CHEN et al., 2019). Salienta-se que alterações dessa natureza são 
prejudiciais tanto à aquisição da linguagem, quanto ao desenvolvimento social dessas 
crianças (VIEIRA et al., 2007). 
Sobre o desenvolvimento da função auditiva, 20 (67%) apresentaram desenvolvimento 
adequado e 10 (33%) atraso. As crianças com o desenvolvimento inferior ao esperado, 
tinham idade média de 15 meses (mínimo seis e máximo 32), e apresentaram como 
IRDA mais recorrente, a permanência em UTI neonatal por mais de cinco dias. Dentre 
elas, três (30%) apresentaram alterações condutivas. Das quais, foram observadas 
recorrência dos IRDA hiperbilirrubinemia e permanência em UTI neonatal por mais de 
cinco dias. 
Nenhuma das crianças avaliadas foi diagnosticada com perdas auditivas não 
reversíveis. No estudo desenvolvido por Câmara et al. (2010) com a finalidade de 
quantificar a ocorrência de perdas auditivas sensorioneurais em recém-nascidos com 
IRDA, verificou-se que 11,6% da população estudada apresentou perda auditiva. A 
maioria dos neonatos avaliados tinham como IRDA a permanência em UTI neonatal por 
mais de cinco dias, porém, com associação a outros indicadores, como o uso de 
medicamentos ototóxicos. Ademais, outro estudo abordou que a hiperbilirrubinemia 
pareceu estar correlacionada ao acometimento de perdas auditivas irreversíveis 
(WROBLEWSKA-SENIU, et al., 2017). 
Uma limitação do presente estudo é a casuística restrita. Todavia, os dados obtidos 
apresentam relevância ao sinalizarem a elevada identificação de alteração condutiva 
nesta população, a importância de melhor definição dos IRDA no contexto nacional e 
também a ocorrência de atraso no desenvolvimento da função auditiva em crianças com 
os IRDA analisados. Assim, estudos adicionais com uma quantitativo maior de 
participantes e de caráter longitudinal devem ser realizados, porém, com enfoque não 
apenas em identificar a ocorrência de perda auditiva, mas também de possível atraso 
no desenvolvimento da função auditiva e de linguagem. 
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A literatura aponta que um dificultador para isso é o índice elevado de evasão ao 
monitoramento audiológico (ARAÚJO; LIMA; ALVARENGA, 2012). Pesquisas 
mostraram que o não comparecimento ao monitoramento, ou o comparecimento fora da 
idade adequada, são decorrentes de múltiplos fatores, dentre os quais, estão: 
desinteresse, dificuldade de conciliar o agendamento com a rotina familiar, questões 
financeiras que impossibilitam o deslocamento, e o esquecimento da data e horário 
marcados (ALVARENGA, et al., 2012; TURATI; FRANÇOSO; LIMA, 2016; REZENDE, 
2017). 
Para minimizar esses fatores, tem-se observado resultados satisfatórios na literatura 
referente à realização de telefonemas e entrega de panfletos explicativos sobre perdas 
auditivas de manifestação tardia (TURATI; FRANÇOSO; LIMA, 2016). Além disso, 
estudos internacionais têm mostrado que a capacitação de Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) para realização do monitoramento auditivo na população infantil tem sido 
eficaz, surgindo como uma alternativa de minimização à evasão das crianças (WYK; 
MAHOMED-ASMAIL; SWANEPOEL, 2016; RAMKUMAR, et al., 2018). 
Visando a identificação das perdas auditivas adquiridas e/ou progressivas, bem como 
as de manifestação tardia, o Ministério da Saúde recomenda que todas as crianças 
devem receber acompanhamento mensal na Atenção Básica até os 12 meses sobre os 
marcos do desenvolvimento da audição e da linguagem, independentemente da 
ocorrência de IRDA. Crianças com IRDA deverão ser monitoradas entre sete e 12 
meses na Atenção Especializada, independentemente do IRDA apresentado, mesmo 
obtendo resultado “passa” na TANU (Ministério da Saúde, 2012). 
Em contrapartida, o JCIH aborda propostas diferenciadas de acompanhamento a 
depender do IRDA. É recomendado que o monitoramento auditivo de crianças com os 
IRDA permanência em UTI neonatal por mais de cinco dias e hiperbilirrubinemia com 
transfusão sanguínea, ocorra segundo a preocupação dos pais ou responsáveis com o 
desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem. Do mesmo modo, para o 
IRDA ventilação mecânica e extracorpórea, o monitoramento deve ser realizado a cada 
12 meses, ou em intervalos menores a depender da preocupação dos pais ou 
responsáveis, até a idade escolar (JCIH, 2019). 
É válido discutir que para ser considerado como IRDA, de acordo com as 
recomendações internacionais, a permanência em UTI neonatal deve ser por mais de 
cinco dias, devido a exposição da criança aos ruídos desse ambiente. Quanto à 
hiperbilirrubinemia, deve-se considerar a influência de alguns fatores, como a taxa de 
aumento da bilirrubina. Ademais, destaca-se que a hiperbilirrubinemia com transfusão 
sanguínea é um dos critérios para o monitoramento auditivo, independentemente do 
tempo de permanência na UTI. Já a ventilação mecânica e extracorpórea o 
monitoramento deve ser efetivo devido ao risco aumentado de perdas auditivas de início 
tardio (JCIH, 2019). 
Na casuística estudada, verificou-se o encaminhamento de crianças cujo IRDA tem 
restrito potencial para perdas auditivas permanentes, como a hiperbilirrubinemia com 
níveis séricos de bilirrubina sem potencial tóxico para o sistema auditivo. Portanto, faz-
se necessário um avanço nas normativas nacionais quanto à melhor definição do 
protocolo de risco para o monitoramento audiológico. O conhecimento dos profissionais 
da Atenção Primária e Especializada sobre quando de fato existe IRDA e uma 
otimização do processo de acompanhamento e monitoramento audiológico 
potencializará as ações de identificação precoce da perda auditiva nos primeiros anos 
de vida. 
Diante do exposto, ressalta-se que o desenvolvimento de estudos de caráter longitudinal 
e com maior casuística é fundamental, o que auxiliará na estruturação de protocolos 
para o monitoramento audiológico de forma diferenciada a depender do IRDA, a redução 
de encaminhamentos desnecessários aos serviços de saúde auditiva, corroborando 
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para a redução da fila de espera e melhora do custo- benefício das ações e políticas 
públicas em saúde auditiva infantil. 
 
Conclusão 

 
A realização da avaliação audiológica nas crianças com os IRDA permanência em UTI 
neonatal por mais de cinco dias, hiperbilirrubinemia, ventilação mecânica ou 
extracorpórea foi possível, e os resultados obtidos indicaram ausência de perdas 
auditivas adquiridas ou de manifestação tardia de caráter permanente. Entretanto, 
notou-se a identificação de atraso no desenvolvimento da função auditiva, além de 
expressiva ocorrência de alterações condutivas, que apesar de serem reversíveis, 
podem trazer prejuízos ao desenvolvimento típico da linguagem e das habilidades 
auditivas. Destaca-se assim, a importância do aprimoramento do protocolo de risco para 
o monitoramento audiológico no contexto nacional, com a estruturação do 
acompanhamento efetivo das crianças na atenção primária, adotando-se como 
referência os marcos do desenvolvimento da audição e linguagem, além do 
monitoramento auditivo na atenção especializada de forma singular a depender do IRDA 
apresentado. Para que isso seja uma realidade, faz-se necessário a capacitação dos 
profissionais de saúde acerca da temática, além da consolidação das orientações 
fornecidas aos pais ou responsáveis. 
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Anexo 1 - Prevalência dos IRDA selecionados. 
 

 
N = quantidade; IRDA= indicador de risco para deficiência auditiva; UTI > 5 dias = 
Permanência em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal por mais de cinco dias. Anexo 
2 – Fluxograma do processo de diagnóstico de perda auditiva nas crianças. 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DAS ATITUDES IMPLÍCITAS SOBRE A ATIVIDADE FÍSICA 

ESPONTÂNEA E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO: UM ESTUDO LONGITUDINAL 

Resumo 

Introdução: Apesar dos benefícios físicos e psicológicos proporcionados por um estilo 
de vida ativo, uma grande parcela da população mundial permanece fisicamente inativa, 
sendo a inatividade física considerada um problema de saúde pública do século XXI. 
Objetivo: Investigar a influência dos processos implícitos sobre a atividade física 
espontânea e comportamento sedentário durante um período de acompanhamento de 
6 meses. Métodos: Estudo longitudinal, com a amostra constituída por indivíduos de 
ambos os sexos, inativos e idade entre 18 a 75 anos. Como medida dos processos 
implícitos foi utilizada a atitude implícita por meio de um teste computadorizado. Os 
níveis de atividade física e comportamento sedentário foram avaliados por acelerometria 
na linha de base e após 6 meses. Uma regressão linear foi utilizada para verificar a 
influência das atitudes implícitas sobre a atividade física leve (AFL) e moderada-
vigorosa (AFMV), e no comportamento sedentário (CS). Resultados: Foi observado que 
uma atitude implícita positiva a atividade física foi associada a um menor nível de AFL 
na linha de base. Não foram observadas associações entre atitude implícita com os 
níveis de AFMV e CS na linha de base, e AFL, AFMV e CS após 6 meses. Conclusão: 
Atitude implícita influencia negativamente o comportamento espontâneo relacionado a 
AFL, em adultos e idosos inativos. Reforçando a necessidade de intervenções que 
visem modular os processos implícitos, para aumentar os níveis de atividade física. 
 
Palavras-chave: Modelo reflexivo-impulsivo; Atividade física; Sedentarismo. 

TITLE: INFLUENCE OF IMPLIED ATTITUDES ON SPONTANEOUS PHYSICAL 

ACTIVITY AND SEDENTARY BEHAVIOR: A LONGITUDINAL STUDY 

Abstract 

Introduction: Despite the physical and psychological benefits provided by an active 
lifestyle, a large portion of the world population remains physically inactive, with physical 
inactivity being considered a public health problem of the 21st century. Objective: To 
investigate the influence of implicit processes on spontaneous physical activity and 
sedentary behavior during a 6-month follow-up period. Methods: Longitudinal study, with 
a sample consisting of individuals of both sexes, inactive and aged between 18 and 75 
years. As a measure of the implicit processes, the implicit attitude was used through a 
computerized test. Levels of physical activity and sedentary behavior were assessed by 
accelerometry at baseline and after 6 months. Linear regression was used to verify the 
influence of implicit attitudes on light (AFL) and moderate-vigorous (MVPA) physical 
activity, and on sedentary behavior (CS). Results: It was observed that an implicit 
positive attitude towards physical activity was associated with a lower level of AFL at 
baseline. There were no associations between implicit attitude with the levels of MVPA 
and CS at baseline, and AFL, AFMV and CS after 6 months. Conclusion: Implicit attitude 
negatively influences spontaneous behavior related to AFL in inactive adults and elderly. 
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Reinforcing the need for interventions that aim to modulate the implicit processes, to 
increase the levels of physical activity. 
 
Keywords: Reflective-impulsive model; Physical activity; Sedentary lifestyle. 

Introdução 

Os benefícios físicos e psicológicos proporcionados por um estilo de vida ativo são 
evidenciados constantemente, entretanto uma grande parcela da população mundial 
não atende às recomendações mínimas de atividade física para melhoria da saúde, 
sendo a inatividade física considerada um problema de saúde pública do século XXI 
(DUMITH et al., 2011). Diante deste cenário, estratégias para modificação desse 
comportamento inativo têm sido baseadas em teorias sociocognitivas (AJZEN, 1991; 
PROCHASKA; VELICER, 1997; TOSI; LOCKE; LATHAM, 1991; PROCHASKA; 
VELICER, 1997), pautadas no entendimento da cognição explícita, que são processos 
racionais e deliberativos acessíveis à conscientização (HAGGER; CHATZISARANTIS, 
2014; MARKLAND et al., 2015). Apesar dos avanços obtidos com a avaliação das 
respostas de cognição explícita, somente 23% da variância na predição do 
comportamento da prática de atividade física é explicado especificamente pela intenção 
(atitude ao comportamento) (WEBB; SHEERAN, 2006). Este cenário apontou para o 
chamado gap entre a intenção e comportamento (intention-behaviour gap) (SHEERAN, 
2002). 
Os estudos nesta área visam compreender o porquê uma grande parcela das pessoas 
tem intenções positivas frente à prática da atividade física e exercício físico, mas falham 
em agir e estabelecer o comportamento (ORBELL; SHEERAN, 1998; RHODES; 
BLANCHARD, 2008). Neste sentido, tem sido evidenciado que o comportamento de 
exercício também pode ser explicado por processos implícitos, definido por ações ou 
julgamentos que surgem automaticamente, e requer respostas emocionais a estímulos 
solicitando o mínimo de recursos cognitivos (ST QUINTON; BRUNTON, 2017). Dentre 
esses processos, podemos citar as atitudes implícitas, caracterizada por um 
componente afetivo, i.e., prazer ou desprazer frente a um objeto como a atividade física, 
em que o processamento de informações ocorrem parcialmente fora da consciência, 
resultando em tendências comportamentais de se aproximar ou evitar o objeto 
(CONROY et al., 2010; GOUVEIA et al., 2014; GREENWALD; BANAJI, 1995; 
GREENWALD; MCGHEE; SCHWARTZ, 1998). Partindo disso, é possível que as 
atitudes implícitas possam nortear o porquê as pessoas não engajam em 
comportamentos mais ativos, ampliando o conhecimento acerca dos fatores 
relacionados a inatividade física. Um estudo que incluiu adultos e idosos, encontrou que 
participantes com atitudes implícitas positivas para atividades físicas apresentaram 
maiores níveis de atividade física leve (i.e., esteira, caminhada ao ar livre) após 4 meses 
de acompanhamento (CHEVANCE et al., 2018). Neste sentido, parece importante 
investigar a influência das atitudes implícitas sobre os níveis de atividade física 
espontânea, também em pessoas que não realizam exercícios físicos regularmente. 
Em paralelo a isso, uma parcela do tempo no dia dos indivíduos é dedicada ao 
comportamento sedentário como, assistir televisão, utilizar o computador ou dirigir 
veículos (PRINCE et al., 2017). A permanência de longos períodos nesse tipo de 
comportamento, é associado a maior risco de mortalidade por doenças 
cardiovasculares, câncer e por todas as causas (BISWAS et al., 2015). Portanto, é 
interessante verificar se as atitudes implícitas também influenciam o comportamento 
sedentário. 
Esse estudo teve a finalidade de atender três objetivos: 1) verificar se as respostas 
basais da atitude implícita estão relacionadas com os níveis de atividade física leve 
(AFL) e moderada-vigorosa (AFMV) na linha de base e após seis meses de 
acompanhamento em adultos e idosos; 2) verificar se as respostas basais da atitude 
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implícita estão relacionadas com o comportamento sedentário (CS) na linha de base e 
após seis meses de acompanhamento; 3) comparar os perfis de idade sobre as 
respostas basais de atitude implícita. Nossa hipótese é que atitudes implícitas positivas 
a atividade física estará associada a maiores níveis de AFL e AFMV e menor tempo em 
CS na linha de base e após seis meses. 
 
Metodologia 

 
Esse é um estudo de coorte prospectivo desenhado para verificar o efeito da variável 
independente (atitude implícita) sobre as variáveis dependentes (nível de atividade 
física e comportamento sedentário). Os participantes foram submetidos a duas 
avaliações, na linha de base e após seis meses. O estudo foi conduzido no 
Departamento de Educação física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Os participantes foram informados de todos os procedimentos do estudo e 
assinaram o termo de consentimento por escrito, de acordo com o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme os critérios da Declaração de 
Helsinque e Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas com 
seres humanos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE: 
94030618.0.0000.5537; número do parecer: 3.239.043). 
Participantes 
A amostra foi constituída por sujeitos de ambos os sexos, tendo como critérios de 
elegibilidade: 1) idade entre 18 a 75 anos; 2) ser fisicamente inativo (não participar de 
programa de treinamento físico e não realizar mais de 150 minutos de atividade física 
moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana). Como critérios de 
exclusão foram considerados: 1) autorreportar problemas osteoarticulares ou 
musculoesqueléticos; 2) gravidez; e 3) possuir doenças cardiovasculares, metabólicas 
e renais. 
Procedimentos avaliativos 
Os participantes compareceram a duas visitas no Laboratório de Pesquisa em Atividade 
Física, Neurociências e Comportamento Humano (LABEX). Na primeira visita, foi 
aplicado um questionário para determinar as características sociodemográficas, i.e., 
sexo, nível de escolaridade, estado civil, idade, tabagismo e etilismo. Além disso, foram 
avaliadas as medidas antropométricas (massa corporal e estatura) para determinar o 
índice de massa corporal, e realizada a entrega do acelerômetro. A segunda visita 
ocorreu com um intervalo de sete dias, em que foi recebido o acelerômetro e aplicado o 
teste de atitude implícita. 
Avaliações 
Processos Implícitos 
Para verificar os processos implícitos, foi aplicado o teste de associação implícita, que 
avalia as atitudes implícitas considerando a latência de resposta da associação entre 
uma categoria-alvo e uma categoria de atributos em frações de milissegundos. O teste 
avalia a força relativa das associações automáticas realizadas mentalmente de uma 
pessoa a partir de dois atributos opostos (por exemplo, positivo e negativo) com dois 
alvos conceituais opostos (por exemplo, atividade física versus comportamento 
sedentário). O teste IAT foi realizado no software Open Sesame (versão 3.1.6), sendo 
composto por 7 blocos. Os blocos 1, 2, 3 e 6 são blocos práticos, compostos por 20 
ensaios. Os blocos 4, 5 e 7 são blocos de testes com 40 ensaios cada. Dependendo do 
número de identificação dos participantes, a ordem dos blocos é randomizada. Para 
participantes com número de identificação pares o primeiro bloco de teste (bloco 4) 
iniciou com a parte congruente (comportamento sedentário + negativo versus atividade 
física + positivo), quando o número de identificação dos participantes foram ímpares o 
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bloco 4 iniciou com a parte do teste incongruente (atividade física + negativo versus 
comportamento sedentário + positivo) (CHEVANCE et al., 2017). Nesse sentido, essa 
técnica foi elaborada para obter resultados que estejam fora da intencionalidade do 
respondente, acessando atitudes que elas relutam em dizer ou são incapazes de 
expressá-las (CHEVANCE et al., 2017). 
Nível de Atividade Física 
O nível de AFL, AFMV e o CS foi avaliado por medida objetiva, utilizando o acelerômetro 
(Actigraph – modelo GT3X, Estados Unidos). Acelerômetros são dispositivos eletrônicos 
que medem a aceleração do movimento corporal e permitem quantificar de forma 
objetiva a frequência, duração e intensidade da atividade física. Os participantes foram 
instruídos a usar o aparelho durante setes dias consecutivos, retirando somente para 
dormir, para a realização de atividades aquáticas, banho, e para esportes de contato. 
Referente ao posicionamento do aparelho, o mesmo foi fixado numa cinta elástica, ao 
lado direito do quadril, dois centímetros ao lado da crista ilíaca. Os dados foram 
considerados válidos somente pelo uso do acelerômetro por pelo menos quatro dias, 
sendo três dias típicos da semana e um dia do final de semana, e por um uso mínimo 
de 10 horas de gravação por dia. Essas informações foram acompanhadas por um diário 
de registro para auxiliar a verificação do tipo de atividade realizada durante a não 
utilização do acelerômetro e o objetivo da mesma (por exemplo, atividade aquática, 
esporte, evento social, etc). 
Análise Estatística 
A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Os dados 
foram reportados através da estatística descritiva (mediana e percentis 25 - 75). A 
correlação bivariada de Spearman’s foi utilizada para avaliar a relação entre atitude 
implícita com os níveis de AFL, AFMV e CS na linha de base e após seis meses. Para 
análise de regressão linear somente foi incluída variáveis que apresentaram 
significância estatística na correlação (p < 0,05). Portanto, a regressão linear foi utilizada 
para avaliar o efeito entre atitude implícita com AFL na linha de base, considerando um 
modelo não ajustado e um modelo ajustado pela idade, sexo e índice de massa corporal. 
Para a análise dos dados foi utilizado o Software Statistical Package for the Social 
Sciences - SPSS versão 20.0, com nível de significância estabelecido de p< 0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 
*Tabela 1 
A tabela 1 descreve a características da amostra. Os participantes foram classificados 
com sobrepeso e apresentaram uma associação implícita neutra a atividade física. Além 
disso, os participantes tinham baixos níveis de AFMV e um alto CS. 
*Tabela 2 
A tabela 2 descreve as correlações entre atitude implícita com níveis de atividade física 
e comportamento sedentário na linha de base e após 6 meses. Houve uma correlação 
negativa entre atitude implícita com a AFL na linha de base. Não foram observadas 
correlações entre atitude implícita com a AFMV e comportamento sedentário na linha 
de base e com AFL, AFMV e comportamento sedentário após 6 meses. 
*Tabela 3 
A tabela 3 descreve os resultados da regressão linear entre a atitude implícita sobre os 
níveis de atividade física leve. No modelo não ajustado, foi observado que a atitude 
implícita prediz a AFL, explicando 2,2% da sua variação. No modelo ajustado pela idade 
IMC e sexo, não foi observado uma influência entre a atitude implícita com a AFL. 
*Tabela 4 
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Na tabela 4 demonstra os resultados de comparação entre a atitude implícita e faixa 
etária. Foi observada uma tendência de uma atitude implícita mais positiva na faixa 
etária de até 45 anos quando comparado com maior ou igual a 45 anos. 
DISCUSSÃO 
O objetivo do estudo foi investigar se as atitudes implícitas influenciam os níveis de 
atividade física espontânea e CS avaliados por acelerometria em adultos e idosos. O 
principal achado do estudo foi que atitude implícita positiva a atividade física está 
associada a menores níveis de AFL, refutando a nossa hipótese teórica. 
Os processos implícitos têm contribuído para explicar os níveis de atividade física em 
estudos com populações de adultos e idosos inativos (CITAR). Atitudes implícitas 
positivas a atividade física pode ser importante no gerenciamento do estilo de vida ativo. 
Entretanto, no presente estudo foi observado que apesar dos indivíduos associarem a 
atividade física como algo bom, os mesmos tinham baixos níveis de AFL. Isso 
demonstra que a atividade física é um comportamento complexo determinado por 
múltiplos fatores, incluindo fatores individuais, i.e., aptidão física (aptidão cardiovascular 
e porcentagem de gordura corporal), prazer em praticar exercícios, tolerância e 
persistência em exercícios de alta intensidade (SCHNEIDER et al., 2009) e a partir de 
nossos achados, podemos inferir a atitude implícita como mais uma ferramenta, um fator 
que deve ser levado em consideração na tentativa de entender a complexidade da 
construção do comportamento humano para a atividade física. 
Este achado também foi demostrado por Oliver e Kemps (2018) ao analisarem a 
atividade física por pedômetros. Entretanto, Conroy et al. (2010) relataram que a atitude 
implícita pode prever prospectivamente a atividade física leve, analisada por 
pedômetros. Estas divergências da atitude implícita sobre a prática da atividade física 
leve podem ser justificadas pela influência de orientações motivacionais que estão 
relacionadas a viés de aproximação (por exemplo, gostar de andar de bicicleta) ou viés 
de evitação (por exemplo, não gostar de realizar atividades domesticas) (STRACK, 
DEUTSCH, 2004; OLIVER, KEMPS, 2018). Entretanto, nossos resultados em relação 
ao modelo ajustado pela idade IMC e sexo, não apresentaram nenhuma influência entre 
a atitude implícita com a AFL. 
Ademais, nossos resultados não evidenciaram associação da atitude implícita sobre o 
comportamento sedentário, contrariando a nossa hipótese teórica. No entanto, no 
estudo recente de Rebar et al. (2016) demostrou-se que a atitude implícita se associou 
com o comportamento sedentário, avaliado por acelerometria. É possível que o 
contraste com nossos achados esteja relacionado ao fato deste estudo (REBAR et al., 
2016) ter analisado a atitude implícita por estímulos com imagens esquemáticas, 
enquanto utilizamos estímulos baseados em palavras. Em uma revisão recente, Zenko 
e Ekkekakis (2019), apontaram que cada tipo de teste de associação implícita 
provavelmente reflete uma combinação diferente dos processos automáticos, e por isso 
não necessariamente se relacionam uns com os outros e nem podem ser assumidos 
como redundantes. 
Adicionalmente, nossos achados não apresentaram correlações entre atitude implícita 
com a AFMV, contrariando nossa hipótese teórica. Entretanto, alguns estudos recentes 
de revisão sistemática (REBAR et al., 2016; CHEVAL et al., 2018) e com meta-análise 
(CHEVANCE et al., 2019) têm indicado que a prática da atividade física pode estar 
positivamente associada e parcialmente regulada pelas atitudes implícitas, contrariando 
o que foi demonstrado no nosso estudo. A explicação para esses achados está no fato 
de que as atitudes implícitas perpassem por variabilidade instável e estável (HYDE et 
al., 2012) e dependam de moderadores situacionais (fatores de escala de tempo mais 
curto e características ambientais), disposicionais (fatores de personalidade e funções 
executivas) e comportamentais (relacionado a prática incidental ou intencional da 
atividade física) que podem influenciar a prática da atividade física (CHEVANCE et al., 
2019; FRIESE, HOFMANN, SCHMITT, 2008). Assim, é necessário que mais estudos 
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sejam realizados a fim de investigar como pode-se melhorar as previsões da atitude 
implícita sobre a prática da atividade física, pois no presente estudo não podemos fazer 
qualquer afirmação de causa sobre estes moderadores da atitude implícita. 
 
Conclusão 

 
Atitudes implícitas positivas a atividade física está associada a menores níveis de AFL 
em adultos e idosos. Entretanto, no modelo ajustado pela idade, IMC e sexo, não foi 
apresentado nenhuma influência entre a atitude implícita com a AFL. Ademais, não foi 
evidenciado associação da atitude implícita sobre o comportamento sedentário e a 
AFMV. Nesse sentido, intervenções devem ser direcionadas a atitudes implícitas 
positivas podendo ajudar a melhorar determinados comportamentos de saúde, para que 
mais vantagens sejam percebidas pelos praticantes de atividade física (tanto física 
quanto psicológica) possibilitando em uma maior intenção de praticar essa atividade. 
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TÍTULO: Hipertensão e EXercício Aeróbio (HEXA): diferentes intervenções em 

pacientes idosos 

Resumo 

 
O objetivo desse relatório é apresentar dados parciais do estudo HEXA (Hypertension 
EXercise Approaches: An intervention study in older patients) sobre parâmetros 
cardiovasculares, bioquímicos, aptidão física, pressão arterial e composição corporal de 
idosos hipertensos. Dezoito (18) idosos hipertensos foram avaliados, randomizados e 
concluíram a intervenção, entre junho e dezembro de 2019. Os participantes foram 
alocados da seguinte forma: três no grupo treinamento intervalado de alta intensidade 
(TIAI; idade 64,7 ± 3,5), sete no grupo treinamento contínuo de moderada intensidade 
(TCMI; idade 63,6 ± 3,9) e oito no grupo controle (GC; idade 65,9 ± 4,0). Os três grupos 
foram submetidos a 12 semanas de intervenção. Os grupos TIAI e TCMI realizaram três 
sessões semanais e o GC participou de um encontro semanal (educação em saúde). 
Após 12 semanas, todos os idosos foram reavaliados. Os resultados parciais sugerem 
melhora da composição corporal (i.e., redução do percentual de gordura corporal, 
massa gorda e percentual de gordura abdominal) e aumento da aptidão física (consumo 
máximo de oxigênio) nos grupos TIAI e TCMI. Na PA e demais variáveis parece não 
haver modificações. Em decorrência da pandemia COVID-19, o estudo foi suspenso. 
Haviam mais 20 participantes envolvidos no estudo, o que totalizaria 38 participantes 
dos 66 definidos a priori. Após a pandemia COVID-19, pretende-se concluir o estudo e 
apresentar o relatório final. 
 
 
Palavras-chave: Envelhecimento; Exercício; Hipertensão; Ensaio clínico. 

TITLE: Hypertension and Aerobic Exercise (HEXA): different interventions in elderly 

patients 

Abstract 

 
The purpose of this report is to present partial data from the HEXA study (Hypertension 
EXercise Approaches: An intervention study in older patients) on cardiovascular, 
biochemical, physical fitness, blood pressure and body composition parameters of 
hypertensive elderly people. Eighteen (18) elderly hypertensive patients were evaluated, 
randomized and completed the intervention between June and December 2019. 
Participants were allocated as follows: three in the high intensity interval training group 
(TIAI; age 64.7 ± 3.5) , seven in the moderate-intensity continuous training group (TCMI; 
age 63.6 ± 3.9) and eight in the control group (CG; age 65.9 ± 4.0). The three groups 
underwent 12 weeks of intervention. The TIAI and TCMI groups held three weekly 
sessions and the CG participated in a weekly meeting (health education). After 12 weeks, 
all the elderly were reevaluated. The partial results suggest an improvement in body 
composition (i.e., a reduction in the percentage of body fat, fat mass and percentage of 
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abdominal fat) and an increase in physical fitness (maximum oxygen consumption) in 
the TIAI and TCMI groups. In BP and other variables there seems to be no changes. 
Due to the COVID-19 pandemic, the study was suspended. There were 20 more 
participants involved in the study, which would total 38 participants out of the 66 defined 
a priori. After the COVID-19 pandemic, it is intended to complete the study and submit 
the final report. 
 
 
Keywords: Aging; Exercise; Hypertension; Clinical trial. 

Introdução 

A hipertensão arterial (HAS) afeta cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo (1), 
contribuindo para 9,4 milhões de mortes por ano (2). Além disso, a HAS é o fator de 
risco para doenças cardiovasculares de maior prevalência na população idosa (3) e está 
em primeiro lugar como principal fator de risco para mortalidade por doenças 
cardiovasculares (4). O tratamento da HAS inclui terapia farmacológica e mudança de 
estilo de vida, incluindo prática regular de exercício físico (5). 
A prática regular de exercício físico é amplamente recomendada, sendo uma das 
principais estratégias não medicamentosas para prevenção, tratamento e controle da 
HAS, em função dos seus benefícios sobre a aptidão cardiorrespiratória e saúde 
cardiometabólica (6). Revisões sistemáticas e metanálises de ensaios clínicos 
randomizados têm mostrado o efeito anti-hipertensivo do exercício físico aeróbio sobre 
a pressão arterial da população com HAS, diminuindo 8 mmHg a pressão arterial (PA) 
sistólica de repouso e 4 mmHg a PA sistólica ambulatorial (7,8) o que é capaz de reduzir 
o risco de morte por acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e chance de 
desenvolver doenças cardiovasculares e cerebrovasculares (9). 
Apesar disso, ainda é pouco conhecida a eficácia de diferentes abordagens de 
treinamento aeróbio para a redução da PA em idosos com HAS. Atualmente, o 
treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI), que é caracterizado por intervalos de 
esforço vigorosos (i.e. 80-100% da frequência cardíaca máxima) intercalados com 
períodos de recuperação (ativos ou passivos), tem sido proposto como uma abordagem 
alternativa ao treinamento aeróbio tradicional (i.e. treinamento contínuo de moderada 
intensidade; TCMI) para melhorar a aptidão cardiorrespiratória e saúde cardiovascular 
em indivíduos com doenças cardiovasculares (10,11). Dentre os poucos estudos 
realizados com indivíduos idosos, destacam-se o estudo de Angadi et al. (12) e Fu et. 
al. (13). Os autores verificaram que idosos com insuficiência cardíaca submetidos ao 
TIAI tiveram benefícios cardiovasculares superiores aos idosos que praticaram o TCMI. 
Dentre as vantagens promovidas pelo TIAI destacaram-se a melhora na aptidão 
cardiorrespiratória (12,13), função diastólica do ventrículo esquerdo (12) e fração de 
ejeção (13). Apesar disso, em ambos os estudos, não foi evidenciado mudança clínica 
na PA de repouso. Vale ressaltar que nesses estudos apenas 30% dos idosos 
apresentavam HAS. Sendo assim, a literatura carece de informações sobre uma 
possível diferença de eficácia dessas abordagens de treinamento sobre a PA de idosos 
com HAS sem doença cardiovascular estabelecida. 
A contribuição dos resultados encontrados pode ser ainda mais relevante ao considerar 
as possíveis alterações positivas promovidas pelo treinamento aeróbio sobre a PA 
ambulatorial, uma vez que a maioria dos estudos têm usado a avaliação da PA de 
repouso para analisar a eficácia do efeito anti-hipertensivo do treinamento aeróbio, visto 
que ela é considerada a ferramenta clássica para diagnóstico e avaliação da HAS (14). 
Entretanto, a PA ambulatorial, avaliada através da monitorização ambulatorial da PA de 
24h (MAPA-24h), proporciona uma melhor avaliação clínica para as pessoas com HAS, 
uma vez que fornece dados da PA durante realização das atividades do cotidiano ao 
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longo de 24 horas (15). Além de possuir forte associação com com lesões em órgãos 
alvos. (16) 
Considerando o exposto acima, o estudo HEXA (Hypertension EXercise Approaches: 
an intervention study in older patients) foi delineado, cujo objetivo é analisar a eficácia 
do TIAI e TCMI sobre a PA ambulatorial (desfecho primário) em idosos com HAS. Aqui, 
apresentaremos os resultados parciais do estudo HEXA, que encontra-se suspenso 
devido a pandemia COVID-19. Serão apresentados resultados parciais de 18 
participantes (27% da amostra definida a priori; n = 66): parâmetros cardiovasculares, 
bioquímicos, aptidão física, PA ambulatorial e composição corporal. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma análise descritiva dos idosos participantes do estudo HEXA, que é um 
ensaio clínico randomizado e controlado, de delineamento paralelo. Esse estudo está 
em andamento e foi desenhado para comparar a eficácia do TIAI e TCMI para redução 
da PA ambulatorial e desfechos associados à fatores de risco da HAS em idosos. Tal 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do HUOL (protocolo 4.005.835/2020) e está 
sendo conduzida em conformidade com a Declaração de Helsinque e Resolução n.º 
466/2012, além disso está registrada no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 
(ReBEC, RBR-4ntszb). 
Os voluntários do estudo foram recrutados através de redes sociais, pontos de 
informação (murais) e malas diretas na cidade do Natal/RN. Os critérios de elegibilidade 
podem ser conferidos no ReBEC: http://ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-4ntszb/. Foi 
realizado cálculo amostral a priori, com um poder de 80% e um erro alfa de 5%, onde o 
tamanho amostral detectado foi de 54 idosos, mas, um acréscimo de 20% foi 
adicionado, para prevenir possíveis desistências, totalizando 66 idosos. A randomização 
simples foi gerada, através de programa computadorizado. A alocação foi feita 
individualmente, após as avaliações pré-intervenção, através de envelope opaco, 
numerado, aberto junto ao voluntário. 
As coletas dos dados deste estudo estão sendo realizadas no Laboratório de Pesquisa 
Clínica e Epidemiológica (PesqClin) localizado no Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL), e no Departamento de Educação Física (DEF), localizado no Campus 
Universitário da UFRN. Todas as medidas e avaliações referentes aos desfechos 
primários e secundários são realizadas nos períodos pré e pós-intervenção. 
O 1º dia de coleta é realizado no DEF-UFRN, onde é explicado ao voluntário os 
procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa através da leitura do TCLE. Após o 
consentimento, é aplicado um teste cognitivo Mini-mental para avaliar a capacidade 
cognitiva e um questionário para coletar informações sobre características 
demográficas, histórico de doenças e dados relacionados aos hábitos e estilo de vida. 
Em seguida, são aferidas medidas antropométricas e PA de repouso por meio de 
esfigmomanômetro digital oscilométrico (HEM-742 INT, Omron®, Japão). Ainda nesse 
dia, um acelerômetro acoplado a um cinto elástico é instalado na altura do quadril direito 
do participante, o qual é utilizado por um uma semana, para confirmar se o participante 
é fisicamente inativo. Por fim, é informado aos participantes a necessidade de realizar 
um jejum de pelo menos 12 h, para coleta sanguínea das variáveis bioquímicas, no 
próximo dia de avaliação. O 2º dia de coleta é realizado no HUOL, com um intervalo de 
uma semana do primeiro dia. É realizada a aferição da massa corporal, estatura e a 
coleta sanguínea e, logo em seguida, é ofertado um desjejum. Em seguida, um médico 
cardiologista realiza a avaliação da aptidão cardiorrespiratória através de um teste de 
esforço cardiopulmonar na esteira (ergoespirometria), para avaliar tanto a capacidade 
cardiorrespiratória quanto a condição clínica do participante. Em havendo algum 
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indicativo de doença cardiovascular nessa etapa e paciente é excluído e encaminhado 
para atendimento médico especializado. 
Na segunda semana todas avaliações são realizadas no DEF-UFRN. No 1º dia é 
avaliada a PA central (aórtica) e rigidez arterial (velocidade da onda de pulso) através 
de um monitor ambulatorial de PA (Dyna–MAPAAOP, Cardios®, Brasil). Em seguida os 
voluntários respondem ao questionário cognitivo MoCA, e depois é instalada a MAPA 
para captar as medidas de PA durante 24 horas. No dia seguinte, os participantes 
retornam ao DEF-UFRN para retirada da MAPA, responder ao questionário de sono 
Pittisburg e ao recordatório alimentar. Após isso, é avaliada a composição corporal dos 
participantes através da densitometria radiológica de dupla energia (DEXA). 
Na terceira semana, é realizada a alocação dos participantes, no dia do sorteio o idoso 
deve comparecer com roupa de treino, pois caso ele fique em algum dos grupos de 
treinamento, já inicia no mesmo dia. Os participantes são submetidos a duas sessões 
de 20 minutos de caminhada com intensidade autosselecionada para familiarização dos 
participantes ao programa de treino (dias alternados) e com o ambiente. Além disso, é 
feita a ancoragem com as escalas subjetivas que são usadas para prescrever a 
intensidade durante as sessões de exercício (16). Após isso, os participantes ficam 
aptos para iniciar o programa de treinamento para o qual foi randomizado. 
Os grupos TCMI e TIAI realizam 12 semanas de intervenção numa frequência de três 
vezes semanais. Ambos os programas são planejados conforme as diretrizes de 
prescrição de exercício aeróbio para idosos, estabelecidas pelo Colégio Americano de 
Medicina do Esporte (ACSM), e o volume semanal recomendado é atingido durante a 
progressão do treinamento. O tempo da sessão de treino do TCMI é o dobro do tempo 
da sessão do TIAI, em contrapartida a intensidade do TCMI é menor que a do TIAI, 
caracterizando esta última intervenção como tempo-eficiente. O controle da intensidade 
é feito pela escala adaptada de percepção subjetiva de esforço (PSE), que varia dos 
escores “0” (extremamente fácil) ao “10” (extremamente vigoroso), e a intensidade do 
TIAI e do TCMI obedecem, respectivamente, ao escore “7–8” (vigoroso) e “5–6” 
(moderado).O grupo controle participa de um programa de 12 semanas de educação 
em saúde, com um encontro semanal, de 60 minutos. Nos encontros são ministradas 
palestras de educação em saúde por profissionais de saúde integrantes do projeto 
(profissional de educação física, nutricionista e/ou médico). Os treinamentos acontecem 
na pista de atletismo, sob supervisão de Profissionais de Educação Física e alunos de 
Iniciação Científica e de Extensão do curso de Bacharelado em Educação Física. E o 
grupo controle se reune no auditório VER do DEF-UFRN. 
 
Resultados e Discussões 

 
Como descrito anteriormente, os resultados do estudo são parciais, pois o número total 
de participantes da amostra é de 66, e até o momento foram finalizados 18 participantes 
(27%). Em janeiro do ano corrente, foram reiniciadas as avaliações e coletas, entretanto, 
após a confirmação do primeiro caso de COVID-19 no Rio Grande do Norte, as 
atividades da UFRN foram interrompidas com a expedição do decreto pela instituição 
no dia 17 de março de 2020, sendo impossível dar continuidade as atividades. 
Um total de 41 voluntários passaram pela triagem inicial, desses, apenas 33 atendiam 
aos critérios de elegibilidade do estudo. No entanto, até a interrupção das atividades, 
apenas 20 voluntários tinham sido randomizados. Nesse momento, todos os 
participantes foram informados por ligação telefônica sobre as novas recomendações 
de distanciamento social e que as atividades do projeto seriam interrompidas, até 
liberação da instituição para retorno. 
Dessa forma, apresentaremos abaixo, resultados preliminares apenas dos 18 
participantes que concluíram todas as etapas da pesquisa. Devido à randomização 
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gerada, a distribuição dos participantes que concluíram o estudo ficou desproporcional, 
no grupo TIAI ficaram apenas três sujeitos, impossibilitando realização de uma análise 
estatística adequada. 
A tabela 1 mostra as características dos 18 participantes que concluíram a pesquisa no 
ano de 2019. A maioria era do sexo feminino (72,2%) e apresentava dislipidemia 
(88,9%). 
A tabela 2 mostra os valores das variáveis nas avaliações de linha de base e após 12 
semanas de intervenção. Embora sejam resultados descritivos sem análise estatística, 
sugere-se melhora da composição corporal (i.e., redução no percentual de gordura 
corporal, massa gorda e percentual de gordura abdominal) e aumento no consumo 
máximo de oxigênio nos grupos TIAI e TCMI. Na PA e demais variáveis parece não 
haver modificações. 
Antes do início das sessões de treinamento, era solicitado aos voluntários que 
permanecessem cinco minutos em repouso para verificação da PA de todos os idosos 
e a glicemia, apenas dos pacientes diabéticos. Os participantes que apresentavam 
valores alterados de PA, solicitávamos que permanecessem em repouso e 
continuávamos mensurando a PA deles, até que o valor reduzisse abaixo de 160/105 
mmHg, conforme recomendação da Sociedade Brasileira de Hipertensão (17). No caso 
dos diabéticos, o voluntário era permitido treinar se apresentasse um valor de glicemia 
capilar inferior a 250 mg/dl sem cetose (18), do contrário, o idoso era encaminhado para 
casa e instruído a realizar hidratação e procurar um posto de saúde se tivesse se 
sentindo mal. 
Foram monitoradas e registradas todas as possíveis ocorrências de eventos adversos 
(lesões osteomusculares, eventos cardíacos, dentre outros), taxa de comparecimento 
as sessões e aderência aos programas de treinamento. Algumas ocorrências foram 
registradas: três participantes (1 GC, 1 TIAI e 1 TCMI) sofreram lesão osteomuscular 
durante o período de intervenção, apesar de não ter sido decorrente das sessões de 
treinamento, impossibilitou a avaliação pós-intervenção nos testes ergométricos. 
Nas avaliações deste ano, fomos eficientes na detecção de doenças cardíacas não 
conhecidas e contribuímos para o início do tratamento de saúde dois pacientes (uma 
mulher e um homem, aparentemente saudáveis). Esses participantes foram excluídos 
para participação no estudo HEXA, pois o cardiologista membro da equipe do estudo 
observou alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia do miocárdio durante 
o teste de esforço na triagem desses participantes. Ambos os pacientes foram 
orientados a procurar um médico cardiologista, com o laudo fornecido após a avaliação 
realizada pelo cardiologista membro da equipe do estudo. Ambos realizaram 
cateterismo e, diante do resultado, tiveram indicação cirurgia cardíaca, que deverá ser 
realizada ainda neste ano. A equipe do estudo HEXA tem contato frequente com esses 
pacientes para saber o desdobramento da cirurgia cardíaca de ambos os participantes. 
As taxas de comparecimento dos participantes no grupo TIAI, TCMI e controle foram 
100%, 93,3% e 84,4%, respectivamente. Até o momento, o estudo HEXA apresentou 
uma boa taxa de adesão, onde apenas um participante (5,5%) desistiu do estudo. 
Estudo HEXA: Impacto na Iniciação Científica 
Como aluna de iniciação cientifica estive presente desde o princípio, com os 
treinamentos de manuseios de equipamentos como a densitometria radiológica de dupla 
energia (DEXA), monitor ambulatorial de pressão arterial, bioimpedância e questionários 
usados durante todo o projeto, além da familiarização com a ergoespirométrica, que 
apesar de ser feita pelo médico, tinha o auxílio dos colaboradores do projeto, etapa 
muito engrandecedora, uma vez que é muito difícil ter acesso a esses equipamentos, 
bem como a vivência deles na prática apenas com a graduação. Posteriormente a isso, 
também participei do recrutamento dos idosos através das redes sociais e triagem de 
forma digital e presencial, que também somou muito para minha formação acadêmica, 
pois vivenciamos na prática, a identificar doenças que muitas vezes não eram citadas, 
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além de desenvolver um senso crítico se aquele indivíduo tinha condições fisicamente 
e psicologicamente de participar de um programa de exercício físico. 
Subsequentemente, colocamos em prática as técnicas aprendidas com o início da coleta 
de dados nos idosos, realizando os exames. Também estive presente no preenchimento 
e conferência dos bancos de dados. Tive muitos saldos positivos com essa iniciação 
cientifica por se tratar de uma estudo mais robusto e dessa forma, ter contato muito 
várias técnicas e conhecimento. No meu entendimento, é fundamental para um aluno 
que deseja segui a carreira acadêmica, passar por essa fase preparadora e 
enriquecedora. 
 
Conclusão 

 
Os resultados parciais sugerem que o TIAI e TCMI melhoram a composição corporal e 
aumentaram a aptidão física dos idosos com HAS. Entretanto, parece não ter modificado 
a PA e demais variáveis analisadas. Nossa perspectiva futura é dar continuidade a 
coleta de dados dos 20 participantes já randomizados e, após isso, concluir a amostra 
total no retorno das atividades da UFRN. Posteriormente, apresentar o relatório final do 
estudo. 
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Tabela 1 
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Tabela 2 
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TÍTULO: Realidade virtual na funcionalidade e qualidade de vida de indivíduos com AVC 

Resumo 

O acidente vascular cerebral (AVC) é causado pela interrupção do fornecimento de 
sangue ao cérebro, geralmente devido a rupturas de vasos sanguíneos ou bloqueio por 
um coágulo, que interrompe o fornecimento de oxigênio e nutrientes, causando danos 
ao tecido cerebral. Os efeitos de um AVC dependem de qual parte do cérebro está 
lesada e o quão severamente ela foi afetada, podendo resultando em incapacidades 
diversas e até em morte súbita (TRUELSEN, BEGG, MATHERS, 2016). No Brasil é a 
principal causa de incapacidades temporárias ou definitivas em adultos, levando a 
alterações funcionais pela deficiência neurológica primária, como déficit de equilíbrio, o 
sedentarismo, e dificuldade para realizar as atividades de vida diária (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2012; KIM et al., 2017; SCHUSTER, SANT, DALBOSCO, 2016). Embora 
existam diversas intervenções para equilíbrio postural após AVC, quando em 
comparação com as abordagens terapêuticas convencionais, RV não mostrou efeitos 
estatisticamente significativos superiores para a velocidade da marcha ou equilíbrio 
nesta população (LAVER et al., 2017). Sendo assim, este trabalho busca investigar 
como um treino de equilibrio baseado em realidade virtual influencia a funcionalidade e 
qualidade de vida de pacientes com AVC. 
 
Palavras-chave: Realidade virtual, qualidade de vida, AVC 

TITLE: Virtual reality in functionality and quality of life for stroke owners 

Abstract 

Stroke is caused by the interruption of blood supply to the brain, usually due to rupture 
of blood vessels or blockage by a clot, which interrupts the supply of oxygen and 
nutrients, causing damage to brain tissue. The effects of a stroke depend on which part 
of the brain is injured and how severely it has been affected, which can result in various 
disabilities and even sudden death (TRUELSEN, BEGG, MATHERS, 2016). In Brazil it 
is the main cause of temporary or permanent disabilities in adults, leading to functional 
changes due to primary neurological deficiency, such as balance deficit, physical 
inactivity, and difficulty in performing activities of daily living (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2012; KIM et al ., 2017; SCHUSTER, SANT, DALBOSCO, 2016). Although there are 
several interventions for postural balance after stroke, when compared to conventional 
therapeutic approaches, VR has not shown statistically significant superior effects for 
gait speed or balance in this population (LAVER et al., 2017). Therefore, this work seeks 
to investigate how a balance training based on virtual reality influences the functionality 
and quality of life of stroke patients. 
 
Keywords: Virtual reality, quality of life, stroke 

Introdução 

O acidente vascular cerebral (AVC) é causado pela interrupção do fornecimento de 
sangue ao cérebro, geralmente devido a rupturas de vasos sanguíneos ou bloqueio por 
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um coágulo, que interrompe o fornecimento de oxigênio e nutrientes, causando danos 
ao tecido cerebral. Os efeitos de um AVC dependem de qual parte do cérebro está 
lesada e o quão severamente ela foi afetada, podendo resultando em incapacidades 
diversas e até em morte súbita (TRUELSEN, BEGG, MATHERS, 2016). O AVC é um 
dos mais importantes problemas de saúde pública da atualidade. No Brasil, são 
registradas mais de 68 mil mortes por AVC, sendo considerada uma das patologias 
neurológicas de maior prevalência. É também, a principal causa de incapacidades 
temporárias ou definitivas em adultos, levando a alterações funcionais pela deficiência 
neurológica primária, como déficit de equilíbrio, o sedentarismo, e dificuldade para 
realizar as atividades de vida diária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; KIM et al., 2017; 
SCHUSTER, SANT, DALBOSCO, 2016). A recuperação da função ocorre em cerca de 
50% a 70%, e após seis meses 50 % dos acometidos ficam hemiplégicos ou 
hemiparéticos (MARCUCCI et al., 2007). A hemiparesia é o déficit mais comum após a 
ocorrência de um AVC e caracteriza-se pela perda total ou parcial da função motora em 
um dos lados do corpo, com níveis de incapacidade e comprometimento que variam e 
que refletem em alterações na marcha, predispondo estes indivíduos a quedas e 
restrição de mobilidade (ROSA et al., PAVAN et al., 2010). Ocorre também perda parcial 
da força muscular havendo um deslocamento do centro da gravidade, perdendo a base 
de suporte e transferindo o peso para o lado não afetado, gerando assimetrias e 
instabilidade dinâmica (TRINDADE et al., 2011). Em pacientes com AVC, o equilíbrio 
pode ser afetado por vários fatores, como fraqueza muscular, tônus muscular anormal, 
déficits na função visual e sensorial ou distúrbios nos mecanismos vestibulares (KURT 
et al., 2010). O comprometimento da função motora das pernas, afeta o equilíbrio e leva 
a déficits comuns na marcha após o AVC (LANGHORNE, COUPAR, POLLOCK, 2009; 
POLLOCK, ENG, GARLAND, 2011). Pois, para executar qualquer atividade motora, 
basicamente o controle postural precisa estar íntegro (PAVAN et al., 2010). No entanto, 
no indivíduo hemiparético, o equilíbrio encontra-se alterado, não conseguindo adequar 
posturas automáticas, tendo dificuldade de utilizar ações musculares. Aproximadamente 
50% das pessoas que recuperam a deambulação após o AVC apresentam dificuldades 
em andar na comunidade, por exemplo com irregularidade do terreno, mudanças de 
nível, evitar obstáculos, andar longas distâncias e realizar tarefas secundárias, levando 
a limitações na caminhada na vida cotidiana (JØRGENSEN, et al., 1995; MAYO et al., 
2002). Esses prejuízos resultam em limitação na realização das atividades de vida diária 
(AVD), restrições na participação social e, consequentemente, piora da qualidade de 
vida (QV)(PATEL, et al., 2006) . No entanto, embora existam diversas intervenções para 
equilíbrio postural após AVC, quando em comparação com as abordagens terapêuticas 
convencionais, RV não mostrou efeitos estatisticamente significativos superiores para a 
velocidade da marcha ou equilíbrio nesta população (LAVER et al., 2017). Mostrando 
assim, que ainda não há evidências suficientes para chegar a conclusões sobre o efeito 
da RV e vídeo games interativos na velocidade da marcha, equilíbrio, ou qualidade de 
vida ser superior quando comparado a abordagens convencionais (LAVER et al., 2017). 
Sendo assim, este trabalho busca investigar como um treino de equilibrio baseado em 
realidade virtual influencia a funcionalidade e qualidade de vida de pacientes com AVC. 
 
Metodologia 

 
A presente pesquisa se caracteriza como um estudo ensaio clínico controlado, 
randomizado, cego. O estudo é realizado no Departamento de Fisioterapia do campus 
central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), situado em Natal-RN. 
O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN. 
Todos os voluntários são esclarecidos a respeito do objetivo, procedimentos, benefícios 
e riscos da pesquisa e, uma vez tendo concordado em participar deste estudo, são 
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instruídos a assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme 
Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A população é composta 
de 32 indivíduos (segundo cálculo amostral) adultos de ambos os sexos com diagnóstico 
de AVC da cidade de Natal-RN e adjacências e recrutados de forma não probabilística, 
por conveniência, mediante verificação de listas de espera de unidades de fisioterapia 
público ou privadas da cidade de Natal-RN ou em região metropolitana, além de 
demanda espontânea após a divulgação do projeto nas referidas unidades por meio de 
cartaz elaborado pelos pesquisadores. São obedecidos os seguintes critérios de 
inclusão: primeiro episódio de AVC (isquêmico ou hemorrágico) unilateral; idade 
superior a 20 anos e inferior a 75 anos; tempo de lesão a partir de 6 meses; não estar 
em período gestacional; Ter alguma habilidade de movimento do membro inferior 
afetado e a capacidade de manter-se em posição ortostática necessária para avaliação 
do equilíbrio e fazer uso do dispositivo de RV proposto para o estudo; Clinicamente 
estável e sem histórico de epilepsia e convulsões nos últimos 6 meses; 
relatos/laudos/exames que atestem lesões cerebelares, distúrbios ortopédicos e/ou 
outros distúrbios neurológicos que estejam afetando o equilibrio postural; não 
apresentar deficiência auditiva e/ou visual não corrigidas. Serão considerados critérios 
de exclusão: sintomas de mal-estar, cefaleia, ânsia de vômito, tontura, cansaço 
excessivo ou dor, descompensações recorrentes na pressão arterial ou frequência 
cardíaca, os que não se adaptarem a intervenção proposta, e se recusarem a realizar 
algum procedimento do estudo ou ainda requisitar voluntariamente a exclusão. A 
amostra é alocada em 2 grupos, um grupo que realiza um protocolo com jogos em 
realidade virtual (n=16), denominado grupo experimental (GE); e um segundo grupo que 
realiza apenas a fisioterapia convencional (n=16), denominado grupo controle (GC). 
Para assegurar que todos os voluntários sejam distribuídos entre os grupos de forma 
aleatória, a sequência de aleatorização foi realizada através do site randomization.com 
por um pesquisador não envolvido no estudo. Os terapeutas do estudo aplicam os 
protocolos de intervenção, sendo que os mesmos terapeutas envolvidos no protocolo 
do GE deverão executar o do GC. O avaliador do estudo é cegado quanto a alocação 
por grupos e responsável pela avaliação do participante nos períodos pré, pós-
intervenção e follow up. Procedimentos da pesquisa e avaliação: Os participantes 
assinam o TCLE e são submetidos à avaliação nos períodos de pré-intervenção, pós-
intervenção e follow up em 8 semanas após ser finalizada a intervenção. Os 
instrumentos utilizados serão: Ficha de avaliação e Caracterização Clínica; Escala de 
Equilíbrio de BERG (EBB); Teste de Alcance Funcional (TAF). Intervenção: Antes do 
início da primeira sessão de terapia, todos participantes receberam cartilha com 
orientações sobre o AVC. Além disso, ambos os grupos realizaram um protocolo de 
fortalecimento de membros inferiores durante 10min + 30min de protocolo específico. 
Para o GC é realizado um protocolo de cinesioterapia convencional com foco no 
equilíbrio, para o GE o protocolo de RV com 7 jogos do Wii Fit Plus da Nintendo Wii® 
com demanda motora baseada no equilíbrio (jogos: Free run, Soccer Heading, Pinguim 
Slide, Ski slalom, Tilt Table, Free Steps, Balance Bubble). Nesta pesquisa inicialmente, 
o bolsista se envolve em atividades relacionadas à revisão de literatura envolvendo a 
área de atuação do projeto. Além disso, colabora durante a coleta dos dados da 
pesquisa, principalmente na execução do protocolo de intervenção. Após a obtenção 
dos dados auxilia o pesquisador na organização e processamento dos dados. Durante 
todo o período do estudo o bolsista deve participar das reuniões do grupo de pesquisa, 
fomentando as discussões científicas. E Ainda, é incentivado o envolvimento do aluno 
na elaboração de artigos científicos para publicação, bem como, em eventos científicos, 
a fim de colaborar com a sua formação acadêmica no âmbito da pesquisa. 
 
Resultados e Discussões 
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Até o presente momento, foram avaliados 8 pacientes com idade média de 54 ±14,6 
anos, sendo 5 mulheres (49,2±16,8) e 3homens (62±5,2 anos). 50% tiveram AVC do 
tipo Hemorrágico e os demais do tipo isquêmico, todos realizaram tratamento 
fisioterapêutico anteriormente e apenas 25% dos participantes tiveram contato prévio 
com a realidade virtual. Dos 8 pacientes avaliados, apenas 7 concluíram os programas 
de terapia propostos, e durante a reavaliação todos apresentaram melhoria nos 
parâmetros de equilíbrio testados (Escala de equilíbrio de Berg e Teste de Alcance 
Funcional)(Tabela 1), demonstrando que ambos os grupos obtiveram melhoria. Tabela 
1 – Valores médio e desvio-padrão do escore da Escala de equilíbrio de Berg e Teste 
de Alcance Funcional (cm) Escala de BERG: - Avaliação: 38,1±4,0; Reavaliação: 
49,7±4,6 TAF: - Avaliação: 13,4±3,3; Reavaliação: 16,0±3,1 
 
Conclusão 

 
Espera-se se que ao término deste projeto o bolsista possa compreender como o 
Acidente Vascular Cerebral impacta o equilíbrio, funcionalidade e qualidade de vida dos 
pacientes, entendendo como a realidade virtual pode influenciar na melhora destes 
indivíduos. Além disso, espera-se que o discente possa ter adquirido conhecimentos 
relacionados a pesquisa de modo que sinta-se estimulado a continuidade dessas 
atividades de pesquisa em anos posteriores promovendo assim melhorias no seu 
processo de aprendizagem tradicional. 
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TÍTULO: Condições de Higiene Bucal dos Pacientes Diagnosticados com Peri-implantite 

Resumo 

Introdução: os implantes osseointegrados são uma alternativa reabilitadora eficiente 
para pacientes parcial ou totalmente desdentados. Contudo, os implantes estão sujeitos 
a insucessos e as doenças peri-implantares parecem ser a principal causa da perda 
tardia desses implantes. O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições de higiene 
bucal de pacientes que foram reabilitados com implantes e diagnosticados com peri-
implantite antes e após tratamento cirúrgico. Metodologia: Os 10 implantes foram 
alocados em dois grupos de tratamento cirúrgico da peri-implantite: ressectivo (5 
implantes) e implantoplastia (5 implantes). Os parâmetros clínicos peri-implantares de 
Índice de Placa Visível (IPV) e Índice de Sangramento Gengival (ISG) foram avaliados 
no baseline e 3 meses após o tratamento. Para a análise estatística, foram utilizados os 
testes de Mann-Whitney e Wilcoxon com nível de significância de 5%. Resultados: Os 
resultados mostraram redução dos índices de IPV e ISG para ambos os grupos entre o 
baseline e 3 meses sem significância estatística, além de que não houve diferenças 
significativas entre os dois grupos quando foram comparados em cada período. 
Conclusão: as condições de higiene bucal estão fortemente ligadas aos processos de 
adoecimento bucal, mais especificamente, as doenças biofilme-dependentes. Contudo, 
é necessário um número amostral maior e a continuidade do estudo para obtenção de 
dados significativos. 
 
Palavras-chave: Palavas-chave: peri-implantite. biofilme. higiene bucal. 

TITLE: Oral Hygiene Conditions of Patients Diagnosed with Peri-implantitis 

Abstract 

Introduction: osseointegrated implants are an efficient rehabilitation alternative for 
partially or totally edentulous patients. However, implants are subject to failure and peri-
implant diseases seem to be the main cause of late loss of these implants. The objective 
of this work was to evaluate the oral hygiene conditions of patients who were 
rehabilitated with implants and diagnosed with peri-implantitis before and after surgical 
treatment. Methodology: The 10 implants were allocated to two groups of surgical 
treatment of peri-implantitis: resective (5 implants) and implantation (5 implants). The 
peri-implant clinical parameters of Visible Plaque Index (VPI) and Gingival Bleeding 
Index (GBI) were assessed at baseline and 3 months after treatment. For the statistical 
analysis, the Mann-Whitney and Wilcoxon tests were used with a significance level of 
5%. Results: The results showed a reduction in the IPV and ISG indices for both groups 
between baseline and 3 months without statistical significance, in addition to that there 
were no significant differences between the two groups when they were compared in 
each period. Conclusion: oral hygiene conditions are strongly linked to oral disease 
processes, more specifically, biofilm-dependent diseases. However, a larger sample size 
and continuity of the study are required to obtain meaningful data. 
 
Keywords: Keywords: peri-implantitis. biofilm. oral hygiene. 
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Introdução 

Os implantes osseointegrados dentro da odontologia são uma alternativa reabilitadora 
protética promissora para pacientes parcial ou totalmente desdentados, e promove o 
retorno de suas funções mastigatórias, fonéticas, estéticas, a comodidade e qualidade 
de vida. Cada vez mais, avanços e inovações tecnológicas na área da implantodontia 
possibilitam a obtenção de uma alta taxa de sucesso na instalação dos implantes 
dentários. Contudo, como todo procedimento cirúrgico, complicações e falhas durante 
o procedimento podem acontecer a depender dos fatores de risco que o paciente 
apresenta. 
Os insucessos podem acontecer precocemente e são determinados por vários fatores 
como: falta de estabilidade mecânica inicial, sobreaquecimento do osso, contaminação 
do sítio cirúrgico, contaminação do implante previamente a inserção, entre outros 
fatores. Entretanto, a grande maioria dos insucessos parece acontecer tardiamente, 
devido à sobrecarga oclusal e/ou por infecção peri-implantar (FADANELLI; STEMMER; 
BELTRÃO, 2005; ORTEGA-LOPES, 2011). 
As doenças que acometem o tecido peri-implantar são divididas em: mucosite peri-
implantar e a peri-implantite. A mucosite peri-implantar é definida como uma lesão 
inflamatória da mucosa que circunda o implante com presença de sangramento à 
sondagem, profundidade de sondagem menor do que 5 mm e sem perda de suporte 
ósseo peri-implantar. Por outro lado, a peri-implantite é definida como uma condição 
patológica que afeta os tecidos de suporte, apresentando sangramento à sondagem 
com ou sem supuração, profundidade de sondagem maior do que 6 mm e perda 
progressiva de suporte ósseo (HEITZ-MAYFIELD; SALVI, 2018; SCHWARZ et al., 
2018). 
Muitos fatores de risco já foram associados ao surgimento e progressão das doenças 
peri-implantares, contudo, os pacientes que exibem um controle ruim sobre o acúmulo 
do biofilme dentário e não estão inseridos na terapia de manutenção, são os que 
possuem alto risco para o desenvolvimento dessas doenças e consequente insucesso 
do tratamento reabilitador. Outros fatores relacionados à peri-implantite incluem: 
histórico de peri-implantite, tabagismo e presença de diabetes. (BERGLUNDH et al., 
2018). O tratamento da peri-implantite é baseado no correto diagnóstico e severidade 
da doença. Dentre as opcções terapêuticas, temos: debridamento mecânico com ou 
sem acesso cirúrgico, implantoplastia, terapia fotodinâmica, jatos de ar abrasivos e uso 
de antimicrobianos, como a clorexidina. Entretanto, ainda não se tem um protocolo 
estabelecido até o momento. (SEGURA ANDRÉS et al., 2015). 
Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo avaliar as condições de higiene 
oral dos pacientes diagnosticados com peri-implantite antes e após tratamento cirúrgico. 
 
Metodologia 

 
2.1 Considerações Éticas 
 
O presente trabalho está em conformidade com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro 
de 2012 do Conselho Nacional de Saúde - CNS, sendo aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa - CEP do Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL sob parecer 
2.809.484, cujo CAAE é 90868818.5.0000.5292. 
 
2.2 População e Amostra do Estudo 
 
O estudo foi realizado no Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte com pacientes reabilitados com implantes presentes no banco de 
dados do próprio departamento ou que procuravam atendimento odontológico nas 
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clínicas integradas. 
 
Até o presente momento, foram admitidos o total de 55 pacientes para avaliação dos 
implantes osseointegrados, dos quais 9 foram diagnosticados com peri-implantite, 
sendo esses os selecionados para esta pesquisa. Os pacientes foram orientados e 
concordaram voluntariamente em participar da pesquisa, assinando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). 
 
Os critérios de inclusão deste estudo foram: 
 
a) Indivíduos maiores de 18 anos; 
 
b) Indivíduos não-fumantes; 
 
c) Indivíduos reabilitados com próteses protocolo, overdenture ou unitária, por um 
período mínimo de 12 meses; 
 
d) Indivíduos com pelo menos 01 implante com o diagnóstico clínico de peri-implantite 
de acordo com os critérios de Mombelli (1998). 
 
De acordo com Mombelli (1998), a perda óssea vertical menor que 0,2 mm anualmente 
após o primeiro ano de função do implante é um dos principais critérios de sucesso. 
Contudo, bolsas peri-implantares iguais a 5 mm ou maiores, podem ser vistas como 
habitats protegidos para patógenos e são um sinal da peri-implantite. 
 
Os critérios de exclusão deste estudo foram: 
 
a) Indivíduos portadores de doenças psicossomáticas graves que impedem uma boa 
higienização bucal; 
 
b) Indivíduos que não apresentaram condições sistêmicas para submeterem-se a um 
procedimento cirúrgico; 
 
c) Indivíduos usuários de drogas alucinógenas ou entorpecentes; 
 
d) Indivíduos que realizaram terapia com antibióticos e/ou anti-inflamatórios 3 meses 
antes da consulta inicial; 
 
e) Indivíduos portadores de doenças que causam um comprometimento severo do 
sistema imunológico. 
 
2.3 Obtenção dos dados 

2.3.1 Anamnese e ficha clínica 
Após a anamnese e coleta de dados com aplicação de Ficha Clínica, os pacientes foram 
encaminhados para exame clínico dos implantes e condição da prótese, que foi 
realizado por um único profissional, especialista em implantodontia, o qual realizou as 
medições de diagnóstico, a fim de reduzir os erros e estabelecer a confiabilidade e 
consistência. 

2.3.2 Exame clínico e parâmetros avaliados 
Inicialmente, foi avaliado o Índice de Placa Visível (IPV) que se refere ao número de 
faces com biofilme multiplicado por 100, dividido pelo número total de faces (dentes ou 
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implantes x 5). Nele, avaliou-se a presença ou ausência de biofilme e a qualidade de 
higiene oral do paciente tanto antes do procedimento cirúrgico quanto depois (aos 3 
meses). Aqui, o pesquisador secou a superfície dentária/protética para melhor 
visualização e verificar os 4 sítios periodontais/peri-implantares. 
 
Além disso, avaliou-se o Índice de Sangramento Gengival (ISG), que verifica a presença 
de sangramento na margem da mucosa. Para isso, o avaliador posicionou a sonda 
milimetrada da OMS 0,5mm subgengival/submucoso, percorrendo-a ao redor de todo o 
dente ou implante (em 4 sítios). 
 
2.3.3 Exame radiográfico 
Adicionalmente ao exame clínico, radiografias periapicais digitais iniciais foram 
solicitadas e realizadas preferencialmente no setor de Imagenologia da UFRN para 
avaliação geral da situação bucal do paciente, quantificação do número de implantes 
dentários, mensuração da perda óssea peri-implantar e diagnóstico da doença. 

2.4 Randomização e alocação 
Após o diagnóstico de peri-implantite, os implantes foram alocados aleatoriamente em 
grupos controle e teste que consistiram de tratamentos cirúrgicos da peri-implantite: 
desbridamento mecânico (controle) e implantoplastia (teste). A randomização 
estratificada se deu em blocos de 20 pacientes. Um programa específico foi utilizado 
para randomizar os participantes nos grupos controle e teste. 
Antes do tratamento cirúrgico da peri-implantite, todos os pacientes foram submetidos 
à terapia mecânica não-cirúrgica. A remoção de cálculo e/ou biofilme supramucoso 
aderido ao implante foi realizado com curetas plásticas e metálicas (Hu-Friedy Inc., 
Chicago, IL). 

2.5 Protocolo de higienização e acompanhamento 
Os pacientes que participaram da pesquisa foram orientados a iniciar um protocolo de 
higienização oral após a terapia cirúrgica (de forma individualizada). Nas 
recomendações oferecidas aos pacientes, foram preconizadas a utilização de escovas 
dentárias com perfil reto, facilitando a higienização dos dentes naturais e próteses 
implantossuportadas; uso do fio dentário e respectivos passa-fios (agulhas plásticas 
auxiliares ou SuperFloss®); escovas interdentais que possuem cabeças pequenas e 
menor número de cerdas, sendo indicadas como uso complementar à utilização das 
escovas regulares para áreas de difícil acesso e regiões interproximais. 
Assim, após realização da terapia peri-implantar e orientações devidas, os pacientes 
foram reavaliados quanto ao Índice de Higiene Oral e Índice de Sangramento Gengival 
com acompanhamentos de 3 (T1), 6 (T2), 12(T3) e 24 (T4) meses. Até o momento, a 
pesquisa encontra-se na fase de avaliação T1. 

2.6 Análise estatística 
Após a coleta, os diferentes parâmetros foram registrados ao longo do período de 
estudo e organizados no programa Microsoft Excel ® 2016. Utilizou-se o software IBM 
SPSS® para a construção do banco de dados e alinhamento das variáveis. Após 
verificação da não normalidade dos dados, foi aplicado teste de hipóteses não 
paramétrico (Wilcoxon) para avaliar a diferença intragrupo ao longo do tempo. Também 
se utilizou o teste U de Mann-Whitney para comparar os parâmetros clínicos entre o 
grupo controle e grupo teste, considerando uma significância de 5%. 
 
Resultados e Discussões 
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Dos 9 pacientes que realizaram a cirurgia de tratamento da peri-implantite, 4 pacientes 
que foram avaliados com 3 meses (T1) após o procedimento cirúrgico. Assim, foram 
tratados a partir do exame periodontal/peri-implantar 10 implantes com diagnóstico 
inicial de peri-implantite, sendo 5 no grupo de desbridamento mecânico (controle) e 5 
no grupo da implantoplastia (teste). 
Em uma análise descritiva em relação ao sexo, 6 implantes (60%) estavam em 
pacientes do sexo feminino e 4 (40%) presentes no sexo masculino. Em relação aos 
índices de higiene oral, IPV e ISG, ao analisar os valores de mediana em T0 (Baseline) 
e T1 (3 meses) dos dois grupos, observou-se redução no acúmulo de biofilme e 
sangramento gengival em ambos os grupos de tratamento, apesar dos valores ainda 
serem altos (Tabela 1). 
Apesar da redução se traduzir como uma melhora no âmbito clínico, a diferença entre 
os tempos de acompanhamento foi discreta e não apresentou significância estatística. 
Esse quadro de redução dos índices pode ser explicado pela adesão dos pacientes às 
orientações de higiene oral feitas nos atendimentos iniciais e reforçadas nos outros 
períodos de pós-operatório e reavaliação. 
Nessa perspectiva, observou-se que apesar da realização do tratamento cirúrgico, o 
prognóstico continua incerto quanto à resolução do problema, pois estudos anteriores 
relataram que a qualidade do padrão de higiene oral, o qual é aferido através do IPV e 
ISG, está fortemente relacionado com a presença ou ausência das doenças peri-
implantares. (CORBELLA et al., 2011; SERINO; STRÖM, 2009). 
Com finalidade de comparar as variáveis analisadas intragrupo no mesmo período, 
aplicou-se o teste de Wilcoxon, no qual não se obteve diferença estatisticamente 
significativa, possivelmente devido ao número limitado de pacientes avaliados no T1 
(Tabela 1). 
O teste estatístico de Mann-Whitney foi aplicado com o objetivo de comparar o grupo de 
desbridamento mecânico com o grupo da implantoplastia em relação às variáveis de 
IPV e ISG dentro de cada período de acompanhamento (Tabela 1). Levando em 
consideração que a unidade amostral é o implante e que o IPV e o ISG são medidas 
globais do paciente, até aqui não houveram diferenças entre os grupos, pois o mesmo 
paciente pode receber diferentes tipos de tratamentos em implantes diagnosticados com 
peri-implantite. 
De fato, o IPV e ISG são índices dicotômicos que registram presença ou ausência do 
biofilme dentário e sangramento gengival marginal, respectivamente. No IPV, tem-se a 
possibilidade de avaliar a qualidade da higienização bucal do paciente, ou seja, a 
qualidade no controle de formação e remoção do biofilme dentário. Este índice é 
aplicado na primeira consulta e em consultas de acompanhamento para constatar a 
melhora, piora ou estagnação da qualidade da higienização após as corretas 
orientações de higiene. Esta avaliação é importante, pois se o resultado do IPV for alto, 
expressa alta presença de depósitos de biofilme supragengival e controle ineficiente por 
parte do paciente. Além disso, o acúmulo de biofilme supragengival propicia o 
estabelecimento do biofilme subgengival. 
Nessa ótica de abordagem, na Figura 1 pode-se observar 5 implantes dentários, os 
quais foram examinados ao início do tratamento. Observou-se a presença de cálculo e 
depósitos de biofilme sobre as superfícies dos pilares protéticos e implantes dentários. 
Em seguida, os dados foram preenchidos na ficha clínica e o cálculo para determinar a 
porcentagem de áreas com presença de biofilme foi feito. 
As doenças peri-implantares são doenças multifatoriais, contudo sabe-se que o biofilme 
é um fator de risco para as doenças peri-implantares (RENVERT; QUIRYNEN, 2015; 
SCHWARZ et al., 2018; ZANDIM-BARCELOS et al., 2019) e um controle deficiente do 
seu acúmulo resulta na formação de cálculo e, inevitavelmente, levará a uma resposta 
inflamatória local, a qual o desfecho será um quadro de doença peri-implantar e 
insucesso do implante, se não for devidamente tratada. 
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Em reflexo ao controle ineficiente do acúmulo do biofilme, a prótese também é afetada 
pela higiene deficiente. Na Figura 2, a prótese fixa que é posicionada sobre os implantes 
dentários apresenta áreas de acúmulo de biofilme e cálculo. 
A própria prótese representa um fator retentivo que facilita o acúmulo de detritos e 
dificulta a higienização. Estudos anteriores que avaliaram parâmetros clínicos como: 
IPV, ISG e acesso na região do implante para realizar higiene bucal, identificaram que 
uma grande porção dos implantes diagnosticados com peri-implantite estavam 
associados à falta de acessibilidade e de capacidade de realização de medidas de 
higiene bucal eficientes (SERINO; STRÖM, 2009). O reforço das orientações de higiene 
bucal é de fundamental importância para controle da doença. 
Por sua vez, o ISG possibilita a avaliação da qualidade de higienização bucal a partir da 
presença ou ausência de sítios de inflamação, clinicamente representados por 
sangramento gengival, visto que a inflamação da mucosa marginal está diretamente 
relacionada ao acúmulo de biofilme. (AUGUSTA; REBELO; QUEIROZ, 2012). 
Semelhante ao presente estudo, Romeo et al (2005) compararam o resultado clínico de 
duas abordagens cirúrgicas diferentes para o tratamento da peri-implantite: cirurgia de 
ressecção (controle) e implantoplastia (teste). O Índice de Placa Modificado (mPI) e 
Índice de Sangramento Modificado (mBI) foram avaliados e acompanhados na baseline, 
6, 12, 24 e 36 meses. Diferentemente dos resultados preliminares da presente pesquisa, 
o estudo de Romeo conseguiu detectar que o mBI no grupo controle foi 
significativamente maior na baseline do que aos 24 meses. Além disso, o grupo controle 
apresentou índices mBI mais altos do que o grupo teste aos 24 meses. Já para os 
implantes do grupo teste (implantoplastia), mBI foi significativamente maior na baseline 
do que aos 36 meses de acompanhamento. Por isso, há necessidade de continuar os 
registros dos pacientes nos meses subsequentes na presente pesquisa. 
Corbella et al. (2011) acompanharam 61 pacientes por 4 anos avaliando diversos 
parâmetros clínicos, entre eles, o IPV e ISG. Foi observado que no primeiro retorno de 
6 meses após a cirurgia de colocação dos implantes, os pacientes apresentaram altas 
pontuações nos índices de higiene oral. Contudo, nas visitas subsequentes e com 
reforço da orientação das medidas de higiene, observou-se redução progressiva dos na 
pontuação dos índices, demonstrado a importância do acompanhamento do paciente e 
reforço das medidas de orientações de higiene bucal. No presente estudo, com a 
reavaliação no período de 3 meses, já observou-se discreta redução nos índices de 
higiene oral, e espera-se maior redução com o acompanhamento dos pacientes. 
Recentemente, Lasserre et al (2020) compararam a eficácia da implantoplastia e do 
polimento com glicina a ar no tratamento cirúrgico da peri-implantite, avaliando 
parâmetros como IPV e Sangramento à Sondagem (BOP). O IPV permaneceu baixo em 
ambos os grupos durante o estudo e BOP médio foi bastante reduzido em 3 meses em 
ambos os grupos e permaneceram baixos entre 3 e 6 meses. Todavia, corroborando 
com os resultados aqui apresentados, não houve diferenças significativas entre os dois 
grupos em qualquer parâmetro e os resultados do tratamento foram semelhantes em 
ambos os grupos, independentemente da definição. 
É evidente a necessidade de acompanhamento dos indivíduos tratados ao longo do 
tempo. Todescan et al (2012) em seu artigo de revisão, sugeriu que as diretrizes de 
cuidados para manutenção dos implantes dentários devem envolver a avaliação 
preliminar e atualização do histórico odontológico do paciente (como foi realizada na 
presente pesquisa). Os pacientes devem receber suporte individualizado, sistemático e 
contínuo, pois o cuidado com o controle do biofilme nos tecidos peri-implantares é tão 
importante quanto os cuidados com dentes naturais. 
Sem dúvidas, os pacientes devem entender sua responsabilidade na manutenção dos 
implantes e o reforço da orientação em consultas subsequentes são essenciais. Os 
valores elevados (relativos aos parâmetros de higiene oral) apresentados nessa 
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pesquisa refletem a necessidade de uma terapia de manutenção cada vez mais 
adequada para cada tipo de paciente e reabilitação oral. 
Diante das limitações do estudo, como o número reduzido da amostra, impossibilidade 
de atendimento e acompanhamento dos pacientes devido cenário atual de pandemia, 
os resultados apresentados até o momento são parciais. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que apesar da discreta melhora clínica ao avaliar os grupos no baseline (T0) 
e 3 meses (T1), os pacientes incluídos neste estudo possuem condições de higiene 
bucal ainda ineficientes que propiciam o acúmulo do biofilme dentário e, dessa forma, 
favorecem o desenvolvimento e progressão da peri-implantite. 
Fica claro a necessidade de reforço na motivação desses pacientes para se alcançar 
um melhor prognóstico do tratamento da peri-implantite e manutenção dos implantes 
em boca ao longo do tempo de acompanhamento. Ainda, deve-se enfatizar a 
necessidade da continuidade do presente estudo para atingir uma amostra significativa 
e possibilitar a obtenção de resultados mais relevantes. 
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Anexos 

 

 
Tabela 1: Distribuição dos valores de IPV e ISG para os grupos no baseline (T0) e 3 
meses (T1). Natal, RN, 2020. 
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Implantes dentários e componentes protéticos com presença de cálculo e biofilme - 
Paciente 4. 
 

 
Prótese fixa sobre implante de região mandibular - Paciente 4 - com acúmulo de biofilme 
bacteriano. 
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TÍTULO: Construção dos cenários e dos mapas conceituais da tecnologia educativa 

sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem 

Resumo 

Introdução: A simulação clínica e o mapa conceitual estão inseridos no arsenal teórico 
das metodologias ativas e podem contribuir para o ensino do raciocínio diagnóstico. 
Objetivo: construir cenários de simulação clínica e mapas conceituais para uma 
tecnologia educativa sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem. Metodologia: Trata-
se de um estudo metodológico. Os cenários e os mapas conceituais a serem 
desenvolvidos serão usados durante a simulação clínica com discentes da disciplina 
Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem de uma universidade pública federal. 
Resultado: Os cenários de simulação clínica e os mapas conceituais foram construídos 
por um grupo de pesquisadores de enfermagem com expertise na temática do estudo, 
durante os meses de julho e agosto de 2019. Conclusão: Concluir-se que os cenários e 
os mapas conceituais foram passos essenciais para a aplicação futura da tecnologia 
educativa sobre raciocínio diagnóstico de enfermagem e podem contribuir para o 
processo de ensino e aprendizagem. 

  
 
 
Palavras-chave: Raciocínio Diagnóstico em enfermagem; Metodologias Ativas; 

Enfermagem 

TITLE: Construction of educational technology scenarios and conceptual maps on 

diagnostic reasoning in nursing 

Abstract 

Introduction: Clinical simulation and the concept map are inserted in the theoretical 
arsenal of active methodologies and can contribute to the teaching of diagnostic 
reasoning. Objective: to build clinical simulation scenarios and concept maps for an 
educational technology on diagnostic reasoning in nursing. Methodology: This is a 
methodological study. The scenarios and concept maps to be developed will be used 
during the clinical simulation with students of the discipline Semiology and 
Semiotechnics of Nursing at a federal public university. Result: The clinical simulation 
scenarios and concept maps were built by a group of nursing researchers with expertise 
in the study theme, during the months of July and August 2019. Conclusion: Conclude 
that the scenarios and concept maps were essential steps for the future application of 
educational technology on nursing diagnostic reasoning and can contribute to the 
teaching and learning process. 
 
Keywords: Diagnostic reasoning in nursing; Active Methodologies; Nursing 

Introdução 
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O raciocínio diagnóstico é uma das etapas mais complexas e que mais reflete a conduta 
terapêutica (LIRA; LOPES, 2011). A literatura aponta a necessidade da construção de 
ferramentas tecnológicas educacionais que favoreçam o raciocínio diagnóstico e 
contribuam para o desenvolvimento da enfermagem enquanto ciência. Essas 
estratégias educacionais devem estimular a participação ativa dos alunos (DIAS et al., 
2017; LIRA; FRAZÃO, 2014; MARTINS, 2017). 
Neste cenário, as metodologias ativas estão relacionadas ao estímulo da reflexão e 
criticidade do aluno no processo de ensino ativo, voltado para o desenvolvimento da 
autonomia. Elas promovem a curiosidade e capacitam o aluno para o trabalho futuro, 
pois desafiam os alunos na busca de soluções e na promoção da aprendizagem 
significativa (SOUZA; SILVA; SILVA, 2017; NALOM et al., 2019). 
As estratégias de simulação clínica e o mapa conceitual são ferramentas importantes 
de ensino, inseridas no arsenal teórico das metodologias ativas, e, sobretudo, com 
importante papel na aprendizagem significativa. Essas técnicas favorecem o 
desenvolvimento de competências e habilidades de comunicação, na tomada de 
decisões e na liderança, fundamentais na formação do profissional enfermeiro (COSTA 
et al., 2015; GARBUIO et al., 2016). 
Critérios bem planejados e estruturados, com metodologia adequada, são fundamentais 
para o êxito da simulação clínica. Assim, é importante que esteja disponível profissionais 
capacitados e recursos eficientes para que o propósito seja atingido. É essencial que o 
cenário esteja baseado nos objetivos da aprendizagem (GARBUIO et al, 2016; 
ANDRADE et al., 2019;). 
O raciocínio diagnóstico correto deve ser estimulado desde o início da graduação, pois 
o mesmo é essencial e pode contribuir posteriormente no contato seguro com o paciente 
na prática clínica real e para a precisão diagnóstica (HERDMAN; KAMITSURO, 2014). 
Assim, as estratégias educacionais sobre raciocínio diagnóstico devem fazer uso das 
metodologias ativas, principalmente a simulação clínica e o mapa conceitual. Entretanto, 
não foram encontrados estudos publicados na literatura com a união dessas duas 
ferramentas. 
Frente ao exposto, o presente estudo tem o objetivo de construir cenários de simulação 
clínica e mapas conceituais para uma tecnologia educativa sobre raciocínio diagnóstico 
em enfermagem. Assim, espera-se contribuir para melhoria do raciocínio diagnóstico do 
aluno de graduação de em Enfermagem, bem como com a formação de enfermeiros 
mais críticos, reflexivos e proativos. 
 
Metodologia 

 
Tratar-se de um estudo metodológico, instituído com o intuito de elaborar, validar e 
avaliar instrumentos e técnicas para a pesquisa ou para a prática clínica (POLIT; BECK; 
HUNGLER, 2011). Os instrumentos que serão desenvolvidos no presente estudo são: 
os cenários e os mapas conceituais. Os mesmos serão usados durante a simulação 
clínica com discentes da disciplina Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem de uma 
universidade pública federal na próxima etapa do estudo. 
Assim, os cenários clínicos simulados foram embasados nos conteúdos programáticos 
de enfermagem. Foram elaborados cinco cenários clínicos simulados para a tecnologia 
educacional proposta, a saber: Simulação clínica realística com o uso de Mapas 
conceituais. 
Para tanto, utilizou-se livros texto referentes aos conteúdos, a saber: Semiologia para 
Enfermagem: Conceitos e Prática Clínica (JENSEN, 2013); Fundamentos de 
Enfermagem (POTTER; PERRY, 2013); Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica 
(SMELTZER; BARE, 2011); Exame clínico: bases para a prática médica (PORTO, 
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2012); Mosby Guia de Exame Físico (SIEDEL, 2007); e Tratado de fisiologia médica 
(GUYTON; HALL, 2012). 
Os mapas conceituais foram gerados a partir dos cenários. Foi realizado a 
esquematização das principais informações fornecidas no decorrer do cenário, 
utilizando software de mapeamento de conceitos CmapTools®. 
Os cenários e os mapas foram construídos por um grupo de pesquisadores de 
enfermagem com expertise na temática do estudo, durante os meses de julho e agosto 
de 2019. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foi realizada a construção dos cenários e mapas conceituais, que serão utilizados na 
terceira e última etapa da pesquisa “Tecnologia Educacional para o ensino do raciocínio 
diagnóstico em enfermagem”. 
Os cenários construídos, englobam a temática, atenção à saúde do adulto. Ele iniciou 
com a descrição de pré-requisitos, número de discentes por simulação, os objetivos, as 
competências e habilidades e o detalhamento do ambiente virtual. 
O cenário foi dividido em descrição de caso, com o histórico e quadro clínico do paciente, 
informações dos prontuários dos pacientes, e orientações para os alunos que iriam atuar 
como enfermeiros e aos que atuariam como paciente. Foi fornecido também um diálogo 
para guia dos que estariam como atores, com perguntas e respostas programadas, e 
um prontuário com as informações do paciente. 
Foi elencado brevemente os três diagnósticos de enfermagem que esperava-se que o 
aluno chegasse com as informações que foram fornecidas ao longo do cenário. 
Essa associação teórico-prática, mediante a simulação realística e reprodução de casos 
clínicos, por se tratar de uma estratégia dinâmica e ativa estimula a aproxima aluno ao 
seu processo de aprendizagem (COSTA et al., 2017). Como já foi visto na literatura, o 
estímulo por meio dos os cenários simulados motiva os alunos a melhorarem sua 
habilidades (FERNANDES et al., 2016; SOUZA et al., 2017). Acredita-se que essa 
metodologia é um recurso importante para melhorar a aprendizagem dos estudantes de 
enfermagem, bem como para a melhoria de capacidade técnica de profissionais de 
serviços de saúde. 
 
Conclusão 

 
Esse estudo possibilitou a construção de cenários de simulação clínica e os mapas 
conceituais, os quais são essenciais para a tecnologia educativa sobre raciocínio 
diagnóstico. Assim, esses produtos podem contribuir para o ensino da enfermagem, 
tornando possível melhorar o desempenho teórico-prático do discente e suas 
habilidades clínicas, proporcionando segurança e ampliando a capacidade crítico-
reflexiva e a tomada de decisões. 
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TÍTULO: Avaliação do status de vitamina A em adultos de Natal-RN 

Resumo 

A deficiência de vitamina A tem se apresentado em forma de manifestações clínicas em 
diferentes lugares ao redor do mundo. Estas carências variam para cada tipo de 
população específica e sofre influência de diversos fatores, sejam eles questões sociais, 
econômicas, políticas ou de privações alimentares. Podendo se fazer presente de forma 
oculta na população, na qual mesmo com excesso de peso pode estar com alguma 
deficiência nutricional. Estudos mostram que a suplementação de vitamina A tem efeito 
positivo na prevenção de agravos em alguns ciclos da vida. Entretanto é sabido que as 
manifestações clínicas da carência de vitamina A podem ocorrer em todos os estágios 
da vida, é importante avaliar não só os grupos de risco, como a população em geral. 
Este trabalho visa avaliar o status de vitamina A da população adulta da cidade de 
Natal/RN. Esta avaliação se dará através da extração da vitamina A do soro de pessoas 
desta cidade, através do método de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). 
 
Palavras-chave: Vitamina A; Natal-RN; brazuca; CLAE; HPLC 

TITLE: Avaliação do status de vitamina A em adultos de Natal-RN 

Abstract 

Vitamin A deficiency has been present in the form of clinical manifestations in different 
places around the world. These needs vary for each type of specific population and are 
influenced by several factors, be they social, economic, political or food deprivation 
issues. Being able to be present in a hidden way in the population, in which even with 
excess weight may be with some nutritional deficiency. Studies show that vitamin A 
supplementation has a positive effect in preventing diseases in some life cycles. 
However, it is known that the clinical manifestations of vitamin A deficiency can occur at 
all stages of life, it is important to assess not only risk groups, but the general population. 
This work aims to evaluate the vitamin A status of the adult population in the city of Natal 
/ RN. This evaluation will take place through the extraction of vitamin A from the serum 
of people in this city, using the High Performance Liquid Chromatography (CLAE) 
method. 
 
Keywords: Vitamin A; Natal-RN; Brazuca;CLAE;HPLC 

Introdução 

A abordagem da desnutrição no Brasil está diretamente ligada ao desenvolvimento 
social, político e econômico do país. A fome pode se manifestar de forma aguda ou 
crônica. A forma aguda se faz na ausência do alimento e, por isso, pode se manifestar 
na magreza e falta de energia. Enquanto que a fome crônica corresponde a oferta 
insuficiente de energia e nutrientes para desempenho das atividades cotidianas e por 
isso pode se manifestar como desnutrição energética, energético-proteica crônica ou 
deficiências de nutrientes (SOUZA, 2017). Esta se manifesta na forma de doenças que 
podem ter origem no aporte alimentar insuficiente, tanto quanto no desmame precoce, 
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higiene precária, infecções persistentes que comprometem o aproveitamento biológico 
dos alimentos ou excesso alimentar com carências específicas (MONTEIRO, 2003). 
Pesquisas do Ministério da Saúde demonstram a permanência da desnutrição e 
doenças carenciais, como no caso da hipovitaminose A que atinge 17,4% das crianças 
e 12,3% das mulheres em idade fértil (BRASIL, 2009). 
A vitamina A, é um micronutriente do grupo das vitaminas lipossolúveis e foi a primeira 
vitamina identificada dentre todas. O termo vitamina A é utilizado de forma generalista 
para as formas pré-formadas (todo-trans-retinol ou seu acetato, palmitato e trans-retinal) 
combinadas com pró-vitamina A (carotenoides) e também para pré-formados de 
vitamina A (retinol e/ou seus ésteres) (DAWSON, 2000). 
As principais fontes dietéticas de Vitamina A pré-fromada são de alimentos provenientes 
de animais, são eles: fígado, rim, óleo, laticínios e ovos. Enquanto vegetais e frutas são 
as principais fontes alimentares de pró-vitamina A. Estes alimentos têm características 
marcantes, como folhas verde escuras, frutas de coloração amarelas, laranjas e 
vermelhas, são exemplo de alimentos: laranja, cenoura, batata-doce, alguns frutos do 
mar como camarão, caranguejo, etc. As plantas acabam por ter este papel importante, 
visto que seres humanos não conseguem sintetizar carotenoides (DAVISON, 1993; 
BLANER, 1994). 
Estudos mostram que a vitamina A apresenta ações diversas, desde a função visual, 
organogênese, metabolismo e resposta imune (HALL et al., 2011). A suplementação em 
crianças tem se provado muito eficaz no combate a morbidade por doenças como 
pneumonia, sarampo e outras de forma indireta através do fortalecimento do sistema 
imunológico (STEPHENSEN, 2001; MARGHERITA, T, 2019). 
Algumas manifestações clínicas podem ocorrer em caso de hipovitaminose A, são elas: 
cegueira noturna, xeroftalmia, mancha de Bitot, ceratite e ceratomalácia. Estas 
condições estão relacionadas principalmente a privação alimentar, associada à 
síndrome de má absorção, doenças crônicas, resultantes de questões sociais e 
principalmente econômicas através da pobreza (FAUSTINO et al, 2016). 
Estes problemas podem ocorrer em qualquer estágio de vida, sendo assim, é de grande 
importância os diagnósticos de populações específicas. O maior foco dos estudos é 
sempre em populações de risco, principalmente crianças e gestantes, como citado 
anteriormente. Mas como vimos, a população pode ter uma carência nutricional ao 
mesmo tempo que tem excesso de peso. Poucos estudos avaliam estes aspectos em 
adultos, avaliação essa que se faz necessária para definir o perfil da população e poder 
assim, caso seja necessário, planejar e traçar intervenções para promoção à saúde e 
prevenção de agravos. 
 
Metodologia 

 
1.1 ASPECTOS ÉTICOS 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, conforme as 
diretrizes regulamentadas da pesquisa envolvendo seres humanos (Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde). Foi aplicado e assinado o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para declarar o consentimento das participantes quanto aos 
objetivos, riscos e benefícios. 
1.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 
Este trabalho é parte de um projeto maior intitulado: Insegurança alimentar, condições 
de saúde e de nutrição em população adulta e idosa de uma capital do Nordeste do 
Brasil: Estudo BRAZUCA Natal. Este trata-se de uma pesquisa com delineamento 
transversal, baseado na Pesquisa Nacional de Saúde. 
O plano amostral será realizado considerando uma amostra probabilística por 
conglomerados em dois estágios (setores censitários e domicílios). Os setores 
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censitários serão sorteados com probabilidade proporcional ao tamanho (número de 
domicílios) e, antes do sorteio, serão ordenados segundo indicadores de escolaridade, 
derivados de informações do censo demográfico de 2010. 
O projeto maior avalia adultos e idosos da cidade de Natal/RN, este trabalho visa avaliar 
apenas os estratos de adultos. 
1.3 COLETA DE DADOS 
Após a definição do setor censitário e coleta dos dados iniciais foi selecionada de 
maneira sistemática (1 a cada 2 pessoas) uma subamostra de 172 indivíduos adultos, 
entre 20 e 59 anos, para realização do exame de sangue. 
Os indivíduos foram contatados, na semana que antecedia a realização do exame de 
sangue, por meio de ligações telefônicas. Instruções foram repassadas sobre a 
necessidade de jejum (de no mínimo oito horas) para a coleta de sangue, sobre local, 
data, horário e documentos necessários para levar no dia do exame. 
A coleta foi agendada para as segundas-feiras nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
mais próximas dos domicílios, ou na ausência de área coberta por ESF (Estratégia de 
Saúde da Família), foram realizadas no próprio domicílio do participante ou no 
Laboratório de Avaliação Nutricional (LAN) do departamento de Nutrição da UFRN. A 
coleta de sangue foi realizada por profissional capacitado do laboratório contratado para 
realizar outras análises para o projeto maior, os resultados destas análises foram 
entregues aos pacientes na semana seguinte. 
1.4 EXAMES DE SANGUE 
Todos os materiais necessários foram separados no dia anterior. No dia da coleta, foram 
verificadas todas as etapas de procedimento antes da coleta de sangue. 
Após a coleta, as amostras foram transportadas ao laboratório e em seguida foi feita a 
separação das amostras na centrífuga. Após este procedimento, as amostras foram 
armazenadas no freezer -80°C. A extração das amostras será realizada através do 
método para a extração do retinol do soro será realizado de acordo com o método 
adaptado de Ortega e colaboradores (Ortega et al., 1998). 
As concentrações de retinol nas amostras serão determinadas por Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência – CLAE (HPLC) em cromatógrafo Shimadzu (Shimadzu, 
Kyoto, Japão), constituído de loop injetor de 20 μL, comunicador CBM 20A, bomba LC-
20 AT, detector SPD-20A UV-VIS, coluna C18 LIChrospher® 100 RP-18 (5 μm) (Merck, 
Darmstadt, Alemanha) e computador com programa LC Soluti weeererreon (Shimadzu, 
Kyoto, Japão) para o processamento dos dados. O cromatograma evoluirá em eluição 
isocrática com fase móvel metanol em grau de pureza para CLAE e fluxo de 1,0 mL por 
minuto em comprimento de onda de 325 nm para o retinol. As concentrações de retinol 
serão identificadas e determinadas por comparação com a área dos seus respectivos 
padrões, em tempo de retenção de 3,9 minutos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram coletados 49 participantes adultos, sendo 29 mulheres e 20 homens, com idade 
entre 20 e 59 anos. Nós conseguimos realizar o trabalho até o protocolo de 
armazenamento das amostras no freezer -80°C. Ocorreu um problema no cromatógrafo, 
o qual impossibilitou a extração das amostras. Foi decidido manter as amostras 
armazenadas pois os resultados apresentados pelo equipamento estavam distorcidos. 
O cromatógrafo é um equipamento de valor elevado, sua manutenção não é feita de 
forma rápida, o que atrasou as extrações. Em seguida, veio a pandemia do novo covid-
19 que fez com que as coletas fossem paralisadas e o trabalho não teve continuidade. 
De qualquer forma, as amostras estão separadas e armazenadas para uma 
continuidade posterior. É de grande importância a avaliação do status de vitamina A da 
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população, para em caso de carências, serem projetadas e feitas intervenções, seja 
através de orientações nutricionais, ou até suplementação. 
Atualmente estamos trabalhando em uma revisão de literatura com estudos que 
determinam a relação entre a função de barreira intestinal, em pacientes obesos com 
ou sem síndrome metabólica. 
 
Conclusão 

 
Atualmente estamos trabalhando em uma revisão de literatura com estudos que 
determinam a relação entre a função de barreira intestinal, em pacientes obesos com 
ou sem síndrome metabólica. 
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TÍTULO: Valores de proeminência do pico cepstral em indivíduos com lesões benignas 

de laringe. 

Resumo 

Objetivo:O objetivo do estudo foi identificar os valores de Proeminência do Pico Cepstral 
Suavizado na vogal sustentada e na fala encadeada em indivíduos com disfonias 
comportamentais em comparação a indivíduos sem disfonia. Método:Participaram do 
estudo 44 indivíduos de ambos os sexos divididos em dois grupos, o Grupo 
Experimental constituído por 22 indivíduos com diagnóstico de nódulos. O Grupo 
Controle composto também por 22 indivíduos,sem queixas vocais.A gravação de voz foi 
efetuada em cabine acústica.Foi pedido a emissão prolongada da vogal/a/três vezes e 
a contagem de um a 10. Posteriormente as vozes foram editadas, permanecendo os 
três segundos mediais da emissão das vogais, em relação à contagem de números 
foram excluídos os trechos de silêncio e pausas respiratórias entre as emissões. Para 
a análise das vozes utilizou-se o programa PRAAT. Os resultados do CPPS foram 
tabulados e obtido o valor de média.Para a análise dos dados foi utilizado o teste 
estatístico T Pareado. Resultados: Os valores de média e desvio padrão do CPPS para 
o GE foram 13,95 (±2,65)para a vogal sustentada e 9,12(±1,74)para fala encadeada;já 
para o grupo GC foram 15,90(±2,10)para a vogal sustentada e 12,02(±3,20)para a vogal 
sustentada e 9,12(±1,74)para fala encadeada; já para o grupo GC foram 
15,90(±2,10)para a vogal sustentada e 12,02(±3,20)para fala encadeada.Conclusão:Na 
presença de disfonias comportamentais os valores encontram-se abaixo dos valores de 
CPPS para indivíduos sem queixa vocal. 
 
Palavras-chave: Voz. Disfonia. Acústica da fala. 

TITLE: Prominence values of the cepstral peak in individuals with benign laryngeal 

lesions. 

Abstract 

Objective: The objective of the study was to identify the values of the Prominence of the 
Smooth Cepstral Peak in the sustained vowel and in the chained speech in individuals 
with behavioral dysphonia compared to individuals without dysphonia. Method: The 
study included 44 individuals of both sexes divided into two groups, the Experimental 
Group consisting of 22 individuals diagnosed with nodules. The Control Group also 
consisted of 22 individuals, with no vocal complaints. The voice recording was made in 
an acoustic booth. The vowel / a / three times were asked for a prolonged emission and 
counted from one to 10. Subsequently, the voices were edited, remaining the three 
medial seconds of the vowel emission, in relation to the counting of numbers, stretches 
of silence and respiratory pauses between the emissions were excluded. For the analysis 
of the voices, the PRAAT program was used. The results of the CPPS were tabulated 
and the mean value was obtained. For the data analysis, the paired T statistical test was 
used. Results: The mean and standard deviation values of the CPPS for the SG were 
13.95 (± 2.65) for the sustained vowel and 9.12 (± 1.74) for chained speech; for the CG 
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group, there were 15, 90 (± 2.10) for the sustained vowel and 12.02 (± 3.20) for the 
sustained vowel and 9.12 (± 1.74) for chained speech; for the CG group, it was 15.90 (± 
2.10) for the sustained vowel and 12.02 (± 3.20) for chained speech. Conclusion: In the 
presence of behavioral dysphonia, the 
 
Keywords: Voice. Dysphonia. Speech acoustics. 

Introdução 

O título do trabalho foi ajustado uma vez que a equipe de pesquisa decidiu ampliar a 
amostra.  
INTRODUÇÃO E OBJETIVO 
 Os parâmetros acústicos de Proeminência do Pico Cepstral (Cepstral Peak Prominence 
- CPP) ou Proeminência do Pico Cepstral Suavizado (Smoothed Cepstral Peak 
Prominence - CPPS) são as medidas acústicas consideradas mais promissoras e 
confiáveis na análise da gravidade da disfonia. Estas medidas são extraídas por meio 
da análise acústica do sinal vocal e possuem maior correlação com o grau geral do 
desvio da voz, medido por meio da análise perceptivo-auditiva (MARYN; WEENINK, 
2015). A American Speech-Language and Hearing Association (ASHA) publicou um 
documento com a recomendação de protocolos que devem ser considerados na 
avaliação dos pacientes atendidos na clínica vocal, sendo a extração das medidas 
cepstrais a mais indicada dentre as medidas acústicas, devido a sua robustez (PATEL 
et al., 2018). O CPP é uma medida desenvolvida para medir o grau de periodicidade do 
sinal vocal acima dos ruídos, é um parâmetro vocal de amplitude relativa do pico cepstral 
do sinal vocal, fornecido em decibel (HILDEBRAND; CLEVELAND; ERICKSON, 1994). 
Já o CPPS é uma modificação do algoritmo do CPP, desenvolvida com o intuito de 
facilitar a extração da medida por meio do sinal de fala (HILDEBRAND; HOUDE, 1996) 
com a suavização do cepstrum antes de se extrair o pico cepstral. Dados da literatura 
mostram uma forte correlação entre os valores do CPP e a medida tradicional da 
avaliação vocal, a análise perceptivo-auditiva, que ainda é considerada o padrão ouro 
na avaliação clínica da voz, apesar de ser subjetiva (LOPES et al., 2018). As disfonias 
produzem diferentes impactos na qualidade de vida do paciente (BEHLAU; AZEVEDO; 
PONTES, 2001; BEHLAU; ZAMBON; MORETI, 2016). Considerando isso e a frequência 
em que ocorrem as disfonias comportamentais, o uso dos parâmetros CPP e CPPS 
para avaliação vocal possibilita a complementação da avaliação multidimensional da 
voz e facilita sua aplicação em procedimentos de triagem. Além disso, a extração dessa 
medida pode ser realizada através da emissão da fala, refletindo melhor o uso vocal do 
paciente do que a vogal sustentada, usada nas outras medidas acústicas tradicionais, 
porém não existem trabalhos identificando os valores do CPPS em indivíduos com e 
sem diagnóstico de disfonia em falantes do português brasileiro. Portanto, o objetivo 
deste presente estudo foi identificar os valores de Proeminência do Pico Cepstral 
Suavizado (CPPS) na fala encadeada e na vogal sustentada em indivíduos com 
disfonias comportamentais em comparação a indivíduos sem queixas vocais. 
 
Metodologia 

 
METODOLOGIA  
Este é um estudo transversal observacional, realizado nas dependências da Clínica 
Escola de Fonoaudiologia da UFRN, parte de um estudo maior aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do HUOL, sob número de parecer 2.631.081. Todos os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) após 
receber as devidas orientações quanto aos procedimentos realizados, fornecendo 
concordância expressa. Participaram do estudo um total de 44 indivíduos de ambos os 
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sexos que deveriam atender aos seguintes critérios de inclusão: idade superior a 18 
anos, condições gerais de saúde estável; queixas vocais relacionadas ao uso 
inadequado ou abuso da voz, sendo o último critério voltado apenas para o grupo 
experimental (GE). Quanto aos critérios de exclusão, estes foram: ter realizado cirurgia 
laríngea ou terapia fonoaudiológica prévia; fumar ou estar sem fumar há menos de cinco 
anos e possuir diagnóstico laríngeo de outras alterações que não sejam de nódulos e 
pólipos de prega vocal. Sendo o último aplicado apenas para o GE. Os participantes 
tiveram que passar por avaliação fonoaudiológica pregressa para comprovação dos 
critérios de inclusão e exclusão e para coleta de dados, realizado partir de uma 
entrevista de forma dirigida e gravação da voz com a vogal sustentada e a fala 
encadeada, respectivamente, para posterior análise acústica da voz. A amostra do 
estudo foi dividida em dois grupos, o Grupo Experimental (GE) composto por 22 
indivíduos (20 mulheres e dois homens) com idade entre 20 e 63 anos (±41,47 anos) 
com diagnóstico otorrinolaringológico de nódulos ou espessamento em terço médio de 
pregas vocais, confirmado por meio do exame de laringoscopia direta ou 
nasolaringoscopia. E o Grupo Controle (GC), formado por 22 indivíduos (21 mulheres e 
um homem), com idade entre 20 e 32 anos (±23,57 anos), sem queixas vocais e que 
foram identificados como sem presença de desvio vocal (grau geral de desvio igual a 
zero de acordo com a escala GRBASI) na triagem prévia realizada por um fonoaudiólogo 
experiente, por meio da avaliação perceptivo-auditiva. A coleta de dados foi realizada 
no Laboratório de Funções Laríngeas e Voz (LaVoz) da Clínica Escola de fonoaudiologia 
da UFRN. Os participantes preencheram uma ficha com os dados pessoais e 
informações sobre a queixa vocal, na sequência foram submetidos a gravação da vogal 
/a/ de forma sustentada por três vezes e a contagem de um a dez para fala encadeada. 
A coleta da voz ocorreu dentro de uma cabine acusticamente tratada com o mínimo de 
ruído, o sinal vocal foi captado por meio de um microfone de mão da marca Shure, 
modelo SM58, posicionado de forma fixa em pedestal, à cinco centímetros e 90º da boca 
do participante. O aparelho encontrava-se plugado a um pré-amplificador externo de 
marca Behringer U-PHORIA UM2, conectado a um computador de mesa da marca HP. 
O programa usado para gravação da voz e análise foi o PRAAT 6.0.37 (BOERSMA; 
WEENINK, 2014). Durante a gravação da voz, os pacientes foram instruídos a produzir 
a vogal /a/ três vezes de forma sustentada durante cinco segundos cada e em seguida 
contar de um a dez. Posteriormente as vozes foram editadas, das emissões da vogal foi 
excluído o segundo inicial e o segundo final de cada uma, devido a irregularidade desses 
trechos, de forma que foram analisados apenas os três segundos mediais das emissões, 
evitando as instabilidades característica dos trechos que foram excluídos. Da fala 
encadeada foram retirados os momentos de silêncio ou respirações entre uma emissão 
e outra, mas foram preservadas as emissões das consoantes sonoras e surdas 
(HILLENBRAND; HOUDE, 1996; AWAN; ROY; DROMEY, 2009). A extração das 
medidas acústicas foi realizada no programa PRAAT conforme indicado por Maryn e 
Weenink (2015), extraindo-se os valores do CPPS das três emissões sustentadas e da 
fala encadeada, seguindo os passos descritos a seguir: Selecionou-se a amostra vocal 
de interesse (vogal sustentada ou fala encadeada) 1. Clicou-se no ícone “Analyze 
periodicity” e selecionou-se “To power cepstrogram” 2. Após isso foram colocados os 
seguintes ajustes para extração do CPPS: Pitch floor = 60 Hz; Time step = 0,002s; 
Maximum frequency = 5000 Hz; Pre-emphasis from = 50 Hz. 3. Por subsequente foi 
gerado um ícone da emissão analisada renomeada como “powercepstrogram” e, após 
selecionar esta opção, clicou-se no ícone “Query” 4. Em seguida em “Get CPPS” com 
os respectivos ajustes: Substract tilt before smoothing = No; Time Averaging window = 
0,01s; Quefrency averaging window = 0,001s; Peak search pitch range = 60- 330 Hz; 
Peak search tolerance (0-1) = 0,05; Interpolation = Parabolic; Tilt line quefrency range = 
0,001 – 0,0s; line type = straight; Fit method = robust. Após isso o programa forneceu 
os valores do CPPS das amostras analisadas. Os resultados foram tabulados e foi 
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extraído o valor médio do CPPS das três emissões da vogal. Para a análise dos dados, 
após análise visual do desvio padrão da amostra, foi utilizado o teste estatístico T 
pareado, adotando nível de significância de 5%. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS  
Os valores de média e desvio padrão do CPPS tanto para vogal sustentada quanto para 
a fala encadeada de ambos os grupos estão apresentados na Tabela 1. Houve diferença 
entre os valores do CPPS dos grupos GE e o GC nas duas emissões, de maneira que 
esse valor é menor nos indivíduos disfônicos. 
  
  
DISCUSSÃO 
No cenário de avaliação vocal, há um esforço por parte dos pesquisadores para 
identificar quais parâmetros são mais confiáveis para avaliar os desvios da qualidade 
vocal. A medida de pico cepstral, apesar de pouco aplicada, apresenta um grande 
potencial para avaliar as vozes disfônicas (FRAILE et al., 2014). Este parâmetro 
destaca-se por conseguir distinguir indivíduos com e sem desvios vocais, analisando 
amostras de vozes com maiores componentes de ruído e a aperiodicidade, sendo mais 
confiável que os parâmetros tradicionais extraídos na análise acústica, como Jitter e 
Shimmer que requerem maior periodicidade entre os ciclos glóticos para extração 
(LOPES et al., 2019). O CPPS é baseado na análise dos aspectos das ondas sonoras 
e pode ser extraído tanto em vogais sustentadas quanto em fala encadeada (WATTS et 
al., 2015). 
Disfonia organofuncional é o termo utilizado para classificar os indivíduos que 
apresentam um desvio na qualidade vocal em razão de lesões benignas nas pregas 
vocais, devido a função vocal inadequada (BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2001). O 
aparecimento de tais alterações afeta diretamente a vibração da mucosa devido à 
presença de massa, resultando em mudanças no fechamento glótico ocasionando a 
aperiodicidade e ruído no sinal vocal (CIELO et al., 2010). 
O cepstrum característico de uma voz não disfônica é marcado por uma estrutura 
harmônica nítida e um pico cepstral proeminente, quando a qualidade vocal está 
desviada a estrutura harmônica se torna imprecisa e a amplitude do pico cepstral é 
inferior (WATTS et al., 2016). Assim sendo, quanto maior a disfonia mais baixo a energia 
acústica da frequência fundamental em referência a energia do sinal acústico 
ocasionando uma diminuição no cepstro extraído. Em relação à qualidade vocal, os 
valores do CPPS apresentam diferenças para os tipos de vozes disfônicas, vozes 
rugosas apresentam números maiores em relação a vozes soprosas (HEMAN-ACKAH 
et al., 2002). Portanto a utilização da análise acústica de vozes com sinal não periódico 
fornece dados mais objetivos sobre este sinal e auxilia no diagnóstico. Desta forma a 
determinação do valor do CPPS esperado para as vozes normais e vozes disfônicas é 
relevante para uso clínico. 
Os valores do CPPS encontrados no presente estudo foram mais baixos na fala 
encadeada, o que pode estar relacionado ao fato que a fala automática, por representar 
mais fielmente o que acontece na comunicação espontânea, incluindo as quebras e 
pausas no sinal sonoro, produzidos pelas consoantes, mostra características não 
notadas na emissão sustentada (WATTS et al,. 2015). A fala encadeada é o parâmetro 
mais próximo da conversação, portanto apresenta características específicas do 
comportamento vocal que não aparecem nas vogais sustentadas (MADILL et al., 2018), 
sendo uma vantagem para o diagnóstico e diferenciação entre vozes normais e 
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disfônicas, uma vez que outros parâmetros de análise acústica podem ser extraídos 
apenas por meio da vogal. 
Apesar da importância desse estudo, este apresenta limitações devido ao número 
reduzido da amostra. Dessa forma, estudos futuros devem considerar a ampliação do 
número de participantes, e da faixa etária, para que o conhecimento acerca dos valores 
esperados para as medidas cepstrais e, desta forma, auxilie no processo de avaliação 
multidimensional da voz, complementando os dados da avaliação perceptivo-auditiva. 
 
Conclusão 

 
 CONCLUSÃO 
Os valores de CPPS são mais altos na emissão da vogal e mais baixos na emissão da 
fala, além disso, na presença de disfonias comportamentais os valores encontram-se 
abaixo dos valores de CPPS para indivíduos sem queixas vocais em ambas as 
emissões. 
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Tabela1: Média e desvio padrão do CPPS na emissão da vogal e da fala para os dois 
grupos 
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TÍTULO: Perfil dos usuários da PrEP e incidência de sífilis nos primeiros quatro meses 

de acompanhamento 

Resumo 

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria 
Treponema pallidum, altamente contagiosa. O número de casos de sífilis adquirida 
registrados no Brasil sofreu aumento de 31,8% no último ano. Existe uma preocupação 
que com o uso da profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV ocorra um aumento ainda 
maior nos casos de sífilis devido a uma possível diminuição no uso de preservativo entre 
os usuários de PrEP. O presente estudo objetiva avaliar a incidência de infecção por 
sífilis durante uso da PrEP como prevenção ao HIV, durante os 4 primeiros meses de 
tratamento, em indivíduos HSH, transexuais e profissionais do sexo em 
acompanhamento ambulatorial no Hospital Estadual Giselda Trigueiro (HGT), localizado 
no município de Natal/RN, principal hospital público de doenças infectocontagiosas do 
estado do Rio Grande do Norte e primeiro centro do estado a implementar o serviço de 
Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP HIV). 
 
Palavras-chave: PrEP ; HIV ; SÍFILIS ; IST 

TITLE: Syphilis incidence in the first four months of PrEP use and users profile 

Abstract 

Syphilis is a highly contagious sexually transmissible infection (STI) caused by the 
Treponema pallidum bacteria. The number of acquired syphilis cases in Brazil increased 
by 31,8% on the last year. There’s a concern that the use of pre-exposure prophylaxis 
(PrEP) to HIV would increase the number of syphilis cases even further due to a possible 
decrease in preservative use among PrEP patients. This study aims to evaluate the 
incidence of infection by syphilis during PrEP use as a prevention method to HIV, during 
the first 4 months of treatment, on HSH individuals, transexuals and sex workers in 
outpatient follow-up in the Hospital Estadual Giselda Trigueiro (HGT, located in the city 
of Natal/RN, the main public hospital of infectious deseases of the state of Rio Grande 
do Norte and first state center to implement the Pre-Exposure Prophylaxis to HIV (PrEP 
HIV). 
 
Keywords: PrEP ; HIV ; Syphilis ; STI 

Introdução 

A sífilis adquirida, que teve sua notificação tornada compulsória no Brasil em 2010, é 
um antigo problema de saúde pública que tem se agravado. No ano de 2016, foram 
notificados 87.593 casos, representando tal número um aumento de 26,8% na 
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incidência em relação ao ano anterior. Alinhado à Organização Mundial de Saúde e a 
Organização Pan-Americana da Saúde, o Ministério da Saúde tem adotado uma série 
de medidas de combate à sífilis, implementando em 2017 a estratégia interministerial 
de Resposta Rápida à Sífilis nas Redes de Atenção, com a finalidade de diminuir os 
casos no país.Dentre os diversos agravos provocados pela doença, está sua associação 
ao vírus da imunodeficiência humana, visto que é facilitada a transmissão por via sexual 
do HIV. 
A alta ocorrência de coinfecção por sífilis e HIV também está fortemente relacionada à 
maior adoção de comportamentos sexuais de risco e ao pertencimento a grupos com 
alta prevalência de infecção pelo HIV.Utiliza-se, em saúde pública, o conceito de 
vulnerabilidade para se descrever a maior susceptibilidade de alguns grupos 
populacionais específicos a determinados problemas de saúde.Nesse âmbito, uma série 
de pesquisas têm descrito os HSH, trabalhadores do sexo e transexuais como grupos 
mais vulneráveis à sífilis e ao HIV. 
Os dados referentes à tais doenças além de recentes, são limitados. O Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) não apresenta dados que possibilitem 
conhecer a prevalência da coinfecção HIV/Sífilis, visto que tal dado não integra 
atualmente as fichas de notificação e investigação de ambas doenças.As limitações são 
ainda maiores ao se considerar as populações tidas como mais vulneráveis. 
De acordo com pesquisas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 
IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV), no ano de 2016, no Brasil, a 
prevalência de HIV e sífilis foi drasticamente elevada em relação à população geral nos 
grupos HSH e mulheres profissionais do sexo. Entre HSH com 25 anos ou mais de idade 
a incidência foi de 19,8% e na faixa etária entre 18 e 24 anos de 9,4%. Para o mesmo 
grupo, a prevalência de sífilis foi de 14,0%. Para as profissionais do sexo, a incidência 
de HIV foi de 5,3%, e a de sífilis, de 8,4%.Tais incidências variam, entretanto, 
substancialmente entre as regiões do país,evidenciando a relevância de estudos mais 
específicos locais, a fim de melhor adequar medidas de saúde pública. 
A Organização Mundial de Saúde recomenda a adoção de medidas de prevenção 
combinada para o combate ao HIV e DSTs, tendo recomendado a implementação do 
uso da PrEP oral por pessoas de grupos vulneráveis ao HIV. No Brasil, a oferta da PrEP 
foi incorporada ao SUS em 2017, estando em processo de implementação em diversos 
centros.Nesse contexto, a implementação do ambulatório da PrEP no hospital Giselda 
Trigueiro, em Maio de 2018, hospital de referência regional e um dos dois centros no 
Rio Grande do Norte a adotar tal tecnologia, cria um cenário propício para o estudo da 
incidência da sífilis na população de maior vulnerabilidade para o HIV e suas 
repercussões. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo longitudinal com o objetivo de avaliar a incidência de infecção 
por sífilis durante uso da PrEP como prevenção ao HIV em indivíduos HSH, transexuais 
e profissionais do sexo em acompanhamento ambulatorial no Hospital Estadual Giselda 
Trigueiro (HGT), localizado no município de Natal/RN, principal hospital público de 
doenças infectocontagiosas do estado do Rio Grande do Norte e primeiro centro do 
estado a implementar o serviço de Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP HIV). 
Participaram deste estudo, pacientes, a partir dos 18 anos de idade e ambos os sexos, 
em atendimento ambulatorial do serviço de Profilaxia Pré-Exposição ao HIV, integrantes 
de grupos de alto risco de vulnerabilidade e que se encontram ao menos na primeira 
consulta de acompanhamento, ou seja, tem ao menos 4 meses de atendimento no 
serviço. Os pacientes que aceitaram participar, receberam uma explicação sobre os 
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objetivos e os aspectos principais da investigação e assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
A coleta de dados foi realizada entre maio de 2019 e maio de 2020, de acordo com a 
prévia aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (CEP-HUOL), englobando dados do prontuário de usuários que 
procuraram o serviço desde sua implementação em maio de 2018. 
Para a coleta de dados, foi realizada análise do prontuário de cada paciente e utilizada 
ficha de coleta de dados contendo variáveis divididas nas seguintes categorias: perfil 
demográfico e socioeconômico dos pacientes, dados relacionadas a infecção pelo HIV 
e outras comorbidades e uso de medicamentos. 
Realizou-se análise descritiva com frequência absoluta e relativa e análise de 
associação bivariada através do Qui-quadrado de Pearson e teste t de student com 
significância de 5%. 
 
Resultados e Discussões 

 
De acordo com dados do Painel da PrEP, disponibilizado pelo Departamento de 
Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, o Brasil 
possui atualmente um total de 13.081 usuários, de um total de 23967 pacientes que 
iniciaram a profilaxia. O Rio Grande do Norte, por sua vez, conta hoje com 71 usuários, 
dos 240 já atendidos pelo serviço. Foram incluídos na análise 45 pacientes, 
selecionados de acordo com os critérios de elegibilidade para a participação na 
pesquisa. 
Em relação ao perfil dos pacientes, 82% da amostra era composta por homens cis e 
73% eram homens cis que fazem sexo com homens, perfil que segue a tendencia 
nacional de maioria masculina e HSH. Durante a primeira consulta, 42% dos pacientes 
relataram relação sexual com parceiro HIV+ e 24% relatou não fazer uso de 
preservativos, dados que ressaltam a importância da profilaxia do HIV em tal população, 
tida como vulnerável para a doença. 
Na amostra analisada, a média geral de idade foi de 33,4 anos, valor condizente com a 
idade da população total dos pacientes atendidos no ambulatório, dos quais 66,21% tem 
acima de 30 anos e 49,3% apresentam entre 30 e 39. O teste rápido positivo para sífilis 
na primeira consulta foi associado a maior média de idade (43,2 anos vs 30,9 anos 
p=0,01), reforçando o padrão de crescimento de casos de sífilis entre os adultos e idosos 
no país. Houve um total de 9 testes positivos antes da primeira consulta, representando 
20% da amostra. Durante os 4 meses de acompanhamento houve 3 novos casos (6,7%) 
evidenciando a necessidade de acompanhamento constante a fim de se quebrar a 
cadeia de transmissão. 
 
Conclusão 

 
 
Em meio ao contexto, em que as infecções e coinfecções por sífilis e HIV apresentam 
uma importante relevância epidemiológica, clínica e socioeconômica, porém há poucos 
dados acerca de grupos específicos de maior vulnerabilidade, tal conhecimento se faz 
ainda mais fundamental para melhorar o atendimento aos pacientes e para o 
desenvolvimento de políticas públicas eficientes. A inclusão do resultado da testagem 
rápida para sífilis anterior a primeira consulta da PrEP na ficha de primeiro atendimento 
no serviço seria uma medida que beneficiaria o monitoramento da IST na população, 
fornecendo dados relevantes, visto que seriam referentes especificamente à amostra 
populacional de maior vulnerabilidade para o agravo, com a possibilidade ainda de 
análise dos dados a nível regional. 
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Tabela 1. Análise bivariada teste rápido positivo para sífilis no primeiro atendimento e 
variáveis quantitativas 
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Tabela 2. Análise bivariada teste rápido positivo para sífilis no primeiro atendimento, 
sexo e comportamento 
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TÍTULO: Análise de fatores associados à implantação da gestão de riscos assistenciais 

em hospitais 

Resumo 

Para promover o fortalecimento da segurança do paciente, tem sido recomendado que 
os sistemas e serviços de saúde implantem práticas de gestão de riscos e gestão da 
qualidade. O questionário AGRASS (Avaliação da Gestão de Riscos Assistenciais em 
Serviços de Saúde) foi proposto numa colaboração entre a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), com o 
objetivo de facilitar as auditorias e inspeções sanitárias realizadas no contexto brasileiro. 
O objetivo deste trabalho foi realizar a descrição do grau de implantação das práticas 
de gestão de riscos e analisar os fatores contextuais associados à implantação das 
práticas de gestão de riscos em hospitais brasileiros. O Questionário AGRASS foi 
aplicação em 52 hospitais brasileiros. Os resultados indicam que a média da 
implantação da gestão de riscos assistenciais nesses hospitais é de 63.5%. Dentre as 
instituições avaliadas, 71,2% possuem gestão da qualidade, 61,5% possuem gerência 
de riscos e 26,9% têm selo de acreditação. Ocorreu uma associação positiva das 
variáveis institucionais Possui Gestão de qualidade, Possui Gerência de risco, Possui 
Selo de Acreditação e o Número de Leitos de UTI, com a implementação da gestão de 
risco assistenciais em hospitais por meio da Regressão logística, método Backward 
Stepwise 
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TITLE: Analysis of factors associated with the implementation of care risk management 

in hospitals 

Abstract 

 
To promote the strengthening of patient safety, it has been recommended that health 
systems and services implement risk management and quality management practices. 
The AGRASS questionnaire (Health Care Risk Management Assessment in Health 
Services) was proposed in a collaboration between the Federal University of Rio Grande 
do Norte (UFRN) and the Pan American Health Organization (PAHO), in order to 
facilitate audits and health inspections carried out in the Brazilian context. The objective 
of this work was to describe the degree of implementation of risk management practices 
and to analyze the contextual factors associated with the implementation of risk 
management practices in Brazilian hospitals. The AGRASS Questionnaire was applied 
in 52 Brazilian hospitals. The results indicate that the average implementation of care 
risk management in these hospitals is 63.5%. Among the institutions evaluated, 71.2% 
have quality management, 61.5% have risk management and 26.9% have an 
accreditation seal. There was a positive association of institutional variables It has quality 
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management, it has risk management, it has an accreditation seal and the number of 
ICU beds, with the implementation of care risk management in hospitals through logistic 
regression, Backward Stepwise method 
 
 
Keywords: Risk management ; Patient safety ; Quality in Health 

Introdução 

A qualidade do cuidado de saúde é um determinante global dos resultados em saúde 
das populações e a segurança do paciente é um dos seus componentes críticos1. A 
percepção da importância da segurança do paciente deve-se à consistência de estudos 
epidemiológicos que revelaram a extensão do problema dos riscos desnecessários em 
serviços de saúde em âmbito internacional 2,3 e nacional 4-6 
Segundo a taxonomia da Organização Mundial da Saúde7, segurança do paciente é 
definida como a redução dos riscos de danos desnecessários relacionados com o 
cuidado de saúde, para um mínimo aceitável. Por outro lado, as ações de redução de 
risco são ações para reduzir, gerir ou controlar qualquer dano futuro, ou probabilidade 
de dano, associado a um incidente. E os incidentes de segurança do paciente, por sua 
vez, podem ser qualquer evento ou circunstância que poderia resultar, ou resultou, em 
dano desnecessário para o paciente. 
Com o objetivo de melhorar a qualidade do cuidado de saúde através do fortalecimento 
da segurança do paciente, tem sido recomendado que os sistemas e serviços de saúde 
implantem práticas de gestão de riscos8-10 e gestão da qualidade11-13. 
Quanto às recomendações para a gestão de riscos assistenciais, destacam-se os Sete 
Passos para a Segurança do Paciente do National Health Service do Reino Unido, que 
recomendam integrar os processos de gestão de riscos como um passo essencial; a 
recomendação do National Quality Forum dos Estados Unidos, que considera a 
Identificação e Redução de Riscos como uma de suas 34 práticas de segurança do 
paciente recomendadas; e o Programa Nacional de Segurança do Paciente do 
Ministério da Saúde do Brasil, que estimula aplicação sistêmica e contínua de políticas, 
procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação 
e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a 
integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. 8 
Muitos modelos de gestão de riscos e de gestão da qualidade19 têm sido propostos 
para as organizações em geral, com sua consequente adaptação aos serviços de 
saúde. Após comparação desses modelos, numa colaboração entre a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS), foi proposto um modelo integrador básico e simplificado, baseado nos 
princípios fundamentais da gestão de riscos e gestão da qualidade. Baseado nesse 
modelo, foi proposto um instrumento de Avaliação da Gestão de Riscos Assistenciais 
em Serviços de Saúde (Questionário AGRASS), com o objetivo de facilitar as auditorias 
e inspeções sanitárias externas realizadas no contexto brasileiro, dar base para serviços 
que desejarem se auto avaliar e criar um índice da implantação da gestão da segurança, 
índice esse que poderia ser útil para medir a sua relação com a implantação de práticas 
seguras e de incidentes. 
Apesar do embasamento teórico sobre o que pode favorecer este processo, não 
dispomos de estudos nacionais sobre os fatores contextuais associados a melhores ou 
piores implantações. Identificar os fatores associados favorecerá uma melhor gestão de 
riscos a nível nacional, pela ANVISA e Ministério da Saúde do Brasil, pois trará 
informações que permitam uma gestão racional baseada em dados. 
Baseado nestes antecedentes, o objetivo deste trabalho foi realizar a descrição do grau 
de implantação das práticas de gestão de riscos e analisar os fatores contextuais 
associados à implantação das práticas de gestão de riscos em hospitais brasileiros, 
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avaliando o perfil dos hospitais do estudo de acordo com o nível de promoção de cultura 
de segurança ao paciente. 
 
Metodologia 

 
Natureza do estudo 
Trata-se de um estudo observacional transversal e a coleta de dados é de fonte 
secundária.  

Contexto 
O Estudo ocorreu a partir da utilização do questionário de Avaliação da Gestão de 
Riscos Assistenciais em Serviços de Saúde (Questionário AGRASS) desenvolvido 
durante a execução de dois projetos acadêmicos de parceria entre a ANVISA, a 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), E a UFRN e a Universidade de Murcia- 
Espanha. O questionário  AGRASS em formato eletrônico apresentado e utilizado 
durante um curso nacional à distância realizado entre setembro e dezembro de 2017 
para 120 profissionais das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, com objetivo de 
capacitar os trabalhadores da vigilância sanitária  de serviços de saúde para a inspeção 
de práticas de gestão de riscos assistenciais exigidas na regulamentação sanitária 
vigente no Brasil. Após o treinamento, sob o auxílio e supervisão de quatro 
pesquisadores, os profissionais aplicaram o Questionário AGRASS em serviços de 
saúde, servindo de estudo piloto deste instrumento e de avaliação para o curso. O 
estudo foi realizado em contexto de hospitais com Unidade de Terapia Intensiva 
localizados em qualquer estado do país, dependendo da disponibilidade encontrada no 
banco de dados da ANVISA.  
 
População e amostra: 
A amostra  foi estratificada por estado e proporcional segundo o número de hospitais 
com UTI em cada estrato. A seleção do hospital foi direcionada preferencialmente a 
hospitais com maior estrutura e facilidade de acesso pelos profissionais que coletaram 
os dados, sendo uma amostragem por conveniência.   
 
As  instituições deviam conter pelo menos 50 leitos e possuir leitos de unidade de terapia 
intensiva adulto ou neonatal, e os entrevistadores precisam ter sido aprovados no curso. 
Foram descartados os questionários repetidos (existente quando a aplicação do 
questionário possui duplicatas). Foi- se selecionados 52 hospitais, que obedeciam os 
critérios de inclusão para as análises propostas pelo estudo. 

Coleta de dados e instrumento de pesquisa:  
A coleta foi feita em uma avaliação externa, durante outubro a dezembro de 2017, por 
inspetores da vigilância sanitária, mediante visita para entrevista do serviço de saúde. 
Os dados solicitados na entrevista deveriam ser comprovados mediante documentação 
apropriada.  O instrumento para a entrevista foi o questionário de Avaliação da Gestão 
de Riscos Assistenciais em Serviços de Saúde (Questionário AGRASS).  
 
O questionário foi estruturado com 40 itens agrupados em duas dimensões da gestão 
de riscos assistenciais: estrutura (12 itens agrupados em quatro subdimensões: 
sensibilização; responsabilização; habilitação; e promoção da cultura de segurança) e 
processos (28 itens agrupados em cinco subdimensões: identificação de riscos; análise 
e avaliação de riscos; tratamento de riscos; comunicação de riscos; e integração dos 
processos). Os itens têm opção de resposta fechada (sim ou não) e de múltipla escolha, 
sendo possível calcular indicadores por dimensão e subdimensões. 
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Variáveis 
As variáveis de avaliação da implantação da gestão de riscos assistenciais foram as 
seguintes: 1- Estrutura da Gestão de Riscos Assistenciais, que foi um indicador 
composto baseado na porcentagem simples de conformidade de 12 itens da dimensão 
Estrutura do Questionário AGRASS; 2- Processo da Gestão de Riscos Assistenciais, 
que foi um indicador composto baseado também na porcentagem simples de 
conformidade de 28 itens da dimensão Processo do Questionário AGRASS; 3- Gestão 
de Riscos Assistenciais, que foi um indicador composto baseado na porcentagem 
simples de conformidade dos 40 itens do Questionário AGRASS. Os itens individuais do 
questionário e também os agrupamentos em subdimensões (sensibilização, habilitação, 
responsabilização, promoção da cultura de segurança, identificação do risco, análise e 
avaliação do risco, tratamento dos riscos, comunicação de riscos e integração dos 
processos) também foram considerados indicadores mais específicos da implantação 
da gestão de riscos assistenciais.  
 
As variáveis de caracterização da instituição, potencialmente associadas à implantação 
da gestão de riscos assistenciais, foram as seguintes: Tipo de instituição, Porte, 
instituição realiza cirurgia, o Hospital é de ensino, pertencente a rede sentinela, se 
possui gestão da qualidade, se possuía gestão de risco, possui selo de acreditação e o 
número de leitos de UTI. 

Para caracterizar a pessoa que forneceu as respostas e comprovantes de conformidade 
na entrevista, foram utilizadas as variáveis: Faz parte do Núcleo de Segurança do 
Paciente, Coordena o Núcleo de Segurança do Paciente, Média de anos na instituição 
 
Análise dos dados: 
Inicialmente foi realizada a análise descritiva focada na caracterização do contexto das 
unidades de saúde avaliadas e na conformidade com os critérios que refletem o nível 
de implantação da gestão de riscos a partir da análise das subdimensões que 
constituem a estrutura e os processos. O gráfico de Pareto, elaborado a partir uma 
tabela de frequências absolutas e relativas de não cumprimentos dos indicadores, 
permitiu representar graficamente os indicadores prioritários de melhoria. 

Para de estabelecer relações entre características contextuais e conformidade dos 
indicadores e poder determinar se há diferenças entre a distribuição dessas variáveis 
de maneira estatisticamente significativas realizou-se a análise bivariada através da 
comparação das medianas dos indicadores de estrutura e processo. 
 
Para as variáveis qualitativas foram utilizados os testes de Mann Whitney, para variáveis 
de duas categorias e de Kruskal-Wallis para variáveis de três categorias ou mais. Para 
as variáveis quantitativas utilizamos o teste coeficiente de correlação de Spearman. 

Para as variáveis significativas do passo anterior (p<0,10) foi realizada análise 
multivariadas por regressão linear múltipla para os indicadores Estrutura, Processo e 
GRASS  somente com as variáveis significativas. 
 
Resultados e Discussões 

 
1. Caracterização das instituições e profissionais entrevistados: 
Foram avaliadas 52 instituições localizadas em capitais e municípios da região 
metropolitana de 19 estados do país, sendo 19 de administração pública direta (36,5%), 
15 entidades empresariais (28,9%), 13 entidades sem fins lucrativos (25,0%) e 5 de 
administração pública indireta. Entre as instituições avaliadas, 71,2% possuem gestão 
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da qualidade, 61,5% possuem gerência de riscos e 26,9% têm selo de acreditação. 
Outras características das instituições podem ser observadas na Tabela 1. 
Todos os profissionais que forneceram as informações fazem parte do o Núcleo de 
Segurança do Paciente (NSP), sendo 59,6% responsáveis pela coordenação do Núcleo 
de Segurança do Paciente. A maioria dos entrevistados é constituída por mulheres 
(80,8%) e a média de anos na instituição é de 9,4 anos. 
2. Fortalezas e fragilidades da implantação da gestão de riscos 
O estudo evidenciou que 74,2% das instituições avaliadas apresentam estrutura 
adequada para o gerenciamento de riscos. Em relação aos processos, verificou-se que 
58,5% das instituições apresentam um bom nível de conformidade (Tabela 2). 
Observa-se que 92,3% das instituições desenvolveram ações de sensibilização dos 
profissionais e líderes sobre o risco e controle destes na organização. As demais sub 
dimensões que compõem a estrutura, exceto a promoção de cultura de segurança 
(30,1%), apresentam um bom nível de conformidade. As subdimensões relacionadas ao 
processo que obtiveram melhor nível de conformidade foram a identificação de riscos 
(62,5%), a análise e avaliação de riscos (63,4%) e o tratamento de riscos (61,3 %), 
enquanto a integração dos processo obteve apenas 48,7% de conformidade. (Tabela 2) 
No que se refere às subdimensões e itens relacionados à estrutura, destaca-se que 
96,2% das instituições possuem NSP instituídos, com infraestrutura adequada para o 
funcionamento (88,5%), com 90,4% dos seus profissionais capacitados para gestão de 
riscos ou da qualidade ou para a segurança do paciente e com um plano de segurança 
do paciente em execução (80,8%). Contudo, apenas 25% comunicam os resultados da 
avaliação da cultura de segurança do paciente às lideranças e aos profissionais da 
assistência, e apenas 26,9% implantaram alguma intervenção para melhorar os 
resultados identificados na avaliação da cultura de segurança do paciente (Tabela 2). 
Em relação às técnicas empregadas pelas instituições para identificação de riscos, 
verificou-se que a maioria utiliza um sistema interno de notificação de incidentes 
(88,5%), seguido pelo monitoramento de indicadores de adesão às metas internacionais 
de segurança do paciente (30,8%). Destaca-se, ainda, que 84,6% utilizam checklists ou 
listas de verificação para a segurança do paciente, enquanto 86,3% utilizam a 
observação direta. Apenas 44,2% das instituições realizaram o mapeamento dos riscos 
dos serviços e 36,5% analisou processos litigiosos da instituição para identificação de 
riscos. 
Quanto à análise e avaliação dos riscos, o estudo verificou que 78,4% das instituições 
realizaram a análise e avaliação dos fatores que contribuíram para algum evento 
adverso nos últimos doze meses, entre estes, 69,2% utilizaram alguma ferramenta de 
análise qualitativa, e apenas 46,2% utilizaram alguma matriz de priorização de riscos 
baseada em critérios de gravidade e frequência. 
Como estratégias para tratamento dos riscos, a pesquisa mostrou que 76,5% das 
instituições implementaram ações de redução de risco em reação a eventos adversos 
investigados, e 61,5% apresentaram planos de ação completo (cronograma, 
responsáveis, recursos e indicadores) para as ações de redução de riscos. 
A comunicação dos riscos ocorre em apenas 56,9% das instituições, destacando-se que 
71,2% da alta gestão e 75,0% da média gestão e lideranças clínicas recebem 
comunicação periódica sobre as atividades e resultados da gestão de riscos 
assistenciais. Em apenas 11,5% das instituições a comunicação aos pacientes sobre os 
eventos adversos (revelação aberta de erros) está padronizada mediante alguma 
norma, protocolo ou política institucional. 
Nesse estudo, os piores níveis de conformidade encontrados estavam associados à 
Promoção de Cultura de Segurança. Apenas 38,5% das instituições hospitalares 
avaliaram a cultura de segurança do paciente nos últimos 24 meses e apenas 25,0% 
dos hospitais avaliados comunicaram os resultados da avaliação da cultura de 
segurança do paciente às lideranças clínicas, administrativas e os profissionais da 
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assistência quando estas foram realizadas. Além disso, apenas 26,9% Implantou 
alguma intervenção para melhorar os resultados identificados na avaliação da cultura 
de segurança do paciente como medida de intervenção 
Na Tabela 4, observa-se por meio do gráfico de Pareto que 80% das não conformidades 
estão centradas em um único indicador de estrutura e em grande parte dos indicadores 
de processo (integração dos processos, comunicação de riscos, tratamento de riscos e 
análise e avaliação dos riscos). 
3. Fatores associados à implantação da Gestão de Riscos 
Dentre as variáveis que avaliavam as características institucionais, apenas as variáveis 
possui Gestão de qualidade, possui Gerência de risco, possui Selo de Acreditação e o 
Número de Leitos de UTI tiveram associação significativa com algum indicador da 
implantação da gestão de riscos assistenciais de maneira sempre positiva por meio da 
Regressão logística, método Backward Stepwise, como pode se observado na Tabela 
5. 
Desse modo, para a potencialização da promoção da cultura de segurança ao paciente 
e da diminuição de eventos adversos assistenciais, faz-se necessário um hospital com 
um centro de gestão da qualidade, um centro de gestão de riscos e um selo de 
acreditação em qualidade e segurança em saúde, assim como um centro de terapia 
intensiva com a maior quantidade de leitos possíveis para a assistência. Essa premissa 
parte do pressuposto que essas condições citadas são sempre condições impulsoras 
de atitudes as quais promovam diminuição de riscos assistenciais. 
Vale salientar que essa relação de associação positiva encontrada evidência fortes 
carências nos hospitais analisados. 28,8% dos hospitais não possuem um centro de 
gestão de qualidade atuante, assim como 38,5% não possuem um centro de gestão de 
riscos padronizado. Além disso, quando a avaliação recai sobre a existência de um título 
de acreditação de boas práticas assistenciais evidencia-se uma carência estrutural 
ainda maior: 73% das instituições não possuem selo de acreditação de boas práticas. 
(Ver Tabela 1) 
No entanto, essas não se fazem as únicas variáveis disponíveis na literatura. Outras 
variáveis que levam em conta boas práticas estruturais também são bem descritas e 
também carregam essa dependência positiva. No caso da prevenção de quedas intra-
hospitalares existe uma série de variáveis estruturais estatisticamente relevantes, como: 
iluminação inadequada nas enfermarias e quartos, móveis em locais inapropriados, 
pisos escorregadios, banheiros não adaptados e escadas21. 
Não houve uma franca relação entre o perfil hospitalar (Entidade Empresarial, Entidade 
s/ lucrativos, Adm Pública direta, Adm. Pública indireta), porte hospitalar e hospitais de 
ensino com a com a implementação da gestão de risco assistenciais em hospitais (Ver 
Tabela 1). Isso demonstra que não existe qualquer empecilho para o investimento em 
políticas de fortalecimento da promoção da cultura de segurança em âmbito hospitalar 
e da gestão de riscos assistenciais, não importando se o hospital é público ou privado, 
seu porte ou se ele é um centro de ensino22. 
O não estabelecimento de uma relação causal entre as diferentes modalidades 
hospitalares traz à tona a corroboração já bem estabelecida17 de que o gerenciamento 
de riscos assistenciais e a promoção de cultura de segurança ao paciente deve ser 
adotado de modo universal dentre as instituições prestadoras de serviços de saúde. 
independentemente da condição estrutural do hospital, este sempre vai ser beneficiado 
ao investir em políticas fortalecedoras de segurança e diminuição de riscos adversos ao 
paciente. 
O estudo não conseguiu observar nenhum tipo de associação positiva entre as 
características individuais dos agentes promotores da coleta dos dados do questionário 
AGRASS (Faz parte do Núcleo de Segurança do Paciente, Coordena o Núcleo de 
Segurança do Paciente, Média de anos na instituição) com a implementação da gestão 
de riscos assistenciais hospitalares. 
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Conclusão 

 
O presente estudo avaliou o nível de implantação da gestão de riscos assistenciais a 
partir da utilização do Questionário AGRASS com a aplicação em 52 hospitais 
brasileiros. Os resultados indicam que a média da implantação da gestão de riscos 
assistenciais nesses hospitais é de 63.5%. 
Desse modo, os hospitais analisados apresentam algumas carências perceptivas na 
gestão de riscos hospitalares, as quais poderiam ser abordadas em possíveis estudos 
futuros como objeto de intervenção. 11 dos 40 indicadores aplicados apresentam 
índices de adesão inferiores à 50% (Ver Tabela 2), fato esse que demonstra a pouca 
valorização da prática da segurança ao paciente nos centros hospitalares analisados. 
A adoção de Práticas de Segurança do Paciente está intimamente relacionada à gestão 
dos riscos nos serviços de saúde, uma vez que compreende a necessária revisão 
frequente dos processos de trabalho e o seu alinhamento aos padrões considerados 
seguros.19 Gerenciar riscos assistenciais envolve a aplicação coordenada de recursos 
para a identificação, avaliação, priorização, monitoramento e controle dos riscos16 e é 
reconhecida como fator essencial para segurança11. 
Dentre as maiores maiores problemáticas observadas, destacam-se a integração dos 
processos, comunicação de riscos, tratamento de riscos e análise e avaliação dos 
riscos, sendo esses subgrupos apontados no gráfico pareto como principais 
componentes carenciais dos hospitais brasileiros. 
Foi encontrada a relação de associação positiva das variáveis institucionais Possui 
Gestão de qualidade, Possui Gerência de risco, Possui Selo de Acreditação e o Número 
de Leitos de UTI, com a implementação da gestão de risco assistenciais em hospitais 
por meio da Regressão logística, método Backward Stepwise ( Tabela 5), sendo estas 
condições fundamentais para a promoção da cultura de segurança e diminuição de 
riscos assistenciais 
Não houve uma franca relação entre o perfil hospitalar (Entidade Empresarial, Entidade 
s/ lucrativos, Adm Pública direta, Adm. Pública indireta), porte hospitalar e hospitais de 
ensino com a com a implementação da gestão de risco assistenciais em hospitais (Ver 
Tabela 1). Isso demonstra que não existe qualquer empecilho para o investimento em 
políticas de fortalecimento da promoção da cultura de segurança em âmbito hospitalar 
e da gestão de riscos assistenciais, não importando se o hospital é público ou privado, 
seu porte ou se ele é um centro de ensino22. 
Portanto, as atividades relacionadas à gestão do risco representam uma postura 
proativa perante os riscos identificados, uma vez que permitem o desenvolvimento de 
estratégias e o planejamento das atividades e ações, em resposta aos mesmos. Apesar 
de serem aplicadas há várias décadas (particularmente no setor militar, aeronáutico, 
automobilístico e financeiro), os conceitos e métodos de gestão de riscos apenas foram 
padronizados há pouco tempo19, como pode ser observado nos hospitais analisados. 
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TÍTULO: HISTÓRICO DE ENFERMAGEM VOLTADO PARA O ATENDIMENTO A 

PESSOAS VIVENDO COM AIDS: SCOPING REVIEW 

Resumo 

Os primeiros casos de AIDS no Brasil são datados da década de 80, estima-se que mais 
de 34 milhões de pessoas vivem com a doença no mundo. Segundo o boletim 
epidemiológico de 2019, no Brasil, cerca de 37.161 casos foram notificados. Em virtude 
desse aumento no número de casos da doença surge a necessidade de um cuidado 
mais complexo e holístico ao paciente vivendo com AIDS. A Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE), em particular Processo de Enfermagem (PE) é um 
instrumento que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação de 
sua prática. A teoria de Wanda Horta “Teoria das necessidades humanas básicas”. 
Tendo como objetivo a identificação na literatura os itens do Histórico de Enfermagem 
para pessoas vivendo com AIDS. A Construção do instrumento com o HE foi realizada 
a partir de um scoping review com base nas recomendações PRISMA-ScR. Foram 
encontradas 193.190 publicações que após leituras de títulos, resumos e alguns na 
íntegra, foram selecionados 15 estudos para compor o instrumento. Através dos 
resultados obtidos com a análise desses artigos foram elencadas as necessidades mais 
recorrentes para constituir o instrumento, sendo elas categorizadas em: 1. Identificação, 
2. História Clínica, 3. Necessidades Psicobiológicas, 4. Necessidades psicossociais, 5. 
Necessidades Espirituais e 6. Exames Laboratoriais. O HE construído e implantado se 
configura como uma importante ferramenta para a continuidade e integralidade do 
cuidado em enfermagem. 
 
Palavras-chave: Processo de Enfermagem, AIDS, Necessidades Humanas Básicas 

TITLE: NURSING HISTORIC AIMED AT THE CARE OF PEOPLE LIVING WITH AIDS: 

SCOPING REVIEW 

Abstract 

The first AIDS cases in Brazil date from the 1980s, it is estimated that more than 34 
million people live with the disease in the world. According to the 2019 epidemiological 
bulletin, in Brazil, about 37,161 cases were reported. Due to this increase in the number 
of cases of the disease, there is a need for more complex and holistic care for patients 
living with AIDS. The Systematization of Nursing Care (SNC), in particular the Nursing 
Process (NP) is an instrument that guides professional nursing care and the 
documentation of its practice. Wanda Horta's theory “Theory of basic human needs”. 
With the objective of identifying in the literature the items of the Nursing History for people 
living with AIDS. The construction of the instrument with the NH was performed from a 
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scoping review based on the PRISMA-ScR recommendations. 193,190 publications 
were found that after reading the titles, abstracts and some in full, 15 studies were 
selected to compose the instrument. Through the results obtained with the analysis of 
these articles, the most recurring needs to constitute the instrument were listed, being 
categorized into: 1. Identification, 2. Clinical History, 3. Psychobiological Needs, 4. 
Psychosocial Needs, 5. Spiritual Needs and 6 Laboratory exams. The NH built and 
implemented is an important tool for the continuity and integrality of nursing care. 
 
Keywords: Nursing Process, AIDS, Basic Human Needs 

Introdução 

Os primeiros casos de Aids notificados no Brasil e no mundo foram a partir da década 
de 1980, desde então tornou-se um grave problema de saúde pública devido ao grande 
número de pessoas infectadas a cada ano. Estima-se que mais de 34 milhões de 
pessoas vivem com a doença e, com isso, a prevenção e o controle têm sido um grande 
desafio para a saúde (AFFELDT et al., 2015; OKUNO et al., 2014). De acordo com o 
Boletim Epidemiológico de 2019 do Ministério da Saúde, no Brasil, foram notificados 
37.161 casos no Sistema de informação de Agravos de Notificação (SINAN) (BRASIL, 
2019). 
Neste atual contexto, surge a necessidade de um cuidado mais complexo à pessoa 
vivendo com Aids, pois perpassa por nuances biológicas e sociais, o que se faz 
necessário um cuidado científico e mais específico do enfermeiro. 
A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) caracteriza-se por organizar, 
planejar e executar ações sistematizadas pela equipe de enfermagem no período em 
que o paciente está sob seus cuidados, portanto determina o campo de ação da 
assistência ao paciente, por meio de atividades direcionadas para o alcance dos 
resultados (NEVES; SHIMIZU, 2010). Ao implementar a SAE, o enfermeiro detém a 
possibilidade de esquematizar as ações da equipe, implementar o processo de 
enfermagem por meio da inferência dos diagnósticos e prescrição de intervenções, o 
que objetiva um cuidado holístico e científico acerca do paciente (AMANTE; 
ROSSETTO; SCHINEIDER, 2009). Desde 2002, através da resolução 272 do Conselho 
Federal de Enfermagem (COFEN), compreende-se a SAE como ferramenta 
fundamental para o reconhecimento das bases científicas na enfermagem, assim, a sua 
implementação configura efetiva melhora na qualidade da assistência de enfermagem 
(COFEN, 2009). 
O Processo de Enfermagem (PE) é representado pela Resolução n° 358/2009 do 
COFEN e refere que “o processo de enfermagem é um instrumento metodológico que 
orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional 
e tem por finalidade a implementação da SAE (CONSELHO FEDERAL DE 
ENFERMAGEM, 2009). 
No Brasil, as discussões acerca do PE iniciaram-se com mais intensidade na década de 
1970, a partir do modelo conceitual de Wanda Horta (LUCENA; BARREIRA, 2011) e 
este, constitui-se por cinco etapas: histórico de enfermagem, diagnósticos de 
enfermagem, planejamento dos resultados esperados, implementação da assistência 
de enfermagem e avaliação (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2009; ALVIM, 
2013). 
Diante do contexto, neste estudo foi trabalhado a etapa do histórico de enfermagem, 
composta por anamnese e exame físico. Esta etapa é de grande importância para a 
SAE, pois permite ao enfermeiro a investigação, o diagnóstico, o planejamento e a 
avaliação do paciente e da sua conduta. Por meio da anamnese é possível identificar 
problemas, definir diagnósticos de enfermagem, além disso, permite a criação de 
vínculo entre o enfermeiro – paciente/família, ao proporcionar tanto a avaliação física 
como a psicossocial e permitir a integralidade do cuidado. Para compor esta etapa faz-
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se necessário a realização do exame físico, que é de extrema relevância para o 
planejamento da assistência de enfermagem, pois a avaliação do paciente permite 
encontrar anormalidades que podem sugerir problemas reais ou potenciais de saúde. 
Torna-se importante ressaltar que a utilização de instrumentos para a coleta de dados 
deve ser utilizada através das teorias de enfermagem (ALVIM, 2013). Neste sentido, é 
de suma importância o histórico de enfermagem para a elaboração dos diagnósticos e 
garantir a continuidade da assistência de pessoas vivendo com Aids. 
Portanto, o estudo tem como objetivo identificar na literatura os itens do histórico de 
enfermagem para pessoas vivendo com Aids. 
 
Metodologia 

 
A construção do instrumento com o histórico de enfermagem foi realizada a partir de 
uma scoping review, com base nas recomendações do Extension for Scoping Reviews 
(PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018). O estudo foi desenvolvido em cinco etapas: 1) 
identificação da questão de pesquisa; 2) identificação de estudos relevantes; 3) seleção 
dos estudos; 4) extração de dados, separação, sumarização e relatório de resultados; 
5) comunicação dos resultados (ARKSEY; O’MALLEY L, 2005; LEVAC; COLQUHOUN, 
O’BRIEN, 2010) 
Inicialmente, realizou-se uma busca preliminar em janeiro de 2019 para verificar se 
havia alguma scoping review registrada sobre o mesmo tema, no Open Science 
Framework e Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e 
constatou-se que não houve estudo publicado, conforme recomenda o Joanna Briggs 
Institute (THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2015). 
Posteriormente, foi construído o protocolo conforme recomendado pelo manual do 
Joanna Briggs Institute (THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2015), contendo: 
revisores; título; mnemônico: População, Conceito e Contexto (PCC); objetivo; pergunta 
de pesquisa; critérios de inclusão e exclusão; estratégia de busca; bases de dados, 
extração dos dados (título, autor(es), ano de publicação, base de 
dados/biblioteca/banco de dados/buscador acadêmico, tipo de estudo (artigo, 
dissertação e tese), país de origem, objetivo(s), anamnese e exame físico. Após a 
elaboração do referido protocolo, foi registrado conforme é sugerido no (PRISMA-ScR) 
(TRICCO et al., 2018) sob nº https://osf.io/vgk7c. 
Aplicou-se a estratégia Participante, Conceito e Contexto (PCC) para construir a 
questão de pesquisa, em que Participante corresponde a “pessoas vivendo com Aids”, 
Conceito “histórico de enfermagem” e o Contexto foram os “serviços de saúde”. 
Diante do contexto, elaborou-se a seguinte questão norteadora: “Quais itens devem 
conter no histórico de enfermagem para pessoas vivendo com Aids no atendimento nos 
serviços de saúde?” 
Em seguida, estipularam-se os seguintes critérios de inclusão: artigos oriundos de 
estudos primários e secundários, dissertações e teses disponíveis na íntegra que 
contemplem o processo de enfermagem voltado a pessoas vivendo com aids, sem limite 
temporal, em qualquer idioma e que respondam à questão de pesquisa. Foram 
excluídas, reflexões, relatos de experiência, editoriais, resumos publicados em anais de 
eventos científicos. 
Seguindo as recomendações do manual Joanna Briggs Institute (THE JOANNA 
BRIGGS INSTITUTE, 2015), para a escolha dos descritores foi realizada uma busca 
nas bases de dados CINAHL, US National Library of Medicine (PubMed), em seguida 
realizada uma análise das palavras do texto contida no título e resumo e dos termos do 
índice usados para descrever o estudo. Assim, definiu-se a seguinte estratégia de 
busca: (“people living with AIDS” OR “acquired immunodeficiency syndrome”) AND 
(“nursing historic” OR “nursing data collection” OR “data collection” OR “anamnesis” OR 
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“physical examination” OR “nursing process” OR “nursing consultation” OR “office 
nursing” OR “nursing care” OR “patient care”) AND (“health services”). 
Após seleção da estratégia de busca foi realizada uma busca no período de 17/01/19 a 
27/05/19. As bases de dados CINAHL, PubMed, Web of Science e Scopus e as 
bibliotecas SciELO e Cochrane Library foram acessadas por meio do Portal de 
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
a partir da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), mediante o acesso proveniente 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). As bases de dados LILACS, 
BDENF, IBECS foram acessadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os 
bancos de dados Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, DART-Europe, EThOS, 
South African National ETD Portal, Theses Canada, Repositório Científico de Acesso 
Aberto de Portugal (RCAAP), OATD, Cybertesis, Trove, DiVA, New Zealand theses e 
Google Acadêmico foram acessadas diretamente do próprio site. 
A triagem dos materiais foi por meio da leitura de título e resumo, posteriormente foram 
excluídos os duplicados, em seguida os selecionados foram lidos na íntegra, após a 
referida leitura incluíram-se os estudos pertinentes aos critérios adotados supracitados. 
Os dados foram extraídos conforme protocolo, inseridos numa planilha no Microsoft 
Excel, analisados por meio da estatística descritiva e Teoria das Necessidades 
Humanas Básicas desenvolvida pela enfermeira Wanda Aguiar Horta (anamnese e 
exame físico). 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram encontradas 193.190 publicações entre artigos, teses e dissertações através da 
estratégia de busca utilizada, sendo BDENF (23), Catálogo de teses e dissertações da 
CAPES (139), CINAHL (70), Cybertesis (41), DART-europe (4), DIVA (0), Ethos (0), 
Google Acadêmico (7.410), IBECS (16), LILACS (147), New Zealand theses (0), OATD 
(179.190), Pubmed (1.393), RCAAP (3), Scielo (39), Scopus (540), South AFRICA 
(4.115), Theses canada (0), Trove (49), Web of Science (11). Perpassando, 
posteriormente, toda a metodologia, 15 publicações foram elegíveis para o 
prosseguimento da elaboração do instrumento. 
Após a leitura e análise das publicações selecionadas, foi iniciada a elaboração do 
instrumento relacionado ao histórico de enfermagem para o atendimento de pessoas 
vivendo com Aids à luz das necessidades humanas básicas de Wanda Horta”, em 
consonância com as dimensões psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Em 
relação ao exame físico, foram consideradas informações a partir do referencial teórico, 
sendo considerado o método céfalo-podálico, cujo objetivo é identificar as possíveis 
necessidades humanas básicas afetadas no paciente. Nas teorias que possuem como 
base as necessidades humanas, a pessoa/paciente é tido como seres biopsicossociais, 
ou seja, o indivíduo que recebe informações e as interpreta, atribui significado e reage 
de determinada maneira, sendo assim, o todo necessita de cuidados (McEWEN; WILLS, 
2009). 
O instrumento foi elaborado com base nas publicações de Oliveira, 2016; Neto, 2016; 
Carvalho, 2010; Feijão, 2011; Feijão, 2015; Baldin, 2010, Silva, 2016; Rocha, 2017; 
Silva, 2015; Marques, 2018, Magnabosco, 2015; Faria, 2012; Feitosa, 2013; Silva et al, 
2018 e Costa, 2015 e organizado em: 1. Identificação: Etapa que contempla a 
identificação do paciente, através do nome social, situação conjugal, escolaridade e 
ocupação. 2: História Clínica. Domínio que busca investigar antecedentes do paciente 
referente a doença atual e problemas anteriores. É abordado questões como ano de 
diagnóstico do HIV/Aids, forma de exposição do HIV e queixas do paciente. 3: 
Necessidades psicobiológicas. Abrange todas as necessidades psicobiológicas tratadas 
na teoria de Wanda Horta. Abordam a oxigenação, hidratação/regulação eletrolítica e 
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hidrossalina, nutrição, eliminação, sono e repouso, exercício e atividade física, 
sexualidade, locomoção/mecânica corporal/motilidade, cuidado corporal, integridade 
cutânea-mucosa e física, regulação 
térmica/hormonal/neurológica/imunológica/vascular, crescimento celular, percepção 
sensorial, abrigo/ambiente e terapêutica. 
4: Necessidades psicossociais abrangem segurança, amor, liberdade/participação, 
comunicação, criatividade, aprendizagem (principalmente no âmbito da educação à 
saúde), gregária/recreação/lazer, espaço, orientação no tempo/espaço, aceitação, auto-
realização/auto-estima/auto-imagem e atenção. 5. ‘Necessidades espirituais. Busca 
tomar conhecimento dos aspectos da religiosidade que envolvem o paciente e seu 
núcleo familiar, abordando crenças/doutrinas praticadas, pois a depender dos aspectos 
religiosos é possível que haja rejeição de terapêuticas. Sendo importante que o 
profissional venha a adaptar-se a aquela particularidade. 6. Exames laboratoriais. Dessa 
maneira, o instrumento abrange praticamente todas as necessidades humanas básicas 
que tem potencialidade de serem afetadas em decorrência da patologia, assim propicia 
ao enfermeiro base para elaborar o plano de cuidados. 
O instrumento foi elaborado desta maneira, com o objetivo de possibilitar o 
estabelecimento dos diagnósticos de enfermagem, das metas e dos objetivos de acordo 
com as necessidades humanas básicas que o paciente possa apresentar, já que a teoria 
de Wanda Horta funciona como base estrutural para a correta implementação do PE e 
também preconiza que o foco do trabalho da enfermagem é o que leva o indivíduo ao 
estado de estabilidade através do atendimento de suas necessidades humanas básicas. 
Para Horta (1979) o PE é a dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas, 
visando à assistência ao ser humano. Tendo em vista que essas necessidades 
elencadas são parte de um ser integral e indivisível como o ser humano, fazendo com 
que, quando existe uma necessidade manifestante, há também, comprometimento das 
demais, seja por falta ou excesso de uma das necessidades. A utilização da teoria das 
necessidades humanas básicas aplica-se em variados contextos, estando alicerçada 
nas leis do equilíbrio, na adaptação e no holismo (CORREIA, 2017), assim proporciona 
o alcance de resultados satisfatórios no cuidado das pessoas vivendo com Aids. Dessa 
maneira, garantir as necessidades humanas básicas dessas pessoas é sinônimo de 
qualidade e bem-estar, com reflexo direto ao processo saúde-doença. 
Com relação às necessidades psicobiológicas retratadas no instrumento, faz-se 
necessário destacar algumas necessidades que foram mais encontradas na literatura 
acerca do processo de enfermagem à pacientes com AIDS como a nutrição, exercício 
e atividade física, sexualidade, integridade cutâneo-mucosa/integridade física, 
regulação imunológica, aprendizagem, segurança e auto-realização/auto-estima/auto-
imagem. 
Quanto ao estado nutricional, foi observado em um ambulatório especializado que cerca 
de 39% dos pacientes apresentaram déficit de autocuidado para a alimentação, 
acarretando hábitos alimentares irregulares e apetite diminuído em virtude da doença. 
Isto refere-se à compreensão/aprendizagem da boa alimentação para a pessoa vivendo 
com HIV/Aids, tendo em vista que ela faz parte do tratamento, pois contribui para o 
aumento dos linfócitos T CD4, diminuição de agravos decorrentes da diarreia, perda da 
massa muscular, Lipodistrofia, entre outros sinais e sintomas da Aids (CUNHA, 2010). 
No que concerne a atividade sexual, houve uma diminuição desta em pelo menos 50% 
dos pacientes, que pode acontecer em decorrência do medo, tanto da rejeição quanto 
do medo da contaminação do parceiro/a. A literatura mostra que é comum o indivíduo 
HIV+ ou já no estágio da AIDS, demonstra bloqueio sexual ou um desempenho 
prejudicado (CUNHA, 2010). 
Em relação a integridade cutâneo mucosa, que é definida como a diminuição na 
capacidade de proteger-se de ameaças internas ou externas, como doenças ou lesões, 
um estudo identificou que esta é uma questão muito importante para a pessoa vivendo 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2692 

 

com HIV/Aids, visto que, a fisiopatologia do HIV é descrita pela destruição das células 
de defesa o que contribui para o desenvolvimento de infecções oportunistas e 
coinfecções, que é outra característica importante apresentada por essas pessoas 
(SILVA, 2018). 
O diagnóstico reflete em traumas físicos, sociais e emocionais, mas a maneira de cada 
reação depende de diversos e complexos fatores, incluindo contextos pessoais, 
familiares e sociais. 
O viver com HIV/Aids, além de ser uma condição crônica e com uma alta carga 
estigmatizadora, é considerado um fenômeno social que convive com o sofrimento físico 
e mental, representando uma alta fonte de tensão. (MELO et al, 2019). 
Ao tratar-se dos aspectos psicossociais, compreende-se que durante a assistência é 
possível identificar que a estigmatização tem poder para levar o paciente a isolar-se e 
privar-se de relacionamentos sociais, amorosos e sexuais, assim, reflete negativamente 
na manutenção e estruturação da rede social de apoio a essas pessoas (CARVALHO, 
2010). 
Para além das mudanças no estilo de vida e na rotina, incluindo a convivência com uma 
doença incurável e ainda discriminada, a literatura mostra outros problemas 
relacionados, como perda do emprego, o desânimo para o lazer, as atividades do lar 
prejudicadas, sentimentos de medo, insegurança e revolta, conduzindo-as ao 
isolamento e solidão (CARVALHO, 2010). A ampliação da rede apoio e a abordagem 
humanizada dos profissionais se configuram como estratégias úteis para melhor 
atendimento às necessidades psicossociais daqueles que possuem deficiências neste 
aspecto, assim afirma Lenzi et al (2018) quando diz que o suporte social cumpre papel 
importante ao amenizar consequências negativas de eventos estressantes relacionados 
ao diagnóstico, podendo contribuir para o enfrentamento da doença. 
Abordar os aspectos da espiritualidade na perspectiva da pessoa vivendo com Aids é 
fundamental para a compreensão da representatividade da doença para o paciente, 
tendo em vista quea vivência da doença não é dada apenas pela própria patologia, como 
também pela representação da mesma para o sujeito. Percebe-se a espiritualidade 
como uma das principais estratégias para lidar com problemas de saúde, incluindo-se o 
HIV (SANTO et al., 2013; MENEGHEL et al., 2008). Saad et al(2008)aponta quea 
espiritualidade oferece uma referência positiva para o enfrentamento da doença, 
ajudando a suportar os sentimentos de culpa, raiva e ansiedade. 
A partir do entendimento da relação existente entre a espiritualidade e a pessoa vivendo 
com Aids, possibilita-se a equipe de enfermagem uma assistência considerando as 
subjetividades do sujeito. O cuidado de enfermagem é compreendido como um conjunto 
de esforços transpessoais de um ser humano para outro, ao buscar proteger, promover 
e preservar a humanidade, ajudando as pessoas a encontrarem significados na doença, 
no sofrimento e na dor, assim como na existência (WALDOW, LOPES E MEYER, 1995). 
As pessoas vivendo com Aids possuem múltiplas e complexas necessidades, 
concomitantemente, necessitam de inúmeros cuidados, o que demonstra a 
complexidade de realizar o cuidado integralizado a esse público. Dessa forma, é 
fundamental o desenvolvimento de um instrumento, com base científica e de evidências, 
que busque atender ao máximo as exigências do cuidado de enfermagem a esses 
pacientes e para a otimização da assistência. 
O Histórico de Enfermagem construído e implantado se configura como importante 
ferramenta para o serviço de enfermagem, pois é a primeira etapa do PE, sendo as 
informações coletadas precisas e fidedignas e as necessidades detectadas, essenciais 
para o adequado direcionamento da assistência, tendo em vista que a resolução 
358/2009 do COFEN traz que a SAE deve ser implantada e registrada em todas as 
instituições de saúde, sejam públicas ou privadas. (COFEN, 2009). Neste caso, também 
é conhecido como o levantamento e investigação , esquema sistematizado para 
obtenção de dados que através deles se pode reconhecer possíveis acometimentos, em 
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suma, é uma averiguação do estado de saúde a qual se encontra o usuário, tendo por 
finalidade identificar os hábitos individuais/ unitários e biopsicossocioespiritual, 
tencionando a identificação de problemas reais e/ou potenciais. 
De acordo com o contexto, o profissional de enfermagem que tem sua assistência 
instrumentalizada pelo PE, à luz de um referencial teórico, possuirá a capacidade de 
acurar as habilidades cognitivas e psicomotoras, correlatar conhecimentos 
multidisciplinares e instituir relações de trabalho bem definidas e efetivas. O apoio 
continuado e a utilização de ferramentas que ofereçam suporte ao profissional 
enfermeiro são meios importantes para elevar a qualidade do PE. 
 
Conclusão 

 
A fase inicial do processo de trabalho do profissional enfermeiro é o histórico de 
enfermagem, onde há o primeiro contato com o paciente/cliente, o enfermeiro deve 
coletar os dados de toda referente ao histórico dele e, com isso, iniciar a criação de um 
vínculo, objetivando o estabelecimento de confiança para ambos os lados. Com o 
estabelecimento dos vínculos em associação com a anamnese e o exame físico bem 
executados, é possível reconhecer as alterações biopsicossociais e espirituais do 
paciente. 
A elaboração deste instrumento denota uma estratégia essencial para a organização 
das ações e operacionalização do processo de enfermagem, pois, uniformizam os 
registros e corroboram legalmente as ações de enfermagem, ao permitir uma melhor 
execução e continuidade do planejamento dos serviços prestados. 
A implementação deste instrumento em um serviço de referência para doenças 
infectocontagiosas irá trazer benefícios para a assistência de enfermagem, pois a SAE 
ainda não é totalmente implantada em muitos dos hospitais públicos e privados do 
Brasil. Portanto, o instrumento facilitará a organização do trabalho e fornecerá uma 
assistência sistematizada para o paciente, ao possibilitar a promoção da autonomia do 
profissional de enfermagem e padronizar a linguagem da equipe de saúde. 
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TÍTULO: Dificuldades enfrentadas por profissionais de enfermagem no cuidado aos 

recém-nascidos em uso de fototerapia. 

Resumo 

Este artigo consiste na exploração do conhecimento dos profissionais de enfermagem 
no cuidado ao recém-nascido com icterícia neonatal em fototerapia de modo a identificar 
suas principais dificuldades no processo. A coleta de dados, realizada através de 
questionário fechado, foi realizada em uma maternidade pública da cidade do Natal/RN 
e envolveu 98 profissionais de enfermagem, entre técnicos de enfermagem e 
enfermeiros. Os resultados obtidos demonstraram um conhecimento teórico 
relativamente baixo, principalmente nas questões voltadas ao manuseio dos diferentes 
equipamentos de fototerapia presentes na instituição, bem como dos fatores que 
alteram a efetividade da terapêutica. Além disso, constatou-se uma padronização nas 
respostas dos profissionais em relação a vestimenta a ser utilizada pelos recém-
nascidos durante o procedimento e uma média de acertos maior nas questões 
referentes a possíveis complicações. Diante disso, o estudo aponta para a necessidade 
da realização de educação permanente junto aos profissionais envolvidos nos cuidados 
em fototerapia, de modo a reduzir os riscos de complicações para os pacientes e 
maximizar a efetividade da terapêutica. 
 
Palavras-chave: fototerapia; cuidado de enfermagem; icterícia neonatal 

TITLE: Difficulties faced by nursing professionals in caring for newborns using 

phototherapy 

Abstract 

This article consists in exploring the knowledge of nursing professionals in the care of 
newborns with jaundice in phototherapy in order to identify their main difficulties in the 
process. The data collection, done through a closed questionnaire, was done in a public 
maternity hospital in the city of Natal/RN and involved 98 nursing professionals, among 
nursing technicians and nurses. The results obtained demonstrated a relatively low 
theoretical knowledge, mainly in the questions directed to the handling of the different 
phototherapy equipment present in the institution, as well as the factors that alter the 
effectiveness of the therapy. Moreover, it was verified a standardization in the answers 
of the professionals in relation to the clothes to be used by the newborns during the 
procedure and a bigger average of hits in the questions referring to possible 
complications. Therefore, the study points to the need for permanent education of 
professionals involved in phototherapy care, in order to reduce the risks of complications 
for patients and maximize the effectiveness of therapy. 
 
Keywords: phototherapy; nursing care; neonatal jaundice. 
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Introdução 

O presente artigo é decorrente do plano de trabalho intitulado “Dificuldades enfrentadas 
por profissionais de enfermagem no cuidado aos recém-nascidos em uso de 
fototerapia”, fruto do do projeto de iniciação científica “Cuidado promovido ao recém-
nascido em fototerapia no contexto do Alojamento Conjunto”.Aborda as principais 
dificuldades apresentadas pela equipe de enfermagem, na administração dos cuidados 
ao recém nascido (RN) em fototerapia no alojamento conjunto, de uma maternidade 
pública do estado. 
Ao tratar da temática, é importante salientar que a icterícia neonatal é um dos 
diagnósticos mais comuns aos neonatos, com números variando, segundo Khurshid e 
Medves (2018), entre 60-80% do total de RNs normais. Ainda, segundo estes, a 
hiperbilirrubinemia manifesta-se como a coloração anormal de pele e mucosas devido 
a elevação dos níveis séricos de bilirrubina indireta acima de 5mg/dl. 
As causas para o acúmulo de bilirrubina no organismo do recém nascido são diversas, 
dentre as quais podemos destacar a imaturidade do fígado. Outros fatores causais que 
merecem destaque, segundo Durán, García e Sánchez (2015) são a deficiência 
enzimática e fatores genéticos. A discussão desse tema tem ganhado espaço pelo fato 
de que, somente no Brasil, 250 mil casos de icterícia neonatal evoluem para a forma 
grave todos os anos, como mostrado no estudo de Ferreira et al (2017). 
De acordo com Gomes, Teixeira e Barichello (2010), os tipos de icterícia neonatal são 
fisiológica, patológica, relacionada a amamentação e relacionada ao leite materno. A 
icterícia fisiológica, tema desta pesquisa, acomete cerca de dois terços dos RNs na 
primeira semana de vida. Sua característica principal se relaciona a fatores que limitam 
o metabolismo da bilirrubina no organismo do neonato, como ineficiência de captação, 
conjugação e excreção, provocando a sobrecarga. 
Os tratamentos para a hiperbilirrubinemia neonatal incluem desde medicamentos que 
atuam na elevação do metabolismo da bilirrubina até métodos mais invasivos como a 
exsanguineotransfusão. A fototerapia, descoberta pela enfermeira inglesa Jean Ward 
na década de 1960, é, até hoje, uma das terapêuticas menos invasivas e a mais 
utilizada. 
A ação da fototerapia no combate a hiperbilirrubinemia neonatal se dá pela 
fotoisomerização das moléculas de bilirrubina indireta. Esta, lipossolúvel, a partir do 
contato com os fótons luminosos passam por transformação fotoquímica transformando-
se em uma estrutura hidrossolúvel, passível de eliminação renal e hepática. Pelo fato 
dessa reação somente ocorrer através do contato com a luz, somente as moléculas 
próximas à superfície da pele. 
Embora pouco invasiva, alguns efeitos adversos da fototerapia têm se tornado motivo 
de preocupação, uma vez que a administração incorreta da terapêutica pode causar 
desde desidratação e queimaduras a danos irreversíveis, como cegueira nos RNs. Por 
este motivo, se faz de fundamental importância que a equipe de enfermagem 
responsável seja munida de conhecimento técnico sobre essas possíveis efeitos, bem 
como do manuseio correto dos equipamentos, de modo que o se reduza ao máximo o 
risco de complicações para o RN. 
Dessa forma, objetivou-se identificar as dificuldades enfrentadas pela equipe de 
enfermagem na administração dos cuidados ao RN em fototerapia. 
 
Metodologia 

 
TIPO DE PESQUISA: Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter quantitativo com 
a aplicação de questionário fechado, a partir do qual buscou-se a mensuração do nível 
de conhecimento da equipe de enfermagem na administração dos cuidados aos RNs 
em fototerapia, bem como observar suas percepções acerca desses cuidados. 
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LOCAL DE PESQUISA: O estudo foi realizado no alojamento conjunto da Maternidade 
Escola Januário Cicco (MEJC), a qual é vinculada a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e administrada pela Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), com atendimento exclusivo pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sendo referência no atendimento a gestações de alto risco. 
POPULAÇÃO E AMOSTRA: O plano de trabalho teve como foco a equipe de 
enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem) que prestam assistência direta 
aos recém nascidos em fototerapia. Os critérios de inclusão serão técnicos de 
enfermagem e enfermeiros que realizam o cuidado direto ao RN em fototerapia no 
alojamento conjunto da MEJC há no mínimo um ano. Serão excluídos os profissionais 
que não prestem assistência ao RN em fototerapia. 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra foi constituída por 98 profissionais de enfermagem, entre enfermeiros e 
técnicos de enfermagem. A seção do questionário utilizada para a análise é voltada para 
a análise do conhecimento teórico-prático dos profissionais de enfermagem na 
administração dos cuidados ao RN em fototerapia, e posterior identificação das 
dificuldades por eles apresentadas. 
A seção analisada é composta por 5 eixos. São eles: I)fatores que alteram a eficácia da 
fototerapia; II) distância entre o foco luminoso e o RN para cada aparelho; III)vestimenta 
do RN em fototerapia; IV)irradiância mínima para a troca de lâmpadas para cada 
aparelho; V)eventos adversos relacionados à fototerapia. 
FATORES QUE ALTERAM A EFICÁCIA DA FOTOTERAPIA: 
Quanto às características da fonte luminosa, tempo de vida útil e espectro, em média, 
69,7% das respostas foram corretas, além de 24,8% não sabe responder e 5,4% de 
erros. 
Com relação ao posicionamento do RN sob a fonte de luz e sua permanência, em média, 
90,5% das respostas foram corretas, somando-se também 2,7% de erros e 6,8% não 
sabe responder. 
Quanto a concentração inicial de bilirrubina, 41,8% dos entrevistados responderam 
corretamente, 27,6% erraram e 30,6% não souberam responder. 
DISTÂNCIA ENTRE O FOCO LUMINOSO E O RN PARA CADA APARELHO: 
Sobre a fototerapia convencional, 39,8% dos participantes responderam 
adequadamente, 29,6% erraram 30,6%não souberam responder. 
Em relação ao Bilispot®, 21,4% acertaram, 29,6% não responderam adequadamente e 
49,0% dos participantes não souberam responder. 
Quanto ao Bilitron®, 39,8% das respostas foram corretas, 18,4% incorretas e 41,8% não 
souberam responder. 
VESTIMENTA DO RN EM FOTOTERAPIA: 
Sobre a administração da fototerapia no RN totalmente despido, 13,3% concordaram, 
71,4% discordaram e 15,3% não souberam responder. 
Em relação ao uso de fralda durante o procedimento, 93,9% responderam 
positivamente, 2,0% não concordaram, 3,1% não souberam responder e 1% não 
respondeu. 
IRRADIÂNCIA MÍNIMA PARA A TROCA DE LÂMPADAS: 
Em relação à fototerapia convencional, 87,8% dos participantes não souberam 
responder, 10,2% responderam que seria 4mw/cm²/nm e 2% responderam que seria de 
25 a 30mw/cm²/nm. 
Sobre o Bilispot® e Bilitron®, 88,8% não souberam responder, 7,1% afirmaram ser 
4mw/cm²/nm, 1% que seria 10mw/cm²/nm e 3,1% afirmou ser de 25 a 30mw/cm²/nm. 
EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS AO USO DA FOTOTERAPIA: 
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Quanto aos efeitos adversos listados, fezes diarreicas, lesão de retina, erupção cutânea, 
desidratação e comprometimento das gônadas, as respostas foram distribuídas, em 
média, da seguinte forma: 54,5% de acertos, 14,1% de erros e 31,4% não souberam 
responder. 
A partir dos dados é possível identificar um bom conhecimento relacionado aos aspectos 
comuns a fototerapia independentes do equipamento utilizado como o uso de proteção 
ocular e o tipo de vestimenta a ser utilizado durante o procedimento. Por outro lado, 
aspectos mais técnicos como a análise do correto funcionamento dos equipamentos e 
apresentaram resultados com níveis abaixo do esperado, dadas as diferenças de 
manuseio que cada aparelho apresenta. 
 
Conclusão 

 
Diante do exposto, é possível inferir que a equipe de enfermagem, ao mesmo tempo 
que carece de conhecimento teórico para executar cuidados ao RN em fototerapia de 
maneira adequada e segura, se vê, no entanto, tendo que o fazê-lo. Por esse motivo, é 
notória a necessidade da realização de educação permanente sobre o tema. Esta 
propõe a transformação das práticas no trabalho e deve estar baseada no diálogo e na 
reflexão crítica. São importantes para profissionais que atuam na atenção neonatal, 
principalmente para aqueles que manejam a fototerapia, que necessitam ser orientados 
sobre normas e rotinas existentes, além de serem conscientizados da necessidade de 
aderir às mesmas. 
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TÍTULO: Comunicação receptiva de pré-escolares pré-termo e a termo durante o 

segundo ano de vida 

Resumo 

Introdução: A linguagem é composta por regras especificas, para que o sistema possa 
ser entendido por seus falantes durante a comunicação. Quando falamos de linguagem 
receptiva estamos no âmbito da compreensão que a criança possui da linguagem a qual 
foi exposta. A linguagem receptiva envolve a entonação, contexto, melodia. Para 
avaliação do desenvolvimento das crianças pequenas, podemos usar a escala Bayley 
III que é dividida em cinco áreas: cognição, linguagem, motor, comportamento 
adaptativo e aspectos socioemocionais. Objetivo: Comparar o desempenho de pré-
escolares nascidos prematuros e a termo no subteste de comunicação receptiva da 
escala de linguagem da Bayley III. Metodologia: A amostra foi composta por 36 pré-
escolares pré-termo e 27 pré-escolares a termo de ambos os gêneros, com idade entre 
18 e 36 meses. Para avaliar o desenvolvimento de linguagem foi aplicado o subteste da 
Bayley III, que inclui habilidades de comunicação receptiva e expressiva. A aplicação e 
análise foram realizadas conforme as instruções do instrumento e que para os pré-
escolares nascidos prematuros até 24 meses a idade foi corrigida. Resultado: O 
desempenho dos grupos não diferiu no subteste de comunicação receptiva da Bayley 
III. Conclusão: Os pré-escolares pré-termo e a termo quando comparados os resultados 
do subteste de comunicação receptiva da Bayley III não apresentaram diferenças 
significativas de alteração entre os grupos. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Palavras-chave: Pré-termo, testes de linguagem, atraso da linguagem, Fator de Risco. 

TITLE: Receptive communication of preterm and term preschoolers during the second 

year of life 

Abstract 

Introduction: The language is made up of specific rules, so that the system can be 
understood by its speakers during communication. When we speak of receptive 
language we are within the scope of the child's understanding of the language to which 
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it was exposed. Receptive language involves intonation, context, melody. To assess the 
development of young children, we can use the Bayley III scale, which is divided into five 
areas: cognition, language, motor, adaptive behavior and socioemotional aspects. 
Objective: To compare the performance of preterm and full-term preschoolers in the 
receptive communication subtest of the Bayley III language scale. Methodology: The 
sample consisted of 36 pre-term preschoolers and 27 full-term preschoolers of both 
genders, aged between 18 and 36 months. To assess language development, the Bayley 
III subtest was applied, which includes receptive and expressive communication skills. 
The application and analysis were performed according to the instructions of the 
instrument and that for preschoolers born prematurely up to 24 months old age was 
corrected. Result: The groups' performance did not differ in the Bayley III receptive 
communication subtest. Conclusion: Pre-term and full-term preschoolers when 
comparing the results of the Bayley III receptive communication subtest did not show 

significant differences in alterations between groups.  
 

 
 

 
 
Keywords: Infant, Premature, Language Tests, Language Development, Risk Factors 

Introdução 

  
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece como sendo prematuros os 
nascimentos de bebês vivos com menos de 37 semanas gestacionais. Também de 
acordo com a OMS podemos classificar esses nascimentos em: prematuros tardios, 
quando os nascimentos desses bebês ocorrem entre 32 e 36 semanas gestacionais, 
prematuros quando o nascimento ocorre entre 28 e 31 semanas e prematuros extremo 
quando o nascimento ocorre antes de 28 semanas gestacionais (WHO, 2012; 2015). No 
Brasil cerca de 11,5% dos nascimentos que acontecem são prematuros e desses mais 
de 70% são prematuros tardios (DO CARMO LEAL et al., 2016). 
  
Para que o desenvolvimento infantil ocorra de maneira equilibrada o desenvolvimento 
da linguagem é essencial (MOUSINHO et al., 2008). A prematuridade pode influenciar 
negativamente na maturação do sistema auditivo central, e por consequência na 
aquisição da linguagem, tendo em vista que, nos primeiros meses de vida essa 
aquisição depende das apresentações linguísticas fornecidas pelo ambiente (RECHIA 
et al., 2016). Vale ressaltar também, que crianças prematuras quando avaliadas 
mostram um desempenho alterado, aquém do desejado, em linguagem e cognição 
(BÜHLER; LIMONGI; DINIZ, 2009). 
  
A linguagem é composta por regras especificas, para que o sistema possa ser entendido 
por seus falantes durante a comunicação, ou seja, para que o código falado seja 
decodificado por aquele que os escuta (SCHIRMER; FONTOURA; NUNES, 2004). O 
código deve está inserido em um contexto que tenha significado, só assim a 
compreensão será alcançada, e a criança precisa está exposta a contextos reais 
(JOHNSON et al., 2009). Quando falamos de linguagem receptiva estamos no âmbito 
da compreensão que a criança possui da linguagem a qual foi exposta, já a expressiva 
é a capacidade que o individuo tem de se comunicar oralmente. A linguagem receptiva 
envolve a entonação, contexto, melodia (MACEDO et al., 2006). 
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Para avaliação do desenvolvimento das crianças pequenas, podemos usar a escala 
Bayley III, que é internacionalmente conhecida e é considerada padrão ouro de 
avaliação, ela avalia crianças de 1 a 42 meses de vida, e é dividida em cinco áreas: 
cognição, linguagem, motor, comportamento adaptativo e aspectos socioemocionais 
(BAYLEY, 2017). 
 
No Brasil temos dificuldade em aplicar avaliações que possam permitir um estudo 
longitudinal, dificultando assim uma padronização de dados a serem analisados de 
maneira mais concreta e continua (PINTO, 2009). A tradução transcultural da Bayley III, 
por ser já usada por muitos países pode permitir uma maior facilidade de avaliação 
padrão, auxiliando assim em estudos comparativos.(MADASCHI et al., 2016). Como já 
mencionado a escala Bayley III é divida em várias áreas para avaliação, entretanto ela 
não apresenta uma pontuação global permitindo assim a análise de cada área, 
possibilitando a investigação da alteração ou não de áreas especificas como a 
linguagem receptiva (BAYLEY, 2017). 

 

 
 
Metodologia 

 
  
Aspectos éticos 
 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob 
números CAAE 84646318.3.0000.5292 e 97759718.4.0000.5292. Os pais assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os escolares assinaram o Termo de 
Assentimento após serem informados sobre a forma de coleta dos dados da pesquisa. 
 
Participantes 
 
Participaram do estudo pré-escolares nascidos prematuros e a termo atendidos em 
ambulatórios de puericultura do Departamento de Pediatria do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL). A seleção dos sujeitos foi realizada por consulta ao prontuário 
médico e considerados os seguintes aspectos para ambos os grupos: idade gestacional, 
peso ao nascer e tipo de parto. Para os pré-escolares nascidos prematuros, foram 
considerados também: quadro clínico (hemorragia intracraniana com graus I e II, sepse 
neonatal, displasia broncopulmonar) e tempo de internação em UTIN. 
 
Os critérios de inclusão de ambos os grupos foram: idade entre 18 e 36 meses de idade 
cronológica; ausência de síndromes ou alterações genéticas, sensoriais, neurológicas, 
auditivas ou visuais; e não ter realizado terapia fonoaudiológica. 
 
Os pais dos participantes selecionados inicialmente participaram individualmente de 
uma breve entrevista para obter informações do desenvolvimento geral do pré-escolar, 
histórico familiar de alteração de fala/linguagem, e fatores ambientais. Para 
caracterização do nível socioeconômico dos participantes foi utilizado o questionário do 
Critério Brasil (“Critério Brasil 2015 e atualização da distribuição de classes para 2016”, 
[s.d.]) e foi considerado o nível de escolaridade da mãe e classificação da família. Cada 
uma dessas variáveis foi agrupada em duas categorias diferentes para melhor 
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comparação dos resultados: a escolaridade materna foi categorizada em educação 
básica ou educação superior; e a classificação socioeconômica da família foi 
categorizada em “D-E ou C2” e “C1, B2 ou B1”. 
  
O grupo prematuro (GP) foi composto por 36 pré-escolares, sendo 18 (50% do sexo 
masculino) e grupo termo (GT) foi composto por 27 pré-escolares, sendo 19 (70,4% do 
sexo masculino). A caracterização dos grupos pode ser observada da Tabela 1. 
  
Instrumentos 
 
Para avaliar o desenvolvimento de linguagem foi aplicado o subteste da Bayley III 
(Bayley, 2017), que inclui habilidades de comunicação receptiva e expressiva. A 
aplicação e análise foram realizadas conforme as instruções do instrumento e que para 
os pré-escolares nascidos prematuros até 24 meses a idade foi corrigida. As variáveis 
“pontuação bruta” e “pontuação escalonada” foram consideradas para a análise dos 
resultados. 
 
Análise dos dados 
 
A análise estatística foi realizada no Software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 20 e o nível de significância adotado foi de 5%. Para caracterizar os 
grupos as variáveis numéricas foram descritas por meio da média, desvio-padrão e 
intervalo dos valores mínimo e máximo, enquanto para as variáveis categóricas foram 
utilizadas a frequência de distribuição e a percentagem equivalente. 
 
Para verificar a distribuição dos dados das variáveis de interesse foi realizado o teste de 
Kolgomorov-Smirnov e verificou-se que a distribuição dos dados não respeitava a 
normalidade, portanto as análises inferenciais foram realizados com testes não 
paramétricos. O teste de Mann-Whitney comparou o desempenho dos grupos no 
subteste de comunicação receptiva. 

 
  
  

 
 
Resultados e Discussões 

 
 
Justificativa para mudança de tema e objetivo do plano de trabalho 
 
Inicialmente, a coleta de dados estava prevista para ter início em agosto de 2019 com 
uma pausa entre dezembro e janeiro e a outra fase teria início em fevereiro de 2020. 
Entretanto, por se tratar de um projeto com ações coordenadas com a equipe da MEJC 
e o grupo de audição do nosso grupo de pesquisa tivemos um atraso para iniciar a 
coleta. Neste período nos dedicamos a aprofundar a pesquisa na literatura sobre o tema 
do estudo e os instrumentos de avaliação disponíveis. 
 
No início de 2020 realizamos treinamento e iniciamos o agendamento das avaliações, 
porém tivemos muitas faltas logo no início e já tivemos que suspender a coleta por tempo 
indeterminado devido à pandemia de COVID-19. 
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Durante o período de suspensão das atividades na UFRN mantivemos encontros 
mediados por tecnologia com as estudantes envolvidas neste projeto e a orientadora. 
Quinzenalmente todo o grupo se reunia com a orientadora para discutir artigos com 
temas relevantes ao projeto de pesquisa. 
 
Ao final do mês de maio, analisando a situação sanitária da cidade do Natal optamos 
por redefinir os temas de cada um dos planos de trabalho, adaptando as análises com 
os dados que dispúnhamos de relacionado ao projeto de pesquisa de uma dissertação 
de mestrado, cuja coleta foi acompanhada pelas estudantes do grupo. 
 
Portanto, enfatizamos que o grupo manteve-se ativo e cumpriu a proposta de iniciar os 
discentes em rotina de pesquisa científica, inclusive discutindo as constantes 
necessidades de adaptação e flexibilidade necessária para conduzir estudos que 
envolvem seres humanos. 
  
Resultados e discussão 
 
O desempenho dos grupos não diferiu no subteste de comunicação receptiva da Bayley 
III, os resultados podem ser analisados na Tabela 2. 
Este estudo comparou os grupos prematuros e termo pelo subteste de comunicação 
receptiva da Bayley III, nele não foram encontrados diferenças significativas de 
desempenho dos grupos avaliados. O que nos inferiu verificar, que a escala não foi 
sensível para diferenciar os grupos comparados. A literatura nos mostra que a 
prematuridade gera uma maior propensão de atrasos no desenvolvimento motor, 
linguístico e cognitivo (SPITTLE et al., 2012), o que não foi verificado no nosso estudo. 
 
Já em outro estudo divulgado na literatura os resultados entre a comparação desses 
grupos se mostram com alterações significativas, principalmente quando relacionados 
com a cognição (PLUTARCO VIANA et al., 2014). Como a faixa etária dos estudos são 
um pouco diferentes, e a amostra do presente estudo contou com crianças mais novas 
essa não distinção ou não alteração nos resultados pode levantar algumas hipóteses a 
serem analisada como: a faixa etária na qual essas crianças foram avaliadas ainda não 
sofrem influências do desenvolvimento, ou pelo fato de a linguagem receptiva não ser 
afetada na mesmo proporção que a expressiva nessa idade, ou a sensibilidade da 
escala por ainda não possuir uma validação e adaptação dos padrões típicos e 
específicos da população. 
  
A literatura também possui evidencia concomitante com a encontrada no nosso estudo 
(CAPOBIANCO; CERNIGLIA, 2017). Embora tenhamos um conflito de resultados 
quando analisamos a literatura, as crianças mostraram uma diferença de 
desenvolvimento quando avaliadas com uma idade mais avançada (CAPOBIANCO; 
CERNIGLIA, 2017; PLUTARCO VIANA et al., 2014). 
 
A linguagem receptiva mostra-se com desenvolvimento distinto da expressiva, o que 
contempla a possibilidade, dela isoladamente não sofrer alteração em relação ao seu 
desenvolvimento. A linguagem receptiva se mostra mais dependente da cognição 
(PLUTARCO VIANA et al., 2014). Permitindo-nos inferir que ela sofre menos influência 
das individualidades linguísticas. 
  
Devido à escala não possuir validação no Brasil, nos leva a hipótese de sua falta de 
sensibilidade, pois a mesma não considera características típicas e padrões específicos 
de linguagem, e também podemos relatar que o país possui muitas variedades 
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linguísticas o que pode ainda dificultar todo esse processo de validação. Um estudo 
realizou uma validação, onde foram avaliadas apenas crianças de uma região específica 
do País, e seus índices não foram especificados, e não são considerados na versão 
comercializada atualmente no Brasil. O que nos permite entender, que um estudo com 
uma amostra maior se faz necessário, para que se possa ter participantes das diversas 
regiões do Brasil, onde deverá se considerar e respeitar as variedades linguísticas para 
que possa-se estabelecer valores reais para uma avaliação infantil mais significativa. 
(MADASCHI et al., 2016). 
 
É importante ressaltar que apesar de não encontramos alterações na presente 
pesquisa, a mesma possui algumas restrições, na qual se podem encontrar alguns 
vieses, como a situação de vulnerabilidade socioeconômica da maior parte da amostra, 
mais 70% da população avaliada está classificada no nível D-E e C2(“Critério Brasil 
2015 e atualização da distribuição de classes para 2016”, [s.d.]), a escolaridade 
materna, onde mais de 90% das mães da amostra possuem o nível de escolaridade 
básico e os bebes avaliados são de uma população restrita de uma cidade do Nordeste 
brasileiro, podendo então esses fatores influenciar nos resultados obtidos. 
 
Entretanto, a pesquisa pode colaborar com os resultados para novos estudos, com uma 
amostra maior, mais diversificada culturalmente, e com outras situações 
socioeconômicas, para que possa se gerar dados mais reais para uma população 

geral.  
  

 
 
Conclusão 

 
  
Pode-se concluir com a análise dos dados, que os pré-escolares nascidos prematuros 
e os pré-escolares a termo quando comparados no subteste de comunicação receptiva 
da Escala de Desenvolvimento Bayley III, não apresentaram alterações significativas. A 
Escala Bayley III é considerada padrão outro de avalição, então nos permitindo inferir 
que a prematuridade não tem interferência relevante no desenvolvimento da linguagem 

receptiva de crianças pré-termos.  
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Anexos 

 

 
Tabela 1. Caracterização dos grupos prematuros e nascidos a termo 
 

 
Tabela 2. Comparação do desempenho (pontuação) dos grupos no subteste de 
comunicação receptiva da Bayley III. 
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TÍTULO: PRODUÇAO, VALIDAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM VÍDEO SOBRE AS 

PRÁTICAS CORPORAIS NA NATUREZA: UMA COMPREENSÃO 

FENOMENOLÓGICA 

Resumo 

 
O corpo é o centro a experiência humana, portanto é criador de sensações, sentimentos 
e sentidos polimorfos. O presente estudo se baseia nas concepções fenomenológicas 
de Merleau-Ponty (1956-1959) sobre corpo e natureza, agregando a essa correlação os 
estudos da ecologia corporal que é, acima de tudo, uma atitude ética, uma maneira de 
ser e de existir do corpo pela e para a natureza. Assim, utilizando os recursos 
imagéticos, a pesquisa objetiva a produção, validação e avaliação de um vídeo 
educativo sobre oe esportes da natureza e a ecologia corporal como conhecimento 
sociocultural no campo da Educação Física. 
 
 
Palavras-chave: Corpo; Ecologia corporal; Validação; Vídeo 

TITLE: PRODUCTION, VALIDATION AND EVALUATION OF A VIDEO ABOUT 

SPORTS NATURE: A PHENOMENOLOGICAL UNDERSTANDING 

Abstract 

 
The body is the center of human experience, so it creates sensations, feelings and 
polymorphic feelings. The present study is based on Merleau-Ponty's (1956-1959) 
phenomenological conceptions about body and nature, adding to this correlation the 
studies of body ecology which is an attitude, a way of being and existing of the body by 
and for nature. Thus, using imagery resources, the research aims at producing, 
validating and evaluating an educational video on body practices in nature and body 
ecology as sociocultural knowledge in the field of Physical Education. 
 
 
Keywords: Body; Body ecology; Validation; Video 

Introdução 

No Grupo de Pesquisa Estesia – Corpo, Fenomenologia e Movimento e o Laboratório 
VER tem-se desenvolvido pesquisas que enfocam a análise de filmes cinematográficos 
como forma de visibilidade do corpo e da cultura de movimento (LIMA NETO; 
NOBREGA, 2014). E como o próprio nome do grupo implica, a perspectiva de corpo e 
movimento a qual o grupo, e o trabalho aqui apresentado, se baseiam são nas 
concepções fenomenológicas do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). 
Nessa abordagem, o corpo é o centro da experiência humana. De acordo com Nóbrega 
(2015), é no corpo próprio, nesse que se distingue entre o "meu" e o "não-meu", que 
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nos relacionamos conosco, com o mundo e com o outro. Assim, a experiência do corpo 
é criadora de sensações, sentimentos e sentidos polimorfos. Como também nos diz 
Silva: 
É o próprio corpo criando significações na sua relação primordial com o mundo. Nossos 
costumes, nossa língua, nossas crenças, a forma como nos comunicamos (verbalmente 
ou não), nossa linguagem corporal, todo nosso repertório funda-se a partir da relação e 
das experiências de nosso corpo com o mundo, com o outro e com nós mesmos. 
(SILVA, 2015, p. 79) 
No que diz respeito ao mundo, entende-se como tudo aquilo que não pertence ao “meu” 
corpo, ou seja, outros corpos, objetos, a natureza, o mundo. Merleau-Ponty considera 
que é dessas relações com esses elementos que surgem as experiências corporais, isto 
é, o movimento, o gesto, a fala, o olhar e o sentir sendo assim, a forma como nos 
reafirmamos a nós mesmos, a natureza. 
Merleau-Ponty, em sua tese, articula esta concepção de corpo ao conceito de natureza, 
justamente por não dissociar um do outro, afirmando que “ser corpo é estar atado a um 
certo mundo, a uma certa natureza” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.205 
), Em seus estudos no College de France entre 1956 a 1959, pois, afirma ainda, que a 
natureza “não está inteiramente diante de nós. É o nosso solo, não aquilo que está 
diante, mas o que nos sustenta" (1995, p. 4).”. Ou seja, co-relação entre o corpo e 
natureza, mundo. 
Complementando as ideias de Merleau-Ponty sobre natureza, têm-se os estudos de 
Bernard Andrieu (2010) sobre a ecologia corporal as quais consideram essa relação 
homem, natureza e sociedade importante para o desenvolvimento do ser já que temos 
responsabilidades cotidianas as quais se ligam também a uma consciência corporal 
através da reflexão sobre nossos gestos e suas consequências na natureza. Acerca do 
conceito de ecologia corporal, o autor traz à tona a ideia sobre “uma prática de si a qual 
se ocupa do cuidado dos outros por meio das escolhas de vida” (ANDRIEU, 2010, p. 6). 
É nessa construção do espaço e de si mesmo que os esportes da natureza vão se 
transformando em variados contextos desde espaços para lazer como para a promoção 
à saúde, preservação da natureza, etc. 
Portanto, a partir desse contexto apresentado, o atual plano de trabalho apresenta como 
objetivo principal a produção, validação e avaliação de um vídeo educativo sobre as 
esportes natureza e a ecologia corporal como conhecimento sociocultural no campo da 
Educação Física. 
Essa temática de pesquisa dos esportes na natureza insere-se no campo dos estudos 
sociofilosóficos da Educação Física, em particular no domínio das práticas corporais, 
corpo e natureza, percepção do corpo e ecologia corporal, a qual nos apresenta 
horizontes importantes para ir além do conceito de corpo como substância, vitalismo ou 
finalismo, a fim de propor um conceito ecológico do corpo (NÓBREGA, 2014). 
 
Metodologia 

 
 
Um ponto importante a ser explicitado é o fato de tratar o plano de trabalho aqui relatado 
como apenas uma parte de uma pesquisa que vem sendo realizada e possui um 
contexto mais amplo. Isto é, a pesquisa possui uma temática central a qual se ligam 
vários eixos de estudos e atividades relacionadas ao Grupo de pesquisa Estesia, 
resultando em vários produtos e instrumentos para pesquisas futuras. Sendo assim é 
válido salientar um pouco dos passos dados que nortearem a pesquisa até aqui. 
 
Em 2016 iniciou-se o projeto intitulado “FILMAGEM, ANÁLISE DE MOVIMENTO E 
AUTO CONFRONTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA VIVIDA NAS PRÁTICAS CORPORAIS: 
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um dispositivo metodológico para pesquisas sobre o corpo estesiológico e a experiência 
emersiva” a qual intencionou articular as experiências do corpo durante as práticas 
corporais com o uso dos recursos imagéticos e que perdura até o plano de trabalho 
encerrado na primeira metade de 2020. 
 
Entre 2016 e 2017 realiza-se os primeiros ateliês para análise de movimento a partir das 
imagens em primeira pessoa, através do uso de uma GoPro acopladas ao corpo dos 
participantes, e em terceira pessoa, através da câmera panorâmica, nas práticas 
corporais da Dança e do Teakwondo – práticas estas foram escolhidas pela proximidade 
com os membros do Grupo – fundamentado principalmente nos estudos sobre a 
aprendizagem do corpo e de seus gestos nas artes do circo do pesquisador francês 
Bernard Andrieu, 2015. 
 
Além disso, ressalta-se os momento da autoconfrontação, isto é, técnica que propõe ao 
sujeito “encarar seu relato, suas ações, confrontando a si mesmo” (SILVA, 2020). 
Vivenciados principalmente nos ateliês, nos estudos realizados, pelo então doutorando 
do grupo, Luiz Arthur Nunes e pela pesquisa da Cartografia da Dança em Natal, ambas 
sob orientação da Profª Petrucia da Nóbrega. 
 
Dessa forma, em 2018, agrega-se o conhecimento adquirido dessas experiências em 
primeira pessoa (autoconfrontação), os ateliês, às análises e decoupagens das imagens 
dos esportes e práticas corporais, através da elaboração e utilização do “Roteiro para 
Análise de Movimento das Práticas Corporais”, pela Profª. Petrucia da Nóbrega 
(FILMAGEM, ANÁLISE DE MOVIMENTO E AUTO-CONFRONTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA VIVIDA NAS PRÁTICAS CORPORAIS: UM DISPOSITIVO 
METODOLÓGICO PARA AS PESQUISAS SOBRE O CORPO ESTESIOLÓGICO E A 
EXPERIÊNCIA EMERSIVA. Projeto de Pesquisa. Pró-Reitoria de Pesquisa, UFRN, 
2016). 
 
Já no ano de 2019, numa nova etapa da pesquisa aconteceu, cujo conhecimentos e 
experiências adquiridas nos anos anteriores orientaram novas análises de movimentos 
que vão além da UFRN. O estudo então, adentrou-se no universo dos Esportes 
Naúticos, em especial, o Kite e Windsurf e os esportes da natureza 
 
Todas as etapas aqui supracitadas se utilizaram do recurso imagético, de vídeos das 
práticas, das entrevistas com os sujeitos. Motivo este que levou a abrir os caminhos não 
apenas para a temática do atual plano de trabalho, mas para os percursos 
metodológicos e os próximos passos do projeto. 
 
Á vista disso, o plano de trabalho atual, relativo ao segundo semestres de 2019 e o 
primeiro semestre de 2020, é tratado como uma pesquisa de campo qualitativa de cunho 
fenomenológico, na qual busca relacionar os aspectos do corpo, da natureza e da 
ecologia corporal, junto aos praticantes de Kite e Windsurf, através da elaboração, 
validação de um vídeo educativo que ilustre a temática e torne um instrumento para a 
área da Educação Física. 
 
Na continuidade da pesquisa, intenciona-se realizar a validação de um vídeo educativo 
como instrumento a ser avaliado por especialistas da área de Educação Física, 
especialistas na área de audiovisual e/ou comunicação quanto ao conteúdo, forma e 
contribuição científica, cultural e educativa; bem como os sujeitos participantes da 
pesquisa, além de estudantes e profissionais do curso de Educação Física. 
 
A validação de tecnologias educacionais é caracterizada como uma pesquisa de 
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desenvolvimento metodológico e pode ser entendida como uma estratégia que, 
mediante os conhecimentos disponíveis, pretende elaborar uma nova intervenção ou 
melhorar uma intervenção já existente, ou ainda elaborar ou melhorar um instrumento, 
um dispositivo ou um método de medição (CONTANDRIOPOULOS, 1997). 
 
Assim, a pesquisa atual tem seu foco, principalmente, no desenvolvimento, validação, 
avaliação e aperfeiçoamento de instrumentos e de estratégias metodológicas; visa 
construir um instrumento confiável, preciso e utilizável, que pode ser aplicado por outros 
pesquisadores (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Dessa forma, o procedimento que 
não aconteceu, fora idealizado para ser feito em três etapas (BARBOSA; BEZERRA, 
2011; PORTUGAL, 2011): 
 
Com base no roteiro especificado acima, a qual já fora trabalhado em outras pesquisa 
do grupo, juntando os vídeos e entrevistas (material de análise) feitas no campo de 
pesquisa relativos aos esportes da natureza, e os referências teóricos da temática, têm-
se início a primeira etapa:  a elaboração do vídeo educativo com base no material 
coletado. 
 
O segundo passo visa a validação propriamente dito, do vídeo, por especialistas da área 
da Educação Física - em torno de vinte profissionais a serem escolhidos posteriormente 
– avaliando quanto à forma, o conteúdo e a contribuição do material para a área. Assim 
como, acontecerá a avaliação do vídeo por profissionais com expertise na área de 
audiovisual - em torno de três profissionais que atuam nas áreas de audiovisual e/ ou 
comunicação – sendo da UFRN ou de outras Instituições para avaliarem a parte técnica 
do vídeo. Para a avaliação o vídeo será enviado a cada um desses profissionais e 
solicitado parecer por escrito. 
 
Concomitante também acontecerá a avaliação do vídeo pelos sujeitos participantes da 
pesquisa, estudantes e profissionais da área da Educação Física, realização de uma 
jornada para exibição e apreciação do vídeo). Avaliação acontecerá de forma escrita, 
onde os espectadores colocarão suas impressões do vídeo e também em forma de 
debates após 
 
Resultados e Discussões 

 
Por motivos de falta de organização de tempo, o estudo não foi concluído para 
apresentar resultados e conclusões mais precisas. Por ser uma pesquisa de campo é 
um estudo que requer tempo para sua realização, entretanto a temática existente na 
idealização deste plano de trabalho devem ser levadas em consideração e serão 
discutida nesta seção do presente artigo. 
É importante salientar que os estudos de validação de tecnologias educacionais, tais 
quais jogos, cartilhas e manuais e, principalmente, vídeos, têm ganhado notoriedade no 
campo da Educação Física em geral, além de estarem sendo aperfeiçoados e utilizados 
para aplicação em estratégias de ensino-aprendizagem, na área da Educação Física 
escolar, por exemplo. 
Contudo, neste trabalho o recurso imagético, não é apenas uma estratégia de ensino-
aprendizagem. É para a área sociofilosófica, um meio de divulgação, de comunicação, 
um instrumento didático que amplia os espaços acadêmicos e aproxima a sociedade da 
pesquisa. Já que o vídeo representa uma forma multilinguística, por meio de códigos e 
significações, predominantemente audiovisuais, próxima da sensibilidade e da prática 
do homem urbano (MORAN,1995). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2713 

 

É, então, no processo de validação, isto é, na avaliação por diferentes olhares e 
subjetividades que o vídeo terá a característica comunicação com todos do meio 
acadêmico ou não. E, para tanto, o vídeo precisa ter alguns critérios, segundo Vassoler, 
2016: 
“deve-se primar pela interatividade em conteúdos educativos, necessária para criar um 
ambiente de conversa com o espectador e, assim, atraí-lo à reflexão do assunto 
abordado”. (VASSOLER, 2016, p.23) 
Além disso, o recurso imagético nesta pesquisa visa ilustrar os diálogos, as reflexões 
encontradas nas práticas dos esportes da natureza, das reflexões entre o corpo, a 
natureza e a ecologia corporal, reproduzindo os gestos, as expressões do corpo que 
fala, que sente enquanto contam suas experiências. 
Assim, a relação corpo-natureza, como já evidenciado, tende à uma educação do 
sensível, isto é, a experiência corporal como a expressividade da nossa existência 
individual e coletiva, pois é uma relação do eu com meu próprio corpo (que sou eu) e a 
relação do eu com os demais, sejam eles objetos ou também sujeitos. 
A Educação Física possui como conteúdo o centro da experiência humana: o corpo e o 
movimento. Logo, o olhar sensível ao corpo, compreendendo como sujeito da ação traz, 
como nos afirma Melo: 
A necessidade de um diálogo das pessoas com seu próprio corpo, instigando-as a 
vivenciarem movimentos até então ausentes na própria educação física, tendo nas 
sensações dos movimentos o marco referencial para o despertar do corpo e a própria 
tomada da consciência corporal. (MELO, 2014, p.79). 
Com isso, podemos pensar em instrumentos didáticos que contribuam e atribuam 
sentidos e significados ao corpo, não apenas daqueles sujeitos da pesquisa, mas dos 
espectadores, tornando a relação corpo-natureza uma educação uma partilha de 
(auto)conhecimentos e afetos. Essa partilha é um importante aspecto na construção do 
ser, pois “ao reunirem-se para vivenciar ou apreciar determinada prática corporal, 
contribuem com a construção do espaço social” (MENDES, NOBREGA, 2009), como 
também demonstram os estudos de Soares (2001, 2007), entre outros. 
 
Conclusão 

 
Os estudos do lazer na educação física já refletem sobre o corpo em contato da 
natureza. Agregar o conceito de ecologia corporal à educação física, aos esportes da 
natureza, ao corpo e ao lazer amplia os horizontes a se pensar numa educação 
ecológica, despertar corporal e a emergência de uma nova sensibilidade capaz de 
renovar nosso esquema corporal e nossos modos de ação no mundo (ANDRIEU, et al, 
2017) 
A pesquisa irá contribuir para os estudos sociofilosóficos da Educação Física, 
ampliando-se as estratégias metodológicas para a compreensão do corpo em 
movimento, das práticas de esporte e lazer em nossa região, da percepção subjetiva do 
corpo e da ecologia corporal. A produção, validação e avalição de um vídeo educativo 
sobre as práticas corporais na natureza apresenta-se como um instrumento didático e 
tecnológico que propícia a difusão e crítica do conhecimento científico. 
Essa estratégia apresenta-se como uma inovação no campo dos estudos 
sociofilosóficos, culturais e educativos da Educação Física, área ligada à saúde e à 
educação, com seus benefícios para a educação, o lazer e a ecologia corporal como 
práticas que contribuem para o bem estar dos sujeitos na sociedade contemporânea, 
em termos de ludicidade, relaxamento psicofísico, equilíbrio corpo e mente, 
autoconhecimento, interação social e afetiva, entre outros benéficos das práticas 
corporais na natureza. 
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Portanto, o vídeo educativo irá contribuir ainda para a difusão do conhecimento com 
qualidade para os praticantes de esportes na natureza, para estudantes e profissionais 
da Educação Física e áreas afins e para a população em geral interessada em lazer e 
cultura de movimento. 
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TÍTULO: Autocuidado de usuários com Doenças Crônicas não Transmissíveis na 

Atenção Primária à Saúde. 

Resumo 

 
O perfil epidemiológico da sociedade atual, passa por mudanças relacionadas à 
transição demográfica. À medida que os padrões de morbimortalidade se modificam e 
ocorre um aumento na expectativa de vida, observa-se um incremento das doenças 
crônicas. O autocuidado, por sua vez, é a forma como a população estabelece e mantém 
sua própria saúde, e como previne e lida com as doenças. Este estudo objetiva verificar 
como os usuários da Atenção Primária à Saúde percebem o autocuidado relacionado 
às doenças crônicas não transmissíveis. Estudo descritivo e exploratório com 
abordagem quantitativa, realizado com usuários adultos e idosos cadastrados em uma 
Unidade de Saúde da Família no município de Natal, Rio Grande do Norte. Utilizou-se 
um instrumento validado aplicado por meio de entrevista. A pesquisa encontra-se em 
curso, apresenta resultados parciais de um total de 80 usuários entrevistados. 
Observou-se que 87,5% dos participantes é do gênero feminino, possui ensino 
fundamental incompleto, com renda média de um salário mínimo, independentes para 
realizar as atividades básicas e instrumentais de vida diária. Com relação às ações de 
autocuidado, a maioria apresenta um grau de autocuidado classificado como bom. 
Conclui-se que as ações de autocuidado em saúde, contribuem para a manutenção da 
saúde, e favorece a sua continuidade. Observa-se a necessidade de intervenções 
multidisciplinares contínuas para melhoria no processo de autocuidado. 
 
 
Palavras-chave: Autocuidado; Atenção Primária à Saúde; Doença Crônica; Saúde 

Pública. 

TITLE: Self-care of users with chronic diseases not transmissible in primary health care 

Abstract 

 
The epidemiological profile of today's society is undergoing changes, related to the 
demographic transition. As the patterns of morbidity and mortality change and there is 
an increase in life expectancy, an increase in chronic diseases is observed. Self-care, in 
turn, is a form of population, and maintains its own health, and how it prevents and deals 
with diseases. This study aims to verify how Primary Health Care users perceive self-
care related to chronic non-communicable diseases. Descriptive and exploratory study 
with a quantitative approach, conducted with adult and elderly users registered in a 
Family Health Unit in the city of Natal, Rio Grande do Norte. An instrument validated by 
means of an interview was used. The survey is ongoing, with partial results from a total 
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of 80 users interviewed. It was observed that 87.5% of the participants are female, have 
incomplete elementary education, with an average income of one minimum wage, 
independent to perform basic and instrumental activities of daily living. Regarding self-
care actions, most have a degree of self-care classified as good. Conclude that self-care 
actions in health, contribute to the maintenance of health and favor its continuity. There 
is a need for continuous multidisciplinary interventions to improve the self-care process. 
 
 
Keywords: Self Care; Primary Health Care; Chronic disease; Public Health. 

Introdução 

O final do Século XX, é caracterizado por mudanças que ocasionaram alterações nos 
padrões de vida da população, mudanças tais como, as relacionadas aos aspectos 
demográficos e epidemiológicos. Nesse contexto, alguns fatores foram determinantes 
para as modificações ocorridas na estrutura etária da população, como o 
envelhecimento e o aumento da expectativa de vida, acompanhados pelas alterações 
mudanças relacionadas ao perfil de morbimortalidade. (IBGE, 2015; BRASIL, 2019). 
Assim, o processo de transição demográfica brasileiro acompanha o aumento da 
expectativa de vida e da população idosa seja cada vez mais prevalente para os 
próximos 50 anos, e paralelamente, um aumento da prevalência das Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT) (BOCCOLINI; CAMARGO, 2016). 
As DCNT são definidas como um conjunto de doenças de causas multifatoriais e 
representam 72% das causas de mortes no Brasil. As principais representantes são as 
doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes mellitus e neoplasias, e o aumento de 
sua incidência e prevalência relacionam-se diretamente com a transição nutricional, 
sedentarismo, e com o envelhecimento da população (WHO, 2018; BRASIL, 2019; 
MALTA et al., 2019). 
Contudo, apesar do aumento desses indicadores, sabe-se que a maioria dessas mortes 
são evitáveis, conforme reforça o relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS, 
2015). Para Malta et al., (2015), a incidência das DCNT têm influência das condições de 
vida, das desigualdades sociais, não sendo resultado apenas do estilo de vida. 
No âmbito da assistência à saúde, entender essas condições permite-nos conhecê-las 
melhor e, prevenir os possíveis agravos através de estratégias de saúde (MENDES, 
2018). Nesse sentido, em 2013, o Ministério da Saúde elaborou o documento “Diretrizes 
para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas 
linhas de cuidado prioritárias”, com o intuito de estabelecer diretrizes operacionais 
relacionadas à assistência à saúde e o autocuidado das pessoas com DCNT. 
De acordo com Ministério da Saúde (2013), o autocuidado é a forma que contribui para 
estilos e práticas de vida mais saudáveis, bem como a adesão ao tratamento, não 
dependendo somente de uma determinação profissional, mas de uma escolha do 
usuário sobre seu estado de saúde e suas práticas. 
Mendes (2012), define o conceito de autocuidado apoiado, como àquele cujo objetivo é 
de preparar e empoderar as pessoas para autogerenciar sua saúde. Esse conceito 
fundamenta-se na utilização da cooperação entre a equipe de saúde e os usuários para 
que, a partir de programas, exerçam o aconselhamento, a educação e outros aspectos 
que contribuam para o controle das doenças. 
Tendo em vista o aumento das DCNT, no Brasil, foi elaborado um plano de ações 
estratégicas, visando promover o desenvolvimento e a implementação de políticas 
públicas para prevenção, controle e cuidado dessas doenças e seus fatores de risco 
(BRASIL, 2013). Nessa perspectiva, o nível da Atenção Primária à Saúde (APS), tem 
funções primordiais para o desenvolvimento dos cuidados primários de saúde, dispondo 
de atendimento amplo e baseado na comunidade, visando incluir uma assistência desde 
a promoção da saúde e prevenção até o controle das doenças crônicas (BRASIL, 2019). 
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Soma-se ao que foi exposto que as pessoas com doenças crônicas representam um 
grupo com altas taxas de morbimortalidade, além de serem população de risco para 
complicações graves de doenças como a atual COVID-19. Portanto, observa-se a 
necessidade do controle e estudo dessas doenças, levando-se em consideração seus 
impactos na população e nos sistemas de saúde (OPAS, 2020). 
Com esse entendimento, objetiva-se verificar como os usuários atendidos na Atenção 
Primária à Saúde percebem o autocuidado relacionado às Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis. 
 
Metodologia 

 
Estudo do tipo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa. O local de 
realização, foi o bairro de Felipe Camarão, - área adscrita da Unidade Saúde da Família-
II de Felipe Camarão (USF-II), zona oeste, do município de Natal, Rio Grande do Norte. 
A escolha do local da pesquisa justifica-se por ser um bairro de grande índice 
populacional, em torno de 110 mil habitantes. e com 44 anos de existência, cuja 
população adulta, em sua fase reprodutiva, já apresenta um índice de idade acima de 
60 anos, além de fatores como baixa escolaridade e renda. 
Para definição da amostra, aplicou-se a fórmula do dimensionamento amostral 
(BARBETA, 2003), com um intervalo de confiança de 95% e, de acordo com os cálculos 
realizados, para uma população de 1.158 usuários cadastrados na USF com DCNT, 
chegou-se a uma amostra total de 289. 
A amostra foi do tipo intencional, incluiu todos os indivíduos acometidos por DCNT, 
cadastrados na Unidade, maior de 18 anos em que, ele ou o responsável, tivessem 
condições cognitivas para manter diálogo e articular ideias, ou seja, boas condições 
físicas e mentais para participar. 
Realizou-se o arrolamento dos sujeitos junto aos usuários que aguardavam atendimento 
na sala de espera da Unidade de Saúde, com apoio dos profissionais de saúde do 
horário; a priori, todos os usuários com DCNT, foram listados, em seguida, convidados 
a participarem, e em alguns momentos, entrevistados durante a visita domiciliar em 
companhia de um profissional de saúde. 
Aplicou-se um formulário elaborado e testado anteriormente por Santos (2016), baseado 
na proposta de Mendes (2012), orientado pelas diretrizes e normas do Ministério da 
Saúde (BRASIL, 2013) no que diz respeito a atenção de usuários com DCNT na atenção 
primária de saúde e, associado à teoria de enfermagem geral do déficit do autocuidado 
(OREM, 2001). 
As questões versam sobre as ações de autocuidado relacionadas às DCNT, além de 
questões sobre os fatores de risco comuns às DCNT – tabagismo, inatividade física, 
alimentação não saudável e uso de álcool (BRASIL, 2018). Também incluiu, questões 
abertas para identificação da percepção dos indivíduos a respeito do seu autocuidado. 
Os dados coletados para identificar o perfil de autocuidado foram compilados tabulados 
e organizados no Microsoft Excel. Após o tratamento desses dados, foram analisados 
no programa Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 20.0, utilizou-se de 
estatística descritiva, com frequências relativas e absolutas, e apresentação em tabelas. 
Os resultados referentes às questões abertas sobre o autocuidado, em cada dimensão 
(Padrão de sono e repouso; Exercícios físicos; Vícios; Padrões nutricionais; Estilo de 
vida; Ansiedade; Depressão; Comportamento emocional; higiene pessoal e 
vestimentas; eliminações; deambulação e administração de medicamentos), foram 
categorizadas, conforme as respostas dadas para cada pergunta, indicando as duas 
categorias indicativas de autocuidado: o autocuidado correto ou incorreto. 
Após a categorização dos dados descritivos, calculou-se o índice de autocuidado (em 
porcentagem) para cada usuário entrevistado, dividindo-se o número de respostas que 
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indicam autocuidado correto pelo número total de questões aplicadas (31) e multiplicado 
por 100. Esse teste comprobatório, foi baseado em Lima e Araújo (2005), o qual define 
o grau de respostas como: péssimo grau de autocuidado, quando ele realiza de 0 a 20% 
das ações de autocuidado citadas; como ruim àqueles que realizam acima de 20% até 
40%; como, regular àqueles que realizam acima de 40% até 60%; como bom àqueles 
que realizam acima de 60% até 80%, e como ótimo, àqueles que realizam acima de 
80%. 
A pesquisa seguiu os preceitos éticos da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde e recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer de 
número 3.002.347 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 
94030518.5.0000.5 
 
Resultados e Discussões 

 
Devido ao momento da pandemia de COVID-19, a finalização da pesquisa ainda não 
ocorreu, e da amostra (n=289), foram entrevistados um total de 80 usuários com DCNT. 
Conforme os resultados apresentados na Tabela 1, no que se refere às variáveis 
sociodemográficas dos usuários, a maioria autodeclaram-se pardos (53,8%), são 
casados (38,8%), do gênero feminino (87,5%), com religião católica (62,5%), tendo 
como profissão empregada doméstica ou diarista (25,0%), escolaridade ensino 
fundamental incompleto (62,6%) e renda igual a um salário mínimo (51,3%). 
Esses resultados identificam, a princípio, a importância que têm as redes de atenção à 
saúde, no acompanhamento das DCNT. É necessário analisar-se com cuidado o perfil 
sociodemográfico das pessoas mais afetadas por essas doenças, para compreender as 
condições de vida desses usuários, com vistas a estratificar e organizar a forma como 
a atenção desses usuários será oferecida. 
TABELA 1 - ANEXO 
Em estudo recente com 100 idosos que possuíam DCNT, (MOTA et al., 2020), 
observou-se que 65% eram do sexo feminino, o que estima-se tratar de uma questão 
de gênero o fato das mulheres procurarem mais os serviços de saúde. Além disso, 32% 
se declararam alfabetizados. Outro estudo, (ULBRICH et al., 2017) aborda que as ações 
para o autocuidado apoiado na atenção primária, em relação à hipertensão arterial, 
demonstram que o perfil sociodemográfico e econômico dos participantes caracterizou-
se pelo predomínio de mulheres (76,2%), com média de 53 anos, com menos de oito 
anos de escolaridade (65,1%) e renda familiar de até 1 salário mínimo (57,3%). 
Resultados semelhantes, foram encontrados no estudo de Sato et al., (2017) e Borges 
et al., (2019), os quais demonstraram, existir uma prevalência das DCNT no grupo 
feminino e nos grupos com menor escolaridade. Este indicador social pode estar 
associado ao fato de que o baixo nível de conhecimento das doenças e de seus fatores 
de risco prejudicam a prevenção das DCNT. Além disso a baixa escolaridade pode 
representar uma realidade referente ao analfabetismo nos países em desenvolvimento 
como o Brasil, principalmente, porque em geral, os idosos de hoje viveram a infância 
em uma época em que o ensino não era prioridade. 
No que refere-se ao estado civil, Boggio et al., (2015), em seu estudo com 401 idosos e 
com o objetivo de verificar o grau de independência funcional de idosos e correlacioná-
lo ao grau de independência funcional com as variáveis socioeconômicas e de saúde, 
constatou-se que 38,7% dos sujeitos eram casados. Corroborando com esse estudo em 
que, que 38,8% dos participantes são casados. 
Na Tabela 2, no que concerne às características de autocuidado desses usuários, a 
maioria dos entrevistados referiram que não praticavam esportes (81,3%), não 
possuíam nenhum vício (53,8%), conseguem preparar o alimento sozinho (80,6%), não 
fazem uso de dieta apropriada (54,2%), não possuem dificuldade na mastigação e 
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deglutição (90,3%) e são dependentes para o preparo dos alimentos (83,8%). A maior 
parte dos entrevistados, ainda, relataram que recebem visita de familiares (72,6%), 
recebem visita de amigos (82,5%), não possuem vida sexual ativa (58,7%), sofrem de 
ansiedade (61,3%), mas todos os entrevistados não possuíam dependência para 
higiene corporal. 
Quanto a dependência para higiene oral, a maioria (93,8%) afirmou serem 
independentes, não possuírem dependência para vestir-se (98,8%), não possuem 
dependência para eliminações vesicais e intestinais (100%) e não possuem 
dependência para deambular (96,3%) e para administrar seus medicamentos (97,5%). 
TABELA 2 - ANEXO 
Sobre o envelhecimento saudável, de acordo com a OMS(2015) , a capacidade 
funcional é definida como sendo a combinação de indivíduos e seus ambientes e a 
interação entre eles, definidos também como atributos relacionados à saúde, por 
motivarem as pessoas serem e valorizarem o que fazem (OMS, 2015). Nesse mesmo 
sentido, um estudo (MOREIRA et al., 2020) abordou a capacidade funcional como o 
potencial que os idosos apresentam para decidirem e atuarem em suas vidas de forma 
independente, no seu dia a dia. Já a incapacidade funcional está relacionada à 
dificuldade ou necessidade de ajuda para o indivíduo executar tarefas diariamente. 
Pode-se avaliar a capacidade funcional por dois aspectos: referente às atividades 
básicas da vida diária (ABVD), as quais estão ligadas ao autocuidado, tais como banhar-
se, vestir-se, alimentar-se, ser continente; e às atividades instrumentais da vida diária 
(AIVD), que estão relacionadas às ações que exigem mais complexidade, como a 
participação social, que engloba o ato de fazer compras, usar o telefone, dirigir e usar 
meios de transporte coletivo (PINTO et al., 2016). 
Com relação à prática de esporte, o estudo de Boggio et al., (2015) apud Nelson et al., 
(2007), evidenciou que a prática esportiva proporciona um comportamento ativo para os 
idosos, resultando em aumento da massa muscular e da capacidade aeróbica, 
prevenção de diabetes tipo II, de doença coronariana e de hipertensão arterial. Além 
disso, há a diminuição da ansiedade e do estresse, a melhora da autoestima e do humor 
e, consequentemente, a qualidade de vida. 
Ainda nesse estudo, junto a pessoas com DCNT, os autores afirmaram ter sido possível 
identificar o grau de dependência em relação ao seu autocuidado. Em relação às 
atividades para o preparo das próprias refeições, 91,1% referiram não necessitar de 
ajuda para realizar essa função. Esse resultado, corrobora com os achados da presente 
pesquisa, o qual apontou que 83,8% dos entrevistados não são dependentes para a 
atividade instrumental de vida diária “preparo das refeições”. 
Ainda sobre a capacidade funcional em idosos, PINTO et al., (2016), no que se refere a 
dependência para vestir-se, 94% dos entrevistados relataram que não possuíam esse 
tipo de dependência para esta atividade básica de vida diária. De forma semelhante, em 
outra pesquisa (NICOLATO; COUTO; CASTRO, 2016), com o objetivo de analisar a 
capacidade de autocuidado de idosos e levantar as características sociodemográficas 
e epidemiológicas do grupo populacional atendido pela consulta de enfermagem no 
ambulatório de um hospital, 92,5% dos idosos eram independentes para realizar essa 
atividade. Tais resultados reforçam as evidências encontradas no presente estudo, o 
qual indica que 98,8% das pessoas entrevistadas são independentes para vestirem-se. 
No tocante à variável dependência para deambular, 96,3% mostraram não precisar de 
auxílio para deambular. No estudo de Nicolato; Couto; Castro (2016), concluíram que 
87,5% dos usuários mantém-se deambulando sem auxílio, isto é, sem a necessidade 
de equipamentos ou pessoas. Outros resultados foram observados por Rozendo e 
Donadone (2017), ao avaliarem a autonomia dos idosos de instituição de longa 
permanência, observou-se que dos 69 idosos entrevistados, 48 (70%) eram 
independentes para transferir-se. 
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No que se refere a dependência para administrar seus medicamentos, em estudo de 
Nicolato, Couto, Castro (2016), constatou-se que 85,0% dos sujeitos da pesquisa eram 
responsáveis pela administração dos próprios remédios ou seja, têm a capacidade de 
tomar os medicamentos sem a necessidade de um cuidador/familiar, corroborando com 
o presente estudo, no qual 97,5% dos participantes não necessitam de ajuda para 
realizar a administração dos seus medicamentos. 
Orozco e Alves (2017), em estudo realizado com sujeitos que possuíam diabetes tipo 1 
e tipo 2, demonstraram que o autocuidado realizado pelas pessoas foi satisfatório, tendo 
em vista que essas ações que proporcionam benefícios para a própria saúde, tais como, 
o controle alimentar, administração de medicamentos, atividade física entre outros. Já 
o estudo de Santos e Griep (2013), concluiu que há déficit no autocuidado de idosos 
com DCNT devido o descuido em diversos aspectos relacionados ao autocuidado, tais 
quais, as atividades e a promoção da saúde, quando associados às limitações físicas 
inerentes ao ciclo vital, ao déficit de conhecimento e ao baixo poder aquisitivo. 
Ainda em relação a avaliação do grau de dependência, esse estudo revelou que a 
maioria dos usuários são independentes para desempenhar as ABVD. Corroborando 
com esses resultados, Silva et al., (2016) destacou em seu estudo que grande parte dos 
sujeitos (88,3%), também apresentaram capacidade satisfatória para o autocuidado. 
Similar a isso, no estudo de Ikegami et al., (2020), realizado em uma comunidade, com 
380 idosos, para verificar a ocorrência de mudanças na capacidade funcional e 
desempenho físico, observou-se que houve uma maior diminuição da capacidade 
funcional para as AIVD, enquanto que, nas ABVD não ocorreram alterações 
significantes. 
 
Conclusão 

 
Conforme os objetivos propostos por esse estudo, e de acordo com seus resultados, 
ressalta-se uma prevalência entre os participantes de cor parda, do gênero feminino, 
casadas, com renda mínima de um salário, tendo o ensino fundamental incompleto. 
Concerne às características de autocuidado, observou-se que a maioria dos usuários 
não possuem dependência para realizar as ABVD, apresentando independência para 
executar as ações de autocuidado. Nesse sentido, ressalta-se que os participantes 
foram classificados como tendo um grau de autocuidado bom, o que contribui para 
manutenção e melhoria da qualidade de vida e do processo de cuidado. 
Através dos seu principais resultados, identificou-se o quão ser necessária uma 
discussão mais ampliada quanto à prevenção e enfrentamento da dependência do 
usuário com DCNT, junto aos profissionais de saúde na perspectiva da integralidade, 
uma vez que, a rede de atenção e a linha de cuidados, ainda encontram-se em 
construção, para o atendimento às DCNT, nesse contexto. 
Como limitação do estudo, aponta-se a análise dos dados em uma perspectiva unitária 
dos participantes, sem a divisão em subgrupos na perspectiva da comparação entre 
adultos e idosos. Assim, sugere-se o desenvolvimento de estudos que comparem o 
autocuidado entre essas duas populações a fim de identificar as características 
específicas da autogestão das doenças crônicas nestas faixas etárias. 
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Tabela 1- Caracterização de variáveis socioeconômicas junto a usuários acometidos por 
doenças crônicas não transmissíveis, na Atenção Primária à Saúde. Natal-RN, 2020. 
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Tabela 2- Características de autocuidado dos usuários acometidos por doenças 
crônicas não transmissíveis. Natal-RN, 2020. 
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TÍTULO: Extração e Identificação de Aflatoxina B em amostras de farinha de amendoim 

vendidas como complemento para o açaí 

Resumo 

 
O crescimento de fungos é um sério problema na indústria de alimentos, principalmente 
na produção e no beneficiamento de grãos. A contaminação pode levar a uma perda da 
qualidade dos produtos derivados, como também gerar agravos à saúde humana. As 
micotoxinas são um complexo de substâncias tóxicas, produzidas por fungos, 
diferenciando-se das toxinas bacterianas por não serem de natureza proteica e nem 
imunológica. Dentre as várias micotoxinas, a aflatoxina B é considerada a mais potente, 
como também uma das mais tóxicas do ponto de vista carcinogênico. O objetivo do 
estudo foi identificar a presença da aflatoxina B1 em amostras de farinha de amendoim 
vendidas como complemento para o açaí comercializado no município de Natal/RN. 
Foram avaliadas amostras de diferentes locais e levando em consideração ao custo. Os 
resultados foram negativos para a primeira etapa de analises. 
 
 
Palavras-chave: fungos, aflatoxina, açaí, amendoim. 

TITLE: Extraction and Identification of Aflatoxin B in o from peanut flour sold as a 

complement to açaí 

Abstract 

 
The growth of fungi is a serious problem in the food industry, mainly in the production 
and processing of grains. Contamination can lead to a loss in the quality of derivative 
products, as well as causing harm to human health. Mycotoxins are a complex of toxic 
substances, produced by fungi, differentiating themselves from bacterial toxins in that 
they are neither protein nor immunological in nature. Among the various mycotoxins, 
aflatoxin B is considered the most potent, as well as one of the most toxic from a 
carcinogenic point of view. The objective of the study was to identify the presence of 
aflatoxin B1 in samples of peanut flour sold as a complement to the açaí marketed in the 
city of Natal / RN. Samples from different locations were evaluated and taking into 
account the cost. The results were negative for the first stage of analysis. 
 
 
Keywords: fungi, aflatoxin, açaí, peanuts. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2729 

 

Introdução 

Os fungos filamentosos são microrganismos eucariontes e multicelulares, comumente 
encontrados na natureza e também nos alimentos, envolvidos na contaminação e/ou 
deterioração de alimentos e matérias primas, sendo capazes de produzir metabólitos 
secundários formados na fase final exponencial de crescimento, sem importância para 
o crescimento ou metabolismo, mas que apresenta de natureza tóxica (Micotoxinas) 
(1,2). 
Um dos problemas relacionados à produção de amendoim é a aflatoxina que são 
metabólitos secundários produzidos pelos fungos, que pertencem ao gênero aspergillus, 
especialmente o flavus, A. parasiticus e A.nomius. Porém, outras espécies de Aspergilus 
e penicillium, como Penicillium puberulum, já produziram aflatoxinas. Alguns estudos 
revelam o predomínio de Fusarium spp., Penicillium spp. E Aspergillus spp. em 
amostras de ar brasileiras. E os predominantes no solo são Penicillium spp. e 
Aspergillus spp. (3). As aflatoxinas - AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2 são frequentemente 
identificadas em amostras de amendoim. (4). São os tipos principais de aflatoxinas. 
Entre esses, o AFB1 sendo ele o mais comum de se encontrar nos alimentos e o mais 
tóxico já que foi classificado como cancerígeno do Grupo 1 em 1988, pela Agência 
Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. (3). 
A exposição à aflatoxina pode acarretar em intoxicação aguda ou crônica. Em relação 
a intoxicação aguda, são raros os casos. (6). Na dieta, chama-se aflatoxicose aguda, 
podendo causar necrose hepática, hemorragia, insuficiência hepática aguda e edema. 
(5) 
A exposição crônica apresenta-se mais crítica em relação à aguda, pois tem uma ação 
imunossupressora e pode causar cirrose hepática. O International Agency for Research 
on Cancer (IARC) considerou-a carcinogênica ao homem (6). Na dieta, em níveis 
baixos, tem sido associada a distúrbios na digestão, absorção e/ou metabolismo de 
nutrientes, cirrose e desenvolvimento de carcinoma hepatocelular (CHC). (5) 
Um dos fatores socioeconômicos importante para a região amazônica, é o açaizeiro que 
devido a um dos seus produtos principais, o açaí batido para o consumo imediato da 
população, além da polpa congelada, seu uso é muito amplo, sendo empregado em 
indústrias farmacêuticas, cosméticas e alimentícias, utilizando a antocianina como 
corante natural. Os alimentos processados que contem açaí e lançado no mercado 
mundial são os sucos, bebidas energéticas e esportivas, lanche, sobremesas e 
sorvetes, sendo o Brasil um dos países mais representativos no lançamento desses 
produtos. (7) 
Devido a todos esses distúrbios e à exposição da população a essa toxina, o presente 
estudo objetivou determinar a aflatoxina B — considerado um potente carcinogênico — 
presente em amostras de farinha de amendoim, vendidas como acompanhamento para 
o açaí, comercialmente disponíveis em Natal capital do Rio Grande do Norte, com o 
propósito de que o limite máximo tolerável seja devidamente respeitado. 
 
Metodologia 

 
A metodologia utilizada houve uma necessidade de adaptação de métodos já descritos 
na literatura, para etapas de extração e determinação de AFB1 por CCD. (ROCHA, 
2008), (TEIXEIRA et al., 2008; VIEIRA et al., 2007), (FREITAS, 2015; SILVA et al., 
2002). 
Foram coletadas três amostras de farelo de amendoim, utilizadas como suplemento no 
açaí, no município de em Natal/RN, a escolha dos locais de coleta tomou como base o 
custo e a localização dos pontos. Então, das três amostras, uma foi de um açaí de baixo 
custo, coletada dos vendedores ambulantes do bairro do Alecrim, e outra de um de alto 
custo, coletada no bairro de Ponta Negra. A terceira amostra foi coletada de 
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supermercado de grande circulação na cidade. Todas as análises foram feitas em 
duplicata. 
Pesou-se 13g de amendoim triturado em erlenmeyer de vidro boca larga 250ml. Foram 
adicionados ao erlenmeyer 70ml de metanol e 7,5ml de cloreto de potássio a 4%. 
Cobriu-se a boca do erlenmeyer com papel filme e colocou-se para agitar por 30 minutos 
em agitador mecânico. Após isso, foi retirado do agitador e deixou em repouso até 
sedimentar. Após sedimentar, com papel de filtro, as amostras foram filtradas em uma 
proveta de 50ml até se obter 38ml do filtrado; em seguida, transferiu-se para o béquer. 
No béquer adicionou-se 38ml de sulfato de cobre e 1g de celite. Posteriormente, foi 
agitado com bastão de vidro até obter a floculação, filtrado novamente, dessa vez com 
papel filtro e papel melita, extraindo 38ml do filtrado. 
Em um funil de separação, foram adicionados o filtrado, 38ml de água destilada, 10ml 
de clorofórmio, submetidos a um processo de agitação vagarosamente por 3 minutos e 
retirou os gases formados a cada 30 segundos. Depois de finalizado o tempo, retirou-
se toda a fase clorofórmica em béquer. Em seguida, repetiu-se por mais duas vezes o 
procedimento de adição de clorofórmio, agitação e recolhimento da fase clorofórmica. 
Após isso, o béquer foi coberto com a amostra, com papel alumínio, no qual foram feitos 
pequenos furos. Por fim, a amostra foi colocada para secar. 
Na capela de exaustão foi preparada a cuba cromatográfica grande com 100ml do 
sistema solvente (9:1), 90ml de clorofórmio e 10ml de acetona, deixando saturar por 2h. 
Após saturação, aplicou-se os padrões de aflatoxina (20µl) com capilar de vidro na placa 
cromatográfica. As amostras que tinham ficado para secar, os resíduos foram 
ressuspensos com 0,5 de clorofórmio e aplicou-se as amostras na placa cromatográfica 
com capilar de vidro, utilizando uma raia por amostra. Seguindo a aplicação, levou-se a 
placa até a cuba saturada para aguardar a corrida. Logo observou-se a leitura da placa 
em câmara escura utilizando luz ultravioleta 366nm. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados foram obtidos através da leitura da placa em câmara escura, tendo como 
parâmetro, o padrão de aflatoxina de 20µl. Foram realizados testes em duplicatas. 
Os métodos utilizados para aflatoxina podem ser divididos em três categorias principais: 
bioavaliação, quimioavaliação e imunodiagnóstico. As técnicas de quimiovaliação são 
constituídas por identificação e quantificação por CCD (cromatografia em camada 
delgada) e HPLC (cromatografia líquida de alta resolução. Os métodos mostram alta 
eficiência e segurança, sendo assim, os mais recomendados. O presente trabalho 
avaliou e mensurou aflatoxina por CCD. 
Os resultados para as amostras AS, AA, AP foram negativos. A amostra APS foi uma 
amostra que foi positivada para validação do teste, caso o resultado fosse negativo, 
seria necessária uma avaliação da metodologia. Em relação as analises ao período as 
amostras foram negativas mas não se pode confirmar que há um risco zero de 
contaminação visto que (NEVES et al., 2009) viu que uma vez que se existir 
contaminação com aflatoxina em pequenas concentrações, essas substâncias não são 
detectadas por CCD. (8). 
No Brasil chega a 100 mil toneladas de grãos/ano o consumo de amendoim, levando 
em consideração que há um crescimento a cada ano com as diversas industrializações 
na área de confeitos, salgados e doces, produtos muito consumidos no país. Os motivos 
mais preocupantes é que a aflatoxina é tem a capacidade de acumular ao longo da 
cadeia produtiva e seus níveis vão aumentando, é extremamente inquietante. (9) 
 
Conclusão 
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Os resultados preliminares foram negativos para aflatoxina nas amostras analisadas no 
período em questão, a primeira parte das análises foram realizadas e a outra parte das 
amostras, foram coletadas e estão armazenadas para serem avaliadas no retorno com 
segurança sanitária. 
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AS1 e AS2 amostra de açaí de supermercado; AA1 e AA2 amostra de açaí de baixo 
custo; P1 e P2 padrão de aflatoxina; AP1 e AP2 amostra de açaí de alto custo; APS 
amostra positivada 
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TÍTULO: Avaliação da interação de alimentos na terapia com varfarina 

Resumo 

 
O presente estudo destaca a importância do controle adequado de vitamina K presente 
na alimentação de pacientes em uso de varfarina, diminuindo, assim, oscilações dos 
resultados do INR (International Normalized Ratio), visto que, pacientes abaixo do alvo 
terapêutico correm um risco maior de formar novos trombos do que pacientes dentro do 
alvo terapêutico (2,0 e 3,0). O objetivo geral deste trabalho é avaliar a efetividade da 
terapia com varfarina, utilizando parâmetros laboratoriais lNR (Razão Normalizada 
Internacional),com a finalidade de restringir a variação que ocorre no TP (tempo de 
protrombina). Foram avaliados um total 101 pacientes, incluídos indivíduos acima dos 
18 anos de idade, entre abril de 2015 a junho de 2018, atendidos no ambulatório da 
Unidade Transfusional do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), em uso da 
varfarina. Da totalidade de pacientes, 47 atenderam aos critérios de inclusão, sendo 
observado que 57% deles, com indicação para uso de varfarina, fazem uso de prótese 
valvular metálica. No grupo com constância maior de consumo de alimentos ricos em 
vitamina K, estavam pacientes abaixo do intervalo terapêutico. Dentre os alimentos que 
eram ingeridos com mais frequência, estão: margarina, óleo de soja e alface. Em futuros 
estudos, pretende-se ampliar ampliar o número de pacientes avaliados e relacionar 
processos fisiológicos da coagulação encontrados em decorrência de semelhanças ou 
diferenças nos resultados adquiridos. 
 
 
Palavras-chave: Varfarina. Vitamina K. Interação alimentar. 

TITLE: Evaluation of food interaction in warfarin therapy 

Abstract 

 
The present study highlights the importance of adequate control of vitamin K present in 
the diet of patients using warfarin, thus reducing fluctuations in the results of the INR 
(International Normalized Ratio), since patients below the therapeutic target are at 
greater risk of form new thrombi than patients within the therapeutic target (2.0 and 3.0). 
The general objective of this work is to evaluate the effectiveness of warfarin therapy, 
using laboratory parameters lNR (International Normalized Ratio), in order to restrict the 
variation that occurs in PT (prothrombin time). A total of 101 patients were evaluated, 
including individuals over 18 years of age, between April 2015 and June 2018, seen at 
the outpatient clinic of the Transfusion Unit of Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL), using warfarin. Of all patients, 47 met the inclusion criteria, and it was observed 
that 57% of them, with indication for the use of warfarin, use a metallic valve prosthesis. 
In the group with greater consumption of foods rich in vitamin K, patients were below the 
therapeutic range. Among the foods that were most frequently eaten are: margarine, soy 
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oil and lettuce. In future studies, it is intended to expand the number of patients evaluated 
and to relate physiological processes of coagulation found as a result of similarities or 
differences in the results obtained. 
 
 
Keywords: Warfarin. Vitamin K. Food interaction. 

Introdução 

A varfarina é um antagonista da vitamina K, como também um anticoagulante 
cumarínico e pertence à classe dos anticoagulantes orais. Após a vitamina K ter 
participado da formação dos fatores de coagulação, o produto da reação, epóxido de 
vitamina K, é enzimaticamente convertido à forma ativa, hidroquinona de vitamina K a 
partir da enzima epóxido redutase. Assim, a varfarina inibe a síntese da hidroquinona, 
pela inibição da enzima conversora. A atividade das moléculas completamente 
carboxiladas na circulação, não é observada com com o uso da varfarina, com 
diminuição entre 30% a 50% dos fatores II, VII, IX e X passíveis de ativação. As 
principais indicações da varfarina são a prevenção primária e secundária do 
Tromboembolismo Venoso (TEV), o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), a Fibrilação Atrial 
(FA) e o implante de Válvula Mitral (metálica ou biológica) (TELES; FUKUDA; FEDER, 
2012). 
A varfarina apresenta uma estreita janela terapêutica e pode induzir efeitos adversos 
graves, sendo sangramento o mais frequente. Deste modo, sua monitorização regular 
é necessária, sendo realizada laboratorialmente pelo TP (tempo de protrombina) e seu 
parâmetro associado o INR (International Normalized Ratio), que é a razão normalizada 
internacional, que tem como objetivo avaliar a eficácia e a segurança terapêutica (LIMA, 
2008) 
Assim, o efeito anticoagulante do medicamento será avaliado pelo método laboratorial 
(INR) e será utilizado como parâmetro de ajuste da dose da varfarina. Para esse ajuste, 
o intervalo do INR deve estar entre 2,0 e 3,0 para considerar que a varfarina está 
atingindo o efeito terapêutico adequado. No entanto, é importante observar que, para 
pacientes portadores de próteses valvulares, o alvo do INR situa-se entre 2,5 a 3,5. 
Como a varfarina é um antagonista da vitamina K, a interação com a vitamina K 
proveniente da alimentação pode comprometer a ação terapêutica do fármaco 
(ARAUJO; DOMINGUES; VAN BELLEN, 2014) 
A vitamina K é uma vitamina lipossolúvel e está presente em diversos alimentos de 
origem animal e vegetal. A vitamina K se apresenta nas formas: filoquinona (K1-
predominante), dihidrofiloquinona (dK), menaquinona (K2) e menadiona (K3). Alguns 
fatores interferem em sua absorção, como por exemplo, má absorção gastrointestinal, 
secreção biliar, ingestão insuficiente e uso de anticoagulantes. Alimentos de origem 
vegetal que apresentam grande quantidade de vitamina K são os de aspectos folhosos 
e verde-escuros. Os alimentos de origem animal também apresentam teor elevado de 
vitamina K e é importante observar que a ingestão de alimentos ricos em vitamina K, 
associados à uma dieta com alto de teor de gorduras, favorece a absorção da vitamina 
K nos enterócitos. 
O objetivo geral deste estudo foi avaliar a efetividade da terapia com varfarina, utilizando 
parâmetros laboratoriais lNR (Razão Normalizada Internacional),com a finalidade de 
restringir a variação que ocorre no TP(tempo de protrombina) associando com aos 
hábitos alimentares relatado pelos pacientes. 
 
Metodologia 
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A história farmacoterapêutica e alimentar foi obtida utilizando um questionário, em 
primeira entrevista, baseado no método Dáder, sendo realizada uma avaliação com o 
paciente, em uma data definida, para colher informações da situação do paciente para 
realizar a farmacoterapêutica do mesmo, possibilitando possíveis intervenções 
(HERNÁNDEZ; CASTRO; DÁDER, 2010). 
O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cumprindo, também, com às diretrizes da 
resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Vale ressaltar que todos os pacientes 
inseridos no presente estudo assinaram um termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. 
Foram incluídos pacientes acima dos 18 anos de idade, atendidos no ambulatório da 
Unidade Transfusional do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), em uso da 
varfarina. Os pacientes foram avaliados de acordo com os valores de INR, em grupos: 
abaixo, dentro e acima do intervalo terapêutico. 
Foram utilizados 31 alimentos com teor mais significativos de vitamina K, e o consumo 
desses alimentos foi pontuado de acordo com a frequência e regularidade de consumo 
na alimentação relatada pelos pacientes, associado ao teor de vitamina K em 100g dos 
alimentos consumidos. Porém, não foi possível quantificar o consumo exato de 
alimentos ricos em vitamina K de cada paciente, visto a dificuldade de acompanhamento 
nutricional e adesão a uma dieta contínua e balanceada. 
O objetivo específico desta análise foi avaliar o perfil alimentar dos pacientes incluídos 
em estudo, com avaliação por score do teor de vitamina K ingerido nas refeições. Nessa 
perspectiva, pretende-se trazer os resultados parciais identificados antes da pausa das 
atividades, devido à pandemia do coronavírus. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dos 101 pacientes avaliados, 47 atenderam aos critérios de inclusão. Foi observado 
que 57% deles, com indicação para uso de varfarina, fazem uso de prótese valvular 
metálica. Dentre o total de pacientes, 76,6% eram do sexo feminino, com ensino básico 
incompleto. Além disso, observou-se que esses pacientes tinham idade média de 49 
anos. Contudo, ao fazer análise dos dados do INR, foi visto que não ocorreu uma 
associação estatisticamente significativa em variáveis e valores de INR quando 
analisados os seguintes dados obtidos: 3 pacientes estavam com o valor de INR acima 
do alvo terapêutico, 13 com intervalo terapêutico dentro do alvo e 31 com o INR abaixo 
do intervalo terapêutico. 
Identificou-se, também, que no grupo com constância maior de consumo de alimentos 
ricos em vitamina K, estavam pacientes abaixo do intervalo terapêutico. Isso reforça a 
afirmativa de interferência da vitamina K de forma não balanceada, fazendo com que 
ocorra uma interação significativa com o medicamento varfarina. 
A ingestão de margarina, óleo de soja, alface, coentro, uva, manteiga e óleo de oliva 
eram frequentes na dieta desses pacientes. Já o outro grupo de pessoas, cujo alvo 
terapêutico estava acima, o resultado apresentou-se de forma 
contrária.                                                                                                 
Análise estatística 
Neste estudo foram utilizados os programas SPSS versão 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, 
EUA) e o GRAPHPAD PRISM, versão 5.0 (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, 
EUA). Os resultados, cujos valores de p foram inferiores a 0,05, passaram a ser 
considerados estatisticamente significativos. 
 
Conclusão 
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Com o presente estudo, é observado a importância do controle da ingestão de vitamina 
K, tendo como finalidade evitar oscilações dos resultados de INR, visto que, pacientes 
abaixo do alvo terapêutico estão em risco de formar novos trombos. Desta forma, é 
essencial a monitorização realizada por uma equipe multidisciplinar para minimizar 
possíveis danos ao paciente em uso de varfarina. 
Como perspectiva para futuros estudos, pretende-se continuar as análises 
relacionando, também, processos fisiológicos da coagulação, e explicando aos 
pacientes essa importância de controle de ingestão de vitamina K, contribuindo assim 
para uma maior conscientização, com a finalidade de obter um bom resultado 
terapêutico. 
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TÍTULO: FATORES DE INFLUÊNCIA SOBRE ESCOLHAS ALIMENTARES DE 

TRABALHADORES DE INDÚSTRIAS TÊXTEIS DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

A alimentação é um fenômeno dinâmico que abrange uma complexa mistura de 
influências e à longo prazo, influenciam diretamente no seu estado nutricional e de 
saúde. Sendo assim, o objetivo geral do presente trabalho foi avaliar os fatores que 
influenciam as escolhas alimentares de trabalhadores de indústrias têxteis do RN 
vinculadas ao PAT. Para o alcance dos objetivos propostos, foi realizado um estudo 
observacional, transversal e retrospectivo. O presento estudo incluiu 13 empresas, 
totalizando uma amostra 361 trabalhadores. Por meio da aplicação do questionário Food 
Choice Questionnaire (FCQ), foram avaliadas 9 dimensõe, sendo elas: saúde, humor, 
conveniência, conteúdo natural, controle de peso, familiaridade, preocupação ética, 
apelo sensorial e preço. A pontuação foi obtida com base em uma escala do tipo likert 
que determinou o grau de relevância dessas dimensões, onde: (1) nada importante, (2) 
pouco importante, (3) moderadamente importante e (4) muito importante. As pontuações 
1 e 2 foram interpretadas como “pouco determinante” e as pontuações 3 e 4 como “muito 
determinante”. Os trabalhadores eram em sua maioria do sexo feminino, com faixa 
etária entre 40 e 50 anos, casados e com renda salarial média de 1 salário mínimo. Os 
fatores apelo sensorial, preço e conveniência foram classificados como os mais 
determinantes. O fator menos determinante escolhido foi a dimensão preocupação 
ética. 
 
Palavras-chave: escolhas alimentares; saúde do trabalhador; Food Choice 

Questionnaire. 

TITLE: INCLUENCE FACTORS ON FOOD CHOICES OF TESTILY INDUSTRY 

WORKERS IN RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Food is a dynamic phenomenon that encompasses a complex mixture of influences and, 
in the long run, directly influences nutritional and health status. Therefore, the general 
objective of the present study was to evaluate the factors that influence the food choices 
of textile industry workers in RN linked to PAT. To achieve the proposed objectives, an 
observational, cross-sectional and retrospective study was carried out. The present 
study included 13 companies, totaling a sample of 361 workers. Through the application 
of the Food Choice Questionnaire (FCQ), 9 dimensions were evaluated, namely: health, 
humor, convenience, natural content, weight control, familiarity, ethical concern, sensory 
appeal and price. The score was obtained based on a likert scale that determined the 
degree of relevance of these dimensions, where: (1) nothing important, (2) not important, 
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(3) moderately important and (4) very important. Scores 1 and 2 were interpreted as “little 
determinant” and scores 3 and 4 as “very determinant”. The workers were mostly female, 
aged between 40 and 50 years old, married and with an average salary of 1 minimum 
wage. The factors sensory appeal, price and convenience were classified as the most 
determining. The least determining factor chosen was the ethical concern dimension. 
 
Keywords: food choices; worker's health; Food Choice Questionnaire. 

Introdução 

A alimentação é um fenômeno dinâmico que abrange uma complexa mistura de 
influências. Por essa razão, o ato de ingerir alimentos vai além das nossas necessidades 
fisiológicas, não dependendo apenas da fome e da saciedade. As escolhas alimentares 
são determinadas pelas motivações psicológicas e sociais e, à longo prazo, influenciam 
diretamente no seu estado nutricional e de saúde, uma vez que essas escolhas estão 
intimamente ligadas aos hábitos e padrões alimentares do indivíduo (POULAIN; 
PROENÇA, 2003; SILVA, 2018). 
A definição dos hábitos alimentares inicia a partir dos primeiros anos de vida e tendem 
a repercutir durante toda a vida do indivíduo, que ao longo dos anos, sofrem a influência 
de fatores relacionados a aspectos fisiológicos, socioculturais, emocionais, familiares e 
genéticos e, por sua vez, interferem diretamente na escolha dos alimentos que 
ingerimos (CARDOSO et al., 2015; LENG, 2017). 
Em decorrência da modernização e dos avanços tecnológicos das últimas décadas, a 
população brasileira apresentou mudanças no estilo de vida e em seus hábitos 
alimentares, demarcados pelo significativo aumento do consumo de alimentos e bebidas 
ultraprocessados, caracterizados por uma elevada densidade energética, alta 
concentração de açúcares simples e gorduras saturadas, em detrimento dos alimentos 
minimamente processados, ricos em micronutrientes essenciais e fibras. Essa 
transformação, denominada transição nutricional, associada a outros hábitos de vida, 
contribuem para o aumento da prevalência de excesso de peso e obesidade na 
população (SIMÕES et al., 2018; CEMBRANEL et al., 2017; MARINHO et al., 2007). 
Fatores como excesso de peso e obesidade têm sido positivamente associados ao risco 
para o desenvolvimento de doenças crônicas. O estado de saúde do trabalhador implica 
significativamente em seu rendimento de trabalho, da mesma forma que o trabalho 
implica diretamente e indiretamente na saúde de seus colaboradores. Nessa 
perspectiva, sabe-se que as condições de trabalho podem agravar o desenvolvimento 
de doenças como, por exemplo, a obesidade, dificultando o trabalhador a exercer suas 
funções de forma produtiva e, consequentemente, interferindo na sua qualidade de vida 
(BARROSO et al., 2017; SIMON et al., 2014; SEBASTIÃO et al., 2015). 
O local de trabalho foi definido por Chu et al. (2000) como um importante cenário para 
a promoção da saúde por ser um dos ambientes que influenciam diretamente na saúde 
física, mental, econômica e social dos trabalhadores, e consequentemente, na saúde 
de suas famílias. Por isso, o ambiente de trabalho torna-se um local propício para o 
desenvolvimento de ações que influenciarão positivamente na saúde dos indivíduos. 
Sendo assim, o objetivo geral do presente trabalho foi avaliar os fatores que influenciam 
as escolhas alimentares de trabalhadores de indústrias têxteis do Rio Grande do Norte 
vinculadas ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). É um trabalho de 
extrema importância uma vez que além de avaliar os aspectos qualitativos e 
quantitativos da alimentação ofertada de forma institucional, é imprescindível conhecer 
e identificar os fatores que influenciam as escolhas alimentares dos indivíduos. 
Por conseguinte, quando as motivações alimentares são bem compreendidas, 
estratégias de educação alimentar e nutricional mais eficazes e assertivas podem ser 
desenvolvidas para a sensibilização de hábitos alimentares mais saudáveis e para a 
promoção da saúde do trabalhador. 
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Metodologia 

 
Para o alcance dos objetivos propostos, foi realizado um estudo observacional, 
transversal e retrospectivo, junto aos trabalhadores de indústrias têxteis vinculadas ao 
PAT. As indústrias pesquisadas estavam localizadas na região metropolitana de Natal, 
Rio Grande do Norte, Brasil. A coleta dos dados necessários para o desenvolvimento 
do presente estudo foi realizada através de consulta ao banco de dados do projeto de 
pesquisa intitulado “Escolhas Alimentares: determinantes e consequências para a 
saúde do trabalhador da indústria de transformação do RN”, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL), sob o parecer 
Nº 2.198.545, de 2 de agosto de 2017. 
Foram obtidas do banco de dados informações para caracterização do perfil 
biodemográfico e socioeconômico dos trabalhadores (idade, sexo, estado civil, 
escolaridade e faixa salarial), além das informações específicas da seção das escolhas 
alimentares. Cabe esclarecer que a pesquisa do qual faz parte o presente projeto utilizou 
um modelo proposto por Steptoe, Pollard e Wardle (1995), denominado Food Choice 
Questionnaire (FCQ), em sua versão adaptada e traduzida por Heitor et al. (2015), com 
o objetivo de avaliar a importância atribuída pelos indivíduos a 9 dimensões 
relacionadas com a escolha alimentar, sendo elas: saúde, humor, conveniência, 
conteúdo natural dos alimentos, controle de peso, familiaridade, preocupação ética, 
apelo sensorial e preço (AZEVEDO et al., 2014). 
Nesse modelo, os participantes apontam graus de relevância a essas dimensões, 
utilizando-se uma escala do tipo likert que varia de 1 a 4 pontos, onde a pontuação varia 
entre (1) nada importante, (2) pouco importante, (3) importante e (4) muito importante 
(HEITOR et al., 2015). Dessa forma, obteve-se um score que possibilitou calcular uma 
média não-ponderada para cada fator do questionário. 
Para a análise das informações de interesse para o estudo, foi organizada uma nova 
planilha, utilizando o software Microsoft Excel®, para fins de apresentação das 
estatísticas descritivas das variáveis avaliadas. 
Em relação às escolhas alimentares, foi utilizada a média não-ponderada definida a 
partir das respostas dos participantes para cada questão contemplada nas dimensões 
descritas no FCQ, o que possibilitou determinar o grau de relevância de cada dimensão, 
assim como identificar os fatores determinantes das escolhas alimentares. 
Os graus de relevância atribuídos pelos participantes a cada uma das dimensões 
propostas pelo modelo foram descritos em percentuais, evidenciando as motivações 
mais prevalentes na amostra, positiva (muito importante) ou negativamente (nada 
importante). Dessa forma, para identificar quais os fatores mais e menos determinantes 
das escolhas alimentares dos trabalhadores, as pontuações 1 (nada importante) e 2 
(pouco importante) foram interpretadas como “pouco determinante” e as pontuações 3 
(moderadamente importante) e 4 (muito importante), como “muito determinante”, de 
forma a dar evidência àqueles que se destacaram como os mais e os menos 
influenciadores das escolhas daquela população. 
Todos os resultados foram apresentados e discutidos com base na literatura mais atual 
relacionada ao tema da pesquisa. 
 
Resultados e Discussões 

 
O presente plano de trabalho previa investigar os resultados com trabalhadores da 
indústria de transformação do subsetor de alimentos e bebidas, porém, esses resultados 
já foram apresentados anteriormente. Como não houve a inclusão de novas empresas 
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e consequentemente modificação nos resultados, optou-se por ajustar o plano e o 
relatório para outro setor, o subsetor de transformação das indústrias têxteis. 
Dessa forma, o presento estudo incluiu 13 empresas do setor de indústrias têxteis do 
RN, com uma amostra total de 361 trabalhadores. Foi possível observar que a maior 
parte da amostra é do sexo feminino (64%) e que grande parte está dentro da faixa 
etária de 40 e 50 anos (33,5%), mas com uma média de idade de 40,2 (±10,4) anos. 
Ainda, observou-se que a maioria dos trabalhadores cursou até o ensino médio (53,2%), 
é casada (52,6%), e possui renda mensal de um salário mínio (67,9%), como está 
demonstrado na Tabela 1 (Anexo 1). 
Os resultados do perfil biodemográfico e socioeconômico são semelhantes aos 
resultados de um estudo realizado em Recife, com funcionários de empresas do setor 
têxtil vinculadas ao PAT, onde também foi observada uma prevalência no número de 
trabalhadores casados, com ensino médio completo (51,5%), e a predominância de 
mulheres nesse grupo (MESQUITA; MESQUITA, 2013). 
Quanto à renda mensal, a predominância de trabalhadores recebendo um salário 
mínimo divergiu de resultados apresentados em dois estudos com a mesma classe de 
trabalhadores, que identificaram que uma maior parte da amostra recebia entre um e 
dois salários mínimos (RODRIGUES; BARROS; JUNIOR, 2018; SILVA et al., 2017). 
No Gráfico 1 (Anexo 2), estão apresentadas as 9 dimensões relacionadas às escolhas 
alimentares e o respectivo grau de relevância atribuído a elas. 
Através desse gráfico, pôde-se perceber que a dimensão apelo sensorial apresentou 
maior grau de relevância, sendo classificada como muito importante (pontuação 4) por 
grande parte dos trabalhadores (77,3%). Por outro lado, a dimensão que recebeu a 
menor pontuação (nada importante) pela maior parte dos trabalhadores foi a dimensão 
preocupação ética (65,1%). Ainda, a terceira pontuação mais apontada pelos 
trabalhadores foi a pontuação 3 (moderadamente importante), para a dimensão preço 
(45,7%). 
No Gráfico 2 (Anexo 3), foram apresentados os resultados onde se destacam as 
dimensões de acordo com o grau de relevância mais ou menos determinantes das 
escolhas alimentares. 
Através desse gráfico, fica evidente que os fatores que mais se destacaram como 
determinantes das escolhas alimentares foram o apelo sensorial, que somou 95,8% da 
pontuação na classificação “muito determinante”, seguido do preço (73,7%) e 
conveniência (61,2%). Em contrapartida, o fator preocupação ética foi considerado 
como o menos determinante, com um percentual de 85,6% das respostas para “pouco 
determinante”. Os demais fatores, apresentaram pontuações equilibradas entre as duas 
categorias, não tendo sido considerados nem muito e nem pouco relevantes na 
determinação das escolhas alimentares desses trabalhadores. 
Uma revisão sistemática realizado por Cunha et al. (2018), constatou que a aplicação 
do FCQ tem sido feita em mais de 40 países e diferentes culturas. Sua aplicação pode 
ser feita na forma integral e também nas formas parciais e adaptadas, variando de 
acordo com a abordagem desejada. Estudos realizados na Sérvia, Nova Zelândia e 
Alemanha, apresentaram resultados semelhantes ao presente estudo, pois também 
destacaram a dimensão apelo sensorial como a mais importante para escolha alimentar, 
seguida pela dimensão preço. Todavia, em dois desses estudos, a terceira dimensão 
mais importante foi a saúde, e em um deles, a dimensão conteúdo natural, divergindo 
dos resultados obtidos por esse estudo (MILOSEVIC et al., 2012; PRESCOTT et al., 
2002; MARKOVINA et al., 2015). 
Em relação as dimensões menos importantes na determinação das escolhas 
alimentares, alguns estudos se assemelharam com os resultados apresentados nos 
gráficos 1 e 2. Na Hungria, a dimensão preocupação ética foi considerada a menos 
importante, assim como em estudos realizados em outros países, como Canadá e 
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Holanda (JANUSZEWSKA et al., 2011; EERTMANS et al., 2006; MARKOVINA et al., 
2015) 
Heitor et al. (2015) e Heitor et al. (2018) encontraram resultados similares em relação 
ao fator preocupação ética. Os dois estudos aplicaram o FCQ em amostras de 
adolescentes brasileiros e constataram que esse fator foi o menos pontuado, mostrando 
que os trabalhadores não diferem dessa e das outras amostras populacionais em seus 
motivos de escolhas alimentares. 
Na Bahia, Brasil, um estudo realizado com 40 mulheres adultas, utilizando o FCQ, 
apontou as dimensões apelo sensorial, saúde e preço dos alimentos como aspectos de 
maior grau de importância nas escolhas alimentares, e os aspectos conveniência e 
humor como de menor relevância (ROCHA et al., 2020). Esse estudo também 
apresentou resultados próximos dos exibidos nesse trabalho, pois destacou o apelo 
sensorial, a saúde e o preço como aspectos muito determinantes, apesar de ter indicado 
a dimensão conveniência como pouco determinante, divergindo da escolha dos 
trabalhadores. 
Ainda no Brasil, outro estudo utilizando o FCQ apontou o fator apelo sensorial como de 
grande importância na determinação das escolhas alimentares, assim como esse e os 
outros estudos aqui apresentados, enfatizando ainda mais a sua importância. Os 
autores argumentam que uma escolha adequada das preparações e a análise geral dos 
ingredientes pelo nutricionista podem favorecer positivamente a aceitabilidade e o 
consumo adequado de nutrientes pelo público alvo, como os trabalhadores (PINKE; 
SIMONI; PINTO-E-SILVA, 2020). 
Sendo assim, esse estudo agrega à discussão sobre a investigação das motivações 
relacionadas às escolhas alimentares das populações e sua importância para a 
obtenção de conhecimento sobre como diferentes grupos são influenciados de diversas 
maneiras por diferentes fatores, abrindo caminho para o planejamento de intervenções 
e políticas públicas que visem melhorar os hábitos alimentares das pessoas e promover 
saúde, incluindo os trabalhadores (MISSAGIA; OLIVEIRA; REZENDE, 2017). 
 
Conclusão 

 
O estudo demonstrou que os trabalhadores das indústrias têxteis avaliados na pesquisa 
foram em sua maioria do sexo feminino, com faixa etária entre 40 e 50 anos, casados e 
com renda salarial média de 1 salário mínimo. 
Em relação aos fatores de influência sobre as escolhas alimentares, os trabalhadores 
classificaram os fatores apelo sensorial, preço e conveniência como os mais 
importantes, sendo classificados como “muito determinantes”, com maior destaque para 
a dimensão apelo sensorial. Já no que se refere ao fator “pouco determinante”, a maioria 
dos trabalhadores apontou para a dimensão preocupação ética, que ganhou destaque 
nessa classificação. 
Adicionalmente, o desenvolvimento desse plano de trabalho contribuiu grandemente 
para meu aprendizado como futura nutricionista, tendo em vista que a participação na 
iniciação científica é de grande importância no aprimoramento da leitura científica e 
sensos metodológico e crítico, além de complementar a grade curricular, contribuindo 
para minha formação acadêmica. 
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Tabela 1. Perfil biodemográfico e socioeconômico de trabalhadores de indústrias têxteis 
do Rio Grande do Norte vinculadas ao PAT. 
 

 
Gráfico 1. Grau de relevância atribuída a dimensões influentes na escolha alimentar por 
trabalhadores de indústrias têxteis do RN. 
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Gráfico 2. Fatores determinantes das escolhas alimentares de trabalhadores de 
indústrias têxteis do RN. 
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TÍTULO: INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA PESSOAS VIVENDO COM AIDS 

Resumo 

 
Objetivo: descrever as intervenções de enfermagem para pessoas vivendo com aids. 
Método: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, tendo como fonte de coleta de dados 
o livro Classificação das Intervenções de Enfermagem. Previamente foram selecionados 
os diagnósticos de enfermagem por meio de uma scoping review. O estudo foi 
desenvolvido em cinco etapas: 1) identificação da questão de pesquisa; 2) identificação 
de estudos relevantes; 3) seleção dos estudos; 4) extração de dados, separação, 
sumarização e relatório de resultados; 5) comunicação dos resultados. Em posse dos 
diagnósticos de enfermagem, acessou-se o livro Classificação das Intervenções de 
Enfermagem na seção “Ligações entre as Intervenções da NIC e os Diagnósticos da 
NANDA-I” buscando os diagnósticos selecionados na pesquisa, após encontrar o 
referido diagnóstico, utilizou-se intervenções prioritárias listadas. As intervenções foram 
classificadas de acordo com os domínios: fisiológico básico, fisiológico complexo, 
comportamental, segurança, família, sistemas de saúde e comunidade. Resultados: Foi 
descrito as intervenções para pessoas vivendo com AIDS de acordo com cada domínio 
e a importância das mesmas na sistematização do processo de enfermagem, para 
ofertar um cuidado baseado na ciência e de maior qualidade. Conclusão: os resultados 
apontaram que as intervenções de enfermagem voltadas para as pessoas vivendo com 
AIDS são inúmeras e prestam um importante papel para um cuidado cada vez mais 
humanizado. 
 
 
Palavras-chave: Aids. Intervenção de Enfermagem. Processo de Enfermagem. 

TITLE: Nursing interventions for people living with AIDS 

Abstract 

 
Objective: to describe nursing interventions for people living with AIDS. Method: This is 
a bibliographic research, using the book Classification of Nursing Interventions as a 
source of data collection. Previously, nursing diagnoses were selected through a scoping 
review. The study was developed in five stages: 1) identification of the research question; 
2) identification of relevant studies; 3) selection of studies; 4) data extraction, separation, 
summarization and results reporting; 5) communication of results. In possession of the 
nursing diagnoses, the book Classification of Nursing Interventions was accessed in the 
section “Links between the NIC Interventions and the NANDA-I Diagnostics” seeking the 
diagnoses selected in the research, after finding the referred diagnosis, it was used listed 
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priority interventions. Interventions were classified according to the following domains: 
basic physiological, complex physiological, behavioral, safety, family, health systems 
and community. Results: The interventions for people living with AIDS were described 
according to each domain and their importance in the systematization of the nursing 
process, in order to offer care based on science and of higher quality. Conclusion: the 
results showed that nursing interventions aimed at people living with AIDS are numerous 
and provide an important role for an increasingly humanized care. 
 
 
Keywords: Aids. Nursing Intervention. Nursing Process. 

Introdução 

Nos últimos anos a Imunodeficiência Humana (HIV)/Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (Aids) constitui um grave problema de saúde pública e humanitária. Apesar 
dos grandes avanços alcançados e realizados na luta contra o HIV/Aids, ainda há um 
longo percurso no que se refere às metas do UNAIDS para 2030, que objetivam alcançar 
e estabelecer medidas efetivas de prevenção. O Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU número 3 diz: “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-
estar para todos, em todas as idades”. (UNAIDS,2018). 
O HIV destrói e prejudica a função das células imunes, tornando os indivíduos 
gradualmente imunodeficientes, resultando em um aumento da suscetibilidade a várias 
infecções e doenças que pessoas com um sistema imune saudável podem combater. A 
função imunológica é medida pela contagem de células CD4. O HIV pode ser transmitido 
pelo contato com diversos fluidos corporais de indivíduos infectados, como sangue, leite 
materno, sêmen e secreções vaginais (BRASIL,2017). 
Os sintomas do HIV variam dependendo da fase de infecção. Ainda que na maioria dos 
casos o maior potencial de inefetividade seja alcançado nos primeiros meses, muitas 
vezes o indivíduo não sabe ser portador da doença até seus estágios mais avançados. 
Os testes sorológicos, como os testes rápidos e os testes imunoenzimáticos, detectam 
a presença ou ausência de anticorpos contra o HIV-1/2 e/ou antígeno p24 do vírus 
(BRASIL, 2017). 
Em 2017, foram contabilizadas 36,9 milhões de pessoas vivendo com o com HIV/Aids 
(PVHA) em todo o mundo. Nesse mesmo ano, cerca de 1,8 milhão de pessoas foram 
infectadas, e 940 mil tiveram o óbito relacionadas a AIDS. Enquanto apenas, 21,7 
milhões de pessoas tinham acesso ao tratamento (UNAIDS, 2018). No Brasil, o número 
chega a 882.810 casos notificados de AIDS, em 2017, com uma média anual de 41,1 
mil casos de AIDS, nos últimos cinco anos (BRASIL, 2018). 
Nesta conjuntura, ressalta-se à relevância da Enfermagem como agente 
instrumentalizador do cuidado à pessoa vivendo com HIV/AIDS (PVHA), cuja 
assistência busca corresponder às respostas humanas desse indivíduo. No sentido de 
proporcionar este cuidado específico às necessidades individuais desta população, a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) representa um método científico 
que norteia as práticas do cuidado, do mesmo modo que organiza e uniformiza o pensar 
e o fazer do enfermeiro. É estabelecida como uma maneira para oferecer identidade à 
enfermagem entendida, portanto, como um modo estratégico de realizar o cuidado 
assistencial ao paciente (MANGUEIRA et al., 2014). 
A utilização de taxonomias para definir o problema de enfermagem tal como sugeridas 
pela North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), intervenções de 
Enfermagem, pela Nursing Intervention Classification (NIC) e os resultados de 
enfermagem, pela Nursing Intervention Classification (NOC), podem exprimir a 
variedade de intervenções compatíveis com a prática de enfermagem internacional, e 
nortear a avaliação das intervenções implementadas. São capazes de favorecer 
sistemas computadorizados de informação em enfermagem, bem como formar um 
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conjunto uniformizado de dado, bem como qualificar cuidados e avaliar a eficiência da 
Enfermagem (PEREIRA et al., 2010). 
Diante disso o presente estudo objetivo descrever as intervenções de enfermagem para 
pessoas vivendo com aids. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, tendo como fonte de coleta de dados o livro 
Classificação das Intervenções de Enfermagem (BULECHEK et al., 2016). Previamente 
foram selecionados os diagnósticos de enfermagem por meio de uma scoping review. 
A scoping review foi desenvolvida com base nas recomendações do Joanna Briggs 
Institute (THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2015) e PRISMA Extension for Scoping 
Reviews (PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018). O estudo foi desenvolvido em cinco 
etapas: 1) identificação da questão de pesquisa; 2) identificação de estudos relevantes; 
3) seleção dos estudos; 4) extração de dados, separação, sumarização e relatório de 
resultados; 5) comunicação dos resultados (ARKSEY; O’MALLEY L, 2005; LEVAC; 
COLQUHOUN, O’BRIEN, 2010). 
Incialmente realizou-se uma busca preliminar no início de janeiro para verificar se havia 
scoping review sobre o tema no Open Science Framework e Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e constatou-se que não há estudo 
publicado, conforme recomenda Joanna Briggs Institute (THE JOANNA BRIGGS 
INSTITUTE, 2015) 
Após um protocolo construído conforme recomenda o manual do Joanna Briggs Institute 
(THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2015) sendo adaptado, o qual constava os 
seguintes: revisores; título; mnemônica População, Conceito e Contexto (PCC); 
objetivo; pergunta de pesquisa; critérios de inclusão e exclusão; estratégia de busca; 
bases de dados, extração dos dados (título, autor(es), ano de publicação. base de 
dados/biblioteca/banco de dados/buscador acadêmico, tipo de estudo (artigo, 
dissertação e tese), país de origem, objetivo(s), diagnósticos de enfermagem da NANDA 
Internacional. Após a elaboração do referido protocolo, foi registrado conforme é 
sugerido no (PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018) sob nº https://osf.io/57wxk. 
Aplicou-se a mnemônica Participante, Conceito e Contexto (PCC) para construir a 
questão de pesquisa, em que Participante corresponde a “pessoas vivendo com aids”, 
Conceito “diagnóstico de enfermagem” e o Contexto o “serviço de saúde”. 
O estudo foi norteado pela questão: “Quais os diagnósticos de enfermagem da NANDA 
Internacional em pessoas vivendo aids nos serviços de saúde?” 
Em seguida, estipularam-se os seguintes critérios de inclusão: artigos oriundos de 
estudos primários, secundários, dissertações e teses disponíveis na íntegra, sem limite 
temporal, em qualquer idioma e que respondam à pergunta de pesquisa. Foram 
excluídas, reflexões, relatos de experiência, editoriais, resumos publicados em anais de 
eventos científicos. 
Seguindo as recomendações do manual Joanna Briggs Institute (THE JOANNA 
BRIGGS INSTITUTE, 2015), para a escolha dos descritores foi realizada uma busca 
nas bases de dados CINAHL, US National Library of Medicine (PubMed), em seguida 
realizada uma análise das palavras do texto contida no título e resumo e dos termos do 
índice usados para descrever o estudo. Assim, definiu-se as seguinte estratégia de 
busca: ("people living with AIDS" OR "acquired immunodeficiency syndrome") AND 
("nursing diagnosis") AND ("health services"). 
Após seleção da estratégia de busca foi realizada uma busca no período de 28/05/19 a 
30/06/19 nas bases de dados/bibliotecas/bancos de dados/buscador acadêmico 
CINAHL, PubMed, Web of Science, Scopus, Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
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Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências de 
Saúde (IBECS), Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, DART-Europe, 
Electronic Theses Online Service (EThOS), South African National ETD Portal, Theses 
Canada, Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), Cybertesis, 
Trove, Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), New Zealand theses, Google Acadêmico, 
Open Access Theses and Dissertations (OATD). 
A triagem dos materiais foi por meio da leitura de título e resumo, posteriormente foram 
excluídos os duplicados, em seguida os selecionados foram lidos na íntegra, após a 
referida leitura incluíram-se os estudos pertinentes aos critérios adotados supracitados. 
Os dados foram extraídos conforme protocolo, inseridos numa planilha no Microsoft 
Excel, sendo os diagnósticos de enfermagem organizados por ordem alfabética. 
Após a seleção dos diagnósticos de enfermagem por meio da scoping review, foi 
realizado o mapeamento cruzado com diagnósticos de enfermagem selecionados e a 
NANDA Internacional 2018-2020. Para a técnica do mapeamento cruzado foram 
utilizadas duas planilhas do Microsoft Excel® 2016, a primeira contendo diagnósticos de 
enfermagem da NANDA-I encontrados na literatura e a segunda os diagnósticos de 
enfermagem da NANDA-I Internacional 2018-2020, cruzadas a partir Microsoft Access® 
2016, cuja finalidade é selecionar os diagnósticos de enfermagem atualizados na última 
versão da NANDA-I Internacional 2018-2020. Finalmente foram consultadas as versões 
em que houveram acesso, são elas: 2015-2017, 2012-2014, 2009-2011, com objetivo 
de verificar se havia mudança no rótulo do diagnóstico que não constava na versão 
atual. 
Em posse dos diagnósticos de enfermagem, acessou-se o livro Classificação das 
Intervenções de Enfermagem (BULECHEK et al., 2016) na seção “Ligações entre as 
Intervenções da NIC e os Diagnósticos da NANDA-I” buscando os diagnósticos 
selecionados na pesquisa, após encontrar o referido diagnóstico, buscou-se a página 
em que se encontra e utilizou-se intervenções prioritárias listadas em negrito no referido 
livro. As intervenções foram classificadas de acordo com os domínios: fisiológico básico, 
fisiológico complexo, comportamental, segurança, família, sistemas de saúde e 
comunidade. 
 
Resultados e Discussões 

 
A primeira etapa foi a de identificação dos diagnósticos de enfermagem por meio da 
scoping review dos diagnósticos de enfermagem, foram identificados 201 estudos. 
Dentre os quais, 44 selecionou-se por leitura do título e resumo; 7 excluídos por 
duplicação; 1 excluído conforme os critérios de elegibilidade; 36 selecionados após 
leitura integral do texto. Sendo selecionados 136 diagnósticos de enfermagem da 
NANDA Internacional. 
Após o mapeamento cruzado e consulta as versões anteriores da NANDA Internacional 
(2015-2017, 2012-2014, 2009-2011), 111 diagnósticos de enfermagem compuseram o 
estudo, cujas os quais deram origem a 331 intervenções de enfermagem. 
O intuito do processo sistemático da assistência de enfermagem é reconhecer as 
necessidades prioritárias dos cuidados que abrange a profissão, propiciando uma 
linguagem homogênea entre os integrantes da equipe, realizando, dessa forma, uma 
assistência com alto grau de evidência científica. A produção e aplicação de planos de 
cuidados resulta na representação de instrumentos norteadores para o gerenciamento 
do cuidado de enfermagem, posto que favorece o processo de tomada de decisão, 
contemplando o paciente em toda a sua complexidade (SILVA, 2015). 
Nesta perspectiva a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) constitui um 
método que organiza o trabalho profissional, possibilitando a implementação do 
Processo de Enfermagem (PE), instrumento metodológico que orienta o cuidado 
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profissional de enfermagem, organizado em cinco etapas inter-relacionadas: coleta de 
dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação de 
enfermagem (COFEN, 2009). 
Enquanto ciência, a enfermagem se apresenta como um importante instrumento de 
assistência no que tange às suas necessidades psicobiológicas, psicossociais e 
psicoespirituais em que o indivíduo necessita ser visto e atendido em sua plenitude 
como o intuito de minimizar os riscos e efeitos tendo sempre o compromisso e 
responsabilidade como fator ético preponderante no PE a ser desenvolvido. Neste 
processo, cabe ao enfermeiro conhecer sinais e sintomatologia que envolvem o HIV 
para que as ações de intervenção do processo de enfermagem a serem analisadas, 
planejadas e implantadas sejam efetivadas com a máxima eficiência e eficácia 
propiciando os melhores resultados no quadro clínico do paciente. 
Ao avaliar os diagnósticos e, por consequência as intervenções mais comuns elencadas 
na pesquisa objeto deste estudo ordenou-se através os prioritários de acordo com os 
domínios listados na Classificação de Intervenções em Enfermagem (NIC). 
No primeiro domínio, estão as intervenções que dão suporte ao funcionamento físico e, 
nele esta presente a oxigenação processo este que tem por função distribuir oxigênio 
pelo organismo e, em troca, retira do órgãos dióxido de carbono. O padrão respiratório 
ineficaz é caracterizado em paciente com HIV pela frequência respiratória em limiar 
acima dos 20 irpm por minuto, batimento da asa do nariz e uso de musculatura 
acessória. Doenças oportunistas como pneumonia, insuficiência respiratória aguda e/ou 
tuberculose fragilizam o sistema imunológico do paciente e são sinais de atenção ao 
qual o enfermeiro deve esta atento para prestar assistência como oxigenoterapia, tem 
ausculta pulmonar, aspiração de vias aéreas, elevação da cabeceira do leito e repouso. 
O segundo domínio diz respeito aos cuidados que dão suporte à regulação 
homeostática. O risco de integridade da pele prejudicada se faz presente em virtude 
de modificações cutâneas advindas das alterações que o paciente sofre no sistema 
hemodinâmico, como a insuficiência da perfusão sanguínea; nutricional e imunológico. 
Somado aos fatores microbiológicos há os resultantes físicos que incluem imobilidade 
e/ou limitação motora que incidem diretamente sobre os cuidados com a pele, neste 
caso o enfermeiro deve se atentar a segurança - para evitar risco de infecções por 
exemplo - do paciente que incidirá diretamente na qualidade de vida e no enfrentamento 
a doença. 
No terceiro domínio que faz referência aos fatores comportamentais e cuidados que dão 
suporte ao funcionamento psicossocial e facilitam mudanças no estilo de vida. O 
diagnóstico de medo é predominante e esta associado a baixa autoestima, sensação 
de medo, trauma psicológico pelo diagnóstico da HIV somado ao medo da morte. 
Das intervenções a serem realizadas pelo profissional de enfermagem cita-se, além da 
aceitação do regime terapêutico que deve ocorrer juntamente com um aprimoramento 
na interlocução entre paciente e sociedade, especialmente dentro processos familiares 
visando uma reinserção do indivíduo através de ações educativas coletivas e/ou 
comunitárias seja com outros portadores da imunodeficiência ou com orientação 
profissional de saúde. 
O quarto domínio engloba a segurança e os cuidados que dão suporte à proteção contra 
danos. O risco de infecção é mais prevalente em pacientes com AIDS em virtude da 
imunossupressão intensa que predispõe o paciente a doenças oportunistas citadas 
anteriormente e, o distúrbio progressivo no funcionamento de múltiplos órgãos. 
Menciona-se ainda a exposição a procedimentos invasivos e chances de infecção 
cruzada. Das muitas intervenções possíveis há o controle da nutrição, controle da 
imunização/vacinação, controle de medicamentos, cuidados com lesões e úlceras por 
pressão, promoção da saúde oral, identificação de risco e ensino de sexo seguro tanto 
para o paciente quanto para o parceiro. 
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O quinto domínio refere-se aos processos de suporte às relações familiares. Neste 
quesito o diagnóstico mais prevalente foi enfrentamento defensivo em que diante de 
mudanças tão significativas e profundas em um espaço tão curto de tempo o paciente 
demonstram dificuldade de aceitação em compreender seu estado de saúde e, 
padecem com a estigmatização por parte da sociedade, especialmente no próprio 
núcleo familiar que muitas vezes é esfacelado por outros traumas e desajustes em sua 
estrutura fundamental. 
Assim, a intervenção proposta é melhora para resiliência insuficiente tornando a 
perspectiva positiva em relação ao tratamento terapêutico; reerguendo elos familiares, 
principalmente no tocante a importância da família em relação a educação sobre a 
doença e como esta pode influenciar diretamente nos resultados deste tratamento e, 
melhoramento da autoconfiança deste paciente em si mesmo enquanto pessoa que tem 
objetivos e perspectivas que vai além de um dado estatístico. 
O sexto domínio engloba o sistema de saúde e os cuidados que dão suporte ao seu uso 
efetivo e tem o diagnóstico de risco de dignidade humana comprometida em que a 
estigmatização não apenas da doença, mas com o próprio paciente que pode sentir-se 
intimidado por uma intromissão advinda do profissional de saúde em questões 
consideradas pessoais e/ou confidenciais que pode ser associada por este a uma 
situação de humilhação de tratamento desumano e que culmina por afastá-lo do sistema 
de saúde. O incentivo do profissional enfermeiro a tomada de decisões pelo paciente é 
de extrema importância na construção da autoconfiança entre paciente-profissional que 
o assiste, a assistência na busca de exames, orientação quanto ao funcionamento do 
sistema de saúde e o momento adequado para procura-lo, assim como a promoção do 
envolvimento familiar em reuniões propostas para avaliação dos cuidados 
multidisciplinares adequados a este paciente e/ou grupo a qual a atividade se destina 
corroborando para melhor aceitação, incentivo e adaptabilidade a situações propostas. 
O sétimo domínio comunidade e os cuidados a serem disposto, o diagnóstico de 
contaminação é o que mais se fez presente no levantamento realizado pela pesquisa 
e, esta intrinsicamente ligado a outros diagnósticos, pois diz respeito ao controle e 
proteção de risco ambientais influindo diretamente na segurança do indivíduo enquanto 
trabalhador, por exemplo. Das intervenções, a "proteção contra infecção” é a mais 
preponderante delas estando amplamente ligada a proteção da pele – tratamentos 
tópicos, e terapia nutricional, identificação para risco, especialmente os fatores 
genéticos e a monitoração dos sinais vitais. 
 
Conclusão 

 
Os diagnósticos e intervenções elencados pelo objeto construído por este estudo 
tenciona fomentar um plano de cuidados para pacientes portadores da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) propondo atenção quanto a prática científica da 
enfermagem e zelo no tocante ao paciente para que as ações de intervenção 
assistencial sejam acuradas, dimensionadas e potencializadas. 
As necessidades humanas básicas destes pacientes encontram no enfermeiro seu 
principal articulador, observador, identificador e planejador de ações de cuidado não 
apenas no âmbito pessoal, mas social e estrutural que refletirá diretamente na qualidade 
de vida do paciente/cliente. Enquanto ciência, a enfermagem contribui para 
amadurecimento, o aprimoramento e o fortalecimento da prática de enfermagem 
incorporando noções éticas de respeito pela individualidade ímpar de cada indivíduo e 
melhoria nas ações de assistência de enfermagem. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIVIRAL DO FITOL CONTRA HSV-1 

Resumo 

Os vírus do herpes simplex (HSV) geralmente causam infecções recorrentes que afetam 
a pele, boca, lábios, olhos e órgãos genitais. A terapia antiviral com aciclovir, valaciclovir 
ou famciclovir é útil para infecções graves e, se iniciado precocemente, para infecções 
recorrentes ou primárias. Entretanto, existe a necessidade de novos fármacos para o 
tratamento das infecções por HSV, devido o desenvolvimento de cepas virais 
resistentes. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a atividade antiviral de fitol 
incorporado em nanopartículas contra o HSV-1. O teste de citotoxicidade do fitol, fitol 
incorporado em nanopartículas lipídicas sólidas de TG1 (triglicerídeo 1,3-diestearil-2-
oleil-glicerol) e das nanopartículas sem fitol foi realizado em cultura de células Vero pelo 
método com MTT. A avaliação da atividade antiviral foi realizada pelo ensaio de redução 
de formação de placa de lise. Após 48h de infecção, a placa foi corada com preto de 
naftaleno e as porcentagens de inibição da formação da placa foram calculadas. Os 
resultados demonstraram que o tratamento pós-infecção com fitol incorporado às 
nanopartículas reduziu significativamente no número de placas em relação ao controle, 
mostrando ser eficaz no tratamento da infecção por HSV-1 em cultura de células Vero. 
 
Palavras-chave: HSV. Células Vero. Fitol. Nanopartícula. 

TITLE: EVALUATION OF PHYTOL ANTIVIRAL ACTIVITY AGAINST HUMAN 

HERPESVIRUS 

Abstract 

Herpes simplex viruses (HSV) commonly cause recurrent infection affecting the skin, 
mouth, lips, eyes, and genitals. Antiviral therapy with acyclovir, valacyclovir, or 
famciclovir is helpful for severe infections and, if begun early, for recurrent or primary 
infections. Meanwhile, there is necessity to use new drug treatments for HSV, due to the 
development of resistant viral strains. The present study aims to evaluate the antiviral 
activity of phytol-loaded nanoparticle against HSV-1. Cytotoxic tests of phytol, phytol-
loaded TG1 (triglyceride 1,3-diestearil-2-oleil-glycerol) nanoparticles and nanoparticles 
without the phytol, were performed on Vero cell culture by MTT method. The evaluation 
of antiviral activity was performed by plaque reduction assay. After 48 hours of infection, 
plaques were colored with naphthalene black and the inhibition percentages for plaque 
formation were calculated. The results demonstrated that post-infection treatment with 
phytol-loaded TG1 significantly reduced the number of plaques compared to control, 
showing to be effective in the treatment of HSV-1 infection in Vero cell culture. 
 
Keywords: HSV. Vero cells. Phytol. Nanoparticle. 

Introdução 

Os herpesvírus simples (HSV), HSV-1 e o HSV-2, pertencem a família Herpesviridae, 
subfamília Alphaherpesvirinae e do gênero Simplexvirus (ICTV, 2018) e causam as 
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infecções virais mais prevalentes em humanos por todo mundo (WALD COREY, 2007). 
De acordo com Xu et al. (2002), cerca de 90% da população mundial está infectada por 
um ou ambos os vírus, uma vez que a maior parte das infecções provocadas por estes 
agentes patológicos são assintomáticas e raramente fatais já que o vírus permanece 
em estado de latência sendo reativado em situações como estresse, exposição a 
radiação ultravioleta (UV), imunodepressão, entre outras (SANTOS et al., 2008). 
Atualmente, o tratamento convencional das infecções causadas pelo HSV é através do 
uso do aciclovir, que tem como efeitos: diminuição da carga viral, e aceleração da 
cicatrização das lesões e interrupção do surgimento de novas lesões (NIKKELS e 
PIÉRARD, 2002). No entanto, algumas cepas do HSV já apresentam resistência 
antimicrobiana a esse antiviral (PIRET e BOIVIN, 2014). Além disso, têm sido 
observados efeitos colaterais, como insuficiência renal aguda e neurotoxicidade 
(ORION et al., 2005). Dessa forma, é necessário o desenvolvimento de novas fórmulas 
farmacêuticas para o tratamento das infecções por HSV. A utilização de plantas como 
matéria prima para desenvolvimento de novas drogas na terapêutica tem sido relatada 
há séculos (SIMÕES et al., 2010). Vários estudos mostram que diversas substâncias 
ativas derivadas de plantas como proteínas, saponinas, flavonoides, alcaloides, 
terpenos, entre outras apresentam atividade antiviral contra o HSV (KHAN et al., 2005; 
NAITHANI et al., 2010). O fitol, é um diterpeno, bastante encontrado em plantas 
medicinais que apresentam várias atividades terapêuticas incluindo atividade 
anticonvulsivante, antiespasmódica, antitumoral, anti antiviral, antibacteriana, 
inflamatória, antiparasitária, ativação de enzimas responsáveis na produção de insulina, 
diminuição dos níveis séricos de colesterol entres outras ações (DAINES et al., 2003; 
SAIKIA et al., 2010; SILVA et al., 2013). O fitol (3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-en-1-ol) 
é um produto secundário do metabolismo da clorofila nas plantas. É classificado como 
um álcool diterpeno monoinsaturado de cadeia longa e é encontrado nos óleos 
essenciais de algumas plantas aromáticas, como Cleome serrata e Lantana radula 
(MCNEIL, PORTER WILLIAMS, 2012; PASSOS et al., 2012). Santoyo et al., (2010) 
relataram a propriedade antiviral do fitol contra o HSV em seus estudos utilizando a 
extração líquida pressurizada de microalgas comestíveis. Apesar de sua eficácia como 
agente farmacêutico antimicrobiana e antiviral, o fitol ainda não foi aceito, devido à fraca 
solubilidade, a baixa biodisponibilidade e a natureza hidrofóbica da molécula (ANAND 
et al., 2007). Nesse contexto, a nanotecnologia é uma parte importante do futuro mais 
promissor para alcançar os desafios de entrega de drogas. As nanopartículas são 
partículas contendo fármaco com tamanho inferior a 1 μm (COUVREUR e VAUTHIER, 
2006). As nanopartículas lipídicas sólidas (SLNs) são uma ótima opção como um 
sistema transportador alternativo, devido ao tamanho, distribuição restrita, 
biocompatibilidade e adequação a diferentes rotas de administração (GASCO, 2007). 
Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a atividade antiviral do fitol incorporado 
em nanopartículas contra o HSV-1 in vitro. 
 
Metodologia 

 
1. CULTURA DE CÉLULAS No estudo foram utilizadas células Vero E6 (linhagem 
proveniente de rim de macaco verde africano). As células foram mantidas em estufa de 
CO2 (5%) a 37ºC e cultivadas em meio de cultura Leibovitz-15 (L-15) com L-glutamina 
(Sigma) suplementado com 10% soro bovino fetal (SBF) (Invitrogen) inativado e 1% de 
antibiótico-antimicótico (Gibco). 2. LINHAGEM VIRAL O HSV-1 (linhagem KOS) foi 
cedido pela Profa. Dra. Claúdia Simões da Faculdade de Farmácia da Universidade 
Federal de Santa Catarina, Brasil. Células Vero E6 foram utilizadas para propagação do 
vírus. Posteriormente, foi titulado através do ensaio de unidade formadora de placa 
(PFU) e os estoques virais foram armazenados a -80°C até a utilização. 3. TITULAÇÃO 
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DO HSV-1 Após a propagação do vírus em cultura de células, foi realizada a titulação 
viral através da técnica de PFU. A suspensão viral proveniente do estoque viral foi 
descongelada lentamente em gelo e realizadas diluições seriadas decimais até a 
diluição de 10-6 do vírus com o meio de cultura L-15 sem adição de SBF. Em seguida, 
foi removido o meio de cultura das placas de 24 poços com monocamadas de células 
Vero e foram adicionados 400µL da diluição em cada poço. A placa foi incubada por 1 
hora a 37 °C em 5% de CO2 e agitada lentamente de 15 em 15 minutos. Após este 
tempo, foi retirado o inóculo viral e adicionado 1 mL/poço de “Overlay” (meio L-15 2% 
SBF sem vermelho fenol e carboximetilcelulose a 3% estéril) (Sigma). A placa foi 
incubada em estufa por 48 horas a 37 °C em 5% de CO2. Após o período de 48 horas, 
a camada viscosa foi removida e os poços foram lavados com PBS. Para observar as 
placas virais, foram adicionados 250 µL do corante preto de naftaleno (Sigma) e a placa 
foi incubada por 40 minutos a temperatura ambiente. Foi realizado o cálculo para 
observar a maior diluição, no qual é possível visualizar as placas de lise. Foram levados 
em consideração a diluição e o volume total do inóculo. Os valores foram expressos em 
PFU/mL. 4. FORMULAÇÃO DA NANOPARTÍCULA O fitol (Sigma) incorporado em 
nanopartículas lipídicas sólidas de TG1 foi preparado pelo Laboratório de Tecnologia e 
Biotecnologia Farmacêutica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 
colaboração com o Prof. Dr. Arnóbio Antônio da Silva Júnior. Soluções do fitol 
incorporado em nanopartículas foram preparadas a uma concentração de 2000µg/mL e 
esterilizadas por filtração através de filtros de 0,22µm e de 0,45µm, respectivamente. 5. 
TESTE DE CITOTOXICIDADE Foram utilizados o fitol, fitol incorporado em 
nanopartículas (FIN) lipídicas sólidas de TG1, as nanopartículas sem o fitol (NSF) e o 
aciclovir em diferentes concentrações. Através desses, foi possível estabelecer as 
concentrações que foram utilizadas no ensaio de avaliação da atividade antiviral. Para 
os ensaios, placas de 96 poços (Corning) foram utilizadas, nas quais 100µl de meio 
contendo as células Vero E6 (2×105 células/poço/mL) foram semeados e mantidos a 37 
°C durante 24 horas. Posteriormente, as células foram incubadas por 48 horas, com 
várias concentrações do fitol, do FIN, NSF e aciclovir. Foram testadas quatro diluições 
em triplicata (100; 50; 25 e 12,5 µg/mL). O fitol, as nanopartículas e o aciclovir foram 
diluídos em meio L-15 suplementado com 2% de SBF. Os experimentos foram feitos em 
triplicata e em cada poço foi adicionado 200 µL das diferentes concentrações. Células 
não tratadas foram utilizadas como controle e nesses poços foram adicionadas 200µL 
de meio L-15 2%. Após o período de incubação, o fitol, o FIN, as NSF e o aciclovir foram 
removidos e 50µL da solução de MTT (1mg/mL) foram adicionados. Em seguida, as 
placas foram incubadas em estufa de CO2 a 5% durante 4 horas a 37°C. Após, o MTT 
foi removido e foram adicionados 100µL de DMSO, responsável por solubilizar os 
cristais de formazan. As placas foram levemente homogeneizadas, por 10 minutos, para 
que os cristais sejam dissolvidos. Ao final, a leitura foi realizada em espectrofotômetro 
a 540nm. A viabilidade celular foi calculada como uma porcentagem da densidade óptica 
(DO) das culturas tratadas em comparação com os controles não tratados. 6. 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIVIRAL DO FITOL INCORPORADO EM 
NANOPARTÍCULAS Nos ensaios, placas de 12 poços contendo a monocamada de 
células Vero foram infectadas com 400 μL do HSV-1 (50 PFU), seguida da incubação 
por 1 hora a 37°C em 5% de CO2 e agitação da placa de 15 em 15 minutos para 
adsorção viral. Após este tempo foi retirado o inóculo viral e adicionado 1mL/poço de 
“overlay”. A placa foi incubada em estufa por 48 horas a 37°C em 5% de CO2. O 
tratamento foi adicionado no overlay, para permanecer em contato com a célula 
infectada por 48h. No segundo dia, a camada viscosa foi removida e os poços foram 
lavados com PBS. Para observar as placas virais, foram adicionados 250µL do corante 
preto de naftaleno (Sigma) e a placa foi incubada por 40 minutos a temperatura 
ambiente. Foi considerada como controle viral a cultura de células infectadas sem 
tratamento. Com a finalidade de comparar as atividades antivirais dos tratamentos com 
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a atividade antiviral do fármaco padrão, o aciclovir foi utilizado. Além disso,foi utilizado 
o meio L-15 sem suplementação como controle negativo, ou seja, sem a presença do 
inóculo viral e dos tratamentos. A porcentagem de inibição de formação de placa foi 
calculada da seguinte forma: [(número médio de placas no controle - número médio de 
placas no teste) / número médio de placas em controle] x 100. 7. ANÁLISE 
ESTATÍSTICA Para avaliar os resultados, foi utilizado o programa estatístico GraphPad 
Prism® (GraphPad Software Inc., EUA) versão 4.0. Os resultados obtidos foram 
submetidos ao teste estatístico one-way ANOVA (não-paramétrico), seguido pelo teste 
de Bonferroni. Para todas as análises, valores de p< 0,05 foram considerados 
estatisticamente significantes. 
 
Resultados e Discussões 

 
Antes dos ensaios para avaliar a atividade antiviral dos compostos, foi realizada a 
avaliação da citotoxicidade em células Vero E6 do fitol, do fitol incorporado em 
nanopartículas lipídicas sólidas de TG1, das nanopartículas sem o fitol e do aciclovir 
usando o ensaio MTT, observou-se que as concentrações de 100, 50, 25 e 12,5 μg/mL 
não demonstraram citotoxicidade, apresentando, uma viabilidade superior que 80%. 
Para Melo et al (2000) apud Andrieghetti-Frohner et al (2003), é importante o equilíbrio 
entre os efeitos farmacológicos e toxicológicos de um composto uma vez que se está 
verificando sua aplicação como agente terapêutico e, segundo Flint et al (2020) apud 
Andrieghetti-Frohner et al (2003), espera-se que o composto antiviral seja mais tóxico 
para os vírus do que para as células. O título viral obtido a partir da infecção da cultura 
de células Vero foi de 2,5X10(6) PFU/mL e ensaio antiviral foi realizado para avaliar a 
capacidade dos compostos em inibir a replicação viral quanto aos tratamentos (fitol, FIN, 
NSF, aciclovir) adicionados na cultura de células após a infecção. Assim, verificou-se o 
fitol incorporado em nanopartículas lipídicas sólidas de TG1, em todas as concentrações 
estudadas, foi capaz de reduzir significativamente o número de placas comparado ao 
controle positivo quando administrada após a infecção. Destaca-se que a inibição viral 
nas concentrações de 12,5; 25 e 50 μg/mL variou de 25-75%, enquanto na concentração 
de 100 μg/mL foi 100%. Enquanto o fitol sem estar incorporado às nanopartículas 
lipídicas sólida de TG1 só apresentou inibição viral na concentração máxima estudada 
(100 μg/mL). Segundo Sahay, Alakhova e Kabonov (2010), as nanopartículas entram 
nas células utilizando diferentes vias de endocitose sendo um processo dinâmico onde 
as macromoléculas são transportadas para diferentes destinos subcelulares. A 
incorporação do fármaco á nanopartículas alteram a biodisponibilidade e a 
biodistribuição dos princípios ativos, como Cavalli et al. (2009) relataram, ademais, foi 
visto que ocorreu redução dos efeitos colaterais e melhorou a eficácia dos 
medicamentos. Outro fator, é que o período de incubação tenha sido suficiente para 
liberar o princípio ativo, o que resultou em uma inibição viral significativa em todas as 
concentrações. Santoyo et al. (2012) avaliaram a atividade antiviral de extratos de algas 
marinhas, principalmente na etapa da ligação viral, e perceberam que os compostos 
foram capazes de inibir a replicação viral intracelular do HSV-1 em 75% em uma 
concentração de 150 μg/mL, atribuindo esta atividade antiviral a compostos ativos 
presentes nos extratos etanólicos das algas, entre eles o fitol. O mecanismo de ação do 
fitol ainda não foi totalmente esclarecido (PRABHA, PARTHIK e CHANDRIKA, 2019). 
De acordo com Gavanji et al. (2015), compostos vegetais naturais têm vários 
mecanismos de ação anti-herpéticos que dependem dos compostos ativos da planta. 
Lee et al. (2016) sugerem que o fitol provoque a inativação de proteínas e enzimas 
gerando um dano a membrana celular pela indução do estresse oxidativo. Santoyo et 
al., (2010) ao avaliarem a atividade anti-HSV-1 do fitol em experimentos de redução de 
placa observaram que nos ensaios em que as células Vero foram pré-tratadas com fitol, 
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em doses de 75 μg/mL e de 100 μg/mL ocorreu uma inibição viral significativa de, 
aproximadamente, 65% e 90% respectivamente para um tempo de exposição de três 
horas, tendo assim uma inibição viral dose-dependente. Além disso, acredita-se haver 
influência do tempo sobre a atividade antiviral do fitol, uma vez que compostos 
solubilizados em meio aquoso apresentam um tempo de meia vida curto e/ou absorção 
lenta pelo organismo (SZUNERITS et al., 2015), além disso, são necessárias várias 
doses para manter o nível da droga relativamente constante (TYRING, BAKER e 
SNOWDEN, 2002). Por fim, o aciclovir, utilizado no presente estudo como controle 
positivo, demonstrou redução do número de placas virais de 100% em todas as 
concentrações avaliadas (100, 50, 25 e 12,5 μg/mL), uma vez que este fármaco age 
intracelularmente, assim apresenta eficácia de tratamento quando a célula já está 
infectada por HSV (SCHLEISS, 2009). 
 
Conclusão 

 
O estudo avaliou a possibilidade do uso do fitol como agente antiviral contra HSV-1, ou 
seja, pós-infecção, podendo o princípio ativo estar ou não incorporado às 
nanopartículas, para fim de compreender a possível atuação do fitol e se o complexo 
fitol-nanopartículas proporciona um melhor efeito inibitório. De tal modo, os resultados 
obtidos indicam que o fitol incorporado às nanopartículas de TG1 nas concentrações 
testadas foi capaz de reduzir o número de placas do HSV-1 na cultura de célula Vero 
E6. Por fim, dentro das hipóteses do mecanismo de ação do fitol, acredita-se que o 
mesmo possa ter impedido a entrada do HSV-1 nas células Vero E6, interferindo no seu 
ciclo replicativo, como também na ligação célula a célula. Por fim, os resultados deste 
estudo são considerados promissores para o tratamento de infecções resistentes por 
HSV-1 a terapia convencional, sendo uma possível abordagem no tratamento com o 
uso de novas tecnologias de liberação de fármaco. Nesse caso, ressalta-se o uso das 
nanopartículas lipídicas sólidas de TG1, que são sistemas capazes de atuar no 
organismo ocasionando menores efeitos colaterais pelos medicamentos, assim como 
manter o princípio ativo dentro da janela terapêutica por mais tempo que as tecnologias 
convencionais utilizadas no mercado atualmente. 
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TÍTULO: Reconhecer e conviver com a diabetes: o desafio para a construção da 

autonomia 

Resumo 

Introdução: A Diabetes Mellitus (diabetes) é uma das Doenças Crônicas Não-
Transmissíveis (DCNT) de maior predominância mundial. No Brasil, cerca de 11% da 
população com idade superior a 39 anos tem a doença. Refletir sobre a necessidade de 
ações de promoção da saúde e bem-estar a esses sujeitos, contribuindo na co-
construção autonomia, minimizando a dependência de pessoas e serviços é uma 
estratégia fundamental. Objetivo: Analisar como as pessoas reconhecem e convivem 
com a diabetes, no cotidiano da construção da autonomia. Metodologia: Trata-se de um 
estudo com abordagem qualitativa, de caráter participativo, apoiado na reflexibilidade. 
Resultados e discussão: O impacto da notícia do diagnóstico causa diversas reações, 
um misto de emoções e sentimentos. Aceitar ou não uma condição crônica, exige da 
pessoa reconhecer estratégias de como conviver com a doença. A troca de vivências 
através de estratégias de grupo auxilia na mudança dos hábitos de vida, no entanto, 
este é um processo complexo e lento. Conclusão: A experiência em grupo estimula o 
protagonismo dos sujeitos no diz respeito à tomada de decisões terapêuticas e na 
melhoria do autocuidado, partindo do princípio de compartilhar experiências vividas 
pelos participantes. 
 
Palavras-chave: Diabetes mellitus; Autonomia pessoal; Práticas grupais. 

TITLE: Recognizing and living with diabetes: the challenge for building autonomy 

Abstract 

Introduction: Diabetes Mellitus (diabetes) is one of the most prevalent Chronic Non-
Transmissible Diseases in the world. In Brazil, about 11% of the population over 39 years 
of age has the disease. Reflecting on the need for actions to promote health and well-
being to these subjects, contributing to the co-construction of autonomy, minimizing the 
dependence on people and services is a fundamental strategy. Objective: To analyze 
how people recognize and coexist with diabetes, in the daily building of autonomy. 
Methodology: This is a study with a qualitative approach, with a participative character, 
supported by reflection. Results and discussion: The impact of the news of the diagnosis 
causes several reactions, a mixture of emotions and feelings. To accept or not a chronic 
condition, requires the person to recognize strategies for living with the disease. The 
exchange of experiences through group strategies helps to change life habits, however, 
this is a complex and slow process. Conclusion: The group experience stimulates the 
subjects protagonism in making therapeutic decisions and in improving self-care, based 
on the principle of sharing experiences lived by the participants. 
 
Keywords: Diabetes mellitus; Personal autonomy; Group practices 

Introdução 
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Caracterizada como um grave problema de saúde pública mundial, a Diabetes Mellitus 
(diabetes) é uma das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) de maior 
predominância mundial, trata-se de uma síndrome caracterizada pela disfunção 
metabólica na produção e/ou secreção de insulina, acarretando na ausência ou 
resistência a mesma. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a 
hiperglicemia é o 3º fator em importância da causa de mortalidade. De acordo com o 
Ministério da Saúde, em 2016, no Brasil, cerca de 11% da população com idade superior 
a 39 anos tinha a doença. (World Health Organization, 2020) A Sociedade Brasileira de 
Diabetes (SBD, 2017) estimou que no ano de 2017, em torno de 12,5 milhões de 
pessoas tinham o diagnóstico da diabetes, e que o Brasil ocupava a 5° colocação em 
números de indivíduos com mais de 65 anos que vivem com a doença. O que se pode 
observar é que grande parte daqueles que recebem o diagnóstico da diabetes se tornam 
ainda mais dependentes dos serviços de saúde interferindo diretamente na autonomia 
pessoal dos indivíduos. Nesse sentido, refletir sobre trabalhos com ações de promoção 
da saúde e bem-estar a esses sujeitos, ajudando, assim, a construírem sua própria 
autonomia sem depender de pessoas e serviços faz-se preciso. Mas qual será a 
percepção desses indivíduos sobre de suas necessidades de saúde, sua qualidade de 
vida e autonomia pessoal? Deste modo, por meio da realização de um estudo 
qualitativo, de caráter participativo e sustentado na reflexibilidade, resolveu-se implantar 
um Grupo Estratégico de Promoção a Saúde (GEPS) com pessoas que vivem com a 
diabetes, objetivando analisar como as pessoas reconhecem e convivem com a 
diabetes, no cotidiano da construção da autonomia. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, de caráter participativo, apoiado na 
reflexibilidade. A pesquisa participativa pode abrigar uma pluralidade que a compõe, a 
sua importância é que o objeto de estudo, são os sujeitos, nesta perspectiva, na 
pesquisa participativa os indivíduos participam e analisam sua própria realidade. A 
reflexibilidade permite um diálogo a cerca da não imparcialidade por parte do 
pesquisador, o que acaba por gerar uma transformação social (SILVA, 2000) As 
pessoas com Diabetes Melittus tipo I e II foram escolhidos intencionalmente, desde que 
concordassem em fazer parte da experiência, esses deveriam ser vinculados a uma 
Unidade de Saúde, na cidade de Santa Cruz – interior do estado do Rio Grande do 
Norte. A princípio foram estipulados 8 encontros para a captação de dados, e esses 
ocorreram entre os meses de maio e agosto de 2017, com intenção metodológica para 
resgatar as histórias de vida e as diversas experiências dos sujeitos. Nos primeiros 
encontros houve o compartilhamento de experiências a respeito da doença, como 
também para partilhar histórias de vida, e criarem um vínculo quanto grupo. Os temas 
subsequentes debatidos eram elencados pelos participantes conforme suas dúvidas a 
cerca da doença, bem como a convivência com a mesma com participação do 
pesquisador apenas com mediador dos diálogos entre os participantes. Foi utilizado um 
gravador de voz para capturar o dado momento dos encontros, esses áudios foram 
transcritos fielmente em suas versões completas, dando origem às narrativas dos 
encontros. Cada participante foi identificado pelo nome de uma cidade da Grécia devido 
à origem do termo diabetes, na intensão de manter a confidencialidade da pesquisa, 
sendo elas: Véria, Atenas, Creta, Micenas, Epidauro, Metora, Zaknthos, Delfos, Rhodes, 
Corfu, Castória, Heraklion, Mykonos, Patras, Volos, Fira. Essas narrativas foram 
organizadas em eixos temáticos, sendo: I) Reconhecer o diabete; II) Conviver com o 
diabetes; III) Exercitando a autonomia e o protagonismo. O presente estudo contém a 
análise da perspectiva dos eixos I “Reconhecer à diabetes” e II “Conviver com a 
diabetes”, que dinamiza o processo de convivência com a doença, no que se refere ao 
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exercer a autonomia e o autocuidado. O estudo foi aprovado pelo CEP/HUOL parecer 
Nº 1.868.237 e CAAE Nº 61947616.4.0000.5292. O estudo foi realizado com sob os 
princípios fundamentais da ética e da bioética. Foram respeitados os princípios de 
privacidade e confidencialidade. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os participantes da pesquisa são todos diagnosticados com diabetes mellitus, 
residentes no município de Santa Cruz – Rio Grande do norte, alocados na área da UBS 
do bairro do DNER. Ao todo contabilizam 16 participantes, entre os sexos masculino e 
feminino, com idades entre 57 e 90 anos. O impacto da notícia do diagnóstico causa 
diversas reações, um misto de emoções e sentimentos, como preocupação, nervosismo 
e pânico, a partir de informações repassadas por um teste diagnóstico ou profissional 
de saúde. Sendo isso notório a partir das falas: "Eu descobri aos 42 anos... eu estava 
um pouco gorda. A médica disse: você está diabética! Que desespero! Quase morro!”. 
(Delfos) “Eu entrei em pânico, eu achava que eu não ficava normal nunca mais na minha 
vida. Entrei em pânico, sabe o que é “em pânico”?”. (Mégara) Como a diabetes em 
algumas vezes, tem um caráter silencioso, alguns casos podem ser descoberto com a 
instalação de complicações decorrentes da síndrome, o que pode provocar sentimentos 
de raiva e revolta ao diagnóstico, como pode ser observado na fala de Corinto. “Logo 
no início senti raiva, fiquei revoltado na hora, porque eu já descobri sendo prejudicado, 
tendo prejuízo já na visão, aí na hora fiquei revoltado, com raiva”. (Corinto) Ainda, 
imagina-se que a forma de lidar com o diagnóstico e seus novos hábitos de vida 
influenciam diretamente na aceitação ou não da doença: “A pessoa fica insatisfeita por 
ter diabetes. Tem dias que eu fico pensativa, tem horas que eu fico sozinha, choro às 
vezes, já procuro andar para a casa de alguma pessoa para tirar aquilo da cabeça. 
Choro por causa da diabetes e das dificuldades também”. (Erétria) Para Epidauros a 
insatisfação, revolta e não aceitação surge do não controle dos sinais e sintomas da 
doença devido aos vários fatores associados: “Sou diagnosticada há uns quatro anos... 
Mas, eu não consigo controlar, nunca consegui controlar, tomo insulina, mas não 
consigo controlar (...) achei que era uma coisa simples. Eu achei que eu ia controlar”. 
(Epidauros) Nos discursos referentes ao impacto com o diagnóstico é notório que 
emergem um misto de sentimentos que perpassam a preocupação, o pânico até mesmo 
a raiva e consequentemente a não aceitação dessa condição. Estes eventos também 
foram observados em outro estudo que identificou a existência de uma relação entre a 
emoção e a diabetes e que um influencia diretamente a outra. Sabe-se, também que o 
impacto emocional gerado pelo diagnóstico e toda sua carga acarreta um 
desencadeamento das complicações atreladas a comorbidade (Ferreira, Daher, 
Texeira, Rocha, 2013). Dessa forma, aceitar que se convive com uma condição crônica, 
exige da pessoa reconhecer que compreendeu de alguma forma como conviver com a 
doença. É imprescindível refletir sobre a adaptação aos novos hábitos e a sua aceitação, 
sempre levando em conta práticas de saúde que não estigmatizem os indivíduos, pois, 
“paciente, diabético, portador” diminui o sujeito a alguém que se submete a tratar-se 
com passividade (Péres, Santos, Zanetti, Ferronato, 2007). Quando associado o dado 
momento do passar a conviver com a doença, um dos fatores mais relevantes citados 
entre os participantes, diz respeito a dificuldade de novos hábitos alimentares, superar 
a ânsia de comer algo desejado que passou a caracterizar-se como “proibido”. Os 
discursos muitas vezes são associados ao sabor doce, ou a presença do termo na 
nomenclatura dos alimentos: “Diabetes é como um peixe em um rio de pesca, morre 
pela boca.” (CALAMATA) “A questão da batata doce, é o DOCE né?” (CORISTO) “Mas, 
se quiser morrer mais rápido, é só comer doce, aí morre mais ligeiro” (CRETA). O apoio 
familiar carrega sua importância no auxílio do convívio com a enfermidade, pois os 
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hábitos de vida tornam-se mais fáceis quando apoiados pela família. O perpassar por 
desejos alimentícios com ajuda da família torna o desafio um pouco mais viável, toda 
via isso nem sempre acontece, relacionando ao contexto observado nas falas: “É difícil 
eu comer uma coisa doce. Eu até evito de comprar. Mas, meu menino (filho) é “meio 
safado”, gosta de comprar para ele e coloca na geladeira. Tem vezes que me dá uma 
vontade tão grande, que eu vou e tiro um risquinho de nada e como” (VOLOS). Promover 
a autonomia do sujeito é considerar que ele é dominador de suas ações e concepções, 
e entender que suas vivencias pessoais tem influencia diretamente no processo de 
saúde-doença singular. Foi perceptível ao longo dos encontros do GEPS que o maior 
desafio dos participantes está ligado aos hábitos alimentares e a prática de atividade 
física, pois o que antes era incomum em suas vidas, e desde o diagnóstico tornou-se 
algo imposto sem opção de escolhas. A troca de vivências através de estratégias de 
grupo auxilia na mudança dos hábitos de vida, no entanto, este é um processo complexo 
e lento, em especial ao que se refere à alimentação, pois muitas vezes estes hábitos 
estão atrelados a fatores culturais, econômicos, sociais e psicológicos. Dessa forma, 
reconhecer o indivíduo que vive com diabetes está além de conhecer o diagnóstico 
clínico, mas também reposiciona-lo quanto ser social, dotado de protagonismo, 
adaptando-o ao contexto, instruindo a sua autonomia. 
 
Conclusão 

 
Através desde estudo, ficou perceptível que os aspectos emocionais influenciam 
diretamente no processo de aceitação e convivência com a diabetes. Pode-se identificar 
por meio de algumas pistas dadas pelos indivíduos, que compartilhar experiências é um 
dispositivo que auxilia na co-construção da autonomia de sujeitos diagnosticados com 
doenças crônicas, no caso em questão a diabetes. A experiência em grupo estimula o 
protagonismo dos sujeitos no diz respeito à tomada de decisões terapêuticas e na 
melhoria do autocuidado, partindo do princípio de compartilhar experiências vividas 
pelos participantes. O diagnóstico da doença gera uma multiplicidade de sentimentos. 
Durante os encontros os participantes expressaram diversos sentimentos associados a 
tal evento, desde a dificuldade de aceitação do diagnóstico, o medo relacionado ao 
conhecimento pré-existente de complicações, a dificuldade da adaptação, a influência 
da doença na existência do indivíduo como pessoa, atrelado a seu modo de vida, nas 
práticas e na qualidade do autocuidado. Fica claro que uma das maiores dificuldades 
do convívio com a doença, está associada às incertezas dos hábitos alimentares como, 
por exemplo, a simbologia ao termo “doce”. Alguns reconhecem que o apoio familiar é 
de suma importância no processo de convívio, o diagnóstico, a aceitação e se sujeitar 
a substituir os hábitos de vida, acarretam no acometido pela doença uma angústia, onde 
por muitas vezes eles esperam apenas a participação daqueles que os rodeiam, na 
tentativa de tornar essas etapas, um pouco menos difíceis. Neste sentido, a importância 
da troca de experiências, atua diretamente em uma melhora na co-construção da 
autonomia e autocuidado. Tendo em vista que compartilhar experiências torna-se como 
uma forma de acolhimento entre essas pessoas, no sentido do poder se reconhecer na 
experiência vivenciada pelo outro, atrelado a uma nova forma de adquirir novos 
conhecimentos sobre a doença, ajudando então o indivíduo a desenvolver a autonomia. 
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TÍTULO: “Eficácia da simulação realística no ensino de suporte básico de vida no 

contexto da Atenção Primária à saúde”: Colaboração de bolsista de Iniciação Científica 

Resumo 

Introdução: o sucesso da aprendizagem pode ser determinado pela escolha correta de 
métodos durante o processo formativo. Assim, há necessidade de estudos sobre a 
eficácia de diferentes métodos no contexto da formação do técnico de enfermagem e, a 
simulação clínica apresenta-se como uma opção eficaz por abarcar com excelência 
aspectos cognitivos, gerando satisfação e autoconfiança para os estudantes. Objetivo: 
analisar a eficácia, satisfação e autoconfiança de estudantes do curso técnico em 
enfermagem a partir do uso da simulação no ensino de suporte básico de vida no 
contexto da Atenção Primária à Saúde. Metodologia: um estudo longitudinal, com 
abordagem quantitativa em três fases. Usou-se o delineamento quase-experimental de 
grupo-controle não-equivalente do tipo pré-teste e pós-teste. A amostra inicial, do tipo 
não probabilística, por conveniência, foi de 46 estudantes. Usou-se para o banco de 
dados o Microsoft Excel, versão 2014 e testes estatísticos o software Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS), versão 24.0. Resultados: I) No desempenho cognitivo: 
maior retenção do conhecimento. II) No aumento da autoconfiança: aprimoramento da 
capacidade de resolução de problemas e de tomada de decisão. III) Na satisfação e 
autoconfiança com aprendizagem: altos níveis de satisfação com o método e 
autoconfiança para a atuação. Conclusão: na simulação, a aprendizagem confere 
scores maiores de conhecimento, de satisfação e de autoconfiança, comparada à aula 
tradicional. 
 
Palavras-chave: Educação em Enfermagem;Treinamento por Simulação;Técnicos 

deEnfermagem 

TITLE: The clinical simulation effectiveness in basic life support training in the primary 

healthcare context: collaboration of Scientific Initiation scholarship student. 

Abstract 

Introduction: the successful learning can be determined by the correct choice of methods 
during the study process. Thus, it needs to research on the effectiveness of different 
methods, in the context of the training of licensed practical nurse students, and 
simulation training is presented as an effective option which encompasses cognitive 
aspects par excellence, promoting satisfaction and self-confidence for students. 
Objective: the effectiveness, satisfaction, and self-confidence analyze of the licensed 
practical nurse students, on basic life support learning, through simulation use in the 
Primary Health Care context. Method: it is a longitudinal quantitative approach study 
comprised in two phases. In the pretest-posttest nonequivalent groups, a quasi-
experimental control group design was used. The initial sample, of the non-probabilistic 
type for convenience, was 46 students. It was used as a database the Microsoft Excel, 
version 2014, and the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software, 
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version 24.0, for statistical tests. Results: I)Cognitive performance: greater retention of 
knowledge. II)Increase in self-confidence improve: the ability to solve problems and 
make decisions. III)Satisfaction and self-confidence in the learning process: presented 
high levels of satisfaction with the method and self-confidence to act. Conclusion: in 
simulation, learning provided higher scores of knowledge, satisfaction, and self-
confidence, compared to traditional classes. 
 
Keywords: Education, Nursing; Simulation Training; Licensed Practical Nurses. 

Introdução 

A simulação realística é um processo dinâmico e criativo, que envolve uma situação 
hipotética a uma representação de uma situação da realidade, possibilitando a aquisição 
de pensamento crítico, habilidades, conhecimento e associação teórico-prática (BLAND; 
TOPPING; WOOD, 2011; BARRETO et al., 2014; LAPKIN et al., 2010; HARDER, 2010; 
COSTA et al., 2017). A satisfação dos indivíduos e a autoconfiança na aprendizagem 
são importantes no ambiente de ensino, portanto, medir esses fatores pode ser um sinal 
forte para o uso e avaliação de estratégias de ensino (ALMEIDA et al., 2015). A 
satisfação pode ser compreendida como um sentimento de prazer ou decepção, 
resultante da comparação entre o desempenho/resultado esperado em relação às 
expectativas do indivíduo; ou como o estado da composição afetiva e cognitiva em 
relação à experiência (WHITMAN; ROOY; VISWESVARAN, 2010). Já a autoconfiança 
refere-se à competência pessoal dos indivíduos para alcançar seus próprios objetivos 
(BANDURA, 1986). A satisfação e a autoconfiança na aprendizagem estão diretamente 
relacionadas com o favorecimento de uma aprendizagem significativa, ou seja, os 
conhecimentos adquiridos passam a dar sentido a prática para quem aprende 
(MOREIRA, 2012). No âmbito da Enfermagem, a teoria da Aprendizagem Significativa, 
proposta por Ausubel (1963), pode ser empregada para a educação dos profissionais 
da área, com ênfase na apresentação do novo, do atual, do diferente, para a 
reelaboração de conceitos, a partir do conhecimento prévio e da retenção do que faz 
sentido e é significativo para a transformação da prática profissional (SOUSA et al., 
2015). Faz-se necessário analisar os efeitos da utilização da simulação realística no 
ensino em saúde e analisar os efeitos na formação dos profissionais de enfermagem, 
visto que atualmente são a maioria e, a área da saúde, correspondente a 3,5 milhões 
de trabalhadores. 50% desse total são profissionais de enfermagem, dos quais 80% são 
profissionais técnicos e 20% enfermeiros (COFEN, 2016). O técnico em enfermagem 
compõe a equipe mínima da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na Unidade Básica 
de Saúde (UBS). Além disto, a ESF funciona como o primeiro contato ou referência para 
a resolução de instabilidades clínicas e, os profissionais, devem estar preparados para 
reconhecê-las e solucioná-las. A Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU) 
estabeleceu a Atenção Primária à Saúde (APS) como uma das formas de descentralizar 
esse tipo de atendimento, tornando-o mais rápido. Nesse sentido, a ressuscitação 
cardiopulmonar é um desafio, não só pelo risco de insucesso, mas por ser uma situação 
estressante e que requer habilidades técnicas e conhecimento, pois a sobrevivência do 
paciente está relacionada a identificação precoce do evento e à intervenção rápida e 
correta a fim de possibilitar o retorno espontâneo da ventilação e circulação com o 
mínimo de sequelas (AHA, 2015). É imprescindível que, em sua formação, sejam 
preparados para esse tipo de agravo, em virtude de sua proximidade. Há diversos 
estudos sobre o protocolo de Ressuscitação Cardiorrespiratória que refletem sobre a 
deficiência desses profissionais em relação ao assunto (ARAÚJO et al., 2012; 
MENEZES et al., 2009). A escolha pedagógica correta durante o processo formativo 
pode determinar o sucesso da aprendizagem e uma alternativa é a simulação realística. 
Nesse sentido, faz-se necessário pesquisas com resultados concretos sobre a sua 
eficácia na formação do técnico de enfermagem e essa é a finalidade este projeto. O 
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presente projeto justifica-se pela necessidade de otimizar o conhecimento da equipe de 
enfermagem, especialmente dos técnicos em enfermagem, objetivando a redução de 
mortes por desconhecimento sobre o atendimento pré-hospitalar às urgências no 
contexto da Atenção Primária à Saúde. Com isso, pretende-se estudar a eficácia da 
simulação no ensino de Suporte Básico de Vida com estudantes técnicos de 
enfermagem para uma eficaz atuação na Atenção Primária à Saúde. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo longitudinal, com abordagem quantitativa compreendida em duas 
fases. Para Polit, Beck e Hungle (2004), a abordagem quantitativa, objetiva quantificar. 
Foi utilizado o delineamento quase-experimental de grupo-controle não-equivalente do 
tipo pré-teste e pós-teste (GREY, 2001). A amostra inicial, do tipo não probabilística, por 
conveniência, foi de 46 estudantes. Os critérios de inclusão são: estudantes que estejam 
cursando o último período do curso técnico em enfermagem ou que tenham cursado ao 
menos uma disciplina relacionada a Suporte Básico de Vida e estejam presentes 
durante a aplicação dos instrumentos da pesquisa e das intervenções. Inicialmente, 
foram apresentados os objetivos da pesquisa aos estudantes. Os estudantes que 
aceitaram participar da pesquisa responderam um instrumento de caracterização 
sociodemográfica. Em seguida, os alunos foram divididos de forma aleatória, em cada 
instituição colaboradora, em dois grupos não equivalentes: grupo experimental e grupo 
controle. Foi aplicado uma avaliação de conhecimento específicos sobre a temática de 
suporte básico de vida, contendo 10 questões de múltipla escola. O desempenho 
cognitivo inicial se constituiu como parâmetro primordial para a avaliação da eficácia da 
utilização da simulação. A avaliação de conhecimentos específicos foi construída pelo 
pesquisador com base nas diretrizes da American Heart Association. A avaliação de 
conhecimento foi aplicada em três momentos: pré-teste, pós-teste imediato e pós-teste 
tardio (após 30 dias da intervenção). Os instrumentos de aferição de satisfação e 
autoconfiança foram validados na versão portuguesa por Almeida et al. (2015). Os dois 
grupos de alunos participaram de um curso teórico-prático de Suporte Básico de Vida 
com ênfase na Atenção Primária à Saúde. No grupo controle foi adotada a metodologia 
de aula expositiva e demonstração. Já o grupo experimental, foi utilizada a metodologia 
de aula expositiva, treino de habilidades e simulação clínica. Para o grupo controle, foi 
realizada a seguinte sequência: aplicação do instrumento de mensuração de 
conhecimento prévio sobre a temática trabalhada, condução da aula expositiva e 
demonstração, mensuração dos conhecimentos adquiridos imediatamente e 30 dias 
após a finalização dos encontros. Já no grupo experimental, foi realizada a seguinte 
sequência: aplicação do instrumento de mensuração de conhecimento prévio acerca da 
temática a ser trabalhada, condução da aula expositiva, treino de habilidades, vivência 
nas simulações e mensuração dos conhecimentos adquiridos imediatamente e 30 dias 
após a finalização dos encontros. Para a realização da simulação, foi seguido o modelo 
conceitual de Simulação NLN/Jeffries para o ensino de enfermagem, proposto por 
Jeffries (2012), que tem como finalidade orientar a construção e uso da simulação como 
técnica de ensino. Os componentes da simulação foram: o facilitador (o pesquisador); 
os participantes (estudantes do curso técnico em enfermagem); práticas educacionais 
(caso clínico e simulação realística); características do desenho de simulação (com foco 
em resolução de problemas) e expectativa dos resultados das simulações (debriefing) 
(JEFFRIES, 2012). Os cenários de simulação foram construídos e executados 
previamente (teste piloto) com intuito de averiguar as possíveis falhas e realizar as 
correções e adaptações prévias, além da capacitação da equipe para a coleta de dados. 
Para o desenvolvimento das simulações, foram utilizados manequins (simuladores 
estáticos), e paciente-padrão (atores treinados) (COSTA et al., 2016). Os cenários de 
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simulação foram construídos a partir dos instrumentos e referenciais disponíveis, na 
literatura, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (MARTINS et al., 2014). O 
banco de dados foi construído em formato Microsoft Excel, versão 2014. Para a 
aplicação de testes estatísticos, foi utilizado o software Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), versão 24.0. 
 
Resultados e Discussões 

 
O presente estudo obteve 46 alunos do curso técnico em enfermagem como 
participantes. Estes, foram igualmente divididos em um grupo controle e um grupo 
experimental, com 23 componentes cada. Houve a identificação e comparação dos 
escores de conhecimento e de autoconfiança para atuação e emergência. Ainda, 
analisou-se a satisfação e a autoconfiança dos estudantes com a aprendizagem por 
meio da simulação clínica. A análise dos resultados deste estudo serão relatados em 
três categorias a seguir: I) Análise do impacto da simulação clínica no desempenho 
cognitivo de estudantes técnicos de enfermagem: o desempenho cognitivo dos 
estudantes foi verificado através da avaliação de conhecimento, aplicada em três 
momentos: pré-teste, pós teste imediato e após 30 dias da realização da intervenção. O 
resultado, tanto do grupo controle quanto do experimental, mostraram-se semelhantes 
no pré-teste e no pós-teste imediato. No pré-teste, ambos os grupos apresentaram 
médias baixas (grupo controle: 3,7 pontos; e grupo experimental: 4,2 pontos). Após as 
intervenções nos dois grupos, as médias aumentaram significativamente. Houve 
diferença estatística entre as medianas do grupo controle e do experimental no pós-
teste 2 (p<0,05). Os estudantes do grupo experimental sustentaram, após 30 dias, 
melhora significativa de conhecimento. Quanto aos os scores dos estudantes dos 
grupos controle e experimental foram semelhantes no pós-teste imediato - média de 7,7 
pontos para o grupo controle e de 7,1 para o experimental. Em relação ao fato da 
associação entre ter estudado o conteúdo de Suporte Básico de Vida anteriormente e o 
nível de conhecimento, os estudantes que haviam tido contato prévio com o conteúdo 
obtiveram medianas maiores se comparados àqueles que não haviam tido esse contato. 
Tal relação foi estatisticamente significante (p<0,05). Outro resultado foi a dependência 
do sexo com o pós-teste 1, onde estudantes do sexo feminino apresentaram maior nível 
de conhecimento no pós-teste 1 (imediato). Houve diferença estatística relacionada à 
faixa etária, pois os mais jovens (entre 16 e 25 anos) apresentaram maiores níveis de 
retenção de conhecimento quando comparados às demais faixas etárias, e observou-
se significância estatística. Na avaliação de conhecimento, os estudantes pontuavam o 
nível de certeza que tinham no momento de resolver cada questão. No pré-teste e pós 
teste imediato os comportamentos foram semelhantes, entretanto, tem-se no pós teste 
2, que o grupo controle (42,2%) caracterizou-se predominante como “pouco confiante” 
e o grupo experimental (43,9%) seguiu com “extremamente confiante”. Especificamente, 
tratando-se da retenção de conhecimento adotada nesse estudo, através de uma 
avaliação após 30 dias da intervenção, tem-se que os resultados corroboraram na 
confirmação de que as experiências simuladas contribuem na aquisição de diferentes 
competências e promovem maior aproveitamento e, consequentemente, maior retenção 
do conhecimento. II) A contribuição da simulação clínica para o aumento da 
autoconfiança de estudantes técnicos em enfermagem para vivenciar situações de 
emergências: a simulação clínica é uma estratégia pedagógica orientada, nesse estudo, 
pela aprendizagem experiencial que atende ambas as necessidades. Ela aproxima 
estudantes e profissionais aos contextos reais simulados e oferece completa segurança 
para os envolvidos. Inicialmente, os estudantes apresentavam baixos níveis de 
autoconfiança para atuação em situações de emergência. Na identificação e 
comparação dos scores, antes e depois para a autoconfiança para atuação em 
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situações de emergência entre o grupo controle e experimental, tem-se que no pós-teste 
imediato o grupo experimental apresentou média e mediana maiores quando 
comparados ao grupo controle, entretanto, não houve diferença estatística. Já no pós-
teste 2, em comparação com o grupo controle, os estudantes do grupo experimental 
mantiveram maiores níveis de autoconfiança para atuação em emergência. Identificou-
se que estudantes do sexo feminino apresentaram maiores níveis de autoconfiança para 
atuação em emergência quando comparadas aos do sexo masculino (p<0,05). 
Entretanto, a literatura não traz evidências para tal resultado. Com isso, foi verificado 
que a autoconfiança é uma variável que está diretamente relacionada à competência e 
a execução de intervenções assistenciais, aprimorando a capacidade de resolução de 
problemas e de tomada de decisão em tempo oportuno. III) Satisfação e autoconfiança 
com aprendizagem através do uso da simulação clínica: a presente pesquisa demonstra 
como resultado a satisfação dos estudantes com a aprendizagem, bem como da 
autoconfiança, tendo como referência o método de ensino da simulação clínica. Os 
resultados apontam para a simulação clínica como uma estratégia pedagógica que 
propicia um melhor aprendizado dos estudantes. Sabe-se que as ferramentas por si sós 
não garantem uma aprendizagem efetiva, pois os professores desempenham 
importante papel como facilitadores desse processo e precisam estar capacitados para 
utilizar essa metodologia. Com isso, quando a simulação é utilizada como metodologia 
ativa, corretamente, proporciona o protagonismo do aluno, que ao se reconhecer no 
processo ensino aprendizagem, melhora seu desempenho teórico-prático. 
 
Conclusão 

 
No presente estudo, a simulação clínica demonstrou-se uma estratégia de ensino e 
aprendizagem que promove a melhoria do conhecimento, da satisfação e da 
autoconfiança dos estudantes técnicos em enfermagem no âmbito das urgências 
voltadas à Atenção Primária à Saúde. Quanto ao conhecimento, os estudantes 
retiveram mais conhecimento em longo prazo (30 dias) quando comparados aos que 
receberam metodologias de ensino tradicional. Evidenciou-se que estudantes: mais 
jovens, do sexo feminino e entre 16 e 25 anos, aprendem mais. Já na autoconfiança, o 
grupo experimental obteve maiores níveis de confiança no pós-teste imediato e tardio, 
comparados ao grupo controle. Houve significância estatística nos estudantes 
submetidos à simulação clínica, pois estes mantiveram altos níveis de confiança em 
longo prazo para atuar em emergências. No caso do resultado da satisfação com a 
aprendizagem através da simulação clínica, nenhum estudante sentiu-se insatisfeito. 
Logo, confirma-se que: a aprendizagem, a partir da metodologia de simulação clínica, 
confere scores maiores de conhecimento, de satisfação e de autoconfiança, comparada 
àqueles adquiridos através de aula expositiva com demonstração de habilidades. Assim, 
o estudo traz resultados que contribuem tanto no âmbito da enfermagem quanto para a 
saúde, a ciência e a sociedade; além de demonstrar potencial de melhorar a 
aprendizagem dos estudantes, que como futuros técnicos de enfermagem, serão a 
maior porção do corpo de trabalho da saúde. Desta forma, aprimorar o processo de 
trabalho da categoria, resultando em melhor prestação de serviço à população. Outro 
aspecto do estudo é a sua contribuição para a ciência, pois garante a eficiência da 
simulação clínica, quando aplicada adequadamente, como uma estratégia de ensino a 
ser utilizada no ensino técnico em enfermagem, além de diminuir a lacuna de dinâmicas 
utilizadas na sua formação. Dentre as limitações de estudo, tem-se a amostra reduzida 
pela quantidade de perdas e limitação para realização das inferências pelo uso da 
amostragem não-probabilística, entretanto, esta foi utilizada para tentar reduzir as 
perdas no estudo. Como estudos futuros, sugere-se abordar aspectos relacionados à 
operacionalização da simulação clínica para grupos maiores e pós-teste tardio após 
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maior tempo. O presente estudo traz resultados que servem de aporte para que escolas 
técnicas apliquem a simulação clínica enquanto metodologia de ensino, pois 
potencializa um aprendizado experiencial, eficaz e duradouro aos estudantes. 
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TÍTULO: Contribuição de bolsista no projeto “o estresse e sua interface com a 

obesidade, qualidade do sono e apneia obstrutiva do sono em enfermeiros”. 

Resumo 

Os profissionais de enfermagem devido a carga de trabalho excessiva e as condições 
de trabalho inadequadas, apresenta frequentemente um alto nível de estresse, e 
possíveis alterações no padrão de sono e nos hábitos alimentares, gerando 
desequilíbrios no organismo, e contribuindo para o desenvolvimento de doenças. O 
objetivo do estudo é analisar o nível de estresse, através da concentração do cortisol 
salivar, e a relação com a prevalência da obesidade, qualidade do sono e apneia 
obstrutiva do sono em enfermeiros dos turnos diurno e noturno. Tratar-se de estudo de 
desenho observacional, transversal, com abordagem quantitativa, do tipo analítico. 
Serão analisados e classificados os dados dos enfermeiros do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL), entretanto a coleta de dados foi adiada devido ao contexto 
pandêmico atual. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 
HUOL e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o parecer nº 3.967.790. 
Através dos resultados da revisão bibliográfica realizada se tornou possível fundamentar 
os conhecimentos acerca da saúde do trabalhador, compreendendo as consequências 
neurofisiológicas e neuroendócrinas do estresse, bem como as alterações do ciclo sono-
vigília, a obesidade e a apneia obstrutiva do sono. Espera-se que os resultados finais 
venham contribuir para o avanço da enfermagem, contribuindo com o direcionamento 
de ações promocionais e preventivas para a saúde do trabalhador. 
 
Palavras-chave: Profissional de enfermagem, Estresse, Saúde do trabalhador. 

TITLE: STRESS AND ITS INTERFACE WITH OBESITY, SLEEP QUALITY AND 

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA IN NURSES. 

Abstract 

Working nurses, due to excessive workload and inadequate working conditions, often 
experience a high level of stress, and possible changes in sleep patterns and eating 
habits, causing imbalances in the body regulation, and possibly contributing to the 
development of diseases. The objective of the study is to analyze the levels of stress, 
through the concentration of salivary cortisol, and the relationship with the prevalence of 
obesity, quality of sleep and obstructive sleep apnea in nurses of the day and night shifts. 
This is an observational, cross-sectional study with a quantitative, analytical approach. 
Nurses' data from the Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) will be analyzed and 
classified, however data collection has been postponed due to the current pandemic 
environment. The project was approved by the Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) of 
HUOL and Federal University of Rio Grande do Norte, with the legal opinion nº 
3.967.790. Through the results of the bibliographic review carried out, it became possible 
to substantiate knowledge about workers' health, including the neurophysiological and 
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neuroendocrine consequences of stress, as well as changes in the circadian rhythm, 
obesity and obstructive sleep apnea. It is expected that the final results will contribute to 
the advancement of nursing, contributing to the direction of promotional and preventive 
actions for occupational health. 
 
Keywords: Nurses, Stress, Occupational health. 

Introdução 

O profissional de enfermagem possui diversos desafios para manter sua qualidade de 
vida adequada, entre a sobrecarga de serviço, a jornada de trabalho excessiva e 
múltiplos vínculos trabalhistas, originam-se os fatores que podem repercutir 
negativamente na saúde do trabalhador. Além disso, o enfermeiro frequentemente 
apresenta desgaste emocional por vivenciar o sofrimento e a morte de outros seres 
humanos (MONTE et al., 2013). Portanto, os enfermeiros podem apresentar uma 
redução da qualidade de vida e viver em constante tensão profissional, tornando-os 
suscetíveis a diversos elementos precursores do estresse. Os agentes estressores que 
ultrapassam os limites fisiológicos e psicológicos do corpo humano podem ocasionar o 
surgimento de doenças (ANDOLHE et al., 2015). O estresse e suas alterações no 
organismo são considerados elementos desencadeantes da má qualidade do sono. Isto 
se deve à ligação entre o sono e o eixo Hipotálamo-Pituitária- Adrenal (HPA), pois a 
atividade deste relaciona-se com o ritmo circadiano e o cortisol, resultando em uma 
elevação dos níveis de glicocorticoides. Esta sobrecarga hormonal pode ocasionar o 
desenvolvimento de doenças metabólicas, como a obesidade e o diabetes tipo II 
(GOODIN et al., 2012; HASLER et al., 2004). Perante esses achados, são notórias as 
relações dos níveis hormonais do estresse e do sono com a obesidade, síndrome 
metabólica e distúrbios alimentares (TOYAMA et al., 2013). Essas relações estão 
associadas com as atividades do eixo HPA. Posto isto, estudos buscam comprovar a 
relação entre o estresse e a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), pois a 
hiperatividade do HPA é citada como uma possível causa para o desenvolvimento da 
SAOS, tendo como principais fatores de risco a obesidade, resistência à insulina, 
atividade simpática e variações nos níveis de leptina (BUCKLEY; SCHATZBERG, 
2005). Da mesma forma que o estresse está relacionado ao metabolismo, os padrões 
de sono também estão associados aos distúrbios metabólicos do corpo. Percebe-se que 
as variações na quantidade e qualidade do sono podem desequilibrar o metabolismo, 
desencadeando o aumento da quantidade de ingestão de alimentos, aumento do índice 
de massa corporal, níveis de glicose e adipócitos e doenças cardiovasculares (RIBEIRO 
et al., 2015). Os enfermeiros estão propensos a alterações no ciclo sono-vigília, com 
prejuízos para sua saúde e diminuição do rendimento no trabalho. Essas alterações 
podem ocorrer pelas longas jornadas de trabalho, modificações nos horários de sono e 
repouso, hábito alimentar inadequado, atividade física irregular, estresse e devido ao 
aumento dos níveis de cortisol salivar, que contribui para diminuir o desenvolvimento de 
um bom desempenho no serviço (ROCHA et al., 2013). O presente estudo visa ampliar 
os conhecimentos sobre estresse em enfermeiros, alterações no estado sono-vigília, da 
qualidade do sono, a verificação do SAOS e hábitos inadequados de alimentação. Com 
o trabalho inserido como determinante do processo saúde/doença, entende-se que 
pesquisas envolvendo esse tema vêm contribuir com a verificação, evidenciação de 
riscos e efeitos para a saúde dos trabalhadores e delineamento de condutas profiláticas 
(MARTINS, et al., 2014). Desse modo, este estudo aventa a seguinte questão de 
pesquisa: Qual a relação do nível de estresse com a prevalência da obesidade, 
qualidade do sono e apneia obstrutiva do sono em enfermeiros que atuam nos turnos 
diurno e noturno? Espera-se que os resultados a serem obtidos com esta investigação 
tenham um impacto positivo na comunidade científica, despertando para a importância 
do bom desenvolvimento da qualidade de vida do enfermeiro, bem como para reflexão 
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sobre hábitos saudáveis de sono e alimentação, que certamente contribuirão com o 
estado de saúde do trabalhador e o desenvolvimento da promoção de saúde com mais 
qualidade, satisfação e motivação, gerando benefícios para os pacientes que estão sob 
seus cuidados. 
 
Metodologia 

 
Tratar-se de estudo de desenho observacional, transversal, com abordagem 
quantitativa, do tipo analítico. Esse tipo de investigação é importante porque permite 
que o pesquisador analise dados pouco conhecidos, desconhecidos ou previamente 
associados ao evento estudado (POLIT, et al. 2004). O desenho transversal é 
considerado um corte no tempo, interpela uma população bem definida, com abordagem 
empírica, e condiz com um clássico estudo epidemiológico. O estudo será realizado em 
um hospital universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
localizado na cidade de Natal/RN. O universo deste estudo será composto por 261 
enfermeiros atuantes nos diversos setores assistenciais do referido hospital. 
Obedecerão aos seguintes critérios de inclusão para compor a população: ser 
enfermeiro atuante naquela instituição e estar trabalhando há mais de três meses no 
referido hospital. E os critérios de exclusão serão: profissional afastado da empresa por 
licença médica ou gestacional, férias, ou que tenha outro vínculo empregatício. Os 
instrumentos utilizados para a coleta de dados serão: Ficha de identificação, utilizada 
em outros estudos da pesquisadora responsável (SILVA, 2016), Questionário dos 
Hábitos Alimentares, Escala de Bianchi modificada, Índice de Qualidade do Sono de 
Pittsburgh-Brasil, Questionário de Berlim, todos já validados, e a dosagem do cortisol 
salivar. Seguindo com o cronograma, realizamos a revisão bibliográfica do projeto e 
enviamos o projeto ao comitê de ética em pesquisa (CEP). A coleta de dados foi 
prorrogada devido ao contexto atual da pandemia pelo coronavírus. A obtenção dos 
dados se dará diretamente por contato com os enfermeiros para explanações sobre a 
pesquisa, em caso de aceite em participação, procederá a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Em seguida, aplicação dos questionários e 
explicação sobre a posterior coleta do cortisol. Quanto aos preceitos éticos, o trabalho 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário e da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte com Parecer nº 3.967.790, respeitando, 
integralmente, todos os aspectos éticos contidos na Resolução nº. 466/12 sobre 
pesquisa com seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2012). Dessa forma, serão elaboradas planilhas eletrônicas com os dados dos 
devidos questionários, construindo o banco de dados que será analisado no IBM SPSS 
Statistic. Será feita análise descritiva para avaliar o perfil da amostra, segundo as 
características individuais, sociodemográficas e hábitos alimentares dos sujeitos da 
pesquisa, além da análise da dosagem do cortisol salivar. Para os valores obtidos 
através do IMC, a classificação será apresentada conforme recomendação da 
Organização Mundial de Saúde. O nível de significância estatística adotado para os 
testes estatísticos será de 5%. 
 
Resultados e Discussões 

 
A revisão bibliográfica possibilitou o levantamento de dados para o desenvolvimento da 
pesquisa, possibilitando ampliar a discussão sobre o universo da saúde do trabalhador 
e seus determinantes e condicionantes no processo saúde-doença. A construção do 
conhecimento percorreu o contexto histórico do trabalho do profissional de enfermagem, 
os processos e organizações de trabalho vigentes e a abordagem integral da saúde do 
trabalhador. Os fatores estressantes e suas alterações neurofisiológicas no organismo, 
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bem como as adaptações que o organismo necessita realizar para manter a 
homeostase, acarretam possíveis desequilíbrios na saúde, e geram as doenças do 
trabalho. A alteração no ciclo sono-vigília, a obesidade e a SAOS são doenças que se 
apresentam como consequências desse desequilíbrio na saúde do trabalhador. Os 
dados da ficha de identificação e do questionário de hábitos alimentares que será 
respondido pelo enfermeiro, que esteja nos critérios de inclusão e que aceite participar 
da pesquisa, serão analisados e classificados de acordo com seus padrões alimentares, 
peso, IMC, prática de atividade física, uso de bebida alcoólica, uso de estimulantes e 
medicamentos para dormir, setor de trabalho no hospital, tempo de trabalho, outros 
vínculos trabalhistas, regime e turno de trabalho. Para a avaliação do estresse será 
utilizada a escala de Bianchi modificada (EBm), que é composta por 63 questões 
apresentadas em seis categorias das atividades estressoras, a saber: convivência com 
outros setores e supervisores; práticas relacionadas ao funcionamento correto da 
unidade; atividades relacionadas à gestão de pessoas, assistência de enfermagem ao 
paciente; coordenação das atividades da unidade; e condições de trabalho (ROCHA, 
2008). A definição do estresse vem sendo discutida desde os anos 50 e iniciou-se com 
Hans Selye, que afirma ser uma manifestação inerente a uma doença específica, 
formada por sinais e sintomas mensuráveis, inespecíficos a essa doença, que alteram 
estruturalmente e quimicamente o organismo do indivíduo (SELYE, 1959). No entanto, 
Selye conceituou o estresse apenas na visão fisiológica, surgindo a necessidade de 
estudá-lo incluindo os fatores psicológicos e sociais (HIRSCH et al., 2015). Nesse 
contexto, surgiu o conceito amplo, que engloba as relações biopsicossociais do ser 
humano. Dalri et al. (2014) caracterizou o estresse como uma inter-relação entre o 
indivíduo, o ambiente e os estímulos estressores internos (por exemplo, sentimentos 
positivos ou negativos) ou externos (por exemplo, trabalho) aos quais é submetido. 
Ademais, o estresse provoca aumento ou redução da ingesta alimentar, a depender do 
tipo de estresse e das reações causadas no organismo do indivíduo. O aumento da 
ingestão alimentar ocorre como uma resposta ao estresse, como suporte e recompensa 
para diminuir os danos psicológicos causados (CAMPOS; DAVID, 2014). As alterações 
fisiológicas incorporadas às reações provocadas pelos estímulos estressores são 
executadas pelo hipotálamo no Sistema Nervoso Central (SNC) do ser humano. Assim 
sendo, ao excitar o hipotálamo, os agentes estressores fisiológicos ou psicológicos 
expressivos geram uma resposta adaptativa provocada pelo Sistema Nervoso 
Parassimpático (SNP) (GUYTON; HALL, 2017). Ocorre após a ativação dos eixos 
Neural e Endócrino a resposta adaptativa. O Eixo Neural é estimulado pelo hipotálamo, 
que incita o Sistema Nervoso Autônomo (SNA), a medula espinhal e o órgão-alvo. O 
Eixo Endócrino, após estimular o hipotálamo, pode liberar hormônios por meio da 
hipófise. O hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) é sintetizado nas células 
corticotróficas da hipófise anterior, e exerce seus efeitos como estimulador da secreção 
do cortisol (LIMA et al., 2014). As mudanças das concentrações salivares de cortisol, 
após estimulação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e do Hormônio Liberador da 
Corticotrofina (CRH), refletem as concentrações de cortisol no sangue. A secreção do 
CRH é controlada por estímulos de estresse e do ritmo circadiano e isso desenvolve as 
reações de luta e fuga, provocadas pelo eixo HPA (KRONENBERG et al., 2017). A 
produção de cortisol tem um ritmo circadiano dependente da produção de ACTH, com 
concentrações de pico pela manhã e diminuição no período da noite. (CAMPOS; DAVID, 
2014). A dosagem de cortisol salivar será realizada com os enfermeiros participantes da 
pesquisa, e não é um método invasivo, nem de alto custo. Os enfermeiros serão 
divididos em dois grupos de acordo com o turno de trabalho (diurno e noturno). A coleta 
salivar será realizada pelos próprios enfermeiros por dois dias, uma no dia de trabalho 
e outra no dia de folga, nos seguintes horários preestabelecidos: entre 6h00min. e 
7h00min.; 12h00min. e 13h00min. (antes do almoço); 19h00min. e 20h00min. (antes do 
jantar); e entre as 22h00min. e 23h00min. (antes de dormir), totalizando quatro amostras 
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diárias. Antes de entregar os tubos aos participantes, estes serão identificados com a 
data e horários da coleta, a fim de evitar erros. Para evitar vieses, será fornecido um 
protocolo de coleta com as informações a seguir: não comer, não beber e não fumar 
uma hora antes de realizarem a coleta da saliva e lavar a cavidade bucal com água, 
bem como guardar os tubos de Salivette® sob refrigeração até a entrega do material 
para o pesquisador. Como a variação do cortisol depende do ensaio utilizado, dos 
procedimentos de coleta e da interferência das atividades profissionais realizadas, o dia 
de folga será considerado o dia controle de cada enfermeiro. Para tanto, será 
estabelecido, como o limite de valores normais das amostras de saliva de homens e 
mulheres coletadas ao acordar, o intervalo de 5 a 21,6 ng/ml (DIAGNOSTICS BIOCHEM 
CANADA INC, 1973). Além da importância da avaliação da dosagem de cortisol, será 
avaliado as peculiaridades dos padrões de sono e mensurado a qualidade do sono do 
sujeito, evidenciando assim, o índice do transtorno e a magnitude do problema do sono, 
através do questionário Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). E para a verificação da 
patologia respiratória do sono será utilizado o questionário de Berlim. O instrumento a 
ser utilizado no Brasil foi traduzido por dois médicos pneumologistas e confrontado com 
outras traduções de especialistas e, em seguida, obteve-se a versão final (VAZ et al., 
2011). Esse interrogatório possui 10 quesitos com três eixos, em que cinco referem-se 
a roncos e apneias, quatro, à sonolência diurna e à hipertensão arterial, e um se 
relaciona com a obesidade. A pesquisa vem avançando positivamente, fundamentada 
nos estudos da revisão bibliográfica e buscando conhecimento na área constantemente, 
busca-se a divulgação dos resultados finais e sua contribuição para saúde do 
profissional de enfermagem. Compreender o universo do trabalho em uma visão 
biológica, psicológica e social, faz parte da construção de melhores condições de 
trabalho e, consequentemente uma assistência mais produtiva e com qualidade, 
estabelecendo uma relação harmônica entre o trabalho e a qualidade de vida dos 
trabalhadores. 
 
Conclusão 

 
Espera-se que este estudo possa colaborar com o avanço da enfermagem, contribuir 
cientificamente com o direcionamento de ações promocionais e preventivas pautadas a 
partir da aclaração do objeto de estudo. Tornando possível analisar o nível de estresse, 
através da concentração do cortisol salivar, e a relação com a prevalência da obesidade, 
qualidade do sono, e apneia obstrutiva do sono em enfermeiros dos turnos diurno e 
noturno. Através da classificação e apresentação dos dados, bem como da finalização 
da pesquisa nessa temática, aspira-se alcançar melhorias na saúde do trabalhador, bem 
como, a criação e reavaliações de práticas voltadas ao aumento da qualidade de vida 
dos profissionais de enfermagem. 
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TÍTULO: Associação entre rigidez arterial e resposta exagerada da pressão arterial ao 

exercício 

Resumo 

 
A resposta exagerada da pressão arterial sistólica (PAS) ao exercício moderado está 
associada ao aumento do risco de doença cardiovascular (DCV). A rigidez arterial 
elevada é um fator de risco independente para DCV. A associação entre rigidez arterial 
e a resposta exagerada da PAS ao exercício ainda não foi completamente esclarecida. 
Objetivo: Examinar se a rigidez arterial está associada a uma resposta exagerada da 
PAS ao exercício moderado em idosos. Métodos: 114 idosos (idade = 67,1 ± 5,8 anos) 
foram incluídos neste estudo transversal. A espessura média-intima da artéria carótida 
foi avaliada com o participante na posição de decúbito dorsal através de ultrassom. 
Todos os participantes realizaram um teste de exercício moderado de três minutos em 
esteira rolante (5 METs). Antes e imediatamente após o teste ergométrico, os 
participantes tiveram a PA medida na posição sentada, utilizando um aparelho 
oscilométrico. Resultados: A PA sistólica pós-exercício não se associou a espessura da 
camada médio-intimal da carótida, tanto no modelo não ajustado (β = -0,0002, p = 0,839) 
quanto no modelo ajustado para outros fatores de risco cardiovascular (β = -0,0001, p = 
0,909). Conclusão: Não houve associação da PA sistólica elevada pós exercício com a 
espessura aumentada da camada médio-intimal da artéria carótida em idosos. 
 
 
Palavras-chave: Rigidez arterial, Resposta exagerada da pressão arterial ao exercício, 

TITLE: Association between arterial stiffness and exaggerated blood pressure response 

to exercise 

Abstract 

 
Exaggerated systolic blood pressure (BP) response to moderate exercise is associated 
with increased risk of cardiovascular disease (CVD). Arterial stiffness is an independent 
risk factor for CVD. Association between arterial stiffness and exaggerated blood 
pressures response to exercise is not completely known. Objective: To examine whether 
arterial stiffness is associated with exaggerated blood pressure response to exercise in 
older adults. Methods: 114 older adults (age = 67.1 ± 5,8 years) were included in this 
cross-sectional study. Carotid intima-media thick was evaluated with the participant in 
the supine position using ultrasound. All participants performed a 3- min moderate 
exercise test on a treadmill (5 METs). Before and immediately following the exercise test, 
the participants had their BP measured in a sitting position using an oscillometric device. 
Results: Systolic blood pressure after exercise was not associated with carotid intima-
media thickness in not adjusted model (β = -0.0002, p = 0.839) or adjusted model for 
other cardiovascular risk factors (β = -0.0001, p = 0.909). Conclusion: Exaggerated blood 
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pressure response to exercise was not associated with carotid intima-media thickness in 
older adults. 
 
 
Keywords: Arterial stiffness, exaggerated blood pressure response to exercise 

Introdução 

A rigidez arterial, avaliada de forma subclínica pela espessura médio-intimal da artéria 
carótida, é um fator de risco independente para morbidade e mortalidade 
cardiovascular[1] e hipertensão, que compromete a capacidade viscoelástica dos 
vasos[2], associada a estresse oxidativo, produção de radicais livres e mudanças 
genéticas e neuroendócrinas ao envelhecimento vascular[3]. 
A resposta exagerada da pressão arterial sistólica (PAS) ao exercício é um fator 
preditivo à hipertensão arterial[4], hipertrofia do ventrículo esquerdo[5], aumento de 
mortalidade cardiovascular[6,7]. Os fatores determinantes da resposta exagerada da 
PAS ao exercício ainda não foram completamente esclarecidos, embora há evidência 
que a disfunção endotelial[8], rigidez arterial[9] e inflamação vascular sistêmica[10] 
estão associadas. 
Os estudos utilizam comumente a resposta pressórica de pico, em protocolos de esforço 
físico até a exaustão voluntária, que estão além da demanda metabólica (5 MET’s) das 
atividades de vida diária, além de necessitarem de um ambiente controlado para sua 
realização. A resposta exagerada da PAS ao exercício moderado ainda é pouco 
explorada, embora seja uma medida prática e barata de avaliação[10]. 
A associação entre a se baseia na hipótese de que o aumento do débito cardíaco 
durante o exercício em um sistema cardiovascular em que a distensibilidade dos vasos 
esteja comprometida seja o fator responsável por elevar exageradamente os níveis de 
pressão arterial[11]. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo examinar se a rigidez 
arterial elevada está associada a uma resposta sistólica exagerada da PAS ao exercício 
moderado em idosos. 
 
Metodologia 

 
População 
Trata-se de um estudo observacional de corte transversal, desenhado para avaliar a 
associação da rigidez arterial elevada e a resposta exagerada da PAS ao exercício 
moderado em idosos. Os participantes são idosos que participaram do estudo CORE 
(Cardiovascular, Cognitive and Exercise Study in Elderly). A divulgação do projeto foi 
realizada através de rádio, televisão e mídias sociais. Os critérios de elegibilidade foram: 
i) sem histórico de eventos ou doenças cardiovasculares (ex: infarto, AVC, doença 
arterial coronariana, arritmias, doença arterial periférica, etc.); ii) Sem limitações 
osteomioarticulares que impeçam a realização do teste físico; iii) Sem 
descompensações diabetes-relacionadas (ex: glicemia > 250mg/dL) e hipertensão 
(pressão arterial > 160/105 mmHg). O critério de exclusão foi não completar todas as 
avaliações. 
Teste de Esforço Físico 
Todos os participantes realizaram um teste de esforço físico moderado em esteira à 
intensidade de 5 MET’s com velocidade de 2,7 Km/h e 10% de inclinação durante 3 
minutos de acordo com 1º estágio do protocolo de Bruce. 
Rigidez Arterial 
A rigidez arterial foi avaliada pela espessura média-intima da artéria carótida, através 
de ultrassom com o paciente na posição de decúbito dorsal. Foram avaliadas as artérias 
de ambos os lados a 1cm do bulbo carotídeo, foram realizadas 6 medidas em um 
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intervalo de 1cm e registrada a média entre as medidas como recomendado pela 
sociedade brasileira de cardiologia[12]. 
Aferição da Pressão Arterial. 
A pressão arterial de repouso foi aferida, de acordo com a Diretriz Brasileira de 
Hipertensão arterial[13], após cinco minutos de repouso na posição sentada com o 
braço apoiado ao lado do corpo na altura do coração, através de um aparelho 
oscilométrico automático (Omron®, HEM-780-E), foram realizadas sucessivas medidas 
com 2 minutos de intervalo até que uma diferença menor ou igual à 4 mmHg fosse 
encontrada. A pressão arterial pós-exercício foi aferida imediatamente após o teste na 
posição sentada com o braço apoiado. 
Análise estatística 
Os dados descritivos são apresentados como média ± desvio padrão (DP), frequências 
absolutas e relativas (%). O modelo linear generalizado foi usado para analisar a 
pressão arterial (PA) sistólica pós-exercício como um preditor contínuo da espessura da 
camada médio-intimal da carótida, com ajustamento para idade, sexo, PA sistólica de 
repouso, índice de massa corporal (IMC), tabagismo, status de fragilidade e hipertensão. 
Os resultados do modelo foram expressos como estimativas de coeficientes (β) e seus 
intervalos de confiança (IC) de 95%. A distribuição dos resíduos foi verificada usando o 
gráfico Q-Q normal. A qualidade de ajustamento do modelo foi verificada pelo teste 
Omnibus. Um p < 0,05 bicaudal foi considerado estatisticamente significativo para todas 
as análises. As análises estatísticas foram realizadas usando IBM SPSS Statistics para 
Win/v.26.0 (IBM Corp., Armonk, NY). 
 
Resultados e Discussões 

 
Resultados 
Um total de 114 idosos de 67,1 ± 5,8 anos foram incluídos nesta análise. A maioria dos 
participantes eram mulheres (78,9%, n = 90), hipertensos (57,0%, n = 65), pré-
frágeis/frágeis (57,0%, n = 65) e com excesso de peso (59,6%, n = 68). Alguns 
participantes eram tabagistas (3,6%, n = 3) e ex-tabagistas (30,7%, n = 35). Os valores 
médios de PA sistólica de repouso e PA sistólica pós-exercício foram 127.8 ± 15.7 
mmHg e 160,6 ± 25,4 mmHg, respectivamente. A média da espessura da camada 
médio-intimal da carótida foi de 0,79 ± 0,15 mm. A PA sistólica pós-exercício não se 
associou a espessura da camada médio-intimal da carótida, tanto no modelo não 
ajustado (β = -0,0002, IC 95% -0,0018, 0,0014, p = 0,839) quanto no modelo ajustado 
para outros fatores de risco cardiovascular (β = -0.0001, IC 95% -0,0016, 0,0014, p = 
0,909). 
Discussão 
A hipótese inicial que a resposta exagerada da PAS ao exercício está associada 
positivamente com a espessura média-intima elevada da artéria carótida não foi 
confirmada pelos resultados do estudo. Os resultados encontrados corroboram com o 
estudo de Michisita e Sharman, que verificaram que a rigidez arterial não é um fator 
sensível que reflita a resposta exagerada da PAS ao exercício, embora tenham 
encontrado diferença entre os grupos[14,15]. 
O hipotetizado pelos autores é que a resposta exagerada da PAS ao exercício possa 
predizer estágios precoces de comprometimento cardiovascular que não possam ser 
detectados pela avaliação da rigidez arterial. Os estudos demonstraram associação da 
resposta exagerada da PAS ao exercício com a biodisponibilidade de óxido nítrico, 
status inflamatório[14] e sensibilidade barorreflexa[15]. 
Em contraste, Tsiachris encontrou associação positiva entre a resposta exagerada da 
PAS e a rigidez arterial, avaliada através da velocidade da onda de pulso carótida-
femoral (padrão-ouro), em indivíduos hipertensos. Porém a mesma associação não foi 
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encontrada ao utilizar o índice de rigidez arterial ambulatória (AASI), parâmetro menos 
sensível que a velocidade da onda de pulso[16]. 
É possível que ocorram variações dessa associação em indivíduos hipertensos ou 
normotensos, em diferentes idades ou protocolos de avaliação, sendo assim 
necessários mais estudos na área para elucidar melhor essa questão. 
Por se tratar de um estudo transversal, não é possível estabelecer o fator causal. O 
cálculo amostral não foi realizado, não sendo possível extrapolar os dados para a 
população em geral. A aptidão cardiorrespiratória não foi controlada, não sendo possível 
mensurar seu efeito sobre a pressão arterial ao final do teste físico. 
 
Conclusão 

 
Não houve associação da resposta exagerada da pressão arterial sistólica ao exercício 
com a rigidez arterial elevada. Mais estudos com diferentes populações e diferentes 
protocolos são necessários para melhor avaliar a associação. 
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TÍTULO: Efeito da fadiga mental na performance esportiva de jovens atletas: Uma 

Revisão Sistemática 

Resumo 

 
Objetivo: Analisar os efeitos da fadiga mental sobre a performance esportiva de jovens 
atletas. Métodos: Efetuou-se uma busca on-line na base de dados PubMed/Medline 
para selecionar artigos sobre da fadiga mental sobre a performance esportiva de jovens 
atletas, publicados até agosto de 2020. Resultados: Dos 21 artigos inicialmente 
analisados, 7 estudos foram incluídos nesta revisão. O total de participantes dos estudos 
foi de 118 sujeitos, e o tamanho amostral variou entre 10 e 32 sujeitos. Ao analisar o 
efeito da fadiga mental sobre a performance esportiva de jovens atletas, cinco de sete 
estudos demonstraram que existem efeitos negativos na performance esportiva. Os 
efeitos foram diminuição da concentração de lactato sanguíneo, da capacidade de 
concentração, VO2máx estimado, velocidade em que ocorre o VO2máx, FC máxima e 
média, aumento do número de erros, da PSE, do tempo de prova e quantidade de 
turnovers, além de comprometimento das variáveis técnicas. Conclusão: Os resultados 
encontrados sugerem efeitos negativos da fadiga mental sobre a performance esportiva 
de jovens atletas, mas não na motivação. 
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TITLE: Effect of mental fatigue on the sports performance of young athletes: A 

Systematic Review 

Abstract 

Objective: To analyze the effects of mental fatigue on the sports performance of young 
athletes. Methods: An online search was performed in the PubMed / Medline database 
to select articles on mental fatigue on the sports performance of young athletes, 
published until August 2020. Results: Of the 21 regulated articles, 7 studies were 
included in this study. review. The total number of study participants was 118 subjects, 
and the sample size varied between 10 and 32 subjects. When analyzing the effect of 
mental fatigue on the sports performance of young athletes, five out of seven studies 
demonstrated that there are negative effects on sports performance. The effects were 
decreased blood lactate concentration, concentration capacity, estimated VO2max, 
speed at which VO2max occurs, maximum and average HR, increased number of errors, 
PSE, test time and number of turnovers, in addition to compromise of technical variables. 
Conclusion: The results found obtained negative effects of mental fatigue on the sports 
performance of young athletes, but not on motivation. 
 
Keywords: mental fatigue, stroop test, performance, adolescents, sport 

Introdução 
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A fadiga pode ser definida como um cansaço extremo resultante de esforço ou doença 
(mental ou física)1. A fadiga resultante de doença, é também chamada de fadiga 
crônica, e é associada ao envelhecimento ou doença. Neste artigo, abordaremos a 
fadiga aguda, associada ao esforço prolongado. 
A fadiga aguda pode ainda, dividir-se em fadiga neuromuscular ou muscular, na qual 
ocorre uma diminuição na produção de força máxima resultante do esforço físico2; e 
fadiga mental ou cognitiva, que é definida como um estado psicobiológico causado por 
períodos prolongados de atividade cognitiva exigente3. Portanto, a fadiga mental 
manifesta-se como sentimentos subjetivos aumentados de fadiga mental (psico) e 
frequentemente diminuição do desempenho cognitivo (biológico), após tarefas 
cognitivas desafiadoras e prolongadas4. 
Os efeitos adversos da fadiga mental no desempenho cognitivo têm sido amplamente 
relatados5,6,7,8,9. No entanto, seus efeitos no desempenho físico foram investigados 
apenas recentemente10. A mais recente metanálise sobre efeitos do esforço cognitivo 
anterior no desempenho físico mostrou que o esforço cognitivo tem um efeito negativo 
no desempenho subsequente11. 
Essas investigações são justificadas por intuição. A ideia existente é que a superação 
da fadiga central induzida pelo exercício envolva a inibição do desejo de parar de se 
exercitar, processo o qual os estudos afirmam acontecer na área motora pré-
suplementar (pré-SPM) e no córtex cingulado anterior (CCA)12,13,14. O CCA e o pré-
SPM são considerados como parte do processo executivo central - que Miyake et al. 
(15) denominaram “inibição de respostas prepotentes” (p. 50),- por grande parte dos 
neurocientistas cognitivos. Assim, os pesquisadores que examinam o efeito da fadiga 
cognitiva no desempenho físico subsequente utilizaram a realização de tarefas de 
inibição do executivo central para participantes fadigados cognitivamente16,12-14. 
Reivindicações relacionadas aos mecanismos envolvidos foram questionadas. Por 
exemplo, uma ideia inicialmente levada em consideração, de que a fadiga cognitiva 
induz a depleção dos níveis de glicose no cérebro17, foi bastante criticada18, pois, as 
revisões mostraram muito pouca evidência de qualquer aumento significativo no 
metabolismo cerebral durante a cognição18,19. Todavia, outros fatores subjacentes 
também foram apresentados como possíveis razões para o desempenho de tarefas 
executivas centrais, induzindo uma diminuição no desempenho físico subsequente. De 
acordo com as teorias psicobiológicas de Marcora et al. (12) e Noakes et al. (20) de 
"governador central" da fadiga central, pensa-se que realizar tarefas do executivo central 
faz com que o indivíduo perceba o esforço necessário para empreender o exercício 
como sendo maior do que na condição de controle12,20. Afirmou-se que isso tem um 
efeito negativo na motivação da pessoa para realizar a tarefa física subsequente, 
resultando em desempenho inferior ao de uma condição de controle21. 
Uma metanálise de MCmorris2018 (22), mostrou que embora a motivação não tenha 
sido afetada negativamente, a percepção de esforço após a tarefa mental foi maior do 
que na condição de controle. O fato de que a motivação não parece ter sido afetada 
pela fadiga cognitiva, pode ter permitido aos participantes superar a fadiga pós-cognitiva 
com maior percepção de esforço. 
De acordo com os resultados dessa e de outras duas revisões recentes23,21, foi 
encontrada diminuição no desempenho de resistência associada a um esforço 
percebido acima do normal. Também é consenso que força máxima e potência 
anaeróbica não são afetados. Além disso, o desempenho de habilidades motoras e 
tomada de decisão parecem ser afetados. 
O objetivo desta revisão, foi verificar as evidências científicas a respeito de quais são 
as variáveis de performance esportiva mais afetadas pela fadiga mental em jovens 
atletas. 
 
Metodologia 
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A revisão sistemática da literatura foi realizada no banco de dado PubMed/Medline, 
desde a primeira data disponível até o mês de agosto de 2020. Os termos utilizados nas 
buscas foram determinados de acordo com o Medical Subject Headings - MeSH (através 
do site https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/) e incluíram as seguintes combinações: "mental 
fatigue" OR "stroop test" OR "performance" OR “physical functional permformance” OR 
“adolescent” OR “sport”. Esses descritores deveriam constar, pelo menos, no título, no 
resumo ou nas palavras-chave. Os descritores foram separados em três blocos 
(população, fadiga mental e performance esportiva) e, posteriormente, combinados. 
Foram selecionados estudos somente no idioma inglês, sem filtro quanto ao ano de 
publicação dos artigos. Os títulos e resumos dos estudos identificados foram avaliados 
contra critérios de elegibilidade. Os estudos que atenderam estes critérios foram lidos 
na íntegra. A busca e a análise dos artigos foram conduzidas de forma independente 
por dois avaliadores de acordo com a estratégia estabelecida. As referências desses 
artigos foram rastreadas, em uma tentativa de identificar outros potenciais estudos. 
Foram utilizados como critérios de inclusão estudos realizados em adolescentes (12 a 
18 anos de idade), e que reportassem implicações sobre os efeitos da fadiga mental, 
realizada através do Stroop test, na performance esportiva. Os resultados primários de 
interesse foram os efeitos que a fadiga mental poderia provocar na performance 
esportiva. Os desfechos secundários foram o tempo de intervenção, esporte ou teste 
utilizado. Artigos de revisão, estudos de validação, resumos de congressos, 
monografias, dissertações, teses, comentários breves e relatórios com adolescentes ou 
estudos realizados com populações especiais não foram incluídos. Para extração dos 
dados, os seguintes aspectos entre os artigos elegíveis foram adotados: (a) ano de 
publicação, (b) tamanho da amostra, (c) faixa etária (anos), (d) protocolo de fadiga 
mental, (e) teste de performance e variáveis de desfechos. A figura 1 apresenta o 
fluxograma relativo ao total de artigos encontrados nas bases de dados usadas e os 
motivos de sua exclusão dos estudos. 
Figura 1. Fluxograma dos estudos incluídos na revisão sistemática. 
  
 
Resultados e Discussões 

 
Inicialmente foram encontrados um total de 21 artigos, dos quais 21 foram analisados. 
Sete estudos foram considerados elegíveis e incluídos nessa revisão. Todos os estudos 
excluídos não cumpriam os critérios de elegibilidade, ou seja, não envolviam 
adolescentes ou jovens em sua amostra. Assim, foram incluídos apenas estudos que 
avaliaram os efeitos da fadiga mental sobre o desempenho esportivo em adolescentes. 
Dentre os que restaram 7 estudos (50%), que preencheram todos os critérios de 
inclusão. Os estudos foram publicados entre os anos de 2016 e 2019. Os artigos 
transversais selecionados totalizaram uma amostra de 118 participantes, variando de 
10 até 32. A faixa etária variou entre 10 e 18 anos de idade. O protocolo de avaliação 
da fadiga mental stroop teste de 30 minutos foi observado em cinco 
estudos10,24,25,26,27, e em 2 estudos foi observado um protocolo de 60 minutos no 
teste de Stroop28,29. A tabela 1 apresenta os detalhes dos estudos, incluindo 
informações sobre o ano de publicação, autor, idade e principais resultados. 
Tabela 1. Descrição dos estudos incluídos na revisão sistemática. 
DISCUSSÃO 
O objetivo desta revisão, foi verificar as evidências científicas a respeito de quais são 
as variáveis de performance esportiva mais afetadas pela fadiga mental em jovens 
atletas. As formas de melhorar a performance esportiva de jovens atletas são várias, 
dentre elas, está a tentativa de evitar a fadiga mental. O efeito da fadiga mental sobre a 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2786 

 

performance esportiva de jovens atletas ainda está sob investigação, embora existam 
várias descobertas importantes que apoiam o fato de que a fadiga mental piora a 
performance esportiva30. 
Na presente revisão, os estudos potencialmente identificados quanto aos critérios de 
elegibilidade, demonstraram a existência de alterações negativas, tanto sobre a 
performance física, quanto em parâmetros técnicos e táticos relacionados à 
performance de adolescentes. Estes achados têm em si um importante significado face 
ao número crescente de estudos que reportam a existência de associações entre a 
fadiga mental e suas implicações em diferentes contextos da performance esportiva30. 
No entanto, Russel et al. 2018 (4), enfatizam que atletas de elite podem ser mais 
resistentes à fadiga mental, pois possuem um controle inibitório superior ao de não 
atletas de elite. Contudo, devido aos grandes níveis de estresse impostos a essa 
população, há um grande potencial para a fadiga mental. Além disso, para o esporte de 
elite, pequenas alterações na performance são importantes. 
Assim, a fadiga mental pode influenciar o esporte de elite, e, para se chegar a um 
verdadeiro consenso, os mecanismos por trás dos estudos observados devem ser 
melhor elucidados. Neste sentido, ao examinarmos de forma mais detalhada cada um 
dos artigos elencados, foi possível perceber que estas respostas, apesar de 
demonstrarem pioras na performance, diferem nas variáveis analisadas. Por exemplo, 
no estudo realizado por Staiano et al. (2019) (28), foi identificado que 60 minutos de um 
stroop teste incongruente reduziu a concentração de lactato sanguíneo após realizar 
2000m de caiaque, o que indica uma possível redução na capacidade de gerar energia 
de forma anaeróbica, no entanto, não foram encontradas mudanças estatisticamente 
significantes na FC e PSE. 
No estudo de Silmani et al., 2018 (24), foi observado que 30 minutos de stroop teste 
diminuíram a capacidade de concentração, aumentaram o número de erros, diminuíram 
o VO2 estimado e a velocidade em que ocorre o VO2Max, e aumentaram a PSE, em 
um teste D2 de aptidão multiestágio. Já o estudo de Penna et al., 2017 (10), examinou 
o efeito da realização de um stroop teste incongruente de 30 minutos na performance 
dos 1500m na natação. Foi encontrado aumento no tempo de prova, porém a PSE e 
VFC foram mantidas, o que indica um pior rendimento para uma mesma percepção. 
Neste contexto, Moreira et al. 2018 (25), em um estudo realizado com 32 jogadores de 
basquete, demonstraram que 30 minutos de stroop teste incongruente afetaram a 
performance técnica aumentando a quantidade de perda de posse de bola e a 
performance física aumentando a PSE e diminuindo a FC máxima e média. 
Um outro estudo de Badin et. al, 2016 (26), com 20 jogadores da liga nacional 
australiana, observou que apesar de 30 minutos de stroop teste demonstrarem 
resultados inconclusivos na performance física subsequente dos atletas, em uma 
partida de jogo reduzido de futebol de 15 minutos, demonstrou comprometimento nas 
variáveis técnicas. Também com jogadores de futebol, o estudo de Coutinho et al. (27), 
que utilizou um stroop teste incongruente de 30 minutos para gerar fadiga mental, não 
encontrou diferenças estatisticamente significantes em nenhum aspecto da 
performance, bem como o estudo de Felipas 2018 (29), com remadores, que utilizou 60 
minutos de stroop teste de aritmética. 
 
Conclusão 

 
Os resultados da presente revisão indicam efeitos negativos da fadiga mental sobre a 
performance esportiva (diminuição da concentração de lactato sanguíneo, da 
capacidade de concentração, VO2máx estimado, velocidade em que ocorre o VO2máx, 
FC máxima e média, aumento do número de erros, da PSE, do tempo de prova e 
quantidade de turnovers, além de comprometimento das variáveis técnicas), em jovens 
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atletas, e nenhuma influencia sobre a motivação. Entretanto, estes achados devem ser 
interpretados com cautela, face ao número pequeno de estudos disponíveis que foram 
incluídos nesta revisão. Assim, estudos futuros ainda necessitam ser realizados para 
que haja um consenso sobre a temática. 
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Figura 1. Fluxograma dos estudos incluídos na revisão sistemática. 
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Tabela 1. Descrição dos estudos incluídos na revisão sistemática. 
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TÍTULO: PERFIL DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E ADQUIRIDAS EM UM 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE REFERÊNCIA 

Resumo 

Introdução: Cardiopatias Congênitas e adquiridas se constituem grupos de patologias 
importante na saúde da população pediátrica causando um impacto importante na 
morbidade e mortalidade delas. Ambos grupos de doenças requerem o laudo 
ecocardiográfico para identificação da alteração da morfologia e da função do coração. 
Dessa forma, o objetivo deste estudo foi traçar o perfil das cardiopatias congênitas e 
adquiridas em um ambulatório de cardiopediatria de um hospital de referência. 
Metodologia: Utilizou-se da coleta de informações sociodemográficas, clínica e 
ecocardiográficas em prontuários de pacientes do referido serviço, entre os anos de 
2016 a 2019. Resultados: Temos, que 51,4% da amostra apresentou alteração 
cardiológica; a cardiopatia congênita foi mais presente mais representadas pela 
comunicação interventricular e o ducto arterioso patente; além 25,7% da amostra 
apresentar sobrepeso e obesidade. Conclusões: As cardiopatias é um grupo de doenças 
prevalentes na população na presente amostra, e que apresenta uma parcela relevante 
de indivíduos com um fator de risco importante para doenças cardiovasculares: 
sobrepeso e obesidade. Sendo assim, é necessário o acompanhamento 
interprofissional dessa população para evitar o agravamento da condição de maneira 
precoce. 
 
Palavras-chave: Cardiopatia Congênita. Cardiopatia Adquirida. Pediatria. 

TITLE: PROFILE OF CONGENITAL AND ACQUIRED HEART DISEASES IN A 

UNIVERSITY REFERENCE HOSPITAL 

Abstract 

Introduction: Congenital and Acquired Heart Diseases are groups of pathologies 
important in the health of the pediatric population and it has an important impact on their 
morbidity and mortality. The two groups of diseases demand the echocardiography exam 
to identify changes in heart morphology and function. Thus, the aim of this study was to 
track the profile of congenital and acquired heart disease in a pediatric cardiology 
outpatient clinic of a referral hospital. Methods: The study collected sociodemographic, 
clinical and echocardiographic data in medical records, between the years 2016 to 2019. 
Results: Among the main results, 51,4% of the sample had cardiac abnormality; the 
congenital heart disease was more prevalent over acquired heart disease, where the 
interventricular communication and the ductus arteriosus highlights; in addition, 25.7% 
of the sample was overweight and obese. Conclusions: As heart disease is prevalent in 
the pediatric sample, and that presents a relevant portion with an important risk factor 
for cardiovascular diseases: overweight and obesity. Therefore, interprofessional 
monitoring of this population is necessary to avoid early condition worsening. 
 
Keywords: Congenital Heart Disease. Acquired Heart Disease. Pediatrics. 
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Introdução 

As cardiopatias congênitas (CC) são alterações morfofuncionais que ocorre durante o 
desenvolvimento do coração até 8 semana da gestão (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA, [s. d.]). É o principal grupo de doenças responsável pela morbidade e 
mortalidade no primeiro ano de vida da criança, correspondendo a 40% das 
malformações congênitas (BELO; OSELAME; NEVES, 2016; CATARINO et al., 2017). 
Uma metanálise verificou que, a prevalência média das CC no mundo é de 9,1:1.000 
sendo as mais comuns: Comunicação Interventricular (CIV), Comunicação Interatrial 
(CIA), Persistência do Canal Arterial (PCA) e Estenose Pulmonar (EP) (VAN DER LINDE 
et al., 2011). No Brasil estima-se uma prevalência de 9,0:1.000 nascimentos (PINTO 
JÚNIOR et al., 2015). 
Outro grupo importante de cardiopatias para a faixa etária pediátrica são as cardiopatias 
adquiridas (CA). Um estudo brasileiro encontrou em sua amostra que 1 em cada 10 
cardiopatas eram do grupos das CA (MIYAGUE et al., 2003). Estas são qualquer 
alteração morfofuncional que seja externa ao indivíduo e não relacionada com a 
formação cardíaca, podendo desenvolver-se ao longo da vida. Elas podem ocorrer por 
sobrecarga funcional secundária a hipertensão, por agentes patológicos como a febre 
reumática, reações de hipersensibilidade, dentre outros (BEZOLD; BRICKER, 1994). 
Tanto as CC quanto as CA se firmam no laudo ecocardiográfico (ECO) para diagnóstico 
das alterações morfofuncionais do coração. Este método de imagem se constitui padrão 
ouro com nível de sensibilidade de 78.9% e especificidade de 96%. Associado ao baixo 
custo, o ECO torna-se uma ferramenta importante no rastreio e avaliação das 
cardiopatias (ALENCOÃO et al., 2015; POSE; ABDALA, 2015). Dessa forma, o presente 
trabalho se propõe a traçar um perfil epidemiológico das patologias cardíacas, 
congênitas e adquiridas, associando os dados clínicos com a avaliação ecocardiográfica 
em um hospital universitário de referência do Rio Grande do Norte a fim de descrever o 
perfil dessa amostra de pacientes. A partir da identificação deste perfil, espera-se que 
os dados possam ser usados para o planejamento da atenção em saúde da população 
alvo, bem como servir de base para investigações futuras. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional, transversal, retrospectivo e descritivo, realizado 
em Hospital Universitário de referência para ao atendimento de cardiopatias pediátricas 
no Rio Grande do Norte. O estudo utilizou dados de prontuários de pacientes que 
compareceram ao serviço ambulatorial de cardiopediatria entre janeiro de 2016 e 
dezembro de 2019. 
Para tanto, os atendimentos realizados pelo ambulatório de cardiopediatria na 
população pediátrica, 0 a 18 anos, no período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de 
dezembro de 2019 a partir da agenda dos cardiopediatras para o mesmo período foram 
inclusas no estudo. Foram excluídos da amostras os atendimentos que faltaram dados 
de identificação, ou que forem cadastrado como reserva técnica, portanto, não sendo 
possível rastrear o prontuário dos pacientes; aqueles que não possuírem exame 
ecocardiográfico transtorácico (ECO-T) ou ecocardiograma fetal (ECO-F) para 
diagnóstico da cardiopatia no serviço de imagem do hospital ou que não tenha registro 
do ecocardiograma em prontuário, ou ainda que as informações disponíveis sejam 
insuficientes para categorização das cardiopatias estudadas; aqueles que os 
atendimentos foram realizados no mesmo paciente para efeito de acompanhamento 
clínico do caso; aqueles que não foram possível rastrear o prontuário em sua cópia física 
ou eletrônica. 
Para identificação da amostra foi desenvolvido um algoritmo em linguagem 

computacional, MatlabⓇ, para a automatização da aplicação dos critérios de inclusão e 
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exclusão em virtude do tamanho amostral e da assertividade computacional frente ao 
trabalho manual. Ademais, por meio dessa ferramenta foi realizado um pareamento do 
número de prontuário utilizado pelo ambulatório de pediatria e do serviço de diagnóstico 
por imagem do hospital universitário. O pareamento buscou identificar, quais pacientes 
atendidos pelo ambulatório possuíam os laudos ecocardiográficos disponíveis para 
consulta. Quando presente,os laudos ecocardiográficos foram usados para obter-se os 
dados ecocardiográficos preferencialmente. Dessa forma foi possível esclarecer 
possíveis dúvidas de preenchimento de prontuários, visto que, atualmente não há 
protocolo de atendimento a estes pacientes no ambulatório de pediatria o que gera 
imensa variabilidade de preenchimento, como identificado por pesquisas anteriores, por 
este mesmo grupo de pesquisa, neste mesmo espaço. 
A coleta de dados foi tomada a partir do número de prontuários ambulatorial dos 
pacientes no serviço de arquivo da instituição, tomando como base os dados do exame 
ecocardiográfico mais antigo disponível. Destarte, o presente estudo contou com dados 
sociodemográficos como: Idade em anos; sexo biológico; local de residência em capital 
e Grande Metrópole, ou interior do estado. Os dados clínicos coletados foram: altura em 
centímetros, peso em quilos, e diagnóstico clínico em cardiopatia congênita, adquirida 
e ambas as cardiopatias - associando os dados ecocardiográficos a história clínica 
presente em prontuário; as subclassificação das cardiopatias classificadas em 
presentes ou ausentes (ex. Tetralogia de Fallot - Presente, Cardite Reumática - 
Ausente) em conformidade com o CID-11; Repercussão Hemodinâmica em presente ou 
ausente. Em relação aos dados ecocardiográficos buscamos: data do exame; tipo do 
exame em eco-fetal ou eco-transtorácico; fonte dos dados ecocardiográficos, se 
prontuário ou laudo; local de realização do exame se na instituição ou externo à 
instituição. Dados como fatores de risco para as cardiopatias, ou dados clínicos mais 
detalhados não foram coletados devia a baixa ocorrência destes nos prontuários, ou 
flutuação da condição clínica entre consultas respectivamente. 
Todas as informações foram armazenadas diretamente em planilha do Google Sheets 
e analisadas utilizando IBM SPSS 26. Por meio desses dados espera-se poder traçar o 
perfil das cardiopatias atendidas no ambulatório pediátrico deste hospital de referência. 
Os dados foram expostos de forma descritiva com representação das variáveis 
categóricas expressas em valores absolutos e relativos. As variáveis quantitativas serão 
expressas em média associado aos seus desvios padrões (DP). Como se trata de um 
estudo descritivo e observacional, não serão feitas associações e correlações dos 
dados. 
 
Resultados e Discussões 

 
Amostra de 8.856 atendimentos realizados entre os anos de 2016 até 2019. Após a 
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão por meio do algoritmo desenvolvido, foi 
identificado 2.245 prontuários dentre os atendimentos no serviço como demonstrado na 
Figura 01. Dessa amostra, até a interrupção da pandemia do SARS-Cov 2 foram 
coletados 45 prontuários, dos quais 10 não compareceram para a consulta com o 
cardiopediatria e totalizando uma amostra final de 35 prontuários. 
Na tabela 01, os dados demográficos demonstram uma predominância de pacientes do 
sexo feminino (63,9%), residentes na capital ou região metropolitana (69,4%). A média 
da idade foi de 7,10 (DP 5,06±) anos e a faixa etária mais presente foram de escolares 
(31,4%) , de 5 a 10 anos, e com a média do índice de massa corpórea de 18,35 (DP 
6,59±), sendo as categorias do índice de massa corpórea mais presentes de eutróficos 
(48,6%) seguidos de obesos (20,0%). Um estudo piloto realizado por Lira, Amorim e 
Leite (2020) no mesmo Estado observou maior predominância do sexo feminino, com 
uma população de escolares residentes no interior. Sendo os dados da faixa etária 
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desses estudos diferentes de Miyague e colaboradores (2003) que encontrou uma maior 
proporção de lactentes (36,8%) dentre os cardiopatas congênitos e escolares nos 
cardiopatas adquiridos. De forma semelhante, no presente estudo, observamos com a 
mesma estratificação que a maioria dos cardiopatas congênitos eram escolares (15,2%) 
enquanto que os cardiopatas adquiridos eram adolescentes(12,1%). 
Um estudo que comparou a cardiopatia congênita com classificação nutricional dos 
pacientes, observou que independente da presença da malformação, os pacientes 
apresentaram eutrofia (PONTES et al., 2020). Outra pesquisa também não encontrou 
alteração do peso para idade gestacional ou o peso ao nascer (LIRA; AMORIM; LEITE, 
2020). Estudos mais clássicos aponta que a cardiopatia congênita está associada a 
perda ponderal. Contudo, esta associação está sempre ligada a dificuldade da 
amamentação devido ao esforço físico e o desconforto respiratório de causa cardíaca. 
Como a faixa etária do presente estudo, e do estudo de Lira et. al (2020), é formada por 
escolares, a influência na classificação nutricional deve possuir outras causas 
comportamentais que não amamentação. Por exemplo, um estudo espanhol e outro 
brasileiro destacaram o sobrepeso e a obesidade nos pacientes com cardiopatia 
congênita e atribuiu o ganho de peso a fatores modificáveis. Destacam também que a 
cardiopatia associada a outros fatores de riscos como dislipidemia e a hipertensão 
arterial sistêmica presentes nessas populações podem levar a complicações mais 
precoces devido a sobreposição dos riscos (BARBIERO et al., 2014; PERIN et al., 
2019), indicando a importância do cuidado longitudinal e interprofissional da saúde 
destas crianças. 
Dos prontuários coletados, 48,6% da amostra não apresentou alterações cardiológicas 
seguido de 40,0% de cardiopatas congênitos, e 8,6% de cardiopatas adquiridos (Tabela 
01). Estas alterações cardíacas foram identificadas por meio de eco-transtorácico 
(100%), sendo 97,1% destes realizados na própria instituição e 94,3% realizados no 
anos de 2017 (Tabela 02). A proporção de CC e CA é semelhante a um estudo com 
4.538 crianças de curitiba que encontraram 44,4% da amostra de cardiopatas 
congênitos e 4,4% de cardiopatas adquiridos (MIYAGUE et al., 2003). Não obstante, a 
equiparidade dos casos com patologia e os sem alterações, com resultados 
semelhantes (51% de 4.538 pacientes eram normais) também observados por Miyague 
et. al (2003), aponta para uma dificuldade do rastreio adequado dos profissionais da 
saúde, aumentando a carga de paciente para subespecialidade da cardiopediatria. 
A Tabela 3 faz uma comparação entre os cardiopatas congênitos e adquiridos, excluindo 
os pacientes que não apresentaram alterações no exame ecocardiográfico. As 
cardiopatias congênitas mais comuns foram comunicação interventricular, ducto 
arterioso patente, estenose da valva pulmonar, dados semelhantes a literatura (GUITTI, 
2000; MIYAGUE et al., 2003; VAN DER LINDE et al., 2011). Outro estudo corrobora 
com o achado do presente estudo, em uma amostra com 2.402 exames 
ecocardiográficos, ou autores também encontraram que a comunicação interventricular 
foram as mais presentes para o mesmo Estado. Ademais, os mesmos autores 
identificaram que cerca de 55% dos exames eco-transtorácico apresentaram alteração 
(PONTES et al., 2020), valores semelhantes ao do presente estudo com 48,6% da 
amostra. Dentre as adquiridas, as mais presentes foram insuficiência aórtica e prolapso 
da valva mitral (5,7%). A repercussão hemodinâmica só foi presente nos grupos dos 
cardiopatas congênitos. 
Os testes estatísticos utilizados não encontraram significância, portanto não foi possível 
realizar associações entre os dados clínicos e sociodemográficos com qualquer 
cardiopatia, seja ela congênita ou adquirida. 
 
Conclusão 
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Os dados do presente estudo corroboram com achados de estudos semelhantes 
realizados em outras regiões do país onde as cardiopatias congênitas representam a 
maioria dos casos, e dentre eles a comunicação interventricular e o ducto arterioso 
patente. Também sugere que um acompanhamento interprofissional e o tratamento da 
dislipidemia e obesidade nas crianças cardiopatas são importantes, visto que ambos 
são importantes fatores de riscos para doenças cardiovasculares. 
Ademais, indica-se: a verificação dos saberes da população médica acerca do rastreio 
das cardiopatias a fim de identificar se esta variável pode justificar o número elevado de 
referência de pacientes sem cardiopatias para o serviço especializado; um desenho de 
estudo com uma amostra maior a fim de possuir poder amostra; Indica-se a construção 
de um protocolo de atendimento ao cardiopata pediátrico com o intuito de poder coletar 
maiores informações sociodemográficas, dados clínicos e em especial os fatores de 
riscos para as cardiopatias a fim de favorecer pesquisas mais robustas no futuro; e a 
unificação dos prontuários sob um único número de registro para qualquer serviço 
dentro do hospital universitário. 
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Figura 1: Fluxograma da aplicação dos critério de exclusão e inclusão na amostra dos 
pacientes atendidos no Ambulatório de Cardiopediatria no período de 2016-2019, em 
um Hospital Universitário de referência no Rio Grande do Norte, Brasil. 
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Tabela 01. Caracterização amostral a partir de dados sociodemográficos e clínicos de 
pacientes atendidos no Ambulatório de Cardiopediatria no período de 2016-2019, em 
um Hospital Universitário de Referência no Rio Grande Norte, Brasil. 
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Tabela 02. Caracterização amostral a partir de dados dos ecocardiogramas 
transtorácicos realizados pelos pacientes atendidos no Ambulatório de Cardiopediatria 
no período de 2016-2019, de um Hospital Universitário de Referência no Rio Grande 
Norte, Brasil. 
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TÍTULO: Perfil epidemiológico de pessoas idosas com Doença de Alzheimer na cidade 

de Natal/RN 

Resumo 

Introdução: Nas últimas décadas, com o envelhecimento da população brasileira, 
observamos o surgimento de novos desafios enfrentados pelos serviços de saúde para 
oferecer cuidado às pessoas idosas. O aumento na incidência de doenças crônicas tem 
demandado novas formas de atuação dos profissionais. Hoje em dia, sabe-se que 
diversas dessas doenças acabam prejudicando a funcionalidade e a cognição das 
pessoas idosas. Objetivo: Elaborar um perfil epidemiológico dos idosos com Doença de 
Alzheimer encaminhados para o Centro Especializado de Atenção à Saúde do Idoso 
(CEASI) da cidade de Natal-RN. Métodos: Estudo epidemiológico, descritivo e de 
caráter quantitativo. Os dados da pesquisa foram provenientes dos prontuários de 
pacientes com diagnóstico de declínio cognitivo encaminhados ao CEASI, a partir do 
qual foram coletados dados sociodemográficos e dados referentes a condição clínica 
dos pacientes. Resultados: No total, foram analisados 87 prontuários de pessoas idosas 
diagnosticadas com provável Doença de Alzheimer, com predomínio de pessoas do 
sexo feminino com diagnóstico de Alzheimer em estágio inicial/leve. Conclusão: Em 
função do contexto de pandemia, a coleta de dados do trabalho precisou ser 
interrompida. Portanto, os dados são parciais. A despeito disso, os resultados nos 
apontam para a necessidade de criarmos estratégias de orientação aos cuidadores e/ou 
familiares, para manutenção e/ou retardo do prejuízo funcional identificado.  
 
Palavras-chave: Alzheimer; Cognição; Envelhecimento; Epidemiologia; Dem 

TITLE: Epidemiological profile of elderly people with Alzheimer's disease in the city of 

Natal/RN 

Abstract 

Introduction: In the last decades, with the aging of the Brazilian population, we have 
observed the new challenges faced by health services to offer care to the elderly. The 
increased incidence of chronic diseases has demanded new professional approaches. 
It is known that several of these diseases impair both the functionality and cognition of 
the elderly. Objective:To elaborate the epidemiological profile of the elderly population 
with Alzheimer's disease referred to the Specialized Center for Elderly Health Care 
(CEASI) in the city of NatalRN. Methods: Epidemiological, descriptive, and quantitative 
study. Data were collected from medical records of patients with cognitive decline 
diagnosis referred to the CEASI, from which sociodemographic data and data on the 
patients' clinical condition were collected. Results: Eighty-seven medical records of 
elderly individuals diagnosed with probable Alzheimer's disease were analyzed, with a 
predominance of females diagnosed with early/mild Alzheimer's. Conclusion: Due to the 
pandemic context, data collection needed to be interrupted. Therefore, the data is partial. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2802 

 

In spite of this, the results point us to the need to create guidance strategies for 
caregivers and/or family members, to maintain and/or delay the identified functional 
impairment. 
 
Keywords: Alzheimer; Cognition; Aging; Epidemiology; Dementia. 

Introdução 

O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno demográfico recente 
(MARTINS; SCHIER; ERDMANN; ALBUQUERQUE, 2007). Em função disso, tem 
ocorrido um crescimento no número de estudos envolvendo as múltiplas dimensões do 
envelhecer, que dizem respeito aos aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais 
desse processo. Contudo, apesar dos inegáveis avanços, é preciso reconhecer a 
insuficiência de pesquisas direcionados para tal grupo, que cresce aceleradamente e 
que demanda dos serviços de saúde novas formas de atuação. 
 
Atualmente, em decorrência dessa expansão da população idosa no Brasil, a senilidade, 
definida como um processo patológico de envelhecimento, tem se apresentado com 
maior frequência. Dentre os fenômenos próprios da senilidade, o declínio cognitivo, 
dada a sua alta prevalência e suas graves consequências, tornou-se uma manifestação 
que requer grande atenção e investimento dos sistemas de saúde. 
 
Os transtornos neurocognitivos, categoria que abarca grande parte dos declínios 
cognitivos patológicos, são caracterizados pela presença de prejuízo em um ou mais 
domínios da cognição (como memória, atenção, linguagem e etc.), podendo provocar 
também mudanças no comportamento e na personalidade, impactando, com 
frequência, na funcionalidade das pessoas idosas (MACHADO; RIBEIRO; LEAL; 
COTTA, 2007). Essas desordens, ao interferirem na capacidade de desempenhar as 
atividades cotidianas, denominadas na literatura de Atividades de Vida Diária (AVDs), 
acabam provocando prejuízos na autonomia e na independência dos indivíduos 
(PARMERA; NITRINI, 2015). 
 
O Transtorno Neurocognitivo Maior Devido à Doença de Alzheimer, também conhecido 
como Demência de Alzheimer, é uma condição neurodegenerativa que se inicia de 
forma insidiosa e progride gradualmente, desencadeando prejuízos cognitivos, 
funcionais e alterações comportamentais. A forma de manifestação típica da Demência 
na Doença Alzheimer caracteriza-se por déficits na memória e na aprendizagem, apesar 
de existirem também modos de expressão nos quais tais domínios cognitivos não são 
os principais afetados, sendo essas formas da doença consideradas mais atípicas 
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Em termos globais, o Brasil 
apresenta uma das mais altas prevalências de diagnósticos de Doença de Alzheimer no 
mundo (NICHOLS et al., 2019). 
 
Em relação aos estudos epidemiológicos associados ao declínio na cognição de 
pessoas idosas, ainda existe uma escassez de materiais produzidos com esse 
direcionamento no Brasil (CORREIA; TEIXEIRA; ARAÚJO; BRITO; NETO; CHEIN; 
COIMBRA; MESQUITA, 2008). Tal fato dificulta o planejamento de ações que tenham 
como propósito o cuidado dirigido às pessoas idosas no país. Diante disso, torna-se 
necessário um volume mais expressivo de investimentos com esse interesse, tendo em 
vista a manutenção daquelas já existentes e a criação de novas políticas públicas de 
saúde que promovam linhas de cuidado com foco em promover a independência e a 
autonomia das pessoas idosas (OLIVEIRA; SOARES, 2012). 
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A escassez de dados que possam ser utilizados para orientar o planejamento e as ações 
de políticas de cuidados voltadas para as pessoas idosas com Doença de Alzheimer, 
revela a urgente necessidade de estudos epidemiológicos com esse direcionamento no 
contexto do nordeste brasileiro. Diante disso, o objetivo da pesquisa foi traçar o perfil 
epidemiológico de idosos com Doença de Alzheimer encaminhados para o Centro 
Especializado de Atenção à Saúde do Idoso (CEASI) da cidade de Natal-RN. 
 
Metodologia 

 
Seguindo os critérios e exigências da Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional em 
Saúde, a pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aprovada pelo parecer n° 2.772.429. 
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, transversal com delineamento 
quantitativo. 
 
O trabalho foi realizado no Centro Especializado em Atenção à saúde do Idoso (CEASI) 
da cidade de Natal-RN, sendo executado a partir de uma análise documental dos 
prontuários de pacientes com mais de 60 anos de idade residentes em Natal-RN, 
independentemente do sexo, que foram diagnosticados com provável Doença de 
Alzheimer, sem outras demências associadas. Ao todo, foram coletados dados dos 
prontuários de 87 indivíduos, sendo 66 do sexo feminino e 21 do sexo masculino. Em 
decorrência do contexto de pandemia, a pesquisa precisou ser temporariamente 
interrompida, fato que justifica o baixo número de prontuários analisados. 
 
No procedimento de coleta de dados, foram selecionadas variáveis sociodemográficas 
como sexo, idade (anos), faixa etária, local de residência, escolaridade (anos) e renda, 
bem como dados clínicos acerca do número de doenças comórbidas, dos número de 
medicamentos utilizados e do tempo de diagnóstico da Doença de Alzheimer. Por fim, 
foram analisados também os escores obtidos a partir de dados referentes à 
administração prévia de três instrumentos, a saber: o Mini Exame do Estado Mental, o 
Teste de Fluência Verbal Semântica e o Teste do Desenho do Relógio. 
 
Em se tratando da sistematização dos dados, foram realizadas análises descritivas de 
frequência, média, mínimo, máximo e de desvio-padrão por meio do programa 
estatístico SPSS. 
 
Resultados e Discussões 

 
O estudo foi composto por uma amostra de 87 prontuários de pessoas idosas com 
provável Doença de Alzheimer. O tempo médio para o diagnóstico da doença foi de 4,47 
± 3,80 anos. A média de idade das pessoas idosas que tiveram seus prontuários 
analisados foi de 80,38 ± 6,51, com escolaridade média de 4,19 anos. A elevada idade 
média dos participantes está relacionada ao fato de que a prevalência da Doença de 
Alzheimer tende a ser maior em idosos com mais idade (APRAHAMIAN; MARTINELLI; 
YASSUDA, 2009). 
 
Foi verificada uma predominância de pessoas do sexo feminino, que corresponderam a 
75,9% da amostra de pacientes com Doença de Alzheimer analisados. Tal achado 
assemelha-se a resultados de estudos feitos com o mesmo direcionamento (SOUZA et 
al., 2020), podendo estar ligado ao fato de que há, no Brasil, um quantitativo de mulheres 
com 60 anos ou mais superior ao de homens, fenômeno denominado de feminização 
do envelhecimento (MAXIMIANO-BARRETO et al., 2019). Dos prontuários analisados, 
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52 pertenciam a indivíduos com indicativos de demência leve, 28 de demência 
moderada e somente 7 de demência grave de acordo com o Clinical Dementia Rating 
Scale (CDR), estando tais resultados provavelmente associados à alta mortalidade em 
indivíduos em fases mais avançadas da doença. 
 
A média de comorbidades encontrada nos prontuários foi de 3,33 ± 1,55 doenças, sendo 
identificada elevada prevalência de hipertensão (58,6%), depressão (46%), doença 
reumática (32,2%), diabetes (31%) e doenças cardiovasculares (29,9%). Atualmente, 
existe uma grande discussão na literatura científica sobre como hábitos de vida não 
saudáveis contribuem para o desenvolvimento dessas doenças crônicas. Entre as 
principais doenças encontradas em pessoas idosas, destacam-se hipertensão arterial, 
diabetes, osteoporose e artrite (MACHADO et al., 2017). No que se refere à alta 
incidência de depressão identificada, no curso das síndromes demenciais muitos 
indivíduos desenvolvem sintomas neuropsiquiátricos como depressão (TAMAI, 2002), 
sendo tal condição também presente com frequência na Demência Devido à Doença de 
Alzheimer (STORTI et al., 2016). Além disso, foi observado ainda um alto número médio 
de 5,02 ± 2,63 medicamentos consumidos pelos indivíduos que tiveram seus prontuários 
analisados, fenômeno conhecido como polifarmácia. Tais dados podem ser encontrados 
na tabela 01. 
 
Em se tratando de alguns dos instrumentos utilizados pelos profissionais de saúde para 
auxiliar na realização do diagnóstico de Doença de Alzheimer, um teste que 
normalmente está incluso nos protocolos pela sua fácil e rápida administração é o Mini 
Exame do Estado Mental. Esse instrumento é composto por 30 itens e foi desenvolvido 
para mensurar diferentes domínios cognitivos como atenção, memória, linguagem, 
visuoespacialidade e orientação a fim de identificar possíveis declínios patológicos da 
cognição. As notas de corte do instrumento variam a depender da escolaridade. Para 
indivíduos com entre 1 e 4 anos e entre 5 e 8 anos de escolaridade, números mais 
próximos da média encontrada na amostra, os pontos de corte são, respectivamente, 
24 e 26 pontos (BERTOLUCCI et al., 1994). Em se tratando dos dados da amostra, a 
média de respostas obtidas foi de 13,48 ± 4,55 pontos, sendo 21 a pontuação máxima 
obtida, estando ainda, nesse caso, abaixo do ponto de corte. 
 
No Teste do desenho do relógio, instrumento que se propõe a avaliar memória, funções 
executivas, praxias e funções visuoespaciais, 73 (83,9%) indivíduos apresentaram 
indicativos de comprometimento, enquanto os outros 14 (16,1%) não apresentaram 
déficits. No Teste de Fluência Verbal Semântica, que avalia memória, linguagem e 
funções executivas, por sua vez, somente 30 indivíduos (34,5%) apresentaram 
desempenho sugestivo de comprometimento, enquanto os outros 57 (65,5%) não 
apresentaram indicativos de prejuízos. Tais contrastes provavelmente estão 
relacionadas às diferenças na sensibilidade dos instrumentos para identificar as 
características da Demência Devido à Doença de Alzheimer. 
 
Conclusão 

 
Ao analisar os prontuários de pacientes com diagnóstico de Doença de Alzheimer 
encaminhados ao Centro de Atenção à Saúde do Idoso (CEASI) da cidade de Natal-
RN, foi possível constatar uma predominância de tal condição em pessoas do sexo 
feminino, bem como o fato de que a maioria dos participantes encontravam-se com um 
grau leve de Demência Devido à Doença de Alzheimer acordo com o Clinical Dementia 
Rating Scale (CDR). Além disso, foi observada uma alta prevalência de doenças 
comórbidas nesses indivíduos, associada ao uso concomitante de diversos 
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medicamentos. A baixa escolaridade da maioria dos respondentes também é um fator 
que merece destaque. 
 
Diante do cenário apresentado, é possível concluir que, em decorrência do 
envelhecimento populacional, existe uma necessidade de aperfeiçoar os serviços de 
saúde oferecidos às pessoas idosas, sobretudo no que se refere à oferta de cuidado 
continuado aos pacientes com condições clínicas crônicas, como é o caso da Doença 
de Alzheimer. Assim sendo, é importante o desenvolvimento de pesquisas com foco na 
criação de estratégias a serem implementadas nos serviços de saúde com a finalidade 
de promover qualidade de vida tanto para esses indivíduos quanto para seus 
cuidadores, que também estão sujeitos a uma elevada carga de estresse emocional. De 
igual modo, é importante a disseminação dos conhecimentos científicos produzidos, 
sobretudo na forma de orientação aos cuidadores, tendo em vista retardar a 
intensificação dos prejuízos cognitivos e funcionais ocasionados pela doença, bem 
como a produção de novas pesquisas na área. 
 
Por fim, é importante comentar que como consequência do atual contexto da pandemia, 
a coleta de dados do trabalho precisou ser interrompida, fato que se apresenta como 
uma limitação do estudo. A pesquisa terá continuidade após o retorno das atividades 
acadêmicas presenciais. 
 
Referências 

 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (Estados Unidos da América). Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 
APRAHAMIAN, I; MARTINELLI, J. E.; YASSUDA M. S. Doença de Alzheimer: revisão 
da epidemiologia e diagnóstico. Sociedade Brasileira de Clínica Médica, n. 7, v. [S.I.], 
27-35, 2009. 
 
BERTOLUCCI, P. H.; BRUCKI, S. M.; CAMPACCI, S. R.; JULIANO, Y. The MiniMental 
State Examination in a General Population: impact of educational status. Arquivos de 
Neuropsiquiatria, n. 52, v. 1, 1-7, 1994. 
 
CORREIA, M. V. G.; TEIXEIRA, C. C. G.; ARAÚJO, J. F.; BRITO, L. M. O.; FIGUEIREDO 
NETO, J. A. D.; CHEIN, M. B. D. C.; LEAL, P. Perfil cognitivo em idosas de dois serviços 
públicos em São Luís - MA. Revista de Psiquiatria Clínica, n. 35, v. 4, p. 131-137, 2008. 
 
FERNANDES, M. T.; SOARES, S. M. O desenvolvimento de políticas públicas de 
atenção ao idoso no Brasil. Revista da Escola de Enfermagem da USP, n. 46, v. 6, 
1494-1502, Mar. 2012. 
 
NICHOLS, E. et al. Global, regional, and national burden of Alzheimer's disease and 
other dementias, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 
Study 2016. The Lancet Neurology, v. 18, n. 1, p. 88-106, 2019. 
 
MACHADO, J. C.; RIBEIRO, R. C. L.; LEAL, P. F. G; COTTA, R. M. M. Avaliação do 
declínio cognitivo e sua relação com as características socioeconômicas dos idosos em 
Viçosa-MG. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 10, n. 4, p. 592-605, Dec. 2007. 
 
MACHADO, W. D. Idosos com doenças crônicas não transmissíveis: um estudo em 
grupos de convivência. Revista Ciências e Saberes, v. 3, n. 2, p. 444-451, 2017. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2806 

 

 
MARTINS, J. J.; SCHIER, J.; ERDMANN, A. L.; ALBUQUERQUE, G. L. Políticas 
públicas de atenção à saúde do idoso: reflexão acerca da capacitação dos profissionais 
da saúde para o cuidado com o idoso. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 
10, n. 3, p. 371-382, 2007. 
 
MAXIMIANO-BARRETO, M. A.; PORTES, F. A.; ANDRADE, L.; CAMPOS, L. B.; 
GENEROSO, F. K. A feminização da velhice: uma abordagem biopsicossocial do 
fenômeno. Interfaces Científicas - Humanas e Sociais, v. 8, n. 2, p. 239-252, 2019. 
 
PARMERA, J. B.;NITRINI, R.. Demências: da investigação ao diagnóstico. Revista de 
Medicina, v. 94, n. 3, Dec. 2015. 
 
SOUZA, R. K. M. et al. Prevalência de demência em pacientes atendidos em um hospital 
privado no Sul do Brasil. Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa AlbertEinstein, v. 18, n. 
[S.I.], p. 1-7, 2020. 
 
STORTI, L. B.; QUINTINO, D. T.; SILVA, N. M.; KUSUMOTA, L.; MARQUES, S. 
Sintomas neuropsiquiátricos do idoso com doença de Alzheimer e o desgaste do 
cuidador familiar. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 24, n. [S.I.], 1-8, 2016. 
 
TAMAI, S. Tratamento dos transtornos do comportamento de pacientes com demência. 
Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 24, n. [S.I.], 15-21, 2002. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2807 

 

CÓDIGO: SB1292 

AUTOR: RAFAEL DUARTE LIMA 

COAUTOR: JOQUEBEDE RODRIGUES PEREIRA 

COAUTOR: THALYTA FRANSUYLA SANTOS DE OLIVEIRA 

COAUTOR: RÚSIA DAYANNY AIRES NONATO 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS 

 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA E 

EFICÁCIA IN VIVO NA CICATRIZAÇÃO COM FRAÇÃO OBTIDA DAS FOLHAS DE 

MANSOA HIRSUTA 

Resumo 

 
Plantas medicinais continuam sendo amplamente utilizadas como uma fonte importante 
de novos fármacos, adjuvantes e medicamentos fitoterápicos, aproximadamente 80% 
da população mundial utilizam plantas medicinais com fins de cura, por ser uma terapia 
economicamente acessível. O Brasil é considerado como centro da diversidade família 
Bignoneaceae. Mansoa hirsuta D.C. (M. hirsuta) é um gênero diversificado da família 
Bignoniaceae. Estudos realizados relataram uma inibição significativa da produção de 
óxido nítrico (57,92%, 0,01 mg/mL) e da linfoproliferação (99,92% ) da fração acetato de 
etila da M. hirsuta. Estudo das frações das folhas de M. hirsuta demonstrou uma melhor 
inibição da produção de óxido nítrico (NO) pela fração acetato de etila (FAE) de 57,92%, 
0,01 mg/mL, enquanto as frações hidroalcóolica, etanólica e clorofórmica inibiram a 
produção de NO entre 5-14%. Os compostos inibidores de NO tem potencial 
imunomodulador, a FAE foi submetida a ensaios de linfoproliferação por estimulação 
com antígeno e de reações mistas linfocitárias obtendo-se uma inibição da proliferação 
de linfócitos de 99,92%. Portanto o objetivo geral deste trabalho foi desenvolver uma 
formulação farmacêutica com a fração acetato de etila das folhas de M. hirsuta para uso 
tópico em feridas cutâneas e teve como resultado de toxicidade positivos, com nenhuma 
morte animal, não foi observada diferença significativa no peso corporal, no consumo 
de água e ração e nem modificações comportamentais. 
 
 
Palavras-chave: Mansoa hirsuta, cicatrização de feridas ; biomaterial; 

TITLE: DEVELOPMENT OF A PHARMACEUTICAL AND EFFECTIVE FORMULATION 

IN VIVO IN HEALING WITH FRACTION OBTAINED FROM MANSOA HIRSUTA 

LEAVES 

Abstract 

Medicinal plants continue to be widely used as an important source of new drugs, 
adjuvants and herbal medicines, approximately 80% of the world population use 
medicinal plants for healing purposes, as it is an economically accessible therapy. Brazil 
is considered to be the center of the Bignoneaceae family diversity. Mansoa hirsuta D.C. 
(M. hirsuta) is a diversified genus in the family Bignoniaceae. Studies have reported a 
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significant inhibition of nitric oxide production (57.92%, 0.01 mg / mL) and 
lymphoproliferation (99.92%) of the ethyl acetate fraction of M. hirsuta. A study of the 
fractions of the leaves of M. hirsuta demonstrated a better inhibition of the production of 
nitric oxide (NO) by the fraction of ethyl acetate (FAE) of 57.92%, 0.01 mg / mL, while 
the fractions of hydroalcohol, ethanol and chloroform inhibited NO production by 5-14%. 
The NO inhibiting compounds have immunomodulatory potential, the FAE was subjected 
to lymphoproliferation tests by stimulation with antigen and mixed lymphocyte reactions, 
obtaining a 99.92% inhibition of lymphocyte proliferation. Therefore, the general 
objective of this work was to develop a pharmaceutical formulation with the ethyl acetate 
fraction of M. hirsuta leaves for topical use in cutaneous wounds and as a result of 
positive toxicity, with no animal death, no significant difference in body weight was 
observed. , in the consumption of water and feed and neither behavioral changes. 
 
Keywords: Hirsute mansoa, wound healing; biomaterial; 

Introdução 

Plantas medicinais continuam sendo amplamente utilizadas como uma fonte importante 
de novos fármacos, adjuvantes e medicamentos fitoterápicos, desempenhando um 
papel relevante na prevenção, tratamento e progressão de diversas doenças (Chin et 
al., 2006). Além disso, aproximadamente 80% da população mundial utilizam plantas 
medicinais com fins de cura, tratamento e prevenção de doenças por ser uma terapia 
economicamente acessível (Duraipandiyan et al., 2006). Os metabólitos secundários, 
componentes bioativos sintetizados pelas plantas medicinais, estão envolvidos na 
sobrevivência da planta ao meio atuando como protetores contra diversos patógenos, 
além de absorverem a luz ultravioleta. Estes componentes fitoquímicos são 
responsáveis por algumas das atividades terapêuticas atribuídas às plantas medicinais, 
tais como ação antioxidante, anti-inflamatória, analgésica, antidiabética, antitumoral, 
antimicrobiana, anestésica, neuroprotetora e antiplaquetária (Tsuchiya, 2015). Assim, 
diversas drogas têm sido desenvolvidas a partir desses compostos naturais e seus 
derivados (Yokosuka, 2015). Nessa perspectiva, o Brasil merece destaque como fonte 
de novos fármacos de produtos naturais uma vez que abriga mais de 55 mil espécies 
de plantas catalogadas, sendo considerado o país com maior diversidade genética 
vegetal (Guerra e Nodari, 2006). No entanto, apesar do grande potencial da 
biodiversidade brasileira, apenas 15 a 17% das plantas foram estudadas quanto ao seu 
potencial medicinal (Pinto et al., 2002), o que demonstra a importância e necessidade 
de mais estudos sobre os usos e benefícios que essas espécies possuem. Pesquisas 
dessa natureza tornam-se ainda mais importantes com o avançado estado de 
degradação dos ecossistemas brasileiros de tal forma que compostos potencialmente 
úteis podem não ser identificados devido à extinção de algumas espécies. O Brasil é 
considerado como centro da diversidade família Bignoneaceae que apresenta 32 
gêneros e 350 espécies distribuídas por diversos biomas, como cerrado, mata atlântica 
e floresta amazônica (Silva e Queiroz, 2003). Diversas atividades biológicas para 
espécies dessa família também têm sido observadas experimentalmente. Entre elas, 
podemos citar a inibição de Staphylococcus aureus para o extrato etanólico e 
metoxiflavonas do caule de Zeyheria tuberculosa (Bastos et al., 2009) e atividade 
analgésica e anti-inflamatória do extrato etanólico das folhas de Zeyheria montana 
(Guenka et al., 2008). Assim, é notório o interesse em estudar espécies de Bignoniaceae 
do ponto de vista farmacológico e fitoquímico. Mansoa é um gênero diversificado da 
família Bignoniaceae, o qual inclui espécies com grande variedade morfológica e 
conhecidas popularmente como "cipó-de-alho" devido ao cheiro característico. Na 
caatinga, há registro de ocorrência de quatro espécies de Mansoa. Dentre elas, destaca-
se Mansoa hirsuta D.C. (M. hirsuta) por se tratar de uma espécie de trepadeira lenhosa 
endêmica da região semiárida (Silva, 2009; Lemos e Zappi, 2012). Na medicina 
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tradicional, suas folhas têm sido empregadas no tratamento da diabetes (Agra et al., 
2008). Algumas atividades biológicas dessa espécie foram propostas, incluindo 
atividade antifúngica e antitumoral e uso potencial no tratamento de diabetes (Agra et 
al., 2008). Silva (2009) também relatou inibição significativa da produção de óxido nítrico 
(57,92%, 0,01 mg/mL) e da linfoproliferação (99,92% ) da fração acetato de etila da M. 
hirsuta. Estudo das frações das folhas de M. hirsuta demonstrou uma melhor inibição 
da produção de óxido nítrico (NO) pela fração acetato de etila (FAE) de 57,92%, 0,01 
mg/mL, enquanto as frações hidroalcóolica, etanólica e clorofórmica inibiram a produção 
de NO entre 5-14% . Como, frequentemente, os compostos inibidores de NO tem 
potencial imunomodulador, a FAE foi submetida a ensaios de linfoproliferação por 
estimulação com antígeno e de reações mistas linfocitárias obtendo-se uma inibição da 
proliferação de linfócitos de 99,92% 
 
Metodologia 

 
Desenvolvimento da formulação A pomada será manipulada seguindo a formulação: 
mistura de álcool cetoestearílico com cetil estearil sulfato de sódio - Lanette N (15 g), 
lanolina anidra (45 g), vaselina líquida (20 g), propilparabeno - Nipazol(0,15 g), 
metilparabeno – Nipagin (0,05 g), água destilada (quantidade suficiente para 100 g), e 
Polisorbato 20 (Tween 20) (5,0 ml). Para o preparo da base da pomada, será aquecido 
separadamente os componentes da fase oleosa (Lanette N, lanolina anidra, vaselina 
líquida e propilparabeno) e fase aquosa (metilparabeno e água destilada) à 75°C. Em 
seguida, a fase aquosa será vertida sobre a fase oleosa agitando-se moderadamente 
até a completa homogeneização. Após, a velocidade da agitação será diminuída para 
lenta até a mistura alcançar a temperatura de 40°C e adquirir a consistência adequada. 
A fração será misturada com polisorbato 20 para posterior incorporação na base da 
pomada. O produto será acondicionado em bisnaga metálica para que o produto fique 
protegido da luminosidade e não sofra degradação. Será realizado o controle de 
qualidade da pomada desenvolvida avaliando-se os itens aspecto, consistência, cor, 
odor e pH. Além disso, será realizado o estudo de estabilidade acelerada, no qual as 
amostras do produto serão armazenadas em estufa (40ºC), na geladeira (5ºC) e em 
temperatura ambiente durante 90 dias, sendo avaliadas nos tempos zero, 24 horas e 
após 7,15, 30, 60 e 90 dias, quanto aos mesmos itens que foram verificados no controle 
de qualidade. Numa próxima etapa, será realizado o estudo da ação cicatrizante da 
pomada, sendo avaliada em feridas cutâneas em camundongos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nos testes de toxicidade não houve morte de nenhum animal. Ademais, não foi 
observada diferença significativa no peso corporal, no consumo de água e ração e nem 
modificações comportamentais. Além disso, a análise dos pesos relativos de todos os 
órgãos (Tabela 2) mostrou que apenas o estômago das fêmeas tratadas com a FMH 
nas doses de 25 e 50mg/kg no teste de toxicidade subcrônica foi mais pesado. Os 
resultados dos parâmetros bioquímicos são apresentados na Tabela 3. No teste de 
toxicidade aguda houve uma diminuição do colesterol total em machos que receberam 
a dose de 50 mg/kg quando comparadas com o controle. Na toxicidade subcrônica, foi 
observado um aumento de ureia em machos (10, 25 e 50 mg/kg) e uma diminuição da 
creatinina em machos e fêmeas (25 e 50 mg/kg). Os parâmetros hematológicos de 
camundongos tratados com controle e FMH no teste de toxicidade aguda e subcrônica. 
Na exposição aguda a FMH, os machos apresentaram aumento de plaquetas e da 
amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos (RDW) e diminuição do volume 
corpuscular médio (VCM). Já nas fêmeas tratadas com a FMH houve aumento 
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significativo de eritrócitos. Após exposição por 30 dias, houve diminuição da 
hemoglobina e da hemoglobina corpuscular média (HCM) em machos tratados com 
50mg/kg e diminuição de RDW em machos tratados com 10mg/kg. Também em machos 
houve diminuição significativa de linfócitos (25 mg/kg), monócitos (10, 25 e 50 mg/kg) e 
granulócitos (25 e 50 mg/kg). Já as fêmeas apresentaram diminuição de leoucócitos e 
aumento de RDW no tratamento com 25 mg/kg. Os demais parâmetros hematológicos 
não apresentaram resultados estatisticamente significantes, em ambos os sexos, 
quando comparados ao grupo controle. Na necropsia, não foram observadas alterações 
macroscópicas significativas nos órgãos dos camundongos tratados com a FMH quando 
comparados com os grupos controle, tanto no teste de toxicidade aguda quanto na 
toxicidade subcrônica. O exame histopatológico foi realizado e no teste de toxicidade 
aguda  e subcrônica, o tecido hepático de camundongos machos e fêmeas controle e 
tratados apresentou hematopoiese extramedular e degeneração hidrópica/esteatose. 
Em fêmeas (25 e 50 mg/kg) foi encontrado esteatose leve. A análise histológica dos 
rins  demonstrou congestão leve em todos os animais analisados. A histologia do baço 
e do estômago dos animais mostrou uma estrutura de arquitetura normal em todos os 
grupos. 
  
 
Conclusão 

 
Plantas medicinais continuam sendo amplamente utilizadas como uma fonte importante 
de novos fármacos, adjuvantes e medicamentos fitoterápicos, desempenhando um 
papel relevante na prevenção, tratamento e progressão de diversas doenças (Chin et 
al., 2006). Além disso, aproximadamente 80% da população mundial utilizam plantas 
medicinais com fins de cura, tratamento e prevenção de doenças por ser uma terapia 
economicamente acessível; Sabe-se que substâncias imunossupressoras podem ser 
utilizadas em transplantes e doenças autoimunes, patologias que, atualmente, não tem 
nenhum tipo de cura, apenas paliativos, estando estes geralmente associados a graves 
efeitos colaterais Nesse contexto, este estudo teve como resultado uma baixa toxicidade 
promovendo assim uma grande contribuição com o desenvolvimento de novos 
medicamentos para o tratamento de feridas que pode ser comprovado em estudos 
posteriores formulações mais acessíveis à população e que sejam produzidos através 
de tecnologias simples e de baixo custo. 
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TÍTULO: Método analítico para determinação de testosterona em meios utilizado no 

estudo de permeação 

Resumo 

Os geis são bases bastante utilizadas em produtos farmacêuticos dermatológicos e 
cosméticos, todavia, sua eficácia tópica é obtida a partir de fármacos potentes com 
adequado grau de penetração na pele. No presente estudo, para avaliar a solubilidade 
da testosterona em meios utilizados no estudo de permeação, desenvolveu-se um 
método analítico utilizando a cromatografia a líquido de ultra eficiência. Foi utilizado um 
cromatógrafo da marca Shimadzu, modelo Prominence, para a separação 
cromatográfica com eluição isocrática em coluna de fase reversa C18 com 75 mm de 
comprimento e 4,6 mm de diâmetro interno e tamanho de partícula de 2,2 µm, à 
temperatura do forno de 30 °C, com um fluxo fase móvel de 0,3 mL/min. No entanto, 
devido a pandemia do novo coronavírus o trabalho está em desenvolvimento, com o 
intuito de criar um método de doseamento validado para determinação do teor de 
testosterona em gel utilizando cromatografia a líquido de alta eficiência (CLAE). 
 
Palavras-chave: Testosterona; Solubidade; Permeação; CLAE; Doseamento. 

TITLE: Analytical method for determining testosterone in media used in the permeation 

study 

Abstract 

Gels are bases widely used in dermatological and cosmetic pharmaceutical products, 
however, their topical efficacy is obtained from potent drugs with an adequate degree of 
penetration into the skin. In the present study, to evaluate the solubility of testosterone 
in media used in the permeation study, an analytical method was developed using ultra-
efficient liquid chromatography. A Shimadzu chromatograph, model Prominence, was 
used for chromatographic separation with isocratic elution in a C18 reverse phase 
column 75 mm long and 4.6 mm internal diameter and particle size of 2.2 µm, at 30 ° C 
oven, with a mobile phase flow of 0.3 mL / min. However, due to the pandemic of the 
new coronavirus, work is underway, with the aim of creating a validated dosing method 
for determining the testosterone content in gel using high performance liquid 
chromatography (HPLC).  
 
Keywords: Testosterone; Solubility; Permeation; HPLC; Dosing. 

Introdução 

A administração tópica é conhecida como via alternativa à administração oral de ativos 
medicamentosos e oferece muitas vantagens como a ausência do efeito de primeira 
passagem (GWAK, 2002). Os geis são bases bastante utilizadas em produtos 
farmacêuticos dermatológicos e cosméticos por apresentarem características que 
permitem veicular princípios ativos tanto hidrossolúveis quanto lipossolúveis (MELO, 
2018). De acordo com a FARMACOPEIA BRASILEIRA 6ª edição, gel é uma forma 
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farmacêutica semissólida de um ou mais princípios ativos, composta por agentes 
gelificantes apropriados, com objetivo de conferir firmeza a uma solução ou dispersão 
coloidal. Geralmente, as substâncias que formam geis são polímeros que, quando 
dispersos em meio aquoso assumem conformação doadora de viscosidade à 
preparação (CORREA, 2005).  
Todavia, uma eficácia tópica só é obtida a partir de fármacos potentes com adequado 
grau de penetração na pele (SILVA, 2008). O grau de penetração na pele pode ser 
medido por meio de estudos de permeação in vitro. As peles humanas oriundas de 
cirurgias plásticas seriam os modelos ideais para estudos de permeação in vitro de 
fármacos através da pele. Entretanto, a pouca disponibilidade deste material, a 
necessidade de submeter o experimento ao Comitê de Ética e as dificuldades e custos 
de armazenamento, além da viabilidade deste modelo de membrana tornam seu uso 
limitado. Como alternativa às membranas humanas, pesquisadores utilizam peles de 
animais de experimentação e membranas sintéticas e culturas tridimensionais (PRAÇA, 
2010).  
A testosterona, 17β-hidroxiandrot-4-en-3-ona, é um hormônio esteroide anabólico 
encontrado em homens e mulheres. Nos homens, tem como função estimular a 
espermatogênese, promover a maturação física e funcional dos espermatozoides, 
manter órgãos acessórios do trato reprodutivo masculino, apoiar o desenvolvimento de 
características sexuais secundárias, estimular o crescimento e o metabolismo por todo 
o corpo e influenciar o desenvolvimento cerebral estimulando comportamentos sexuais 
e desejo sexual (MERLE G, 2019). Nas mulheres, as pesquisas tem sido limitadas pela 
insensibilidade dos testes atuais para testosterona total e livre dentro da faixa normal 
feminina. Além disso, muitos estudos mais antigos não levaram em conta a variação 
diurna ou cíclica da testosterona em mulheres (SUSAN R., 2001). Esse hormônio é 
amplamente utilizado para tratar disfunção sexual, suprimir a lactação e tratar certos 
tipos de câncer de mama (D. UTIGER, 2019).  
Nesse sentido, está sendo desenvolvido um estudo in vitro em células de Franz, 
utilizando uma membrana sintética, para avaliar a permeação da testosterona em gel. 
Assim, com base nos relatos anteriores e considerações, primeiramente é preciso a 
avaliação qualitativa ou quantitativa da testosterona, sendo necessário a realização dos 
ensaios de potência ou doseamento que visam quantificar o teor dessa substância ativa 
nos meios hidroalcóolico e tween, através do estudo de solubilidade. O presente 
trabalho tem como finalidade desenvolver um estudo de solubilidade para determinação 
do teor de testosterona utilizando cromatografia a líquido de alta eficiência (CLAE).  
 
Metodologia 

 
As amostras do meio tween (S1) testosterona e do meio hidroalcóolico (S2) usadas na 
análise, foram preparadas pelo Laboratório de Cosméticos da UFRN e apresentam 
turvação com um pó precipitado no tubo falcon. As amostras foram preparadas na 
concentração de 5 mg/mL. Retirou-se 200 microlitros do sobrenadante das amostras e 
transferiu-se para um balão de 10 mL completando o volume com metanol. Dessa forma, 
a concentração teórica de testosterona nas amostras foi de 0,1 mg/mL. A fim de permitir 
a quantificação foi preparado um padrão de testosterona na concentração de 0,1 
mg/mL.  
A cromatografia a líquido de ultra eficiência (UHPLC), marca Shimadzu modelo 
Prominence, foi utilizada para a quantificação. Utilizou-se a metodologia de análise de 
UHPLC pelo método de eluição isocrática com coluna de fase reversa C18 com 75 mm 
de comprimento e 4,6 mm de diâmetro interno e tamanho de partícula de 2,2 µm, à 
temperatura do forno de 30 °C, com um fluxo fase móvel de 0,3 mL/min. Durante a 
análise, a proporção da fase móvel utilizada foi de água: metanol 40:60, onde a bomba 
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A (água) teve um fluxo de 0,12 mL/min e a bomba B (metanol) teve um fluxo de 0,18 
mL/min. O volume de injeção utilizado foi de 3 µL e o comprimento de onda de detecção 
de 240 nm.  
 
Resultados e Discussões 

 
As soluções padrão, S1 e S2 de concentrações 0,1 mg/mL foram injetadas em triplicata 
no HPLC. A figura em anexo, representa o cromatograma da amostra S1 (Tween 80) e 
da amostra S2 (Hidroalcoolico).  
A média das áreas sob os picos do padrão foi 3387876.. Assim, para obter a 
concentração real das amostras é realizado um cálculo através da fórmula C= APb x 
CPa/ APa, onde C é a concentração real da amostra; APb é a área da amostra. A tabela 
em anexo apresenta os resultados do teste de dissolução.  
De acordo com os dados de concentração real, avaliar a dissolução da testosterona no 
meio, verificou-se que a amostra S2 apresenta quantidade de testosterona dissolvida 
em relação à amostra S1. É importante dizer, que de acordo com a Farmacopeia 
Brasileira 6ª edição, o meio hidroalcóolico é indicado como base para preparação de 
géis fluidos transparentes ou translúcidos, veículo ideal para incorporação de princípios 
ativos lipossolúveis ou com desordem de solubilidade, sabendo que a testosterona 
apresenta natureza lipofílica, corroborando com os resultados obtidos. Apesar da 
amostra S1, tween 80 (Polisorbato 80), ser um surfactante, produto capaz de promover 
a solubilidade de substâncias hidrofóbicas em água, não apresentou resultados 
superiores ao meio S2, possivelmente, por ser constituído de moléculas anfifílicas, com 
propriedades de atividade superficial, devido a adsorção destes compostos na 
superfície de líquidos ou na interface entre dois líquidos imiscíveis, sendo capaz de 
promover a solubilidade de substâncias hidrofóbicas em água (NITSCHKE, 2002), 
solvente não utilizado no nosso estudo.  
 
Conclusão 

 
Sabendo que, a cromatografia a líquido de alta eficiência é uma das técnicas analíticas 
mais versáteis e abrangentes da atualidade podendo contribuir na determinação e na 
composição de uma formulação de maneira precisa, com alta resolução, eficiência e em 
um intervalo de tempo relativamente curto, para demonstrar que esse método analítico 
produz resultados confiáveis e é adequado à finalidade a que se destina, é necessário 
realizar a validação. Segundo a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a 
validação deve garantir, através de estudos experimentais, que o método atenda às 
exigências das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. 
Portanto, como esse método ainda não está concluído e ainda se encontra na fase 
inicial, é necessário demonstrar sua adequabilidade ao uso pretendido, nas condições 
operacionais do laboratório, por meio da apresentação de um estudo de validação.  
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Figura 1: Cromatogramas das amostras. 
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Tabela 1: Resultados do teste de dissolução. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS E 

ESTUDANTES ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE NATAL/RN 

POR MEIO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE A RESPEITO DA FEBRE REUMÁTICA: 

PROJETO PILOTO. 

Resumo 

A Febre Reumática (FR) permanece como a principal causa de cardiopatia adquirida na 
infância. A doença pode evoluir com complicações graves caso não seja diagnosticada 
e tratada precocemente. Nesse contexto, surge a ideia de um estudo piloto que objetiva 
traçar o perfil sociodemográfico dos funcionários da rede pública da Atenção Primária à 
Saúde (APS) da que atuam em Unidades Básicas de Saúde (UBS) por meio de uma 
capacitação a respeito da doença com intuito de estruturar o grupo amostral para 
melhorar a qualidade do ensino e direcionar a metodologia para as principais carência 
do conhecimento e estruturar uma base padrão de educação em saúde a respeito da 
FR. Caracterizando-se como um estudo transversal observacional, teve uma amostra 
de 337 capacitados de várias macrorregiões de saúde do município. Como resultados 
destaca-se a presença massiva de mulheres e a idade média dos participantes de 41 
anos, ainda é posto em evidência que grande parte dos participantes possuem somente 
a conclusão do ensino médio de formação acadêmica. Além disso, é notável a alta taxa 
de não aplicabilidade da profilaxia para a doença na APS, contrário das diretrizes 
estruturais do Sistema Único de Saúde. Portanto, conclui-se que a educação em saúde 
é essencial para o desenvolvimento e atualização do conhecimento para profissionais 
das UBS que estão a um elevado tempo no mercado de trabalho e principalmente, por 
estarem ativamente relacionados ao rastreio e diagnóstico precoce dos pacientes. 
 
Palavras-chave: Febre Reumática. Educação em Saúde. Profissionais. Estudantes. 

TITLE: ASSESSMENT OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF PROFESSIONALS AND 

STUDENTS ACTING AT THE BASIC HEALTH UNITS OF NATAL / RN THROUGH 

HEALTH EDUCATION REGARDING RHEUMATIC FEVER: PILOT PROJECT. 

Abstract 

 
Rheumatic fever (RF) remains the main cause of acquired heart disease in childhood. 
The disease can progress with serious complications if it is not diagnosed and treated 
early. In this context, the idea of a pilot study arises that aims to outline the 
sociodemographic profile of the employees of the public primary health care (PHC) 
network of those who work in Basic Health Units (UBS) through training on the disease 
with in order to structure the sample group to improve the quality of teaching and direct 
the methodology to the main shortages of knowledge and structure a standard health 
education base regarding RF. Characterizing itself as a cross-sectional observational 
study, it had a sample of 337 trained from several health macro-regions in the 
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municipality. As a result, we highlight the massive presence of women and the average 
age of the participants, 41 years old, it is still evident that most of the participants have 
only completed high school education. In addition, the high rate of non-applicability of 
prophylaxis for the disease in PHC is notable, contrary to the structural guidelines of the 
Unified Health System. Therefore, it is concluded that health education is essential for 
the development and updating of knowledge for professionals the UBS that are in the 
job market for a long time and mainly because they are actively related to screening and 
early diagnosis of patients. 
 
 
Keywords: Rheumatic fever. Health Education. Professionals. Students. 

Introdução 

A FR é uma doença multissistêmica, multifatorial, determinada por resposta tardia auto-
imune à faringoamigdalites infecciosas recorrentes causada pelo Streptococcus 
pyogenes (SPY) – beta hemolítico do grupo A – em indivíduos geneticamente 
predispostos (PEREIRA; BELO; SILVA, 2017). Dessa forma, cerca de 3% da população 
geneticamente predisposta (RAMOS; NOVAES, 2010), têm estruturas corporais 
atingidas pelo próprio sistema imunológico, gerando resposta agudas e crônicas, 
clínicos e laboratoriais . Por ser sistêmica, pode atacar diferentes tecidos do corpo 
humano, e ocasionar diversos sintomas como a poliartrite fixa ou migratória, artralgia, 
eritema marginatum, nódulos subcutâneos, Coreia de Sydenham (SNC), cardite 
reumática (CR), febre, etc. Dentre essas manifestações clínicas da FR, a CR Crônica 
se constitui como a manifestação mais grave, sendo a única que pode ser irreversível, 
deixar sequelas e até mesmo causar a morte do portador, matando cerca de 233.000 a 
500.000 de pessoas por ano globalmente (COSTA; DOMICIANO; PEREIRA, 2009). 
Objetivando a redução e a ocorrência de erros e atrasos diagnósticos e 
consequentemente o número de atingidos pela enfermidade, foram estabelecidos os 
Critérios de Jones. No entanto a falta de parâmetros para a fase crônica e a distinção 
dos padrões de países desenvolvidos dificulta a identificação na fase inicial da doença, 
principalmente pelo desconhecimento profissional acerca da doença e do perfil dos 
portadores da doença. 
A FR é mais frequente em ambientes desfavoráveis, caracterizados por pobreza, 
sobretudo nos países subdesenvolvidos, com acesso restrito aos serviços de saúde, 
péssimas condições de higiene, de moradia, de saneamento básico e a má nutrição 
perpetuam os fatores de desenvolvimento da doença. Soma-se a tais pontos, alguns 
casos em que existem a negligência médica e uma exposição continuada a bactéria. 
Outrossim, os casos de FR são, por numerosas vezes, subdiagnosticados ou 
reconhecidos apenas após dano valvar permanente. O diagnóstico tardio compromete 
a integridade do sistema cardiovascular dos pacientes, o que poderia ser evitado com 
uma intervenção precoce e continuada, por intermédio do remanejamento financeiro 
para implementação de programas de tratamento e de diagnóstico de FR, bem como 
uma adequada gestão da APS. Ao problematizar o processo de trabalho, expondo os 
problemas que precisam ser enfrentados na realidade no formato de apresentações, os 
profissionais direcionam os olhares para os dificuldades dos pacientes, entendendo sua 
participação no processo de rastreio e da melhora na qualidade de vida dos acometidos. 
Para isso, metodologias de capacitações em saúde direcionadas aos profissionais da 
saúde mostra-se como uma oportunidade de mudança da realidade, englobando desde 
profissionais responsáveis pelo rastreio até os próprios médicos. Ao compartilhar e agir 
em prol à soma dos saberes pode-se fornecer uma resposta eficientes para problemas 
complexos que envolvem a perspectiva de viver com qualidade, tendo como centro de 
ação as necessidades apresentadas pelos usuários (UNIFESP, 2011). 
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Logo, a educação em saúde pode representar uma resposta eficiência para evitar a 
progressão da doença no Brasil difundindo a sua importância no contexto dos serviços 
de saúde pública (GONÇALVES et al., 2008). Vale ressaltar a carência de modelos de 
assistência e o caráter pioneiro da iniciativa de capacitação em saúde a respeito da FR 
podendo tornar-se algo inovador e promissor para o combate qualificado à progressão 
da doença no Estado. Por isso, o projeto de pesquisa proposto buscar-se-á, por meio 
de capacitações teórico-prática, analisar o nível de conhecimento a respeito da FR dos 
profissionais e estudantes da área da saúde atuantes nas unidades de saúde pública 
do estado do Rio Grande do Norte, bem como avaliar a eficácia da capacitação 
prestada. 
 
Metodologia 

 
Estudo intervencionista de delineamento quase-experimental, possuindo como grupo 
amostral os funcionários e graduandos atuantes nas UBS e presentes nas capacitações 
acontecidas na rede pública do sistema de saúde do município de Natal/RN. As ações 
iniciaram a partir de julho/2019 até dezembro/2019, sendo critério de inclusão a 
presença na capacitação e o preenchimento dos formulários de pesquisa fornecidos. 
A pesquisa conta com o apoio de graduandos do Curso de Medicina de universidades 
públicas e privadas participantes do projeto de extensão intitulado "Programa de 
Assistência Multiprofissional aos pacientes com Febre Reumática (PAMPFR)". Para tal, 
todos instrutores são submetidos ao processo seletivo, bem como, calibrações 
semestrais de forma a atualizar a equipe de ação quanto à fundamentação teórica, 
científica e metodológica a se aplicar na educação em saúde. 
O levantamento das unidades é realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), analisando nos Distritos de Saúde a unidades capazes de serem qualificadas a 
respeito da FR, para posterior agendamento e realização da capacitação com aderência 
da maior parte da equipe da Unidade de Saúde, procurando-se agrupar no mínimo 2 
capacitações por mês em unidade de saúde diferentes. 
Ao agendar a capacitação, por meio da diretoria em gestão da UBS, é fornecido a todos 
participantes um formulário de inscrição, usado para coleta de informações 
sociodemográficas, tais como, nome, e-mail, idade, escolaridade, função exercida na 
unidade. Ademais, é fornecido via e-mail a todos inscritos material preparatório para a 
capacitação, bem como conteúdo expositivo e diretrizes (guia de bolso) da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC) sobre a doença. 
A capacitação pode ser dividida em três principais estágios, o primeiro é a fase de pré-
capacitação que inicia-se com uma equipe de aproximadamente seis instrutores na 
preparação do ambiente para a intervenção e do material de apoio como equipamento 
multimídia, conteúdo dinâmico. Antes de iniciar, todos presentes são convidados a 
participar da pesquisa para analisar o nível de conhecimento dos profissionais e 
estudantes a respeito da FR pré e pós-capacitação, constituído de dois formulários, um 
pré-forms e um pós-forms. 
O pré-forms e pós-forms são compostos por 16 e 12 questões, respectivamente. Além 
disso, dispõe-se de 6 questões presentes somente no pré-forms sobre a vivência 
individual e contato profissional com a FR. O restante das perguntas se dividem entre 
eixos temáticos como fisiopatologia, clínica, epidemiologia, diagnóstico e conduta 
terapêutica, divididos de acordo listado no quadro 1. 
O segundo estágio é a capacitação propriamente dita, que possui manobra de ensino 
estruturada em blocos funcionais intercalados com dinâmicas educacionais e situações 
problemas divididos de acordo com os eixos temáticos cronologicamente programados 
listados na quadro 2. 
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A equipe de instrutores, previamente calibrada, dividem-se entre os blocos e são 
responsáveis por apresentá-los aos funcionários. Vale salientar que a informação 
passada pelos instrutores é atualizada e padronizada durante as calibrações 
semestrais, além de ser disponibilizado um roteiro de estudo estruturado de acordo com 
o material multimídia apresentado na capacitação. Ademais, entre os blocos de 
apresentação, existem 3 dinâmicas lúdicas educativas, divididas de acordo listadas 
abaixo: 
Dinâmica 1: Por meio de um cartaz expositivo pré-estabelecido com o desenho do corpo 
humano, os capacitados são convidados a indicar no cartaz o alvo físico das 
manifestações clínicas no paciente de FR. 
Dinâmica 2: Um grupo de capacitados são chamados para manter no ar uma certa 
quantia de balões, sorteando-se pouco a pouco uma pessoa para se retirar do grupo, 
deixando a equipe menor que a quantidade de balões. Representando o paciente de FR 
quando sozinho é obrigado a manter no ar todos balões que representam o tratamento, 
a saúde mental, etc. 
Dinâmica 3: Os capacitados são convidados a indicar problemas que visualizaram na 
UBS e posteriormente são questionados como solucionar a problemática. 
A última fase é de pós-capacitação e é iniciada pela aplicação do pós-forms e 
encerramento. A posteriori, é disponibilizado via e-mail para todos os presentes no dia 
da capacitação o formulário de avaliação da metodologia da capacitação teórico-prática, 
bem como, conteúdo, dinâmicas, apresentação, metodologia, espaço para elogios, 
críticas e sugestões para capacitações futuras, além de enviar o certificado de 
participação. 
A análise de dados utilizar-se-á do Software "Statistical Package for the Social Sciences" 
(SPSS), versão 20.0. para produção de gráficos e tabelas com estatística descritiva das 
frequências absolutas e relativas em modelo de N de todas as variáveis (variáveis 
categóricas). Será realizada a análise descritiva das variáveis quantitativas (média e 
desvio padrão) das que couberem análise. 
Para análise da variável da idade usou-se a padronização de espaçamento temporal de 
faixa etária utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estática (IBGE). Enquanto 
que para categorizar a escolaridade dos capacitados, utilizou-se das bases 
classificatórias do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (INEP). 
 
Resultados e Discussões 

 
No período de julho de 2019 até dezembro de 2019, foram capacitadas 9 Unidades 
Básicas da rede pública de saúde no município de Natal/RN conseguindo englobar três 
macrorregiões de saúde, os distritos denominados Leste, Oeste e Norte I, obtendo 
espaço amostral variado de acordo com a unidade explorada, listados na tabela 1. 
Nessas ações foram qualificadas um espaço amostral n=216 pessoas preparadas para 
reconhecer a FR, dentre elas n=201 eram funcionários da saúde e n=15 eram 
graduandos de cursos da saúde de diferentes universidades locais. A descrição 
detalhada das funções desempenhadas na unidade estão listadas, junto com o perfil 
sociodemográfico dos participantes das capacitações na tabela 2. 
O grupo pesquisado dos participantes divide-se dentro de um espaço amostral de 164 
mulheres, 48 homens e 6 não identificados (tabela 2), que pode representar um número 
em pleno crescimento, visto que, desde a década de 1970 existe um processo de 
expansão da presença feminina nos cursos universitários no Brasil, refletindo até os 
dias de hoje. Atualmente, as diferenças de gênero na educação superior são favoráveis 
às mulheres, mesmo que inicialmente direcionadas para cursos menos valorizados 
socialmente (GUEDES, 2008). No entanto, o Censo de 2000 constatou uma acentuada 
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presença feminina nos cursos mais concorridos e prestigiados, o que demonstra a 
inversão do papel feminino nos âmbitos profissionais e universitários. 
De acordo com Aperibense e Barreira (2008), fatores históricos como a relação da figura 
feminina atrelada ao cuidado das crianças, da família, dos doentes e dos idosos leva as 
mulheres historicamente para as profissões na área da saúde, o que vem a corroborar 
com a amostra populacional pesquisada, representada por 75,9% composta pelo 
público exclusivamente feminino. Tais pontos revelam como a perspectiva materno-
infantil prevaleceu e foi refletida histórica, social e literalmente, onde a mulher era 
representada como mãe ou potencialmente grávida na literatura biomédica (KRIEGER; 
FEE, 1994), padrão que vem sendo desconstruído ao longo dos anos com a expressiva 
ampliação do leque de carreiras nas quais a população feminina passa a integrar, a 
exemplificar a áreas das exatas e cursos renomados. 
No que tange a idade, o perfil dos funcionários distribui-se principalmente entre os 
grupos de faixa etárias de 30-34 e de 35-39 anos, representando respectivamente cerca 
de 13,4% e 13,0% da amostra total de capacitados, além de apresentar uma média de 
41.52 ±13.05 anos dentro da amostra. Enquanto que os números da idades dos 
graduandos estão equilibrados entre as faixas etárias de 20-24 anos e 25-29 anos, 
representando quase 50%, cada uma, da amostra total de universitários capacitados. O 
perfil sociodemográfico dos estudantes encontram-se também listados na tabela 2. 
O Censo da Educação Superior de 2017, realizado pelo INEP (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais) revela uma idade média dos concluintes da 
graduação presencial é de 28 anos, enquanto a moda dessa mesma variável encontra-
se em 23 anos. 
Tomando como referência que cerca de 48,15% da amostra possui idade acima de 39 
anos e o comparativo entre a idade média da amostra e idade média de conclusão do 
ensino superior, pode-se pressupor que quase 50% dos profissionais capacitados estão 
formados dentro de um intervalo de tempo que circunda de 13 a 18 anos. De tal maneira, 
o não desenvolvimento de políticas de atualização em saúde, preconizadas pelas 
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), tais profissionais podem estar sem 
qualquer amparo e/ou preparo para identificar e manusear doenças a tempos 
esquecidas, como a FR. 
Além disso, a saúde é uma das áreas que mais se desenvolvem ao longo dos anos, 
anualmente são feitas inúmeras descobertas, entre elas, novas vacinas, atualização de 
procedimento cirúrgicos, novas práticas e teorias englobando todas as áreas da saúde, 
sem mencionar o imensurável número de vezes de atualização das grades curriculares 
universitárias dos cursos de cuidado ao ser humano, mas a comodidade profissional e 
o estabelecimento na APS podem estagnar o crescimento profissional e 
desenvolvimento da experiência na saúde. Segundo Ferreira et al. (2016), as ações de 
educação permanente são indispensáveis para qualificar os profissionais para o uso das 
novas tecnologias de cuidado, garantindo que possuam conhecimento específico para 
a utilização de novas tecnologias. 
O nível de escolaridade encontrado entre os participantes da pesquisa traduz que 
92,13% dos capacitados possuem, no mínimo, o ensino médio completo evoluindo para 
níveis mais altos de escolaridade, como por exemplo, ensino superior, pós-graduação 
e mestrado. No entanto, cerca de 39,81% da amostra possui somente o ensino médio, 
sem níveis mais avançados de ensino, como também representado na tabela 2. 
No que tange ao olhar pragmático da educação em saúde, no ensino médio são 
abordados conteúdos simplistas e superficiais a respeito da fisiologia e anatomia 
humana, principalmente no que se refere ao estudo das doenças, de tal maneira, a 
amostra estudada mostra que alguns dos profissionais que trabalham na área da saúde 
possivelmente não possuem qualificações universitárias para identificação, rastreio e 
diagnóstico da FR, se não tiverem acréscimos a sua formação de base, como palestras, 
capacitações e atualizações em saúde. Tal dado, pode ser interpretado de forma 
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preocupante, uma vez que a maioria da população é de Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) (tabela 2) que atuam ativamente dentro da comunidade em que a UBS está 
inserida, de forma que participam diretamente no processo de rastreio e identificação 
de pacientes em potencial ao desenvolvimento da FR. 
Quanto à função desempenha na UBS podemos analisar os profissionais entrevistados, 
o maior número de capacitados foram sem dúvidas os ACS representando a marca de 
46,3% da amostra, enquanto que médicos, dentistas e enfermeiros marcaram 
respectivamente 5,6%, 4,2% e 7,4% da população de funcionários, de acordo expostos 
na tabela 2. Em virtude dessa realidade, surge a necessidade de enfatizar o número 
baixo de profissionais de atendimento especializado nas capacitações apresentadas 
pelo projeto, o que pode representar uma significativa perda, pois os mesmos são os 
principais envolvidos no diagnóstico, manuseio e direcionamento da profilaxia adequada 
para a FR. No entanto, tais dados podem ser um reflexo de um problema da base 
estrutural da rede de saúde pública do Brasil que se perpetua por anos e anos. 
Ao iniciar as análises dos formulários, primariamente nas questões que exploram o 
contato e experiências prévias com a FR do entrevistado, de acordo listadas na tabela 
3, descrevem que 81,0% da amostra afirma já conhecer a FR antes da capacitação, 
destes, 12,6% e 18,3% afirmaram ter conhecido em virtude, respectivamente, da 
experiência profissional e da formação acadêmica. Enquanto isso, no que se diz respeito 
ao contato mais íntimo com a doença pode-se citar que 19,4% afirmam ter um familiar 
próximo ou um amigo/conhecido portador e 1,1% da amostra se diz o próprio acometido 
pela FR. 
Ao explorar a experiência médica com a doença trouxe o resultado que apenas 33,3% 
dos médicos já tinham realizado o diagnóstico de FR anteriormente. Mas quando 
questionados a respeito do tratamento da FR esse número sobe para 58,3%. E quando 
explorado a respeito do tratamento da FR feito pela equipe de enfermeiros e técnicos 
de enfermagem, que são os responsáveis ativamente pela aplicação e manuseio da 
doença dentro da unidade, somente 6,67% afirmaram já ter tratado a doença em uma 
amostra de 45 profissionais. 
Para o tratamento adequado e eficiente, a unidade tem que se reconhecer como o 
centro de reconhecimento para guiar o paciente de FR, de tal forma, 62,5% da amostra 
afirma que a unidade está apta para diagnosticar e reconhecer a FR mesmo que 
apresente falhas no diagnóstico ou no manejo da doença. Inclusive, vale salientar que 
um dos entrevistados afirma que a unidade está apta por ter recebido seu diagnóstico 
de portador em uma das unidades. Enquanto quando questionados se a UBS é apta 
para tratar a FR a amostra de 53,2% afirma que sim, mesmo com falha na capacitação 
dos profissionais, e principalmente no suprimento de medicamentos, de acordo na 
tabela 3. No entanto, tal dado confronta a realidade explanada anteriormente no que se 
diz respeito ao diagnóstico médico e o tratamento pelo quadro de enfermeiros e técnicos 
de enfermagem das unidades. 
Diante dos dados explorados e das vivências dentro das unidades de saúde durante as 
capacitações, pode-se perceber que a problemática da doença na APS está diretamente 
relacionada a dois aspectos principais: o desconhecimento teórico/prático dos 
profissionais e a controvérsias que permeiam o universo da benzetacil no serviço básico 
de saúde. A exemplificar por alguns dados expostos pela tabela 4, a qual consta os 
resultados da aplicação do pré-forms. As questões sobre o conhecimento específico a 
respeito da FR, sendo elas enumeradas da questão 1 a questão 8, mais de 50% da 
amostra selecionou a alternativa "não sei" ou deixou a questão nula, com exceção da 
questão 1, que também quase atinge os 50%. Tais dados demonstram que os níveis de 
conhecimento profissional encontram-se defasados ou inexistente em mais de 50% da 
amostra explorada. 
Até mesmo questões direcionadas puramente para o tratamento da FR como 
medicamento utilizado e periodicidade do tratamento não apresentaram-se maioria nas 
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respostas dadas. Tão pouco sobre a etiologia da doença, a qual 68 pessoas 
responderam que era de origem infecciosa contra 31 marcações da alternativa certa, 
autoimune. Mas, mesmo diante do desconhecimento, quase 50% da amostra soube 
informar os sinais e sintomas mais presentes no portador da doença, o que pode traduzir 
veemente um bom sinal, já que mesmo sem entender o tratamento de forma adequada, 
ao se deparar com os sintomas da doenças o funcionário pode direcioná-lo para a 
doença em questão. 
Ainda sobre esse ponto, quando questionados na questão 8 do pré-forms sobre os 
profissionais envolvidos no tratamento do portador da FR, apenas 9,26% marcaram 
todos os profissionais que estão realmente envolvidos, em muitos dos casos, sem até 
mesmo se incluir nesse grupo responsável. Tal fato, caracteriza o desconhecimento 
profissional no tratamento adequado e manuseio da doença no APS. 
Apesar do paradigma, pós-capacitação o cenário explanado se inverte, de acordo 
listado na tabela 5, em quase todas as questões, o número de acerto ultrapassa os 50%, 
algumas chegando até em 73,1%, principalmente em questões similares de tópicos já 
abordados anteriormente. Temas como tratamento, epidemiologia, etiologia, sinais e 
sintomas aumentaram exorbitantemente estatisticamente. No entanto, ainda nota-se 
uma falha no que se diz ao tempo necessário de tratamento em pacientes atingidos por 
CR. 
Diante do exposto, urge a necessidade do processo de educação em saúde para 
atualizar e transferir conhecimento novos ou esquecidos. De acordo com os resultados 
explanados na tabela 5, pode-se analisar o nível de conhecimento dos funcionários das 
UBS do município de Natal/RN após a capacitação e testar a eficiência do método de 
educação em saúde por meio de capacitações teórico-práticas no âmbito da saúde 
pública como forma de melhorar a capacidade de reconhecimento, diagnóstico e 
tratamento da FR. 
Ao fazer o comparativo entre a quantidade de respostas certas pré e pós capacitação, 
de acordo exposto na tabela 6, nota-se a evolução percentual dos funcionários das 
unidades, em alguns casos, com aumento percentual de mais de 120%, como 
observado na temática 5. No entanto, como já era de se esperar, na vertente temática 
6, que trata sobre a aplicação da Penicilina G Benzatina ou Benzetacil (BZT), apesar de 
representar um crescimento de mais de 100%, ainda traduz-se num dado preocupante 
no que se refere a FR na APS, uma que, alguns profissionais chegaram a mencionar 
que a aplicação da BZT não é função da UBS. 
Durante as capacitações, três grande problemáticas são explanadas pelos profissionais, 
são eles listados em ordem de importância apontada pelos profissionais: a aplicação da 
BZT, a disponibilidade da medicação para aplicação e a solicitação de exames de 
imagem (ecocardiograma, raio-x, etc). No entanto, no que tange ao dois últimos itens, 
são relacionados a temática de gestão de políticas públicas de saúde, mas, enquanto 
ao primeiro ponto, os principais comentários circundam-se a respeito da proteção legal 
do profissional e riscos para o paciente, e tal receio pode ser amplamente notado pelas 
questões 10 do pré-forms e pela questão 12 do pré-forms, em que apenas 14,8% e 
35,2% respectivamente afirmaram que aplicariam a BZT na unidade. Depoimentos 
sobre o medo da aplicação ou que a unidade não permite a aplicação são constantes, 
a exemplificar pelo depoimento coletado em um dos formulários se o profissional 
aplicaria a BZT: "não, não tenho competência e nem pretendo ter tal competência". 
Apesar disso, algumas outras unidades afirmam serem referência regional na utilização 
do medicamento, capacitando seus profissionais e disposto de um kit básico de 
emergências em caso de choque anafilático, modelo este que poderia ser adotado pelas 
demais unidades. 
Outra fragilidade que coloca em foco a problemática já citada é explicitada pelo seguinte 
fato: A portaria nº 3.161, de 27 de dezembro de 2011, determina que a penicilina seja 
administrada em todas as UBS, no âmbito do SUS, nas situações em que seu uso é 
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indicado, como na FR. No entanto, durante as capacitações, o momento que coloca em 
cheque o uso das habilidades dos funcionários na aplicação da BZT nas APS, é refletido 
em constantes e fervorosas discussões sobre a aplicação e o medo das reações a 
mesma pelos profissionais da saúde. A maioria das unidades e dos profissionais 
afirmam se recusar a aplicar o medicamento na UBS por medo à reações anafiláticas, 
mesmo com emissão da nota do Ministério da Saúde e da norma técnica do COFEN 
(Conselho Federal de Enfermagem) a qual afirmam que a taxa de letalidade de 0,001%, 
o que, ainda segundo o Cofen, não justifica deixar de realizar a administração da 
penicilina na UBS, frente às consequências de uma sífilis não tratada ou tratada de 
forma incorreta, o que se aplica também a FR. 
No entanto, não é o que acontece nas unidades que recusam ou encaminham 
diariamente para o serviço terciário pacientes pediátricos e seus familiares para realizar 
a aplicação da BZT. Um ponto que pode e deveria ser levado em consideração é: se os 
profissionais possuem medo de uma reação anafilática por parte do paciente, poderiam 
encaminhar para a o serviço especializado somente para a primeira aplicação, podendo 
dar continuidade ao tratamento na APS já que o paciente teve o primeiro contato com o 
medicamento e não desencadeou nenhuma reação de hipersensibilidade. Ainda é dito 
durante as discussões que a unidade não tem suporte para amparar casos da 
exacerbação da reação alérgica, de certa forma, a alternativa é equipar adequadamente 
as unidades com kits de primeiros socorros que supram a resposta a reação, podendo 
reverter o quadro de anafilaxia, caso exista. No entanto, mesmo após a explicação de 
debate, a maioria ainda afirma que não aplicaria o medicamento, como visto na tabela 
6. 
Acerca do discutido, percebe-se que acontece ao contrário do que é preconizado pelo 
Ministério da Saúde, o não atendimento aos usuários que procuram a APS vai contra 
os princípios do SUS, que pregam o acolhimento no nível primário como estratégia de 
reorganização do modelo assistencial 24. 
Dessa forma, a maioria dos pacientes precisa buscar na atenção terciária o tratamento 
que deveria ser manejado na APS, realizando a profilaxia secundária em hospitais 
públicos, segundo relato dos próprios paciente do PAMPFR, o qual existe uma vertente 
de apoio e suporte multiprofissional aos pacientes de FR, do Serviço Universitário de 
Referência (SUR) em Natal/RN. Isso ocorre, ainda de acordo com os pacientes, devido 
ao receio dos enfermeiros em aplicar a Benzetacil na Unidade Básica de Saúde (UBS), 
isso gera percepções negativas com a APS e aponta necessidade de melhorias na 
gestão dos serviços e investimentos no preparo dos profissionais e no acesso às 
consultas, o que mostra a importância de projetos que capacitem esses profissionais 
acerca do tema e do procedimento, como está sendo idealizado pelo projeto aqui 
mencionado. 
Além de propiciar embasamento teórico-prático a respeito da doença no serviço de 
saúde pública, o projeto pode quantificar o desconhecimento dos profissionais sobre a 
FR para que a médio e longo prazo, por meio de publicações dos resultados, alterar 
algumas outras problemáticas, o negligenciamento governamental e o sistema de 
notificação. 
A falta de direcionamento específico do medicamento padrão ouro para a profilaxia 
secundária da FR na APS traduz o quanto a doença encontra-se negligenciada perante 
o governo estadual, que possui seu potencial lacerante fortemente mascarado pelo 
número de casos que encontram-se em subdiagnóstico em função da doença não 
possuir sistema de notificação compulsória e pelo despreparo profissional no 
diagnóstico, de forma a ser descoberta, em geral, tardiamente. Dessa forma, pode-se 
elucidar a necessidade da criação de um banco de dados específico para comunicação 
de casos de FR, similar ao realizado em 1999 pela Sociedade de Pediatria de São Paulo, 
sem mencionar a importância da migração da FR para o grupo de doenças do tipo de 
notificação compulsória, de modo a transparecer o número de casos realmente 
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existentes e a incidência da mesma na realidade brasileira, o que permitirá traçar metas 
e objetivos para intervencionar esse ataque à saúde pública mundial. 
Apesar das dificuldades de continuidade do projeto presencialmente pelas visitas nas 
UBS em virtude ao cenário introduzido pelo novo Coronavírus, o COVID-19, o projeto 
conseguiu uma expansão significativa dentro das macrorregiões de saúde do município 
e continua buscando formas ativas de levar o conhecimento e qualificação para os 
profissionais que estão na linha de frente ao combate da FR. quanto ao novo vírus 
causador da pandemia mundial e motivo de interrupção das capacitações. No entanto, 
a pandemia mundial instaurada pelo vírus nos fez pausar compulsivamente o projeto, o 
qual utiliza-se do tempo antes direcionado para capacitações em formas de melhorar a 
qualidade do conteúdo fornecido ao explorar novos banco de dados e atualizações em 
FR e ao estudar métodos de transpassar o conteúdo ao profissionais pelo método de 
ensino à distância (EaD), apesar do cansaço generalizado, esgotamento físico e mental 
dos profissionais. 
 
Conclusão 

 
Apesar de a FR estar presente no cotidiano de países subdesenvolvidos como o Brasil, 
encontra-se esquecida e negligenciada de modo geral. Desse modo, a melhor forma de 
amparar tal flagelo social em saúde e tentar transformar a vida dos pacientes é capacitar 
os profissionais a fim de realizar um diagnóstico seguro e precoce. Ao analisar o nível 
de conhecimento a respeito da FR dos profissionais e acadêmicos atuantes dentro das 
Unidades Básicas de Saúde de Natal/RN, ou seja, funcionários que estão em contato 
ativo e contínuo com a comunidade, pode-se explorar quais os principais pontos que 
encontram-se fragilizados dentro do conhecimento dos mesmo em relação à evolução 
das pesquisas e ensinos em relação a FR ou outras doenças. Dessa forma, pode-se 
elaborar capacitações de qualidade de ensino e de conhecimento superior, direcionado 
para as principais dificuldades. Ao focar em tais pontos, percebe-se que os resultados 
mais importantes será traduzido no impacto na vida de cada paciente, ensinando a lidar 
com a doença, recebendo a profilaxia adequada e principalmente na evolução da 
qualidade de vida. 
Intervenções como essa na rotina desses profissionais que são os responsáveis pelo 
primeiro contato com o portador da FR no sistema público de saúde poderiam mudar a 
realidade de milhares de pessoas, principalmente crianças que são afetadas 
diariamente com o desenvolvimento da FR. Dessa forma, esse projeto fomenta a 
importância de ações e atualizações constantes em saúde, que visam ampliar o 
conhecimento acerca da FR e evitar a perpetuação dessas falhas diagnósticas, haja 
vista que se o paciente for diagnosticado e tratado de forma contínua e regular a partir 
do primeiro surto ocorre grande diminuição das chances de desenvolvimento de CR, 
que pode desafogar e poupar milhares de reais em procedimentos cirúrgicos e 
internações ao SUS. 
Tais capacitações ainda corrobora com o crescimento acadêmico do aluno do curso 
médico ao fim de uma ação, reagindo a vivência dos pacientes e a interação com a 
realidade profissional e do sistema público de saúde, os íntegra para a formação de 
profissionais empáticos, com uma visão diferenciada do paciente ele irá tratar no futuro. 
De forma geral, percebe-se que, como esperado o impacto positivo não existe somente 
nos profissionais e na família dos pacientes, mas também na formação médica dos 
alunos que participam e auxiliam nessas capacitações. 
 
Referências 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2827 

 

PEREIRA, Breno Álvares de Faria; BELO, Alinne Rodrigues; SILVA, Nilzio Antônio da. 
Rheumatic fever: update on the Jones criteria according to the American Heart 
Association review-2015. Revista brasileira de reumatologia, v. 57, n. 4, p. 364-368, 
2017. 
KATZENELLENBOGEN, Judith M. et al. Rheumatic heart disease: infectious disease 
origin, chronic care approach. BMC health services research, v. 17, n. 1, p. 793, 2017. 
ABDULLAHI, Leila Hussein et al. Task sharing to improve the prevention, diagnosis and 
management of rheumatic heart disease: a systematic review protocol. BMJ open, v. 8, 
n. 2, p. e019511, 2018. Disponível em: <http://bmjopen.bmj.com/content/8/2/e019511>. 
BRANCO, Carlos Eduardo de Barros et al. Rheumatic fever: a neglected and 
underdiagnosed disease. New perspective on diagnosis and prevention. Arquivos 
brasileiros de cardiologia, v. 107, n. 5, p. 482-484, 2016. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.5935/abc.20160150>. 
SARAIVA, Lurildo R. Aspectos atuais da doença reumática. Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica, Recife, v. 1, n. 12, p.76-83, jan. 2014. 
BARBOSA, P. J. B. et al. Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico, Tratamento e 
Prevenção da Febre Reumática da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade 
Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Arq Bras Cardiol. 
2009; 93 (3 supl.4):1-18. 
PEIXOTO, Annelyse et al. Febre reumática: revisão sistemática. Rev Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica, v. 9, n. 3, p. 234-8, 2011. 
OLIVEIRA, L. M. P.; LEITE, M. T. M. Concepções Pedagógicas. Módulo Pedagógico. 
Especialização em Saúde da Família – Modalidade a Distância. UNA-SUS UNIFESP, 
2011. 
RUIZ-MORENO et al. Jornal Vivo: relato de uma experiência de ensino-aprendizagem 
na área da saúde. Interface, v. 9, n.16, p. 195-204, 2005. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde. Portaria Nº 1.996 GM/MS, 2007a. 
GONÇALVES, M. C. et al. Educação permanente em saúde: dispositivo para a 
qualificação da Estratégia Saúde da Família. Belém: UFPA, 2008. 
DE DASSEL, Jessica L.; RALPH, Anna P.; CARAPETIS, Jonathan R. Controlling acute 
rheumatic fever and rheumatic heart disease in developing countries: are we getting 
closer?. Current opinion in pediatrics, v. 27, n. 1, p. 116-123, 2015. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1097/mop.0000000000000164>. 
MAURICE, John. Rheumatic heart disease back in the limelight. The Lancet, v. 382, n. 
9898, p. 1085-1086, 2013. 
FELIX, Mara et al. Avaliação da sensibilização à penicilina G em adolescentes com febre 
reumática. Revista Portuguesa de Imunoalergologia, v. 20, n. 4, p. 281-290, 2012. 
INTERNATIONAL MEETING CURITIBA, Ganesan Karthikeyan (India), Disponível em: 
https://www.icm2019.com.br/convidados.asp 
BORGES, Fátima et al. Características clínicas demográficas em 99 episódios de febre 
reumática no Acre, Amazônia brasileira. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 84, n. 2, 
p. 111-114, 2005. 
REMENYI, Bo et al. Position statement of the World Heart Federation on the prevention 
and control of rheumatic heart disease. Nature Reviews Cardiology, v. 10, n. 5, p. 284, 
2013. 
SILVA, André Pacheco; SILVA, Maurício Laerte; SILVA, Denise Bousfield da. 
Frequência de internações por febre reumática em um hospital pediátrico de referência 
em um período de 20 anos. Revista Paulista de Pediatria, v. 28, n. 2, p. 141-147, 2010. 
NAKA, Erica Naomi. O que é Febre Reumática?. [S. l.], 2014. Disponível em: 
http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/o-que-e-febre-reumatica/. Acesso em: 27 
jan. 2019. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2828 

 

FILHO, José Magalhães. Cardiopatia reumática em crianças e adolescentes: aspectos 
demográficos, epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos num hospital público de referência 
em Salvador-Bahia. 2012. Disponível em: 
<http://www.repositorio.bahiana.edu.br/jspui/bitstream/bahiana/52/1/Jos%C3%A9%20
Magalh%C3%A3es%20Filho.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2019. 
COSTA, Luciana Parente; DOMICIANO, Diogo Souza; PEREIRA, Rosa Maria 
Rodrigues. Características demográficas, clínicas, laboratoriais e radiológicas da febre 
reumática no Brasil: revisão sistemática. Revista Brasileira de Reumatologia, v. 49, n. 5, 
p. 617-622, 2009. 
RODRIGUES, Icleia Parente; QUEIROZ, Maria Veraci Oliveira; CHAVES, Edna Maria 
Camelo. Características da febre reumática em crianças e adolescentes: convivendo 
com a doença. 2010. 
MOTA, Cleonice de Carvalho Coelho. A febre reumática e suas complicações: impacto 
e desafios. Nascer e Crescer, v. 23, n. 3, p. 121-123, 2014. 
RAMOS, Valéria Cristina Santucci; NOVAES, Gilberto Santos. Diminuição da incidência 
de febre reumática no Brasil. Fato ou ficção?. Revista da Faculdade de Ciências 
Médicas de Sorocaba, v. 14, n. 2, 2012. 
VIEIRA, Fernando Mirage Jardim et al. Prevalência de Streptococcus pyogenes em 
orofaringe de crianças que freqüentam creches: estudo comparativo entre diferentes 
regiões do país. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, v. 72, n. 5, p. 587-591, 2006. 
APERIBENSE, Pacita Geovana Gama de Souza; BARREIRA, Ieda de Alencar. Nexos 
entre enfermagem, nutrição e serviço social, profissões femininas pioneiras na área da 
saúde. Revista da escola de enfermagem da Universidade de São Paulo. (USP). Rio de 
janeiro. 2008. Disponível em: 
<https://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/41760/45384>. 
KRIEGER, Nancy; FEE, Elizabeth. Man-made medicine and women's health: the 
biopolitics of sex/gender and race/ethnicity. International Journal of Health Services, v. 
24, n. 2, p. 265-283, 1994. 
FERREIRA, Márcio Luis et al. O teste de triagem neonatal de cardiopatias congênitas: 
uma tecnologia de cuidado de enfermagem. Academus revista cientifica da saúde. 
Niteroi, V.1, n.1, 2016. Disponível em: 
<https://smsrio.org/revista/index.php/reva/article/view/131>. 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais: Censo da Educação Superior 
2017. Disponível em: <www.inep.gov.br>. 
DIAS, Orlene Veloso et al. Acesso às consultas médicas nos serviços públicos de saúde. 
Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, v. 11, n. 38, p. 1-13, 2016. 
SOUZA, Renata Odete de Azevedo; MACHADO, Cristiani Vieira; DE NORONHA, 
Marina Ferreira. Desafios da gestão municipal da atenção básica em saúde no Brasil: 
um estudo de caso. Revista de APS, v. 18, n. 2, 2015. 
 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2829 

 

 
Pré-forms 1 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2830 

 

 
Pré-forms 2 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2831 

 

 
Pós-forms 1 
 

 
Pós-forms 2 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2832 

 

 
Quadro 1 
 

 
Quadro 2 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2833 

 

 
Tabela 1 
 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2834 

 

Tabela 2 
 

 
Tabela 3 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2835 

 

 
Tabela 4 - Parte 1 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2836 

 

 
Tabela 4 - Parte 2 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2837 

 

 
Tabela 4 - Parte 3 
 

 
Tabela 5 - Parte 1 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2838 

 

 
Tabela 5 - Parte 2 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2839 

 

 
Tabela 5 - Parte 3 
 

 
Tabela 5 - Parte 4 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2840 

 

 

 
Tabela 6 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2841 

 

CÓDIGO: SB1297 

AUTOR: CINTIA GABRIELA DE SOUZA LACERDA 

ORIENTADOR: SILVANA MARIA ZUCOLOTTO LANGASSNER 

 

 

TÍTULO: Desenvolvimento e validação de metodologia por CLUE-DAD para quantificar 

geranina no extrato hidroetanólico de Spondias mombin 

Resumo 

Spondias mombin L. (Anacadiaceae) é uma árvore frutífera nativa e não endêmica do 
Brasil, sendo distribuída em várias regiões do país. Essa espécie é popularmente 
conhecida como cajá, cajá-mirim, cajarana, cajazeira, cajazinho e taperebá. Seu uso 
etnofarmacológico é amplo, sendo usada para tratar desde lesões e ferimentos simples 
até condições infecciosas como malária e leishmaniose. Embora seu uso seja bastante 
difundido pelo Brasil, ainda há uma carência de estudos de controle de qualidade que 
contribuam para quantificação de marcadores da espécie. Diante disso, o objetivo desse 
trabalho foi desenvolver e validar uma metodologia para quantificar o marcador geranina 
no extrato hidroetanólico das folhas de S. mombin para a CLUE-DAD. A metodologia 
foi desenvolvida e validada para a CLUE-DAD segundo as normas da RDC Nº166/2017 
da ANVISA e as Diretrizes da ICH, 2005. Inicialmente, os parâmetros de adequabilidade 
do sistema (resolução, eficiência e assimetria) foram analisados. Para a validação, 
foram avaliados os parâmetros de seletividade, linearidade, exatidão, precisão 
(repetibilidade e precisão intermediária), limite de quantificação e limite de detecção. Na 
quantificação da geranina, foi usada a equação da reta gerada da curva de calibração 
da linearidade, chegando a um teor de geranina de 193,8 µg/mg de extrato. Sendo 
assim, o método desenvolvido apresentou-se adequado para quantificar o marcador 
geranina no derivado vegetal obtido das das folhas de Spondias mombin. 
 
Palavras-chave: Anacardiaceae, marcador, controle de qualidade 

TITLE: Development and validation of methodology by CLUE-DAD to quantify geraniin 

in the hydroethanolic extract of Spondias mombin 

Abstract 

Spondias mombin L. (Anacadiaceae) is a fruit tree native and not endemic to Brazil, 
being distributed in several regions of the country. This species is popularly known as 
cajá, cajá-mirim, cajarana, cajazeira, cajazinho and taperebá. Your 
ethnopharmacological use is wide, being used to treat from simple injuries and wounds 
to infectious conditions such as malaria and leishmaniasis. Although your use is 
widespread in Brazil, there is still a lack of quality control studies that contribute to the 
quantification of markers of the species. Therefore, the objective of this work was to 
develop and validate a methodology to quantify the geraniin marker in the hydroethanolic 
extract of S. mombin leaves for CLUE-DAD. The methodology was developed and 
validated for CLUE-DAD according to the rules of RDC Nº166/2017 of ANVISA and the 
ICH Guidelines, 2005. Initially, the parameters of system suitability (resolution, efficiency 
and asymmetry) were forced. For validation, the parameters of selectivity, linearity, 
accuracy, precision (repeatability and intermediate precision), limit of quantification and 
limit of detection were obtained. In the quantification of geraniin, the equation of the 
straight line generated from the linearity calibration curve was used, reaching a geraniin 
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content of 193.8 µg/mg of extract. Thus, the developed method is suitable to quantify the 
geraniin marker in the plant derivative included in the leaves of Spondias mombin. 
 
Keywords: Keywords Anacardiaceae, marker, quality control 

Introdução 

Spondias mombin L. é uma planta frutífera da família Anacardiaceae, nativa e não 
endêmica do Brasil, sendo distribuída nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 
Sudeste. No Brasil, essa espécie é popularmente conhecida como cajá, cajá-mirim, 
cajarana, cajazeira, cajazinho e taperebá (Flora do Brasil, 2020). Na medicina popular, 
a S. mombin tem grande importância, acumulando relatos variáveis do seu uso 
etnofarmacológico. Essa espécie tem sido descrita para tratamento de leishmaniose, 
malária, conjuntivite, herpes e inflamações na cavidade oral, gonorreia, micoses 
cutâneas, Infecções Sexualmente Transmissíveis, asma e tuberculose. Além disso, é 
relatado o seu uso para tratar ferimentos, lesões, dores, febre, diabetes, hipertensão e 
anemia (Oliveira et al, 2003; Caraballo, Caraballo e Rodríguez-Acosta, 2004; 
Albuquerque et al, 2007; Lorenzi e Matos, 2008; Ajibesin, Bala e Umoh, 2011; Wen et 
al., 2011; Nazer et al., 2019; Mann et al., 2007; Villegas et al., 1997; Albuquerque e 
Oliveira, 2007; Rodrigues, Mendes e Negri, 2006; Kpodar et al., 2015; Igoli, Igwue e 
Igoli, 2003; Morais et al., 2005). Nos estudos fitoquímicos, a constituição química de S. 
mombin refere-se principalmente à presença de elagitaninos, ácidos fenólicos e 
flavonoides (CORTHOUT et al., 1991; CORTHOUT et al., 1992; CORTHOUT et al., 
1994). Embora haja o vasto uso da S. mombin por parte da população no Brasil, ainda 
não há estudos de controle de qualidade para determinação do teor do na droga vegetal 
e no derivado vegetal da espécie e nem há monografias oficiais com especificações de 
controle de qualidade. Dessa forma, tendo em vista que se trata de uma espécie nativa 
do Brasil que ainda não tem fitoterápico registrado no país, que o objetivo desse trabalho 
é desenvolver e validar uma metodologia para quantificar o marcador (geranina) do 
extrato hidroetanólico das folhas de S. mombin por Cromatografia Líquida de Ultra 
Eficiência (CLUE-DAD). 
 
Metodologia 

 
Foi desenvolvida uma metodologia analítica por CLUE-DAD para quantificar a geranina 
no extrato hidroetanólico das folhas de Spondias mombin. O equipamento utilizado foi 
o Cromatógrafo Líquido de Ultra Eficiência (CLUE/UFLC). Os reagentes utilizados na 
análise foram Acetonitrila grau HPLC, Ácido Trifluoroacético grau PA e água ultrapura 
Milli-Q. As análises foram realizadas com uma coluna C18 Phenomenex (150 x 4,6 mm 
x 2,6 µm). O volume de injeção foi de 12 µL com fluxo de 0,7 mL/min e com detecção 
em 275 e 340 nm com aquisição de espectros de UV na faixa de 190 – 500 nm. A eluição 
foi feita utilizando uma fase móvel composta por Água Ultrapura acidificada com 0,3 % 
de Ácido Trifluoroacético e Acetonitrila. As amostras foram solubilizadas em uma 
mistura de metanol e água (1:1, v/v). A concentração final foi de 500 µg/mL para o 
extrato e para o padrão geranina, cinco concentrações foram usadas, indo de 80 µg/mL 
a 120 µg/mL do padrão geranina diluída em MeOH:H2O (1:1; v/v).  
VALIDAÇÃO DO MÉTODO ANALÍTICO  
Os parâmetros de adequabilidade do sistema, como resolução, eficiência e assimetria, 
foram analisados anteriormente, a fim de analisar cada pico a ser validado no 
cromatograma. A validação da metodologia analítica para quantificação da geranina no 
extrato das folhas de S. mombin por CLUE-DAD foi realizada de acordo com a 
Resolução da ANVISA RDC nº 166, de 24 de julho de 2017, que dispõe sobre a 
validação de métodos analíticos, e as Diretrizes da Conferência Internacional sobre 
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Harmonização (ICH) dos requisitos técnicos para registro de produtos farmacêuticos 
para uso humano para validação de método (BRASIL, 2017; ICH, 2005). Os parâmetros 
validados foram: seletividade, linearidade, exatidão, precisão (repetibilidade e precisão 
intermediária), limite de quantificação e limite de detecção.  
PARÂMETROS DA VALIDAÇÃO  
SELETIVIDADE 
O parâmetro da Seletividade foi realizado a partir da análise dos espectros de absorção 
de Ultravioleta (UV) do pico no extrato correspondente a geranina em três níveis 
distintos: baixo, médio e alto.  
LINEARIDADE E FAIXA DE TRABALHO  
Foram selecionadas cinco concentrações diferentes do analito de interesse (geranina). 
As concentrações usadas foram de 80, 90, 100, 110 e 120 µg/mL do padrão geranina 
diluída em MeOH:H2O (1:1; v/v).  
PRECISÃO  
Na validação do parâmetro Precisão, foram utilizados dois níveis distintos: 
Repetibilidade e Precisão Intermediária. Parâmetros como: objetivo do método, 
variabilidade intrínseca, concentração de trabalho e do analito na amostra devem ser 
levados em consideração para que os critérios de aceitação sejam definidos.  
EXATIDÃO  
O teste para validação da Exatidão foi realizado a partir de nove determinações em três 
concentrações diferentes, cada uma em triplicata (BRASIL, 2017; ICH, 2005). É 
expressa por relação percentual de recuperação do analito ou através de uma fórmula. 
De acordo com os resultados obtidos, foram calculados o desvio padrão relativo de cada 
concentração analisada e os critérios de aceitação são conforme na análise do 
parâmetro de precisão.  
LIMITE DE DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO  
Para o Limite de Detecção, foi observada a altura média do ruído e analisado de maneira 
experimental a concentração equivalente a duas vezes a altura do ruído, uma vez que 
a razão sinal-ruído deve ser ≥ 2:1. Para o Limite de Quantificação, a identificação se dá 
pelo método visual da relação sinal-ruído, no qual a razão sinal-ruído não pode ser ≥ 
10:1. 
 
Resultados e Discussões 

 
O método foi considerado adequado, uma vez que apresentou os valores de Resolução, 
Eficiência e Assimetria de acordo com o que é preconizado pela ANVISA e ICH. A 
Resolução dos picos mede a distância entre os picos próximos e é adequada se 
apresentar valor maior que 2; a Eficiência assegura que o tempo que o analito demora 
a eluir da coluna é adequado e deve apresentar valor acima de 2000 pratos teóricos; e 
o fator de assimetria, T, uma medida da simetria do pico, é 1 para os picos perfeitamente 
simétricos e seu valor aumenta à medida que a assimetria é mais pronunciada. Os 
resultados encontrados para esses parâmetros foram: Resolução de 2,1, Eficiência de 
4.349 pratos teóricos e uma Assimetria de 1,57; demonstrando que o método estava em 
conformidade com os parâmetros de adequabilidade do sistema. O parâmetro 
Seletividade consiste basicamente na capacidade do método analítico em identificar ou 
quantificar o analito na presença de outros compostos da amostra. (BRASIL, 2017; ICH, 
2005).  
O método foi seletivo para a geranina, no qual foi observado que no tempo de retenção 
que corresponde ao analito, houve a presença de um espectro de absorção de UV único 
durante o percurso do pico. O parâmetro da Linearidade consiste na capacidade de 
obter respostas analíticas que sejam proporcionais à concentração de um analito de 
interesse em uma amostra, através de uma relação linear obtida numa faixa 
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estabelecida para o método. Nos ensaios estatísticos deve ser utilizado um nível de 
significância de 5%; o coeficiente de correlação deve ser > 0,990; e o coeficiente angular 
deve ser significativamente diferente de zero (BRASIL, 2017; ICH, 2005). Dessa forma, 
o método foi considerado linear, pois apresentou um valor de R de 0,99989 e R2 de 
0,9998. A equação obtida foi: y = 12346x – 138961, no qual pode ser usada para 
obtenção da concentração da geranina no extrato. A análise da geranina na metodologia 
de validação foi considerada precisa nos testes de Repetibilidade e Precisão 
Intermediária, visto que os valores de DPR (desvio padrão relativo) foram inferiores a 
5% nas concentrações e níveis avaliados.  
O método foi considerado exato, pois apresentou valores de recuperação com variação 
< 10% e valores de DPR ≤ 5%. O Limite de Detecção é a menor quantidade que pode 
ser detectada, não necessariamente quantificada. Para o Limite de Detecção foi 
utilizado o método sinal-ruído e foi encontrado o resultado de 0,2 µg/mL de geranina. O 
Limite de Quantificação é a menor quantidade que pode ser determinada com precisão 
e exatidão. Assim, o Limite de Quantificação encontrado foi de 2,5 µg/mL, pois a 
concentração de 1 µg/mL apresentou valor de DPR acima de 5%, sendo assim, o LQ foi 
determinado pela concentração anteriormente testada com valor de DPR menor que 
5%.  
QUANTIFICAÇÃO DA GERANINA NO EXTRATO  
Para obter o teor de geranina no extrato, foi utilizada a equação da reta obtida da curva 
de calibração da linearidade, da metodologia da validação. O pico proveniente da 
geranina na análise do extrato apresentou uma área de 1.057.343 mAU no comprimento 
de onda de 275 nm, no cromatograma do extrato jidroetanólico 35% das folhas de S. 
mombin na concentração de 500 µg/mL. Então, equivale a 96,9 µg em 500 µg de extrato 
ou 193,8 µg/mg de extrato. 
 
Conclusão 

 
Dessa forma, foi possível observar que o método desenvolvido por CLUE-DAD 
apresentou-se adequado para quantificar o teor do marcador geranina no extrato 
hidroetanólico das folhas de Spondias mombin. 
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TÍTULO: Estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) associada ao 

exercício funcional na dor, desempenho funcional, qualidade de vida e aspectos 

emocionais de pacientes com Fibromialgia. 

Resumo 

Introdução: A fibromialgia (FM) é uma síndrome caracterizada por dor crônica e difusa 
associada à plasticidade maladaptativa em circuitos neurais centrais. O manejo da FM 
necessita de abordagem multidisciplinar na tentativa de investigar se há potencialização 
dos efeitos terapêuticos. O objetivo do estudo foi investigar o efeito da estimulação 
transcraniana por corrente contínua (ETCC) associada ao exercício funcional na dor, 
desempenho funcional, qualidade de vida (QV) e aspectos emocionais em pacientes 
com FM. Metodologia: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado e duplo-cego 
envolvendo 31 mulheres com FM divididas em dois grupos de forma aleatória em blocos: 
grupo exercício com estimulação ativa (GEEA; n=17) e grupo exercício com estimulação 
placebo (GEEP; n=14). A ETCC foi realizada por cinco dias consecutivos durante a 
primeira semana de exercício (2mA, 20min, rampa On/0ff 30s, com ânodo na área 
motora primária e cátodo na região supraorbital direita). O exercício foi realizado três 
vezes por semana durante oito semanas. Foram realizadas avaliações pré, 
imediatamente após a primeira semana (T1), após quatro semanas (T2) e após o 
programa de exercício (T3). Resultados: Houve melhora significativa nos escores de 
dor, teste de sentar e levantar, TC6M, QV e depressão em ambos os grupos (p<0,05). 
No entanto, sem diferença entre eles (p>0,05). Conclusão: A ETCC associada ao 
programa de exercício funcional não promoveu ganhos adicionais no tratamento da FM. 
 
Palavras-chave: Fibromialgia. Exercício. Neuromodulação. 

TITLE: Transcranial direct current stimulation (tDCS) associated with functional exercise 

on pain, functional performance, quality of life and emotional aspects of patients with 

Fibromyalgia. 

Abstract 

 
Introduction: Fibromyalgia (FM) is a syndrome characterized by chronic and diffuse pain 
associated with maladaptive plasticity in central neural circuits. The FM management 
needs a multidisciplinary approach in an attempt to investigate if there is potentialization 
of therapeutic effects. The aim of the study was to investigate the effect of transcranial 
direct current stimulation (tDCS) associated with functional exercise on pain, functional 
performance, quality of life (QOL) and emotional aspects in patients with FM. 
Methodology: Randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial involving 31 
women with FM divided into two groups at random in blocks: exercise group with active 
stimulation (EGAS; n = 17) and exercise group with placebo stimulation (EGPS; n = 14). 
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ETCC was performed for five consecutive days during the first week of exercise (2mA, 
20min, ramp On / 0ff 30s, with anode in the primary motor area and cathode in the right 
supraorbital region). The exercise was performed three times a week for eight weeks. 
Were done avaliations pre, immediately after first week(T1), after four weeks (T2) and 
after the exercise program(T3). Results: There was a significant improvement in pain 
scores, sit and stand test, 6MWT, QOL and depression in both groups (p <0.05). 
However, there was no difference between them (p> 0.05). Conclusion: tDCS associated 
with the functional exercise program did not promote additional gains in the treatment of 
FM. 
 
 
Keywords: Fibromyalgia. Exercise. Neuromodulation. 

Introdução 

Fibromialgia (FM) é uma das doenças reumáticas mais prevalentes acometendo cerca 
de 2 a 6% da população mundial (CLAUW, 2014), sobretudo na faixa etária entre 30 e 
55 anos (MARQUES et al., 2017). Essa síndrome é caracterizada por dor crônica e 
difusa associada à sintomas secundários como fadiga, distúrbio do sono e alterações 
emocionais e cognitivas (CLAUW et al., 2011; FREGNI et al., 2006a). 
 
A etiologia da FM ainda é desconhecida. No entanto, acredita-se que há um mecanismo 
de sensibilização central da dor (GRACELY et al., 2002; RUSSELL; LARSON, 2009; 
VASEGHI; ZOGHI; JABERZADEH, 2015), determinando mudanças plásticas 
maladaptativas na atividade de circuitos corticais envolvendo regiões como a 
neuromatrix da dor e o córtex motor primário (M1) (CAGNIE et al., 2014). 
 
Uma vez que a FM tem origem complexa, o seu tratamento requer uma abordagem 
ampla e multidisciplinar, envolvendo recursos farmacológico e não-farmacológico 
(CLAUW, 2014). Dentre as abordagens não-farmacológicas o exercício físico tem sido 
amplamente recomendado, já que é capaz de reduzir a dor por meio de mecanismos 
neurofisiológicos de liberação de opióides endógenos, além de controlar outros 
aspectos como fadiga muscular, ansiedade, função geral e qualidade de vida (BUSCH 
et al., 2011; HÄUSER et al., 2010; VALIM et al., 2013). 
 
O exercício funcional tem sido utilizado como estratégia interessante pois é uma 
modalidade multimodal que envolve várias aptidões físicas e contempla atividades de 
vida diária podendo ser realizadas de forma individual ou em grupo, o que pode gerar 
menor custo e maior aderência. Com isso, estudos recentes têm mostrado bons 
resultados na prática desses exercícios multimodais para o manejo da dor, fadiga e 
fraqueza muscular, reduzindo, assim, o impacto da doença na QV desses sujeitos 
(GERMANO MACIEL et al., 2018; LATORRE ROMÁN; SANTOS E CAMPOS; GARCÍA-
PINILLOS, 2015). 
 
Mais recentemente, outra modalidade não farmacológica que tem sido utilizada para o 
manejo da dor crônica na FM a partir da modificação da excitabilidade de circuitos 
corticais como, por exemplo, a região do córtex motor primário, é a neuromodulação por 
meio da estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC). (DASILVA et al., 
2012; FREGNI et al., 2006b; MENDONCA et al., 2011; MORI et al., 2010; VALLE et al., 
2009; YOON et al., 2013). 
 
A ETCC aplicada no córtex cerebral modifica a excitabilidade de acordo com a 
polaridade da estimulação, em que o elétrodo anódico aumenta a excitabilidade cortical, 
enquanto o elétrodo catódico provoca uma queda da excitabilidade (NITSCHE et al., 
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2003; NITSCHE; PAULUS, 2000). Essa modalidade terapêutica já foi utilizada de forma 
individual em pacientes com FM com resultados satisfatórios na redução do quadro 
doloroso (FAGERLUND; HANSEN; ASLAKSEN, 2015; VALLE et al., 2009), além da 
melhora do humor (GRACELY et al., 2002). 
 
A combinação de ETCC com exercício físico no tratamento de pacientes com FM 
mostrou-se capaz de reduzir a intensidade da dor, níveis de ansiedade e humor em 
relação ao uso das modalidades isoladas (MENDONCA et al., 2016). Entretanto, esse 
estudo não considerou desfechos como desempenho muscular e funcionalidade, os 
quais influenciam diretamente na qualidade de vida das pessoas com FM. Além disso, 
pelo que nos consta ainda não foi investigada a associação da ETCC com o exercício 
funcional. 
 
Dessa forma, testamos se a ETCC aplicada na região do córtex motor associada ao 
exercício funcional pode promover ganhos adicionais na dor e, consequentemente, 
interferir positivamente na capacidade funcional e na qualidade de vida de pacientes 
com FM. 
 
Portanto, o presente estudo teve o propósito de verificar o efeito da ETCC associada ao 
exercício funcional na dor, desempenho funcional, qualidade de vida e aspectos 
emocionais de indivíduos com FM. 
 
Metodologia 

 
Sujeitos e aspectos éticos 
Fizeram parte do estudo 31 mulheres com diagnóstico de fibromialgia. Todas as 
participantes assinaram um TCLE previamente ao início dos procedimentos do estudo.  
 
Os critérios de inclusão foram: ser mulher com diagnóstico de FM na faixa etária entre 
30 e 70 anos; não ter feito tratamento prévio com ETCC; não ter realizado exercício 
físico regular nos últimos 3 meses; não possuir doença epilética, histórico de convulsão, 
desordens psiquiátricas, gravidez, implante metálico encefálico e possuir atestado 
médico permitindo a prática de exercício. Os participantes seriam excluídos se: 
manifestassem vontade de sair do estudo a qualquer momento e por qualquer motivo; 
apresentar incapacidade de realizar ou completar algum procedimento de avaliação. 
 
Esse estudo foi aprovado pelo CEP-UFRN (3.613.109), registrado em plataforma virtual 
de registros de ensaios clínicos do país (RBR-8pfq8c) e seguiu as recomendações do 
Consolidated Standards of Reporting Trials - CONSORT. 
 
Design Experimental 
Trata-se de um ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, duplo-cego, de dois 
braços, realizado no Departamento de Fisioterapia da UFRN em 2019. 
 
As voluntárias foram alocadas aleatoriamente de forma sigilosa para compor um dos 
dois grupos: GEEA - exercício funcional e ETCC ativa; GEEP - exercício funcional e 
ETCC placebo. 
 
A alocação dos participantes foi aleatorizada por blocos e mantida em sigilo por um 
pesquisador que não estava envolvido nas etapas subsequentes do estudo. Foram 
consideradas as seguintes características para blocagem: 1 – Presença ou não do ciclo 
mesntrual; 2 – Uso ou não de medicação regular para tratamento dos sintomas da 
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Fibromialgia. 
 
Desfechos 
Todas as medidas de desfechos foram avaliadas nos seguintes momentos: dois a três 
dias antes do início da intervenção (Linha de base=T0), após um mês do início da 
intervenção (T2) e 48 horas após o término de dois meses de intervenção (T3). As 
variáveis dor, limiar doloroso, qualidade de vida e aspectos emocionais foram também 
avaliadas imediatamente após a última sessão de aplicação da ETCC (primeira semana 
-T1). 
 
O desfecho primário do estudo foi a dor. A Intensidade da dor foi avaliada pela da Escala 
Visual Analógica (EVA) e o Limiar de Dor a Pressão (LDP), por meio de um algômetro 
de pressão. Referente aos desfechos secundários, a QV, a fadiga, a depressão e a 
ansiedade foram avaliadas pelo questionário de impacto da Fibromialgia (FIQ), o 
Inventário Multifatorial de Fadiga (IMF), a escala de depressão de Beck e uma linha de 
0 a 100mm, respectivamente. O desempenho funcional foi avaliado pela capacidade 
cardiorrespiratória (Teste de Caminhada de 6 minutos – TC6M), força de membros 
inferiores (Teste de sentar e levantar - SLE) e avaliação isocinética. 
 
Intervenção 
 O tratamento foi administrado por 8 semanas e foi composto por duas estratégias: 
ETCC e exercício. Na primeira semana foi aplicado o protocolo de ETCC durante cinco 
dias consecutivos (de segunda a sexta-feira) e exercício funcional três dias por semana 
(Figura 1). Nos dias que foi realizado o programa de exercício, as intervenções foram 
executadas de forma associada. Nas semanas seguintes (2a a 8a semana), as 
pacientes foram submetidas apenas ao exercício funcional três dias por semana 
totalizando 24 sessões. 
 
Protocolo de ETCC 
Cada sessão de ETCC foi aplicada em grupo de 3 pacientes durante de 20 minutos, em 
uma intensidade de correte de 2mA por um período de 5 dias consecutivos 
(FAGERLUND; HANSEN; ASLAKSEN, 2015; FREGNI et al., 2006b; VALLE et al., 2009; 
ZHU et al., 2017). O elétrodo anódico foi posicionado sobre o córtex motor primário (M1) 
esquerdo definido pelo sistema internacional do eletroencefalograma (EEG) 10/20 no 
local C3, enquanto o elétrodo catódico foi posicionado sobre a região supraorbital direita, 
contralateral ao ânodo (Fp2). 
 
Para o grupo placebo, a posição dos eletrodos foi idêntica ao grupo ativo, porém, a 
corrente foi administrada com rampa on de 30 segundos, seguida por uma rampa off de 
mais 30 segundos, sendo desligada durante o restante do tratamento, conforme descrito 
por outros autores (VALLE et al., 2009). 
 
Programa de exercício funcional 
Cada sessão de exercício foi realizada em grupo composto por 3 mulheres durante um 
tempo médio total de 40 minutos divididos em três fases: aquecimento (cinco minutos) 
na bicicleta ou caminhada; condicionamento físico (20-30 minutos) envolvendo 
exercícios de aptidão neuromuscular (força, resistência muscular localizada e potência) 
e neuromotora (agilidade, coordenação e equilíbrio) e desaquecimento (cinco minutos) 
envolvendo autoalongamento. 
 
Os exercícios envolveram grandes e pequenos grupos musculares, uma ou mais 
articulações, variando em cadeia cinética aberta e fechada, realizados no modelo em 
circuito sem permitir período de descanso entre os exercícios, apenas entre as séries 
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(1–3 séries). A intensidade de cada exercício variou de leve a moderada de acordo com 
o propósito do exercício e/ou sessão de treino e foi monitorada individualmente pela 
percepção subjetiva de esforço (PSE), por meio do uso da escala de BORG modificada 
(CR-10). 
 
Análise estatística 
A distribuição dos dados e a homocedasticidade foram verificadas pelos testes de 
Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. As variáveis foram comparadas por meio de 
medidas repetidas unidirecionais ANOVA (para comparações intra-grupo) e modelo 
linear misto (para comparações entre-grupos) com ajuste de Bonferroni (modelos mistos 
com protocolo de intervenção e tempo como fatores fixos e sujeitos como fator 
aleatório). 
 
O Eta-Squared parcial (η2) foi calculado como medida de tamanho do efeito nos 
resultados do ANOVA (efeitos principais e efeitos de interação). Os valores para o η2 
parcial foram: η2= 0.01 (pequeno efeito), η2 = 0.06 (efeito moderado) e η2=0.14 (grande 
efeito). Os dados foram apresentados como média e desvio padrão, enquanto uma 
significância de 0,05 e um intervalo de confiança de 95% foram adotados para todas as 
análises. 
 
Resultados e Discussões 

 
As variáveis de caracterização da amostra: idade, IMC, estado civil, renda familiar e 
nível educacional foram homogêneas entre os grupos (p>0,05), conforme apresentado 
na Tabela 1. 
 
Para o desfecho de dor avaliado pela EVA, não houve diferença estatística intergrupos 
ao longo das avaliações nos diferentes tempos avaliados (Tabela 2). Já na análise 
intragrupo, foi observada uma redução significativa na dor nos momentos T2 (p< 0,05) 
para o grupo GEEP e T3 (p< 0,05) para ambos os grupos com relação à linha de base 
(Tabela 2). Na avaliação da dor pelo LDP não houve diferença estatística intergrupos e 
intragrupos em nenhum dos momentos (Tabela 3). 
 
Para o TC6M (Tabela 4) ambos os grupos obtiveram um melhor desempenho no T3 em 
relação a linha de base (p<0,05). Não houve diferença entre os grupos em nenhum dos 
momentos da avaliação (p>0,05). 
 
Na análise intragrupo para o teste de sentar e levantar foi observada uma melhora no 
desempenho nos tempos T3 e T4 em relação à linha de base (p<0,05) para ambos os 
grupos. Não foi encontrada diferença entre os grupos (p>0,05) em nenhum dos 
momentos da avaliação (Tabela 4). 
 
Para todos os parâmetros isocinéticos (Tabela 4), nenhuma diferença entre os grupos 
foi encontrada ao decorrer das avaliações (p>0,05). Na análise intragrupo, o GEEP 
apresentou diferença significativa em relação à linha de base no momento T3 para os 
picos de torque extensor e flexor; potência e trabalho total extensor (p<0,05) e no 
momento T4 para o trabalho total flexor e potência flexora (p<0,05). 
 
Para os desfechos qualidade de vida, depressão, ansiedade e fadiga não houve 
diferença intergrupos (p>0,05), conforme pode ser observado na Tabela 5. 
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Na análise intragrupo, os escores de qualidade de vida melhoraram em todos os 
momentos (T1, T2 e T3) para ambos os grupos (P<0,05). Não houve diferença nos 
valores de ansiedade em nenhum dos tempos para ambos os grupos (p>0,05). Com 
relação aos escores de depressão houve melhora nos momentos T2 e T3 para ambos 
os grupos (p<0.05). Foi observado melhora nos valores de fadiga no momento T2 para 
o grupo GEEA (p<0,05) e no momento T3 para o grupo GEEP (p<0,05). 
 
Neste estudo, foi levantada a hipótese de que a associação das duas terapias reduziria 
a dor e promoveria melhora no desempenho funcional, na qualidade de vida e nos 
aspectos emocionais de mulheres com diagnóstico clínico de FM. Todavia, os 
resultados sugerem que os benefícios proporcionados pelo programa de exercícios 
funcionais não obtiveram ganhos adicionais com a utilização da ETCC. 
 
Diferentemente dos nossos resultados, alguns estudos sugerem a ETCC como uma 
forma eficaz no manejo da dor, sono e distúrbios de humor nesses pacientes 
(BAPTISTA et al., 2019; FREGNI et al., 2006a, 2006b; LEFAUCHEUR et al., 2017). Por 
sua vez, Riberto et al. (2011) avaliou os desfechos intensidade (EVA) e limiar (LDP) de 
dor em um programa de reabilitação multidisciplinar em FM associado à ETCC durante 
4 meses, não encontrando diferença intergrupos, corroborando nossos achados; 
contudo, a intervenção com ETCC teve a frequência semanal de apenas 1 sessão. Na 
maioria dos estudos, aspectos relacionados à dosimetria do método como a intensidade 
da corrente e o tempo de aplicação são os mesmos. No entanto, há divergência na 
frequência necessária para gerar efeitos significativos e que perdurem com o tempo. 
Nesse sentido, a frequência, o número de sessões ou o intervalo entre elas podem ser 
fundamentais para estabelecer a melhor relação dose-resposta ao protocolo de 
estimulação. Fregni et al. (2006a) aponta que o efeito de 5 sessões é mantido por até 1 
mês e sua duração é proporcional ao número de sessões, ou seja, um maior número de 
sessões teria efeitos mais duradouros. 
 
Mendonca et al. (2016) demonstrou que o exercício aeróbio combinado à ETCC foi 
eficaz no manejo da dor desses indivíduos. Uma das hipóteses para justificar o efeito 
incremental da ETCC no exercício aeróbico é que pacientes com dor crônica parecem 
ser mais sensíveis as repercussões clínicas da dor muscular de início tardio, resultante 
dos microtraumas no tecido muscular após as primeiras sessões de exercício físico, 
seja pelo sedentarismo ou até mesmo pela hiperalgesia experimentada (BENATTI; 
PEDERSEN, 2015). Entretanto, baseado nos nossos achados e naqueles presentes no 
estudo de Germano Maciel et al. (2018), o exercício funcional promoveu melhoras não 
apenas na dor, mas também na capacidade funcional e na qualidade de vida. Com isso, 
outra hipótese para justificar os resultados de Mendonca et al. (2016) foi o uso 
concomitante da estimulação e do exercício. 
 
Referente ao desempenho funcional, foi observada um incremento na capacidade 
cardiorrespiratória, onde os dois grupos aumentaram distância percorrida no TC6M 
após a intervenção. Também se observou um aumento na força de membros inferiores 
representado pelo maior número de repetições no teste de sentar e levantar, a partir do 
primeiro mês de intervenção para ambos os grupos, bem como, nas variáveis 
isocinéticas de TT flexor e POT flexora após dois meses de tratamento no GEEP. 
Contudo, não foi encontrada nenhuma diferença no desempenho funcional entre os 
grupos. Considerando o alto custo do dinamômetro isocinético, nossos achados 
juntamente aos de Tavares et. al, (2020), em que, diferentemente dos testes funcionais, 
o uso dessa ferramenta não foi sensível para exibir eventuais diferenças de 
desempenho entre mulheres com FM e controles pareados, possivelmente por se tratar 
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de um gesto biomecânico menos usual; os clínicos podem utilizar os testes funcionais 
como parâmetros de avaliação e evolução terapêutica. 
 
A qualidade de vida e os aspectos emocionais foram avaliados por meio de 
questionários. Os aspectos emocionais não demonstraram resultados imediatos como 
comumente ocorre em estudos que envolvem a neuromodulação. A melhora observada 
ocorreu somente após o período do programa de exercício funcional o que sugere, de 
fato, a real eficácia do exercício físico em promover uma melhora nesse desfecho em 
função dos benefícios fisiológicos e clínicos inerentes a essa modalidade (BAPTISTA et 
al., 2019; FREGNI et al., 2006a, 2006b; LEFAUCHEUR et al., 2017; LLOYD et al., 2020). 
 
Pensando nas queixas clinicas e na dificuldade da continuidade da prática de exercício 
pelos pacientes com Fibromialgia, nesse estudo, as intervenções foram realizadas em 
grupo, fato que influencia na redução de custos, consegue recrutar um número maior 
de pessoas, proporciona maior relação interpessoal e, acima de tudo, possibilita um 
valioso benefício que é a aderência ao tratamento, responsável por contribuir para a 
obtenção de melhores resultados (DA SILVA et al., 2015). 
 
A ausência de avaliações de acompanhamento para analisar a duração dos benefícios 
do exercício, as avaliações não ocorrerem na mesma fase do ciclo menstrual das 
participantes com ciclo ativo (devido a intervenção ter ocorrido em grupo) e a não 
realização da análise com intenção de tratar podem ter sido limitações do nosso estudo. 
Além disso, embora exista a realização do cálculo amostral, os tamanhos dos grupos 
são pequenos e o cálculo da potência pode ter subestimado a possibilidade de um erro 
estatístico do tipo 2, que pode refletir em um resultado falso negativo. 
 
Conclusão 

 
A ETCC não foi capaz de incrementar os benefícios obtidos pelo exercício na redução 
da dor e na melhora do desempenho funcional, qualidade de vida e aspectos emocionais 
em indivíduos com FM. Dessa forma, sugerimos que novos estudos verifiquem a 
associação ou combinação desses dois recursos terapêuticos, considerando aspectos 
dosimétrico da ETCC, especialmente o tempo, a frequência, o número sessões e o 
intervalo entre elas. 
 
Referências 

 

1. ACSM. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição. 9ª ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

2. BAPTISTA, A. F. et al. Latin American and Caribbean consensus on noninvasive 
central nervous system neuromodulation for chronic pain management (LAC2-
NIN-CP). Pain reports, v. 4, n. 1, p. e692, 1 jan. 2019. 

3. BENATTI, F. B.; PEDERSEN, B. K. Exercise as an anti-inflammatory therapy for 
rheumatic diseases-myokine regulation. Nature reviews. Rheumatology, v. 11, n. 
2, p. 86–97, 17 fev. 2015. 

4. BUSCH, A. J. et al. Exercise therapy for fibromyalgia. Current pain and headache 
reports, v. 15, n. 5, p. 358–67, out. 2011. 

5. CAGNIE, B. et al. Central sensitization in fibromyalgia? A systematic review on 
structural and functional brain MRI. Seminars in Arthritis and Rheumatism. W.B. 
Saunders, , 2014. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2853 

 

6. CLAUW, D. J. et al. The science of fibromyalgia. Mayo Clinic proceedings, v. 86, 
n. 9, p. 907–11, set. 2011. 

7. CLAUW, D. J. Fibromyalgia: A clinical reviewJAMA - Journal of the American 
Medical Association. American Medical Association, 2014. 

8. DA SILVA, F. S. et al. Efficacy of simple integrated group rehabilitation program 
for patients with knee osteoarthritis: Single-blind randomized controlled trial. 
Journal of rehabilitation research and development, v. 52, n. 3, p. 309–22, 13 jul. 
2015. 

9. DASILVA, A. F. et al. TDCS-induced analgesia and electrical fields in pain-related 
neural networks in chronic migraine. Headache, v. 52, n. 8, p. 1283–1295, set. 
2012. 

10. DOS SANTOS, M. R.; MORO, C. M. C.; VOSGERAU, D. S. R. Protocol for 
physical assessment in patients with fibromyalgia syndrome. Revista Brasileira 
de Reumatologia (English Edition), v. 54, n. 2, p. 117–123, 2014. 

11. FAGERLUND, A. J.; HANSEN, O. A.; ASLAKSEN, P. M. Transcranial direct 
current stimulation as a treatment for patients with fibromyalgia: A randomized 
controlled trial. Pain, v. 156, n. 1, p. 62–71, 1 jan. 2015. 

12. FREGNI, F. et al. Cognitive effects of repeated sessions of transcranial direct 
current stimulation in patients with depression. Depression and anxiety, v. 23, n. 
8, p. 482–4, 2006a. 

13. FREGNI, F. et al. A randomized, sham-controlled, proof of principle study of 
transcranial direct current stimulation for the treatment of pain in fibromyalgia. 
Arthritis and Rheumatism, v. 54, n. 12, p. 3988–3998, dez. 2006b. 

14. GERMANO MACIEL, D. et al. Low-level laser therapy combined to functional 
exercise on treatment of fibromyalgia: a double-blind randomized clinical trial. 
Lasers in Medical Science, v. 33, n. 9, p. 1949–1959, 1 dez. 2018. 

15. GRACELY, R. H. et al. Functional magnetic resonance imaging evidence of 
augmented pain processing in fibromyalgia. Arthritis and Rheumatism, v. 46, n. 
5, p. 1333–1343, 2002. 

16. HÄUSER, W. et al. Efficacy of different types of aerobic exercise in fibromyalgia 
syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. 
Arthritis research & therapy, v. 12, n. 3, p. R79, 2010. 

17. KHEDR, E. M. et al. Effects of transcranial direct current stimulation on pain, 
mood and serum endorphin level in the treatment of fibromyalgia: A double 
blinded, randomized clinical trial. Brain stimulation, v. 10, n. 5, p. 893–901, 1 set. 
2017. 

18. LATORRE ROMÁN, P. Á.; SANTOS E CAMPOS, M. A.; GARCÍA-PINILLOS, F. 
Effects of functional training on pain, leg strength, and balance in women with 
fibromyalgia. Modern Rheumatology, v. 25, n. 6, p. 943–947, 8 set. 2015. 

19. LEFAUCHEUR, J. P. et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of 
transcranial direct current stimulation (tDCS). Clinical Neurophysiology. Elsevier 
Ireland Ltd, , 1 jan. 2017. 

20. LLOYD, D. M. et al. Is Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) Effective 
for the Treatment of Pain in Fibromyalgia? A Systematic Review and Meta-
Analysis. Journal of Pain. Churchill Livingstone Inc., , 2020. 

21. MARQUES, A. P. et al. Prevalence of fibromyalgia: literature review update. 
Revista brasileira de reumatologia, v. 57, n. 4, p. 356–363, jul. 2017. 

22. MARQUES, A. P.; SANTOS, A. M. B.; ASSUMPÇÃO, A. Validation of the 
Brazilian Version of the Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). Revista 
brasileira de reumatologia, v. 46 n. 11, p. 24–31, 2006. 

23. MARTINEZ, J. E.; GRASSI, D. C.; MARQUES, L. G. Analysis of the applicability 
of different pain questionnaires in three hospital settings: outpatient clinic, ward 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2854 

 

and emergency unit. Revista brasileira de reumatologia, v. 51, n. 4, p. 299–304, 
2011. 

24. MENDONCA, M. E. et al. Transcranial DC stimulation in fibromyalgia: Optimized 
cortical target supported by high-resolution computational models. Journal of 
Pain, v. 12, n. 5, p. 610–617, maio 2011. 

25. MENDONCA, M. E. et al. Transcranial Direct Current Stimulation Combined with 
Aerobic Exercise to Optimize Analgesic Responses in Fibromyalgia: A 
Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial. Frontiers in human neuroscience, 
v. 10, n. MAR2016, p. 68, 10 mar. 2016. 

26. MORI, F. et al. Effects of anodal transcranial direct current stimulation on chronic 
neuropathic pain in patients with multiple sclerosis. The journal of pain : official 
journal of the American Pain Society, v. 11, n. 5, p. 436–42, maio 2010. 

27. NITSCHE, M. A. et al. Modulation of cortical excitability by weak direct current 
stimulation - technical , safety and functional aspects. [s.l.] Elsevier B.V., 2003. 
v. 56 

28. NITSCHE, M. A.; PAULUS, W. Excitability changes induced in the human motor 
cortex by weak transcranial direct current stimulation. Journal of Physiology, v. 
527, n. 3, p. 633–639, 15 set. 2000. 

29. RIBERTO, M. et al. Efficacy of transcranial direct current stimulation coupled with 
a multidisciplinary rehabilitation program for the treatment of fibromyalgia. The 
open rheumatology journal, v. 5, n. 1, p. 45–50, 26 out. 2011. 

30. RUSSELL, I. J.; LARSON, A. A. Neurophysiopathogenesis of fibromyalgia 
syndrome: a unified hypothesis. Rheumatic diseases clinics of North America, v. 
35, n. 2, p. 421–35, maio 2009. 

31. SANTOS, A. M. B. et al. Depressão e qualidade de vida em pacientes com 
fibromialgia. Brazilian Journal of Physical Therapy, v. 10, n. 3, p. 317-324, 2006. 

32. SMETS, E. M. A. et al. The multidimensional Fatigue Inventory (MFI) 
psychometric qualities of an instrument to assess fatigue. Journal of 
Psychosomatic Research, v. 39, n. 3, p. 315–325, 1995. 

33. SORIANO-MALDONADO, A. et al. Validity and reliability of rating perceived 
exertion in women with fibromyalgia: exertion-pain discrimination. Journal of 
Sports Sciences, v. 33, n. 14, p. 1515–1522, 27 ago. 2015. 

34. TAVARES, L. F. et al. Comparison of functional and isokinetic performance 
between healthy women and women with fibromyalgia. Journal of Bodywork and 
Movement Therapies, v. 24, n. 1, p. 248–252, 1 jan. 2020. 

35. VALIM, V. et al. Effects of physical exercise on serum levels of serotonin and its 
metabolite in fibromyalgia: a randomized pilot study. Revista brasileira de 
reumatologia (English Edition), v. 53, n. 6, p. 538–41, 2013. 

36. VALLE, A. et al. Efficacy of anodal transcranial direct current stimulation (tDCS) 
for the treatment of fibromyalgia: Results of a randomized, sham-controlled 
longitudinal clinical trial. Journal of Pain Management, v. 2, n. 3, p. 353–361, 
2009. 

37. VASEGHI, B.; ZOGHI, M.; JABERZADEH, S. A meta-analysis of site-specific 
effects of cathodal transcranial direct current stimulation on sensory perception 
and pain. PLoS ONE, v. 10, n. 5, 15 maio 2015. 

38. YOON, E. J. et al. Transcranial direct current stimulation to lessen neuropathic 
pain after spinal cord injury: a mechanistic PET study. Neurorehabilitation and 
neural repair, v. 28, n. 3, p. 250–9, 2013. 

39. ZHU, C. E. et al. Effectiveness and safety of transcranial direct current stimulation 
in fibromyalgia: A systematic review and meta-analysis. Journal of Rehabilitation 
MedicineFoundation for Rehabilitation Information, 1 jan. 2017. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2855 

 

Anexos 

 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2856 

 

Figura 1- Período de intervenção com cronograma de terapia e avaliações. 
 

 
Tabela 1 – Caracterização da amostra. 
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Tabela 2 – Valores de média e desvio padrão da intensidade da dor na escala visual 
analógica (EVA). 
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Tabela 3 – Valores de média e desvio padrão do limiar de dor à pressão (LDP). 
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Tabela 4 - Valores de média e desvio padrão dos testes funcionais e avaliação 
isocinética. 
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Tabela 5 - Valores de média e desvio padrão dos desfechos de qualidade de vida, 
aspectos emocionais e fadiga. 
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TÍTULO: REVISÃO DE LITERATURA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DAS 

LEGISLAÇÕES SANITÁRIAS NA ÁREA DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS PAÍSES 

IBERO-AMERICANOS. 

Resumo 

No campo de atuação da vigilância sanitária, a formulação de normas é quase sempre 
posterior ao surgimento de novas tecnologias, produtos e serviços. Assim, deve-se 
considerar nesse contexto, que as regras expressas por meio desse arcabouço 
normativo são precedidas de práticas pré-existentes, ou seja, essas normas são 
reguladoras, por serem elaboradas para ajustes ou dirimir conflitos na execução das 
práticas no campo da saúde. Tratou-se de estudo exploratório, do tipo revisão de 
literatura de artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. O estudo foi 
caracterizado por uma revisão de escopo, que teve por objetivo mapear os principais 
conceitos que apoiam determinada área de conhecimento, examinar a extensão, 
alcance e natureza da investigação, sumarizar e divulgar os dados da investigação e 
identificar as lacunas de pesquisas existentes. No entanto, esse estudo não foi 
concluído e encontra-se em desenvolvimento. Nesse sentido, o intuito desse projeto é 
ampliar a participação de outros atores, sobretudo para a contribuição e aprendizado de 
estudantes de Cursos de Graduação na área da saúde da UFRN. Os produtos 
resultantes do desenvolvimento do presente projeto de pesquisa poderão trazer 
contribuições para o curso de graduação envolvido e para a Anvisa na medida em que 
buscará uma realizar uma análise externa comparativa e para a UFRN pois busca 
consolidar uma área de pesquisa que atualmente é pouco explorada no Brasil 
 
Palavras-chave: vigilância Sanitária, Agencias reguladoras 

TITLE: LITERATURE REVIEW ON THE CHARACTERISTICS OF SANITARY 

LEGISLATION IN THE HEALTH SERVICES AREA IN IBERO-AMERICAN 

COUNTRIES. 

Abstract 

In the field of health surveillance, the formulation of standards is almost always 
subsequent to the emergence of new technologies, products and services. Thus, it 
should be considered in this context, that the rules expressed through this normative 
framework are preceded by pre-existing practices, that is, these rules are regulatory, as 
they are designed to adjust or resolve conflicts in the implementation of practices in the 
health field. . This was an exploratory study, such as a literature review of articles 
published in national and international journals. The study was characterized by a scope 
review, which aimed to map the main concepts that support a given area of knowledge, 
examine the extent, scope and nature of the investigation, summarize and disseminate 
the investigation data and identify the gaps in existing research. However, this study has 
not been completed and is under development. In this sense, the purpose of this project 
is to expand the participation of other actors, especially for the contribution and learning 
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of undergraduate students in the health area at UFRN. The products resulting from the 
development of this research project may bring contributions to the undergraduate 
course involved and to Anvisa insofar as it will seek to carry out a comparative external 
analysis and to UFRN as it seeks to consolidate a research area that is currently little 
explored in Brazil. 
 
Keywords: Sanitary surveillance, Regulatory agencies 

Introdução 

No campo de atuação da vigilância sanitária, a formulação de normas é quase sempre 
posterior ao surgimento de novas tecnologias, produtos e serviços. Assim, deve-se 
considerar nesse contexto, que as regras expressas por meio desse arcabouço 
normativo são precedidas de práticas pré-existentes, ou seja, essas normas são 
reguladoras, por serem elaboradas para ajustes ou dirimir conflitos na execução das 
práticas no campo da saúde. A qualidade dessas normas é outra preocupação dos 
formuladores, na expectativa de que essas regulamentem de forma adequada o que 
pretendem regulamentar. A qualidade da norma deve contemplar aspectos diversos, 
além da sua aplicabilidade à realidade, deve ter suporte no conhecimento científico, 
deve ser redigida em consonância com as demais normas vigentes, sejam essas 
hierarquicamente superiores ou correlatas em conteúdo, deve utilizar os preceitos 
jurídicos na elaboração de normas. Costa (2004) considera que o sistema normativo “é 
um instrumento essencial do saber-fazer em vigilância sanitária” (p. 420) e para tanto 
esse sistema deve acompanhar as inovações científicas e tecnológicas e os processos 
sociais. Para Silva (2013), a qualidade regulatória deve basear-se em “um conjunto de 
princípios e práticas voltado à melhoria contínua do processo regulatório como um todo, 
destinado a fortalecer e ampliar a credibilidade e a legitimidade da regulação perante os 
diversos atores e segmentos da sociedade” (p. 103). O conhecimento e a análise de 
normas reguladoras de outros países contribuirão para o delineamento de estratégias 
de avaliação das normas vigentes no Brasil e ainda poderá trazer a possibilidade de 
delinear indicadores de boas práticas na elaboração de normas, contribuindo para o 
aperfeiçoamento da legislação sanitária brasileira na área de serviços de saúde. Esse 
projeto justifica-se pela necessidade de estudar os processos regulatórios utilizados nos 
países iberos americanos na promoção da saúde no intuito de conhecer a forma como 
se organizam essas ações, aqui denominadas de “vigilância sanitária”, nesses países e 
que estratégias de intervenção são utilizadas nos processos regulatórios. O 
conhecimento de normas ou outros instrumentos regulatórios que expressem a 
legislação sanitária desses países será necessário para o aperfeiçoamento dos 
processos regulatórios existentes no SNVS, especialmente na área de atuação da 
vigilância sanitária de serviços de saúde e de serviços de interesse à saúde. Assim, 
torna-se oportuno explicitar que o presente projeto de pesquisa refere-se a um Projeto 
de pesquisa desenvolvido na Escola de Saúde e do Departamento de Saúde Coletiva e 
que foi inspirado em um Projeto de Extensão intitulado Análise crítica do arcabouço 
regulatório da Gerência-Geral de Tecnologias em Saúde (GGTES-ANVISA-OPAS) 
desenvolvido por duas pesquisadoras desses departamentos a pedido da Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e financiado pela Organização Pan 
Americana de Saúde (OPAS) nos anos de 2017-2018. Nesse sentido, o intuito desse 
projeto foi ampliar a participação de outros atores, sobretudo para a contribuição e 
aprendizado de estudantes de Cursos de Graduação na área da saúde da UFRN. Os 
produtos resultantes do desenvolvimento do presente projeto de pesquisa poderão 
trazer contribuições para o curso de graduação envolvido e para a ANVISA na medida 
em que buscará uma realizar uma análise externa comparativa e para a UFRN pois 
busca consolidar uma área de pesquisa que atualmente é pouco explorada no Brasil. 
Assim, o objetivo do projeto foi estabelecer uma comparação entre as legislações 
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sanitárias na área da vigilância sanitária de serviços de saúde do Brasil e dos países 
Ibero-Americanos e, ademais realizar uma revisão de literatura sobre as características 
das legislações sanitárias na área de serviços de saúde nos países ibero-americanos. 
 
Metodologia 

 
Tratou-se de estudo exploratório, do tipo revisão de literatura de artigos publicados em 
periódicos nacionais e internacionais. O estudo foi caracterizado por uma revisão de 
escopo, que teve por objetivo mapear os principais conceitos que apoiam determinada 
área de conhecimento, examinar a extensão, alcance e natureza da investigação, 
sumarizar e divulgar os dados da investigação e identificar as lacunas de pesquisas 
existentes. No entanto, esse estudo não foi concluído e encontra-se em 
desenvolvimento. Na fase inicial de identificação dos estudos foram elaboradas 
estratégias de busca compostas por palavras-chave indexadas no Medical Subject 
Sections (MeSH). As bases de dados eletrônicas em que pretende-se realizar as buscas 
são: PubMed, EMBASE, Scopus, ScienceDirect, Web of Science, Scielo, PAHO e 
WHOLIS. O projeto por ser caracterizado como uma pesquisa documental e assim tratar 
com dados secundários e de acesso público não foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN). 
 
Resultados e Discussões 

 
As atividades desenvolvidas no projeto foram: 1. Reuniões de pesquisa com as 
docentes envolvidas no projeto (Grasiela Piuvezam e Rosires Barros); 2. Levantamento 
sobre os países ibero-americanos (20) para a coleta de informações nas páginas 
eletrônicas com apoio de uma planilha Microsoft Excel, com os seguintes campos: país, 
site, continente, órgão de vigilância sanitária, áreas de atuação, tipologia de gestão, 
instrumentos regulatórios utilizados na área de serviços de saúde e temas ou áreas de 
intervenção. Essa atividade teve como meta caracterizar a forma de organização dos 
serviços. 3. Apresentação de trabalho durante o 8º Simpósio Brasileiro de Vigilância 
Sanitária, que aconteceu em Belo Horizonte, no período de 23 a 27 de novembro de 
2019 que abordou os resultados consolidados e analisados sobre os países ibero-
americanos. 4. Elaboração do relatório de pesquisa com o relato das atividades 
desenvolvidas durante a experiência da Iniciação Científica (IC). Torna-se oportuno 
explicitar que a revisão de literatura encontra-se em fase de execução, ou seja ainda 
não foi concluída, visto que a realização da primeira etapa do estudo (caracterização 
dos serviços de vigilância do países ibero-americanos) exigiu muitas horas de buscas, 
sobretudo pelo fato de inexistir um repositório confiável com as páginas eletrônicas 
desses serviços, o que postergou o início da revisão de literatura. 
 
Conclusão 

 
Não foram definidas as conclusões devido ao projeto encontrar-se em andamento. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA IMUNOGENICIDADE DE ANTÍGENOS 

RECOMBINANTES DE Trypanosoma cruzi EM MODELO MURINO 

Resumo 

A doença de Chagas, descoberta pelo epidemiologista brasileiro Carlos Chagas, é uma 
doença tropical negligenciada, que até a década de 1920 não era vista como um 
problema de saúde pública. Após a descoberta de diversas patologias decorrentes da 
infecção pelo protozoário Trypanosoma cruzi, surgiu o interesse pela pesquisa para 
seu diagnóstico e tratamento. Diante da necessidade de novas estratégias de 
imunização, foi desenvolvido um protocolo de imunização com um mix de antígenos 
recombinante desse parasita, com posterior caracterização da resposta imune mediada 
por anticorpos. Soros de camundongos imunizados com as proteínas recombinantes 
FPPSTc e SPPSTc, na presença ou não do adjuvante hidróxido de alumínio, foram 
utilizados para a determinação de anticorpos específicos para cada antígeno pelo 
método de ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) indireto, padronizado em 
nosso laboratório. O perfil de anticorpos específicos IgG total, IgG1, IgG2a, IgG2b 
e IgG3 foram determinados por teste imunoenzimático. Os dados obtidos demonstram 
uma resposta na produção de anticorpos IgG total mais acentuada frente ao antígeno 
FPPSTc, principalmente no grupo imunizado com o adjuvante hidróxido de alumínio. 
Para as subclasses de IgG é possível observar uma maior produção de IgG2b anti-
FPPSTc, o que é um resultado satisfatório pelo papel fundamental de IgG2b na proteção 
contra T. cruzi. 
 
Palavras-chave: Imunização. Doença de Chagas. Antígenos. FPPSTc. SPPSTc. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE IMMUNOGENICITY OF Trypanosoma cruzi 

RECOMBINANT ANTIGENS IN MURINE MODEL 

Abstract 

 
Chagas disease, discovered by the Brazilian epidemiologist Carlos Chagas, is a 
neglected tropical disease, which until the 1920s was not seen as a public health 
problem. After the discovery of several pathologies resulting from the infection by the 
protozoan Trypanosoma cruzi, interest in research for its diagnosis and treatment 
arose. In view of the need for new immunization strategies, an immunization protocol 
was developed with a mix of recombinant antigens for this parasite, with subsequent 
characterization of the antibody-mediated immune response. Sera from mice immunized 
with the recombinant proteins FPPSTc and SPPSTc, in the presence or not of the 
aluminum hydroxide adjuvant, were used to determine specific antibodies for each 
antigen by the indirect ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) method, 
standardized in our laboratory. The profile of specific antibodies total IgG, IgG1, IgG2a, 
IgG2b and IgG3 were determined by immunoassay. The obtained data demonstrate a 
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response in the production of total IgG antibodies more accentuated against the antigen 
FPPSTc, mainly in the group immunized with the adjuvant aluminum hydroxide. For the 
IgG subclasses it is possible to observe a higher production of anti-FPPSTc IgG2b, which 
is a satisfactory result due to the fundamental role of IgG2b in the protection against T. 
cruzi. 
 
 
Keywords: Immunization. Chagas disease. Antigens. FPPSTc. SPPSTc. 

Introdução 

A doença de Chagas, causada pelo parasita hemoflagelado Trypanosoma cruzi, é uma 
doença tropical negligenciada de ampla distribuição na América Latina. Apesar das 
estratégias para controle do vetor e da triagem de sangue para transfusão, o fluxo 
migratório de pessoas possibilitou que outros países como Estados Unidos e Japão 
apresentassem casos da doença (1). A estimativa mundial é de 6 a 7 milhões de 
pessoas infectadas (2), gerando impactos econômicos e sociais. O Brasil, por sua vez, 
apresenta um número de pessoas infectadas que varia de 1,9 a 4,6 milhões (3,4). 
Até o presente momento, não existem vacinas que possam diminuir significativamente 
o número de infectados por essa parasitose de importância clínica. Por atingir países, 
em sua maioria emergentes, a indústria farmacêutica e empresas privadas não possuem 
interesse nessa área (5), sendo as pesquisas realizadas em boa parte por 
universidades. Em busca de uma medida para minimizar o número de infectados por T. 
cruzi, são realizadas pesquisas na área da biotecnologia que envolvem, principalmente, 
a busca de antígenos recombinantes e biomarcadores para tratamento e diagnóstico 
precoce da doença. 
O sequenciamento genético do T. cruzi permitiu a identificação de mais de 10.000genes 
codificadores de proteínas (6), diversas destas proteínas estão sendo purificadas e 
testadas, tanto para ativar o sistema imune do hospedeiro como também para o 
desenvolvimento de um alvo farmacológico. As preniltransferases de T. cruzi, farnesyl 
pyrophosphate synthase (FPPS) e a solanesyl-diphosphate synthase (SPPS) são 
enzimas inibidas pelos bisfosfonatos com atividade in vitro e in vivo (7). 
A enzima FPPS (41,2 kDa) (8) está envolvida na via do mevalonato, onde catalisa a 
condensação de dois compostos de 5 carbonos, o isopentenil pirofosfato (IPP) e seu 
isômero dimetilalil pirofosfato para produzir o geranil pirofosfato (GPP), composto por 
10 carbonos (8). A condensação subsequente de GPP com IPP para produzir pirofosfato 
de farnesil, composto por 15 carbonos, são precursores importantes para produção dos 
isoprenoides e esteróis, como o ergosterol que está presente na bicamada lipídica das 
proteínas (9). SPPS (solanesyl-diphosphate synthase), por sua vez, é uma prenil sintase 
de cadeia longa (∼ 39 kDa) (10) que está envolvida na síntese de ubiquinona, como 
essa ubiquinona apresenta um papel fundamental na produção de energia e na 
reoxidação de equivalentes de redução, o SPPSTc é promissor como um novo alvo 
farmacológico (10). Esses precursores são essenciais para a formação da maioria dos 
isoprenoides, incluindo esterois, cuja inibição resulta em alterações na integridade da 
bicamada lipídica das células, levando a morte do parasita (11). 
Tendo em vista o papel das enzimas FPPS e SPPS na síntese de ergosterol e 
ubiquinona que são fundamentais no metabolismo do Trypanosoma cruzi por 
participarem da formação da bicamada lipídica e da produção de energia, este estudo 
centrou-se em caracterizar em modelo murino a resposta imune humoral dos antígenos 
recombinantes FPPSTc e SPPSTc de T. cruzi em forma de um mix em associação ou 
não com hidróxido de alumínio, frente a um grupo controle, utilizando o teste 
imunoenzimático ELISA (Enzyme Linked ImmunonoSorbent Assay) para identificar a 
presença ou não de anticorpos do tipo IgG total e suas subclasses IgG1, IgG2a, IgG2b 
e IgG3. O protocolo de ELISA indireto foi otimizado em nosso laboratório e tem como 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2867 

 

objetivo detectar anticorpos anti-FPPS e anti-SPPS. Além disso, utilizados o hidróxido 
de alumínio [Al(OH)3] por ser um dos adjuvantes mais utilizados em vacinas para uso 
humano e veterinário (12). 
 
Metodologia 

 
Todos os procedimentos experimentais deste estudo foram submetidos e aprovados 
pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – CEUA/UFRN com protocolo 080/2017 e parecer 068.080/2017, encontrando-se 
de acordo com os preceitos da Lei n.º 11.794, de 8 de outubro de 2008 e com as normas 
editadas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal — CONCEA. 
Os animais foram fornecidos pelo Biotério do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os procedimentos foram 
realizados com camundongos BALB/c fêmeas (20 a 30 g), com 5 a 8 semanas de idade, 
alojados em uma sala com controle de luz (12–12 h de ciclo claro-escuro) a uma 
temperatura de 22 °C. Cada grupo foi composto por cinco animais (n = 5) em duas 
estratégias de imunização e um grupo controle com cinco animais (n = 5). A via 
subcutânea foi escolhida para administração das imunizações, usando seringa e agulha 
(Omnican® 100, B. Braun, Germany). Após as experiências, os animais foram 
sacrificados com uma overdose de Xilazina (Syntec, São Paulo, Brasil) e Quetamina 
(Vetnil, São Paulo, Brasil) por injeção intraperitoneal. 
O fornecimento dos antígenos FPPSTc e SPPSTc parte de uma colaboração da Drª. 
Sandra Gabelli da Hopkins University – Baltimore, Estados Unidos com o Laboratório 
de Imunoparasitologia (LIMPA) do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 
(DACT/UFRN). 
O delineamento experimental foi realizado com 15 camundongos Balb/c fêmeas, 
divididos em três grupos com 5 animais cada. Todos os grupos foram imunizados por 
via subcutânea. No primeiro grupo foi administrado um mix (mixTc) de FPPSTc (50µg) 
e SPPSTc (50µg), ambos na concentração de 20mg/mL. O segundo grupo foi também 
imunizado com mixTc na mesma dose, mas em associação com hidróxido de alumínio 
(Vetec Quimica Fina, Rio de Janeiro, Brasil) em suspensão a 10% como adjuvante. O 
terceiro grupo trata-se do controle negativo, no qual foi administrado apenas PBS (do 
inglês, Phosphate-Buffered Saline). O PBS foi utilizado como veículo em todas as 
imunizações. 
O esquema para colheita de sangue dos animais foi realizado com 15, 30 e 45 após a 
imunização, realizando a eutanásia neste mesmo ponto. A colheita de sangue foi feita 
a partir de um corte feito na ponta da cauda. Para o processamento do soro, o sangue 
foi mantido na estufa a 37º C durante 30 minutos, seguido de resfriamento a 5° C por 1 
hora e posterior centrifugação a 5º C durante 10 minutos a 5.000 rpm. Posteriormente, 
as alíquotas foram separadas e armazenadas a -20º C. 
O ELISA indireto (Enzyme Linked Immunono Sorbent Assay) foi utilizado para 
analisar a resposta imune humoral gerada após o esquema de imunização com FPPSTc 
e SPPSTc para a presença ou não de anticorpos do tipo IgG total e suas subclasses 
IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3. Foram preparadas alíquotas com o pool dos animais para 
cada um dos tempos dos dois grupos. 
Foi feita uma diluição para ser obtida uma solução estoque do antígeno a 1 mg/mL para 
sensibilização da placa de ELISA com 96 poços incubada overnight. A placa foi 
sensibilizada com 100 ng de FPPSTc e SPPSTc em cada poço. Após o período de 
incubação, todos os poços foram lavados cinco vezes com 200 µL de solução de 
lavagem preparada com 500 mL de PBS e 250 µL de Tween 20®. 200 µL de bloqueio 
(100 mL de PBS e 1 g de leite desnatado) foram adicionados em cada poço durante um 
período de 1 h. Após essa etapa, a placa passou por um processo de cinco lavagens. 
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O tampão anticorpo (tampão de lavagem e tampão de bloqueio) foi adicionado junto ao 
anticorpo primário (amostra de soro dos animais) por um período de 1 h, em um total de 
100 µL em cada poço. Depois de cinco lavagens, foi adicionado o tampão anticorpo com 
anticorpo secundário (mouse IgG, IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3) por 1 h. Foram realizadas 
as cinco últimas lavagens e logo em seguida o substrato (10 mL de tampão citrato, 10 
µL de peróxido de hidrogênio e uma pastilha de o-Phenylenediamine dihydrochloride) 
foi adicionado no volume de 100 µL em cada poço por 30 min. Ao fim dos 30 min., o 
ácido sulfúrico foi acrescentado para dar fim a reação. A leitura da absorbância foi feita 
a 490 nm (Epoch, BioTek Instruments, Winooski, VT, USA). Este protocolo já está bem 
otimizado pelo Laboratório de Imunoparasitologia (LIMPA) da UFRN. 
Os dados foram analisados por ANOVA seguido do pós-teste T de Tukey com auxílio 
do software GraphPad Prism 6 (Universidade da Califórnia — San Diego, Califórnia, 
EUA). As diferenças entre as médias foram consideradas significativas quando p <0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
Desenvolvemos o protocolo de imunização levando em consideração adjuvante, dose, 
via de administração e modelo de experimentação detalhados na metodologia. No 
tocante à primeira dose (100 µg), os animais imunizados com o MixTc e MixTc + 
hidróxido de alumínio apresentaram anticorpos (pool) do tipo IgG total específicos anti-
FPPSTc e anti-SPPSTc com 15 e 30 dias após imunização na diluição 1/100 de acordo 
com as Figuras 1 e 2. 
É possível observar que o grupo imunizado com o MixTc em associação ao hidróxido 
de alumínio apresentou anticorpos do tipo IgG total anti-FPPSTc em maior quantidade 
quando comparada aos que foram imunizados apenas com o MixTc assim como ao 
controle negativo. Em relação ao grupo que recebeu apenas o MixTc e o controle 
negativo, a diferença na produção de IgG total só foi significativa com 30 dias após 
imunização. 
Quando se trata de IgG total anti-SPPSTc (Figura 2) observou-se que há produção de 
anticorpos menos acentuada que anti-FPPSTc em ambos os tempos, todavia, os grupos 
não apresentaram diferença significativa entre si, somente em relação ao controle. 
Mesmo sendo uma produção menor quando comparada com o outro antígeno, o mix 
não precisa do alumínio para induzir a produção de IgG total anti-SPPSTc. 
Após a análise de IgG total, foi realizada a investigação dos perfis de IgG1, IgG2a, IgG2b 
e IgG3 anti-FPPSTc com 15 (Figura 3) e 30 (Figura 4) dias após imunização. 
Em ambos os tempos (15DPI e 30DPI), não conseguimos ver uma diferença significativa 
entre os grupos para IgG1 e IgG2a na escala 4, porém, os grupos apresentam diferença 
frente ao controle negativo. Tanto em 15DPI como em 30DPI, IgG2b apresentou uma 
resposta mais acentuada na produção de anticorpos se comparado com outras 
subclasses. IgG3, por sua vez, obteve uma resposta inferior a IgG2b, no entanto, 
superior às demais subclasses. A produção de anticorpos foi superior no grupo que foi 
imunizado com MixTc em associação com hidróxido de alumínio em ambos os tempos 
para IgG2b e IgG3. 
Os antígenos apresentaram perfis diferentes em todos os tempos, com valores de 
anticorpos IgG total superiores para o mixTc frente ao antígeno FPPSTc. O antígeno 
SPPSTc não apresentou diferença significativa entre os grupos com adjuvante, sem 
adjuvante e controle negativo. A maior produção de anticorpos IgG por parte de FPPSTc 
pode ser consequência da maior expressão dessa proteína e seu papel na formação da 
membrana do parasita (13), no entanto, a escassez de estudos que relacionem o 
antígeno e a resposta imune do hospedeiro são fatores limitantes nesse trabalho. 
Experimentos utilizando a técnica de interferência no RNA (RNAi) em T. brucei, 
mostraram que SPPS é fundamental para existência do parasita, assim como parece 
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ser em muitos outros protozoários (14), no entanto, a habilidade do Trypanosoma cruzi 
em ativar macrófagos, é, pelo menos em parte, atribuída às âncoras de glicoproteínas 
expressas na superfície do estágio tripomastigota do parasita (15), dessa forma, 
apresentam dificuldades para reconhecer proteínas que se encontram no interior dos 
glicossomos, como é o caso de SPPS (16), o que é uma possível causa para menor 
imunogenicidade desta proteína se comparada a FPPS. 
Um grande desafio para o desenvolvimento de uma imunização com proteínas 
recombinantes é a variabilidade genética entre as cepas do parasita (17,18). Por esse 
motivo escolhemos a utilização de um mix com esses dois antígenos para aumentar, 
dessa forma, o repertório imunológico durante a imunização. Avaliamos a resposta 
frente a cada antígeno para identificar se mesmo como um mix, algum deles apresenta 
uma resposta superior, relacionando essa resposta com possíveis fatores de virulência 
ou características próprias de cada proteína. 
Em todos os tempos, o mixTc frente ao antígeno FPPSTc mostrou ter uma maior 
produção de anticorpos IgG2b. Dados da literatura já associaram IgG2b à defesa contra 
T. cruzi (19), o que mostra ser um resultado satisfatório em nosso trabalho. (SERNA et 
al., 2014) (20) já havia mostrado em seus estudos que vacinas de proteína recombinante 
combinadas com adjuvantes estimulam uma resposta Th1 com elevados níveis de IgG2. 
A resposta imune celular Th1 atua na eliminação das formas amastigotas, tais formas 
são intracelulares, replicativas e envolvidas na fase crônica da infecção (21). 
Em todos os tempos os perfis de IgG1 e IgG2a foram semelhantes ao controle negativo. 
Essa baixa produção de IgG1 é favorável, tendo em vista que IgG1 tem um perfil de 
resposta Th2, o que pode agravar a infecção por T. cruzi, pois as citocinas envolvidas 
nesta resposta atuam em conjunto no bloqueio das citocinas no perfil Th1, possibilitando 
a permanência do parasito (22). A produção de anticorpos IgG3 anti-FPPSTc foi menor 
que IgG2b, porém, superior aos demais subtipos. 
Os valores de IgG total, IgG2b e IgG3 frente ao antígeno FPPSTc foram superiores no 
grupo que recebeu o adjuvante hidróxido de alumínio junto com o mix. Essa resposta 
está relacionada a ação dos sais de alumínio que geram um depósito de antígeno com 
posterior imunoestimulação (23). A atividade adjuvante do hidróxido de alumínio 
também inclui o aumento da fagocitosee recrutamento de monócitos para o local da 
aplicação (24). Apesar da imunoestimulação pelo hidróxido de alumínio, estudos 
anteriores mostram um amento da sensibilidade local, inflamação granulomatosa grave, 
assim como o aumento dos títulos de IgE e risco de neurotoxicidade (25). 
 
Conclusão 

 
O estudo é de extrema importância para área da biotecnologia em expansão em relação 
a caracterização de antígenos recombinantes de patógenos como o agente etiológico 
da doença de Chagas. Foi possível observar a produção de anticorpos específicos 
contra o antígeno FPPSTc, como também a interferência do adjuvante hidróxido de 
alumínio na produção de anticorpos IgG e suas subclasses IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3. 
Não menos importante, foi evidenciada a maior produção de anticorpos IgG2b, assim 
como sua relação com a resposta imune contra T. cruzi. Diante disso, é possível 
destacar o potencial da utilização dos antígenos recombinantes em novos protocolos in 
vivo como candidatos antigênicos. 
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Figura 1 - Perfil de anticorpos do tipo IgG total anti-FPPSTc após primeira imunização 
com MixTc em associação ou não com o hidróxido de alumínio na diluição 1:100. 
 

 
Figura 2 - Perfil de anticorpos do tipo IgG total anti-SPPTc após primeira imunização 
com MixTc em associação ou não com o hidróxido de alumínio na diluição 1:100. 
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Figura 3 - Perfil de anticorpos das subclasses de IgG anti-FPPTc 15 dias após primeira 
imunização com MixTc em associação ou não com o hidróxido de alumínio na diluição 
1:20. 
 

 
Figura 4 - Perfil de anticorpos das subclasses de IgG anti-FPPTc 30 dias após primeira 
imunização com MixTc em associação ou não com o hidróxido de alumínio na diluição 
1:20. 
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TÍTULO: A influência da prematuridade nos marcos do desenvolvimento infantil e no 

desenvolvimento da linguagem em pré-escolares nascidos a termo e pré-termo 

Resumo 

O nascimento prematuro acontece antes das 37 semanas completas de gestação e 
pode influenciar negativamente na aquisição e desenvolvimento da linguagem. Para 
minimizar possíveis prejuízos faz-se necessário o monitoramento dos anos iniciais da 
criança. As escalas Bayley III demonstram padrão ouro nesse quesito. O 
acompanhamento dos marcos do desenvolvimento infantil se apresenta como uma 
estratégia acessível e de fácil aplicação. Diante disso, o objetivo do estudo foi investigar 
a relação entre os marcos do desenvolvimento a partir de dados da anamnese no 
desfecho da escala de linguagem da Bayley III de pré-escolares nascidos pré-termo e a 
termo. O grupo prematuro foi composto por 36 pré-escolares e grupo termo por 27 pré-
escolares. As informações sobre marcos do desenvolvimento foram obtidas durante 
uma entrevista realizada com os pais. O desenvolvimento de linguagem foi avaliado por 
meio do subteste da Bayley III, quanto a comunicação receptiva e expressiva. O estudo 
não indicou diferença estatística para engatinhar antes de 1 ano, uso de fraldas até a 
avaliação, episódios de otite, falar primeiras palavras antes dos 18 meses e histórico 
familiar nos grupos isolados ou nos participantes agrupados. Pode-se concluir que 
houve associação entre os marcos do desenvolvimentos selecionados com o desfecho 
no subteste de linguagem apenas para a presença de balbucio antes dos 6 meses em 
todos os grupos e para o aumento do número de palavras produzidas no grupo termo e 
no grupo geraL. 
 
Palavras-chave: Recém-Nascido Prematuro. Desenvolvimento da Linguagem. 

TITLE: Childhood development milestones and language development in preschoolers 

born term and preterm 

Abstract 

 
Premature birth happens before the pregnancy completes 37 weeks and can negatively 
influence language acquisition and development. To minimize possible losses, it is 
necessary to monitor the child's early years. The Bayley III scales demonstrate a gold 
standard in this respect. The monitoring of childhood development milestones presents 
itself as an accessible and easy strategy. Therefore, the objective of the study was to 
investigate the relationship between the developmental milestones based on anamnesis 
data in the outcome of the Bayley III language scale of preschoolers born preterm and 
term. The premature group was composed of 36 preschoolers and the term group of 27 
preschoolers. Information on developmental milestones was obtained during an 
interview with the parents. The language development was evaluated through the Bayley 
III sub-test for receptive and expressive communication. The study did not indicate 
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statistical difference to crawl before 1 year, use of diapers until the evaluation, otitis 
episodes, speaking first words before 18 months, and family history in isolated groups 
or grouped participants. These results lead to the conclusion that there was an 
association between the milestones of the selected developments and the outcome in 
the language subtest only for the presence of babbling before 6 months in all groups and 
for the increase in the number of words produced in the term group and the general 
group. 
 
 
Keywords: Infant, Premature. Language Development. 

Introdução 

O nascimento é dito prematuro quando ocorre antes das 37 semanas completas de 
gestação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é estimado cerca de 15 milhões 
de nascimentos prematuros anualmente (OMS, 2018). No âmbito nacional, em 2019 foi 
contabilizado 269.224 recém-nascidos com idade gestacional entre 36 e 32 semanas 
(IBGE, 2019). A acentuação da prematuridade está relacionada a maiores riscos de 
distúrbios do desenvolvimento, influenciando assim negativamente na aquisição e 
desenvolvimento da linguagem (MOREIRA; MAGALHÃES; ALVES, 2014) 
Sabe-se que o nascimento prematuro pode influenciar na maturação da via auditiva 
central e causar efeitos negativos na aquisição da linguagem (GOUVEIA et. al, 2020). 
Dessa forma, o desenvolvimento de habilidades pré-linguísticas é afetado, resultando 
em prejuízos nos níveis fonéticos e/ou fonológicos desses indivíduos. Pode-se observar 
alterações relacionadas ao inventário consonantal, número de processos fonológicos 
produtivos não esperados para a idade cronológica, complexidade silábica, prejuízos na 
linguagem expressiva e/ou receptiva (SOUZA; CASAIS-E-SILVA; SENA, 2019). 
Diante disso, é necessário dispor de boas ferramentas de avaliação do desenvolvimento 
infantil para minimizar os possíveis acometimentos provenientes da prematuridade e 
dos fatores associados. A Bayley Scales of Infant and Toddler Development - Bayley III 
-se mostra como um importante instrumento de avaliação do desenvolvimento nos 
primeiros anos de vida da criança. As escalas BayleyIII são divididas em cinco domínios, 
sendo eles: cognitivo, linguagem com subtestes de linguagem receptiva e linguagem 
expressiva, motor com subtestes motor grosso e motor fino, social-emocional e 
comportamento adaptativo (BAYLEY, 2006). 
Em 2012, as escalas Bayley foram traduzidas e adaptadas para o português brasileiro, 
sendo consagradas como padrão-ouro na avaliação do desenvolvimento dos anos 
iniciais da criança (MADASCHI, 2012). Em contrapartida, as escalas demandam 
bastante tempo para serem finalizadas o que dificulta sua aplicabilidade no dia-a-dia. 
Outro ponto a ser refletido é que a BayleyIII possui alto custo no mercado inviabilizando 
assim o seu uso em larga escala. Consoante a esse cenário, é possível identificar 
poucos estudos que abordam a relação entre prematuridade, marcos do 
desenvolvimento infantil e aquisição da linguagem. 
Uma estratégia a ser adotada é o acompanhamento do desenvolvimento infantil por 
meio da observação dos marcos do desenvolvimento do recém-nascido. 
Resumidamente, aos 18 meses a criança deve produzir cerca de 10 palavras e fazer 
uso de jargão, aos 24 meses deve iniciar a pronúncia de duas palavras e seu vocabulário 
deve possuir mais de 50 palavras, com 3 anos de idade é esperado construir frases com 
3 ou mais palavras, com pronomes e o desuso do jargão (AMORIM, 2011). 
As informações sobre marcos do desenvolvimento foram incluídas no Cartão da Criança 
em 1994 e, posteriormente, em 2004 foi colocando em vigência um ato normativo que 
preconiza o monitoramento a partir desse instrumento (CAMINHA et. Al, 2017). 
Com base nisso, é fundamental compreender o que é esperado para as diferentes faixas 
etárias a fim de notar eventuais atrasos, realizar os devidos encaminhamentos e, 
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consequentemente, ofertar melhor prognóstico devido a intervenção precoce. Logo, 
monitoramento dos marcos aconteceria por meio de uma ferramenta de triagem, de 
modo que o profissional solicita o encaminhamento para uma avaliação mais detalhada 
nos casos que obtiverem falha como resultado. Por isso, o objetivo do trabalho foi 
investigar a relação entre os marcos do desenvolvimento (dados da anamnese) no 
desfecho da escala de linguagem da Bayley III de pré-escolares nascidos prematuros e 
a termo. 
 
Metodologia 

 
Aspectos éticos 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob 
números CAAE 84646318.3.0000.5292 e 97759718.4.0000.5292. Os pais assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os escolares assinaram o Termo de 
Assentimento após serem informados sobre a forma de coleta dos dados da pesquisa. 
Participantes 
Participaram do estudo pré-escolares nascidos prematuros e a termo atendidos em 
ambulatórios de puericultura do Departamento de Pediatria do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL). A seleção dos sujeitos foi realizada por consulta ao prontuário 
médico e considerados os seguintes aspectos para ambos os grupos: idade gestacional, 
peso ao nascer e tipo de parto. Para os pré-escolares nascidos prematuros, foram 
considerados também: quadro clínico (hemorragia intracraniana com graus I e II, sepse 
neonatal, displasia broncopulmonar) e tempo de internação em UTIN. 
Os critérios de inclusão de ambos os grupos foram: idade entre 18 e 36 meses de idade 
cronológica; ausência de síndromes ou alterações genéticas, sensoriais, neurológicas, 
auditivas ou visuais; e não ter realizado terapia fonoaudiológica. 
Os pais dos participantes selecionados inicialmente participaram individualmente de 
uma breve entrevista para obter informações do desenvolvimento geral do pré-escolar, 
histórico familiar de alteração de fala/linguagem, e fatores ambientais. Para 
caracterização do nível socioeconômico dos participantes foi utilizado o questionário do 
Critério Brasil (16)e foi considerado o nível de 
escolaridade da mãe e classificação da família. Cada uma dessas variáveis foi agrupada 
em duas categorias diferentes para melhor comparação dos resultados: a escolaridade 
materna foi categorizada em educação básica ou educação superior; e a classificação 
socioeconômica da família foi categorizada em “D-E ou C2” e “C1, B2 ou B1”. 
O grupo prematuro (GP) foi composto por 36 pré-escolares, sendo 18 (50% do sexo 
masculino) e grupo termo (GT) foi composto por 27 pré-escolares, sendo 19 (70,4% do 
sexo masculino). A caracterização dos grupos pode ser observada da Tabela 1. 
<inserir Tabela 1 > 
Instrumentos 
Para levantar as informações referentes aos marcos do desenvolvimento consideramos 
as respostas obtidas durante a breve entrevista realizada com os pais. Para este estudo 
selecionamos oito perguntas, a saber: (1) se o bebê engatinhou; (2) se andou até 1 ano 
de idade cronológica; (3) se utilizava fraldas até o momento da avaliação; (4) se teve 
algum episódio de otite; (5) se balbuciou antes dos 6 meses de idade cronológica; (6) 
se falou a primeira palavra antes dos 18 meses de idade cronológica; (7) se logo 
aumentou o número de palavras faladas; e (8) se há histórico familiar de transtornos de 
linguagem. 
Para avaliar o desenvolvimento de linguagem foi aplicado o subteste da Bayley 
III(Bayley, 2017), que inclui habilidades de comunicação receptiva e expressiva. A 
aplicação e análise foram realizadas conforme as instruções do instrumento e que para 
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os pré-escolares nascidos prematuros até 24 meses a idade foi corrigida. O desfecho 
do desempenho foi baseado no agrupamento da classificação em percentis em “abaixo 
da média” e “média ou acima da média”. 
Análise dos dados 
A análise estatística foi realizada no Software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 20 e o nível de significância adotado foi de 5%. Para caracterizar os 
grupos as variáveis numéricas foram descritas por meio da média, desvio-padrão e 
intervalo dos valores mínimo e máximo, enquanto para as variáveis categóricas foram 
utilizadas a frequência de distribuição e a percentagem equivalente. 
Para responder ao objetivo do estudo foi utilizado o teste exato de Fisher para verificar 
a associação entre cada um dos marcos considerados e a classificação do desempenho 
em linguagem. Essa análise foi empreendida para cada grupo (prematuro e termo) e 
para todos os participantes agrupados (geral). 
 
Resultados e Discussões 

 
A análise da associação entre os marcos do desenvolvimento selecionados com o 
desfecho no subteste de linguagem da Bayley III não indicou diferença estatística para 
engatinhar, antes antes de 1 ano, uso de fraldas até a avaliação, episódios de otite, falar 
primeiras palavras antes dos 18 meses e histórico familiar nos grupos isolados ou nos 
participantes agrupados (Tabela 3 a 5). Houve associação apenas para a presença de 
balbucio antes dos 6 meses em todos os grupos (Tabela 4) e para o aumento do número 
de palavras produzidas no grupo termo e no grupo geral (Tabela 5). 
< inserir Tabelas 3 a 5 > 
O presente estudou observou que a maioria dos bebês que aumentaram o número de 
palavras produzidas tiveram como desfecho “Média ou acima da média” na Bayley III, 
com exceção do grupo composto por prematuros. Além disso, pode-se observar que os 
bebês que balbuciaram até 6 meses tiveram como desfecho “Média ou acima da média”. 
A literatura aponta que a prematuridade pode resultar em atrasos no balbucio em torno 
dos 4 meses, de modo que a aquisição das habilidades pré-verbais é afetada. 
(SCHUYMER et al, 2011). 
Outros estudos ainda abordam a necessidade do monitoramento de crianças nascidas 
prematuras com ou sem fatores de risco associados. Foi observado que a 
prematuridade reflete em menores índices de linguagem quanto à comunicação 
expressiva e desenvolvimento pré-verbal menos favorável (RECHIA et. al 2016). Ainda 
pode-se observar comprometimento em outros parâmetros, como menores escores em 
teste de percepção visual, memória e atenção. (TAYLOR et. al 2011). Além disso, as 
alterações encontradas nos anos iniciais de crianças nascidas pré-termo ou com baixo 
peso podem resultar em atrasos em idade escolar e dificultar o processo de 
aprendizagem (CARNIEL et. al, 2017). 
Amostra deste estudo foi formada majoritariamente pelo sexo masculino, contabilizando 
50% no grupo prematuro e 70,4% no grupo termo. O gênero como variável para 
alterações de linguagem foi descrito anteriormente, visto que meninas prematuras 
demonstraram melhor pontuação em testes cognitivos e de linguagem quando 
comparadas aos meninos. (MANSSON; FELLMAN; STJERNQVIST, 2015) 
A Caderneta de Saúde da Criança dispõe dos marcos do desenvolvimento e viabiliza o 
monitoramento infantil em seus anos iniciais. Apesar de ser uma estratégia instrutiva e 
de fácil acesso, a literatura mostra um baixo preenchimento neste quadro de 
acompanhamento dos marcos do desenvolvimento da criança (ALMEIDA et. al, 2015). 
O desenvolvimento do recém nascido de risco é beneficiado com a intervenção precoce 
(CARNIEL et al., 2017). Estudos mostraram uma melhora significativa em desvios 
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transitórios em crianças aos 12 meses que, com a estimulação adequada, foram 
normalizados aos 24 meses (LIMA et. al, 2011). 
A literatura ainda mostra que crianças que recebem intervenção precoce demonstraram 
melhores desempenhos quanto às funções cognitivas, ao serem comparadas àquelas 
que não receberam. Para isso, deve-se incluir apoio nos âmbitos psicossocial e 
educacional para os pais, associado a terapia e estimulação do desenvolvimento para 
as crianças (BENZIES et. al, 2013). 
Aponta-se como limitação deste estudo a análise da prematuridade sem suas 
especificidades, como idade gestacional e peso ao nascimento. Foi observado que a 
média peso ao nascimento foi igual a 1305 g, porém, havendo variação com uma faixa 
considerável, entre 645 g a 2208 g. O mesmo pode ser observado quanto a idade 
gestacional, que variou de 25 a 35 semanas. Caso o grupo prematuro tivesse sido 
subclassificado minuciosamente, possibilitaria a verificação e possível correlação das 
alterações ou atrasos no desenvolvimento da linguagem e estas variáveis. 
 
Conclusão 

 
O objetivo deste estudo foi investigar a relação entre os marcos do desenvolvimento 
(dados da anamnese) no desfecho da escala de linguagem da Bayley III de pré-
escolares nascidos prematuros e a termo. 
É possível concluir que houve associação entre os marcos do desenvolvimentos 
selecionados com o desfecho no subteste de linguagem apenas para a presença de 
balbucio antes dos 6 meses em todos os grupos e para o aumento do número de 
palavras produzidas no grupo termo e no grupo geral. Entretanto, o estudo não indicou 
diferença estatística para engatinhar antes antes de 1 ano, uso de fraldas até a 
avaliação, episódios de otite, falar primeiras palavras antes dos 18 meses e histórico 
familiar nos grupos isolados ou nos participantes agrupados. 
A quantidade de recém-nascidos prematuros em nosso estado é preocupante e reforça 
importância de monitoramento e acompanhamento dessas crianças. Dessa forma, os 
impactos provenientes da prematuridade e de seus fatores associados devem ser 
minimizados por meio de monitoramento e intervenção precoce. Por fim, faz-se 
necessário estimular a pesquisa e a produção científica acerca dessa temática, visto 
que os estudos ainda são escassos na literatura. 
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Anexos 

 

 
DP: desvio-padrão; intervalo: apresenta o valor mínimo e o máximo; n: número de 
sujeitos; %: porcentagem de sujeitos na amostra. 
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* diferença estatística (p=0,05) – teste exato de Fisher 
 

 
* diferença estatística (p=0,05) – teste exato de Fisher 
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TÍTULO: A atenção plena e o aconselhamento nutricional na promoção da consciência 

do comportamento alimentar: uma revisão integrativa 

Resumo 

 
Introdução: Intervenções baseadas na atenção plena são práticas integrativas de 
cuidado voltadas para promoção da saúde e da consciência alimentar. Objetivo: 
Identificar, a partir da literatura, a eficácia da atenção plena e do aconselhamento 
nutricional na promoção do comportamento alimentar. Método: Trata-se de uma revisão 
integrativa, realizada entre os meses de agosto e setembro de 2020, com buscas nas 
bases de dados BVS e PubMed. Foram utilizados os descritores: atenção plena, 
comportamento alimentar e adulto, em inglês, português e espanhol. Resultados: 7 
artigos compuseram a amostra do estudo. Todos os estudos realizaram intervenções 
de atenção plena associada ao aconselhamento nutricional. Os resultados obtidos 
demonstram a eficácia dessa intervenção no comportamento e escolhas alimentares, 
na redução de peso em paciente obesos, contribui para melhoria da qualidade de vida 
e promover uma maior consciência alimentar. As intervenções obtiveram alta aceitação. 
Conclusão: A prática de atenção plena associada ao aconselhamento nutricional se 
mostrou eficaz para promoção da consciência alimentar e adoção de um 
comportamento alimentar mais saudável, trazendo inúmeros benefícios para a 
qualidade de vida daqueles que a praticam. 
 
 
Palavras-chave: Atenção plena. Comportamento Alimentar. Promoção da Saúde. 

TITLE: Mindfulness and nutritional counseling in promoting awareness of eating 

behavior: an integrative review 

Abstract 

 
Introduction: Interventions based on mindfulness are integrative care practices aimed at 
promoting health and food awareness. Objective: To identify, from the literature, the 
effectiveness of mindfulness and nutritional counseling in promoting eating behavior. 
Method: This is an integrative review, carried out between August and September 2020, 
with searches in the BVS and Pubmed databases. The following descriptors were used: 
mindfulness, eating behavior and adult, in English, Portuguese and Spanish. Results: 7 
articles composed the study sample. All studies performed interventions of mindfulness 
associated with nutritional counseling. The results obtained demonstrate the 
effectiveness of this intervention in the behavior and dietary choices, in reducing weight 
in obese patients, contributes to improve the quality of life and promote greater food 
awareness. The interventions obtained high acceptance. Conclusion: The practice of 
mindfulness associated with nutritional counseling proved effective to promote food 
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awareness and adopt a healthier eating behavior, bringing numerous benefits to the 
quality of life of those who practice it. 
 
 
Keywords: Mindfulness. Feeding Behavior. Health Promotion. 

Introdução 

A atenção plena é uma prática e uma forma de consciência que tem sido utilizada como 
base para intervenções no cuidado e promoção da saúde (HIRAYAMA et al., 2014). 
Intervenções baseadas na atenção plena são consideradas práticas integrativas de 
cuidado e trazem inúmeros benefícios para o indivíduo que a pratica, podendo ser 
ensinada e aprendida por qualquer pessoa, sem trazer efeitos adversos à saúde 
(LUCAS et al., 2017). 
Essas intervenções, quando realizadas no âmbito da alimentação e nutrição, podem ser 
eficazes na redução da compulsão alimentar, do comer emocional, das preocupações 
com a imagem corporal e mostraram resultados promissores para o controle de peso, 
estando associada a maior consciência alimentar (O’REILLY et al., 2014). 
A atenção plena ao comer busca estreitar a relação do indivíduo com o alimento, de 
forma que o alimento não seja um problema e leve a disfunções no comportamento 
alimentar como o comer emocional e excessivo. Busca-se então, a consciência 
alimentar, que consiste em fazer escolhas alimentares de forma consciente, com maior 
atenção, compreendendo os aspectos psicológicos que interferem na alimentação e no 
ato de se alimentar, contribuindo para uma alimentação e comportamento alimentar 
mais saudável (WARREN; SMITH; ASHWELL, 2017). 
Essa prática vem como uma alternativa para os tratamentos de primeira linha para 
intervenções no estilo de vida, sendo associada a uma maior autoeficácia em relação a 
dieta, perda de peso e, até mesmo, prática de atividade física (MASON et al., 2016a). 
As intervenções tradicionais, principalmente quanto a perda de peso, leva a 
exacerbação de fatores psicológicos, podendo levar a uma alimentação excessiva e por 
recompensa. Além disso, o ambiente alimentar moderno é um desafio por si só, 
estimulando o comer excessivo devido ao comer de forma inconsciente, de forma 
automática (MASON et al., 2016b). 
Levando em consideração a necessidade de mudanças na forma de promover um 
comportamento alimentar saudável através da utilização de práticas integrativas de 
cuidado, em decorrência do modo de vida contemporâneo e da forma automática como 
as pessoas se alimentam, buscou-se identificar, a partir da literatura, a eficácia da 
atenção plena e do aconselhamento nutricional na promoção do comportamento 
alimentar. 
 
Metodologia 

 
O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, método de pesquisa que permite 
a síntese e avaliação crítica de estudos de diferentes abordagens metodológicas, 
possibilitando a criação de um panorama consistente para compreensão de conceitos, 
teorias e problemas de saúde, fundamentadas em evidências científicas e que 
contribuem para a prática clínica (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 
Esta revisão objetivou responder à seguinte questão: a atenção plena e o 
aconselhamento nutricional são eficazes na promoção da consciência do 
comportamento alimentar em pessoas adultas? 
A determinação da pergunta norteadora constitui a primeira fase da revisão, sendo 
continuada pelas subsequentes etapas: definição das bases de dados, descritores e 
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critérios e inclusão e exclusão; coleta de dados; avaliação dos títulos dos artigos 
selecionados; análise dos resumos; e avaliação e análise crítica dos artigos na íntegra. 
A seleção dos estudos foi realizada entre os meses de agosto e setembro de 2020, nas 
seguintes bases de dados eletrônicas: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e U.S. 
National Library of Medicine (PubMed). 
Os descritores utilizados foram consultados nos Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS), sendo selecionados: atenção plena (mindfulness - inglês, atención plena - 
espanhol), comportamento alimentar (feeding behavior - inglês, conducta alimentaria – 
espanhol), adulto (adult – inglês, adulto – espanhol). Foram definidas as seguintes 
combinações: [(atenção plena) AND (comportamento alimentar) AND (adulto)], 
[(mindfulness) AND (feeding behavior) AND (adult)] e [(atención plena) AND (conducta 
alimentaria) AND (adulto)]. 
Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: estudos publicados de janeiro 
de 2016 a agosto de 2020, nos idiomas português, inglês e espanhol, disponíveis online 
na íntegra, independente do delineamento e do número de indivíduos estudados, e que 
abordassem plena ou parcialmente o conteúdo. Foram excluídos estudos que 
abordassem outros ciclos da vida, notícias, cartas de apresentação, editoriais e 
comentários. 
As buscas na BVS (n=53) e PubMed (n=29) resultaram em 82 publicações. Após leitura 
do título, 52 delas foram pré-selecionadas para leitura exploratória dos resumos. Depois 
da leitura dos resumos, 23 artigos foram retirados, restando 29 artigos, dos quais 5 
foram retirados por duplicação e 7 por não estarem disponíveis integralmente. Com isso, 
foram selecionados 17 artigos para análise completa. Após a leitura na íntegra, 10 
artigos foram excluídos por não responderem à questão norteadora. Com isso, 7 artigos 
compuseram a amostra final desta revisão (Figura 1). 
Foram definidas as informações a serem extraídas dos estudos, de forma a sintetizar e 
organizar os dados. A extração dos dados foi realizada com os seguintes itens: autores, 
ano de publicação, país, detalhamento metodológico: delineamento do estudo, tamanho 
e perfil da amostra, intervenção e desfecho. 
 
Resultados e Discussões 

 
O universo do estudo foi constituído por 82 artigos pertinentes à temática investigada, 
dos quais 7 compuseram a amostra por atenderem aos critérios de inclusão e 
responderem à questão norteadora. A maioria das publicações datam do ano de 2016 
(57,1%, n=4). Quanto ao desenho dos estudos, maior parte são ensaios clínicos (57,1%, 
n=4), seguido de estudos quase-experimentais (28,6%, n=2) e observacional (14,3%, 
n=1). 
Quanto ao tamanho amostral, os estudos mostraram variação entre eles, podendo 
dividi-los em amostras com menos de 20 participantes (CHACKO et al., 2016; LUCAS 
et al., 2017), com até 100 participantes (GIDUGU; JACOBS, 2019; HANSON et al., 
2019; PALMEIRA; PINTO-GOUVEIA; CUNHA, 2017) e acima de 100 participantes 
(HANSON et al., 2019; MASON et al., 2016a, 2016b). 
Considerando as características das amostras estudadas, quatro artigos envolveram 
apenas indivíduos obesos, sendo que dois deles foram realizados nos Estados Unidos 
utilizando a mesma amostra, o que distingue os dois artigos é a realização da avaliação 
dos participantes em momentos distintos (MASON et al., 2016a, 2016b), um realizado 
com pacientes de um serviço de controle de peso de um hospital universitário no Reino 
Unido (HANSON et al., 2019) e um realizado apenas com indivíduos do sexo feminino 
em Portugal (PALMEIRA; PINTO-GOUVEIA; CUNHA, 2017). Com uma caracterização 
da amostra mais específica, um estudo envolveu apenas pacientes bariátricos 
(CHACKO et al., 2016), outro mulheres com câncer de endométrio e sobrepeso (LUCAS 
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et al., 2017) e um com pacientes com doença mental grave (GIDUGU; JACOBS, 2019) 
(Quadro 1). 
Em relação ao objetivo dos estudos analisados, todos os estudos buscaram avaliar os 
resultados de uma intervenção com base na atenção plena (mindfulness) na consciência 
e comportamento alimentar utilizando-se de aconselhamento nutricional e/ou práticas 
de comer com atenção plena (mindful eating). Apenas um estudo (GIDUGU; JACOBS, 
2019) não avaliou a perda de peso nos participantes após a intervenção. Embora todas 
as intervenções tenham como base o mindfulness, as técnicas utilizadas para aplicação 
dessa prática variaram entre eles. Dos oito estudos analisados, seis deles utilizaram 
uma intervenção baseada no atenção plena (CHACKO et al., 2016; HANSON et al., 
2019; LUCAS et al., 2017; MASON et al., 2016a, 2016b), um utilizou um programa de 
mindful eating (GIDUGU; JACOBS, 2019) e um utilizou a técnica Kg-free (PALMEIRA; 
PINTO-GOUVEIA; CUNHA, 2017). 
A atenção plena é compreendida como o direcionamento da consciência, de forma 
proposital, para o momento presente sem julgamentos. Essa prática pode ser aplicada 
a diferentes cenários clínicos, com benefícios para o funcionamento mental e físico do 
organismo (HANSON et al., 2019). Dessa forma foi observado, a partir da análise dos 
estudos, como essa prática pode influenciar o comportamento alimentar quando 
associada ao aconselhamento nutricional. 
A atenção plena é uma estratégia muito utilizada na mudança de comportamento e 
padrões alimentares, com foco numa alimentação mais consciente. Estudo realizado 
por Mason et al. (2016a) identificou uma maior consciência alimentar no grupo que 
recebeu a intervenção baseada em atenção plena quando comparado ao grupo controle 
(p=0,036). Quando analisado a ingestão de doces, não encontraram diferença entre os 
grupos do início até 6 meses após a intervenção (p=0,54), mas os mesmos diferiram no 
período entre os 6 e os 12 meses (p=0,035), com aumento da ingestão de doces pelo 
grupo controle em comparação ao grupo intervenção. 
Já Hanson et al. (2019), ao buscarem demostrar a eficácia clínica do atenção plena em 
pessoas com obesidade, encontraram uma melhora significativa no padrão alimentar 
autorrelatado (p=0,009), principalmente pela diminuição do consumo de fast food 
(p=0,031) no grupo intervenção. 
Diferentemente desses resultados, Lucas et al. (2017), ao testaram a viabilidade de uma 
intervenção de aconselhamento nutricional baseada em atenção plena em pacientes 
com câncer de endométrio com sobrepeso e obesidade, observaram que, no início do 
estudo, 88% das mulheres estavam fazendo escolhas ruins, porém não houve 
mudanças estatisticamente significativas na qualidade da dieta das participantes após 
a intervenção. 
Em seu estudo, Gidugu e Jacobs (2019) desenvolveram um curso que associou a 
alimentação consciente com a educação nutricional voltado para indivíduos com doença 
mental grave. Com isso, eles observaram que os participantes desenvolveram uma 
maior consciência alimentar, estavam menos distraídos, reduziram o comer emocional 
e excessivo, porém foram mais afetados pelos fatores externos. Esse estudo trabalhou 
a atenção plena de uma forma diferente dos demais, com maior foco na alimentação. 
Os resultados obtidos por ele mostram como a alimentação está intimamente associada 
a aspectos psicológicos, e que a alimentação consciente não se limita ao alimento, mas 
também as percepções e significados que os indivíduos atribuem a ele. 
Os achados destes estudos enfatizam os efeitos benéficos da prática da atenção plena 
na consciência alimentar, pela maior atenção dada ao processo alimentar, desde o 
planejamento e escolhas do alimento ao seu consumo. Com isso, essa prática pode 
contribuir para escolhas mais saudáveis, atenção ao comer, levando a diminuição do 
comer emocional e excessivo. 
Por essa razão, a atenção plena também é muito utilizada em pacientes com sobrepeso 
e obesidade por contribuir para perda de peso através das mudanças no comportamento 
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alimentar. Corroborando essa afirmativa, Hanson et al. (2019) observaram que a 
melhora no padrão alimentar levou a perda de peso, que no grupo que recebeu 
intervenção baseada em atenção plena foi significativamente maior do que o grupo 
controle (p=0,036). Essa redução de peso não foi pontual, a redução do início da 
intervenção e após 6 meses também foi estatisticamente significativa (p=0,002). 
Já em estudo realizado por Lucas et al. (2017) não foram encontradas mudanças 
significativas na composição corporal após a intervenção, mas as mulheres perderam, 
em média, 0,6% de gordura corporal e cerca de 1 kg ao longo da intervenção. Isso 
mostra que, apesar de não apresentar resultados significantes a curto prazo, os 
benefícios dessa prática podem ser vistos a longo prazo, com a prática contínua da 
atenção plena e da alimentação consciente, contribuindo para melhoria da qualidade de 
vida. 
Chacko et al. (2016) realizaram uma intervenção baseada em atenção plena com 
indivíduos que realizaram cirurgia bariátrica para prevenção da recuperação do peso e 
manutenção do peso a longo prazo. Não foi observada diferença significativa entre os 
grupos quanto a mudança no peso em 12 semanas e 6 meses, embora as tendências 
sugerissem um aumento de peso no grupo intervenção, porém foi encontrada diferença 
estatisticamente significativa quanto a diminuição do comer emocional após a 
intervenção de atenção plena em 6 meses (p=0,03). 
Quanto ao comer emocional, outro estudo realizado por Mason et al. (2016b) avaliou a 
influência da atenção plena na alimentação motivada por recompensa. Foi observado 
que o grupo intervenção apresentou níveis mais baixos de alimentação motivada por 
recompensa quando comparado ao grupo controle e que o menor nível de alimentação 
motivada por recompensas nos 6 meses foi associado a perda de peso nos 12 meses 
(p=0,001), mas não foi associado a perda de peso em 18 meses (p=0,296). Apesar 
disso, foi possível observar que a intervenção baseada em atenção plena combinada 
ao aconselhamento nutricional e prática de exercícios físicos pode contribuir para 
redução da alimentação motivada por recompensa entre adultos com obesidade, 
associadas a redução longitudinal no peso. 
Diferentemente dos demais estudos, Palmeira, Pinto-Gouveia e Cunha (2017) utilizaram 
no seu estudo o Kg-free, uma intervenção que busca promover a qualidade de vida e 
reduzir o auto estigma do peso e comportamentos alimentares pouco saudáveis (comer 
emocional e descontrolado) e promover a qualidade de vida. O grupo que recebeu a 
intervenção apresentou redução significativa no auto estigma do peso (p=0,001), do 
comer emocional (p=0,011) e descontrolado (p=0,003) e aumento da qualidade de vida 
(p=0,024) quando comparado ao grupo controle. Não foi encontrada diferença 
significativa quanto ao IMC, circunferência da cintura e colesterol entre os grupos, 
embora os participantes do grupo intervenção perderam mais peso do que os do grupo 
controle. 
O modelo tradicional utilizado para perda de peso, através de dietas restritivas, tem se 
mostrado uma prática não tão eficaz pela elevada possibilidade de reganho de peso 
(KORTCHMAR et al., 2018), enquanto a alimentação consciente promove a perda de 
peso ao mesmo tempo em que trabalha o psicológico do indivíduo, pela autoaceitação 
e atitudes de não julgamento (PALMEIRA; PINTO-GOUVEIA; CUNHA, 2017). 
Os achados de Mason et al. (2016a) trazem que uma maior consciência alimentar pode 
contribuir para redução da glicemia de jejum, assim como a redução do IMC também 
pode contribuir para essa redução, que pode estar associada a um padrão alimentar 
mais saudável. 
Em pessoas com doenças mentais graves, a prática de atenção plena associada a 
alimentação pode ajudar os indivíduos a desenvolverem maior consciência dos fatores 
internos e externos que influenciam a alimentação levando a efeitos benéficos nos 
padrões alimentares e manutenção do peso adequado (GIDUGU; JACOBS, 2019). 
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Essa prática também traz efeitos benéficos para o gerenciamento da obesidade, além 
da melhora no comportamento alimentar (HANSON et al., 2019), nos resultados e 
processos psicológicos relacionados à saúde e alimentação como o auto estigma do 
peso, levando a uma melhor qualidade de vida em mulheres com sobrepeso e 
obesidade (PALMEIRA; PINTO-GOUVEIA; CUNHA, 2017) 
É sugerido que a prática de exercícios voltados para alimentação consciente pode ser 
utilizada quando se deseja reduzir a ingestão de doces e manter níveis adequados de 
glicemia a longo prazo em adultos obesos, porém é necessário associar essas práticas 
a uma alimentação adequada e prática de exercícios físicos (MASON et al., 2016a). 
Alguns dos estudos fizeram uma análise qualitativa, de forma a compreender o resultado 
das intervenções pela visão dos participantes além dos números e todos os estudos 
tiveram feedbacks positivos e revelaram uma alta aceitabilidade das intervenções 
baseadas em atenção plena. 
Chacko et al. (2016) realizaram entrevistas semiestruturadas com os participantes, que 
relataram melhorias no comportamento alimentar através de escolhas alimentares mais 
saudáveis, moderação da quantidade de alimento consumido e planejamento alimentar. 
Também foi relatado uma maior consciência do comportamento alimentar, do corpo e 
dos fatores ambientais, e um maior autocuidado. Embora a intervenção não tenha sido 
eficaz na redução do peso nos pacientes bariátricos, foi eficaz na redução do comer 
emocional e levou a resultados benéficos para saúde mental dos participantes, sendo 
alta a aceitação dos participantes. 
No estudo realizado com pessoas com doenças mentais, foram relatadas práticas 
alimentares mais saudáveis, com perda de peso e redução de refluxo gastroesofágico, 
associado ao excesso de peso, alimentação excessiva e medicamentos psicotrópicos 
(GIDUGU; JACOBS, 2019). Em estudo com pacientes com obesidade, os participantes 
relataram melhora na autocompaixão, na autoestima, no autorrespeito e na 
autovalorização, além da melhora da relação com a alimentação, planejamento 
alimentar e maior confiança no autogerenciamento da perda de peso (HANSON et al., 
2019). 
 
Conclusão 

 
A prática de atenção plena associado ao aconselhamento nutricional se mostrou eficaz 
para promoção da consciência alimentar, contribuindo para redução do comer 
emocional e excessivo, adoção de padrões alimentares mais saudáveis, perda de peso, 
diminuição do auto estigma do peso, estimula o autorrespeito, a autocompaixão, 
contribui para autonomia do indivíduo frente ao processo de cuidado, além de trazer 
melhorias para qualidade de vida. 
Os benefícios dessa prática são inúmeros, e por contemplar diferentes dimensões da 
vida, esses benefícios vão além da alimentação e podem contribuir para outras 
dimensões, como para as relações interpessoais através das práticas em grupo, 
estimulando a socialização, entre outros. 
Pode-se observar também que essa prática foi utilizada em diferentes grupos, com 
diferentes necessidades, como pacientes oncológicos, diabéticos, psiquiátricos, mas 
que trouxe benefício para todos, e teve uma alta aceitação pelos participantes. Isso 
mostra a versatilidade dessa prática, que pode ser adequada para utilização em 
diferentes contextos e para diferentes públicos. Além disso, é uma prática de baixo custo 
e que traz resultados positivos para aqueles que a praticam, além de não apresentar 
efeitos adversos. 
A atenção plena ainda é uma prática pouco conhecida, mas que está ganhando 
destaque na área científica. Mais estudos devem ser realizados utilizando essa prática 
em diferentes contextos. Com isso, sugere-se a realização de estudos que apliquem 
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essa prática associada ao aconselhamento nutricional nos serviços de saúde, 
principalmente na atenção primária, e, tendo em vista que a obesidade é um problema 
de saúde pública que pode levar a multimorbidade, essas ações podem ter como foco 
pessoas com sobrepeso e obesidade, explorando os resultados dessa prática nos 
diferentes ciclos de vida, como em crianças, gestantes e idosos, por ser uma forma de 
contribuir para perda de peso, mudanças no estilo de vida e no comportamento 
alimentar desses indivíduos. 
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Figura 1 - Percurso metodológico de seleção dos artigos para revisão. 
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Quadro 1. Características dos artigos analisados. 
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO ALIMENTAR E DIETÉTICO DE SÓDIO E A 

INGESTÃO DE ENERGIA E MACRONUTRIENTES EM PACIENTES PORTADORES 

DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Resumo 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome caracterizada como problema de saúde 
pública por sua alta mortalidade, múltiplas comorbidades associadas e regime 
terapêutico complexo (ROHDE et al., 2018). Na ausência de recomendações 
nutricionais específicas, orientações preconizam restrição de sódio e fluidos (COLIN-
RAMIREZ et al., 2016). O objetivo deste estudo foi avaliar o consumo de pacientes de 
IC e analisar se adesão a uma dieta restrita em sódio reduz também a ingestão energia 
e macronutrientes. Estudo transversal com 124 indivíduos (≥20 anos) de ambos os 
sexos, diagnosticados com IC e atendidos ambulatorialmente. Informações 
biodemográficas foram obtidas por questionário, clínicas em prontuário, e a avaliação 
dietética por recordatório de 24h, com dados analisados pelo software Virtual Nutri Plus 
2.0®. Indivíduos foram divididos em ingestão de sódio > ou <2g/dia. A análise estatística 
foi realizada pelo software SPSS. A média de idade em anos foi de 56 (14), com 
predominância do sexo masculino (n=82). A pressão diastólica apresentou diferença 
entre grupos (p=0,027), assim como o consumo de calorias e macronutrientes (p<0,01), 
destacando a adequação de carboidratos e baixo consumo de proteínas e lipídeos, 
principalmente nos indivíduos com ingestão de sódio <2g/dia. Conclui-se que há 
potencial associação entre a restrição de sódio e inadequação de consumo, sendo 
necessária a educação alimentar e nutricional para desenvolvimento da autonomia e 
melhor adesão ao tratamento. 
 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Consumo alimentar. Sódio. 

TITLE: RELATIONSHIP BETWEEN FOOD AND DIETETIC SODIUM CONSUMPTION 

AND ENERGY AND MACRONUTRIENT INTAKE IN PATIENTS WITH HEART 

FAILURE 

Abstract 

 
The heart failure (HF) is a syndrome characterized as a public health problem due to its 
high mortality levels, multiple comorbidities associated and complex therapeutic regime. 
In the absense of specific nutritional advices, orientations prioritize sodium and fluid 
restriction. The goal of this study was to evalluate the consumption of HF patients and 
analyse if the accesion of a sodium restricted diet also reduces the intake of energy and 
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macronutrients. Cros-sectional study with 124 individuals (≥20 years old) from both 
sexes, diagnosed with HF and treated on an outpatient basis. Biodemographic 
informations were provided by questionnaire, medical records and dietary assessment 
by 24 hours recall, with data annalysed through the Virtual Nutri Plus 2.0 software. 
Individuals were divided in groups by sodium ingestion > or <2g per day. The statitic 
analysis was realized by SPSS software. The average age in years was 56 (14), with 
predominance of the male gender (n=82). The diastolic pression showed difference 
between the groups (p=0,027), just like the consumption of callories and macronutrients 
(p<0,01), highlighting the adequacy of carbohydrates and low consumption of proteins 
and lipids, specially in individuals with sodium consumption <2 per day. Therefore, there 
is a potential association between sodium restriction and consumption inadequacy, 
being food and nutritional education both necessary for the authonomy development and 
better accesion to treatment. 
 
 
Keywords: Heart failure. Food consumption. Sodium. 

Introdução 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa de caráter sistêmico que 
pode ser definida como uma incapacidade do coração em manter de maneira satisfatória 
o suprimento de sangue e oxigênio para os tecidos periféricos. Caracterizada por alta 
mortalidade, múltiplas comorbidades associadas e por possuir um regime terapêutico 
complexo, a IC acomete cerca de 23 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo 
considerada um problema de saúde pública (PONIKOWSKI et al., 2016; ROHDE et al., 
2018). 
Essa anormalidade de natureza estrutural e/ou funcional resulta na redução do débito 
cardíaco e/ou em elevadas pressões de enchimento em repouso ou mediante ao 
esforço, induzindo mecanismos fisiopatológicos na tentativa de suprir as necessidades 
metabólicas tissulares. O remodelamento cardíaco envolve estresse oxidativo, a 
inflamação persistente e produção de quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias em 
resposta ao sistema nervoso simpático e ativação do sistema renina-angiotensina 
aldosterona, além de desequilíbrio metabólico (TANAI; FRANTZ, 2016). 
Geralmente a IC é acompanhada por sinais e sintomas típicos, como edema periférico, 
crepitações pulmonares, pressão venosa jugular elevada, dispneia e fadiga. Embora a 
etiologia por isquemia e formação de placas ateroscleróticas seja a mais recorrente, a 
hipertensão arterial é considerada a principal causa de etiologia não isquêmica, sendo 
também um fator de risco para outras comorbidades (YANCY et al., 2013). 
Fatores intrínsecos e extrínsecos frequentemente interferem no estado nutricional e 
qualidade de vida dos pacientes com IC, alterando parâmetros bioquímicos, composição 
corporal, capacidade funcional e contribuindo para um pior prognóstico da doença. 
Problemas como má absorção de nutrientes, interações medicamentosas, alterações 
no olfato, paladar, saciedade precoce e anorexia, juntamente com as restrições 
alimentares, dificultam ainda mais a garantia de macro e micronutrientes essenciais à 
saúde, sendo um problema comumente encontrado e reforçando a relevância de 
estudos capazes de monitorar indicadores dietéticos nesta população (ARCAND et al., 
2009; SCIATTI et al., 2016; WAWRZEŃCZYK et al., 2019). 
Embora na literatura atual não existam recomendações nutricionais para pacientes com 
IC, as diretrizes abordam orientações gerais para prevenção e manejo da doença, como 
o controle do peso corporal, redução do consumo de gorduras, aumento do consumo 
de fibras, interrupção da ingestão de álcool e, uma ênfase na restrição diária de fluidos 
e sódio devido aos seus impactos associado muitas vezes associado a uma baixa 
adesão terapêutica, devido a redução da palatabilidade dos alimentos (COLIN-
RAMIREZ et al., 2016; ROHDE et al., 2018). 
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Um estudo transversal demonstrou que pacientes com IC possuem uma tendência a ter 
ingestão insuficiente de macro e micronutrientes (D’ALMEIDA et al., 2015). Estudos 
demonstram ainda que uma dieta rica em proteínas e com quantidade e composição de 
outros macronutrientes adequadas podem apresentar um impacto positivo no estado 
nutricional e metabólico em pacientes com IC (AQUILANI et al., 2003; RIBEIRO et al., 
2014). Um estudo pequeno desenvolvido em Toronto, avaliou o consumo alimentar, 
através de registros alimentares, durante uma semana de pacientes com insuficiência 
cardíaca submetidos a uma restrição de sódio de <2g/dia. Os resultados deste estudo 
demonstraram uma redução na ingestão calórica, carboidratos, cálcio, tiamina e folato 
(JEFFERSON et al., 2015).  
Considerando que existem poucos estudos que observem essa associação, este 
trabalho tem como objetivo avaliar o consumo alimentar e dietético de pacientes 
portadores de IC e analisar se adesão a uma dieta restrita em sódio resulta também na 
redução da ingestão alimentar de energia e macronutrientes. 
 
Metodologia 

 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO, ASPECTOS ÉTICOS E POPULAÇÃO 
O estudo é caracterizado como do tipo descritivo transversal e foi realizado no Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) – UFRN/Natal, hospital terciário de referência para 
o tratamento de adultos e idosos no Estado do Rio Grande do Norte. O projeto aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL, conforme determinado pelo Conselho 
Nacional de Saúde - Resolução nº 466/2012 (CAAE 59827516.2.0000.5292). Os 
critérios de inclusão corresponderam a indivíduos adultos e idosos de ambos os sexos, 
com diagnóstico de insuficiência cardíaca determinado pela equipe médica, seguindo 
as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e critérios de 
Framingham e o sistema de pontos de Boston, com confirmação diagnóstica pelo 
ecodopplercardiograma (BOCCHI et al, 2009). O atendimento e acompanhamento 
desses pacientes ocorreu no Ambulatório Interprofissional de Insuficiência Cardíaca 
(AMIIC) – HUOL. Os critérios de exclusão considerados foram indivíduos com déficit 
cognitivo, em uso de terapia nutricional enteral e/ou parenteral, pacientes submetidos 
anteriormente à cirurgia bariátrica, portadores de doença renal crônica em diálise, em 
uso de quimioterápicos e gestantes. 
O estudo foi realizado em três momentos distintos. O primeiro incluiu o recrutamento e 
seleção dos participantes através de uma amostragem não-probabilística que obedeceu 
ao fluxo normal de atendimento do ambulatório, considerando os pacientes atendidos 
no período correspondente de abril de 2017 a março de 2020. Os pacientes elegíveis 
após esclarecimento dos objetivos do estudo e aceitação em participar da pesquisa, 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Posteriormente, 
responderam a um questionário com informações biodemográficas e ao primeiro R24h. 
Ao final da consulta com a equipe médica, foram obtidas informações clínicas do 
prontuário eletrônico referentes aos valores de pressão sistólica e diastólica e 
comorbidades associadas à IC. Após o intervalo entre 30 e 45 dias houve a aplicação 
do segundo R24h e realizada a avaliação antropométrica. Novamente após o intervalo 
entre 30 e 45 dias houve o terceiro momento, com a aplicação do terceiro R24h de 
maneira presencial, no retorno da consulta, ou por ligação. A Figura 1 esquematiza as 
etapas do estudo. 
3.2 DESENHO DO ESTUDO 
Os pacientes selecionados foram divididos em dois grupos de análise: (1) ingestão de 
de sódio <2g/dia; (2) ingestão de sódio >2g/dia. Posteriormente, para cada grupo foram 
determinados o consumo habitual de energia e macronutrientes e observadas suas 
relações com o consumo de sódio da dieta. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2896 

 

3.3 AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR E DIETÉTICO 
O consumo alimentar e dietético foi avaliado por meio R24h, utilizando o método passo 
a passo, adaptado de Thompson e Byers (1994), repetido em pelo menos dois 
momentos distintos com intervalo de 30-45 dias entre cada avaliação. Para a 
padronização da coleta de dados foi realizado treinamento com os entrevistadores, com 
o emprego de formulário padrão para a aplicação do R24h e manual explicativo para o 
seu preenchimento. Para auxiliar na estimativa das porções foi utilizado registro 
fotográfico de alimentos e porções e antes de serem digitadas, passaram por uma etapa 
de conferência das informações. As medidas caseiras consumidas foram convertidas 
em medidas de peso e volume, utilizando instrumentos previamente estabelecidos ou 
consulta em material didático. A padronização dos dados e estimativa per capita das 
preparações relatadas foram obtidas através de consulta na literatura e adaptações de 
fichas técnicas de preparação (TOMITA, 2002; ARAÚJO; GUERRA, 2010). Os 
recordatórios foram convertidos em valores de energia e nutrientes com o auxílio do 
software Virtual Nutri Plus 2.0. O ambiente virtual do programa foi utilizado e foram 
considerando os dados de composição química dos alimentos da Tabela Brasileira de 
Composição de Alimentos, e da tabela norte-americana desenvolvida pelo 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para análise da composição 
nutricional. 
As necessidades de energia e macronutrientes foram calculadas individualmente, e a 
avaliação da adequação da ingestão de energia e proteínas foi realizada considerando 
as recomendações propostas por Aquilani et al (2003). Enquanto para as gorduras 
totais, saturados, poli e monoinsaturados e carboidratos foram consideradas as 
recomendações propostas na atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e 
Prevenção da Aterosclerose (2017), conforme representados na tabela 1. 
3.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
Na análise descritiva das variáveis contínuas, foi realizado média±desvio-padrão, ou 
mediana (intervalo interquartil) quando apropriado. Um banco de dados em planilha 
Excel foi construído a partir dos dados exportados do software Virtual Nutri Plus 2.0®, 
relativos à ingestão de sódio. Em seguida, foi realizada uma análise descritiva (média e 
desvio padrão) das as variáveis dietéticas, sendo verificada a normalidade pelo teste 
Kolmogorov-Smirnov Z para cada variável. 
A comparação de amostras independentes das variáveis quantitativas foi realizada 
utilizando o teste paramétrico “t de Student” e teste não-paramétrico “Mann-Whitney” 
para os dados com distribuição normal e não normal, respectivamente. A comparação 
de frequências das variáveis categóricas foi realizada através da aplicação do teste de 
associação de “Qui-quadrado de Pearson”. Os valores de p apresentaram significância 
estatística quando <0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
As características gerais da população estão apresentadas na Tabela 2, considerando 
os grupos de indivíduos com ingestão de sódio menor que dois gramas/dia (n=86) e 
ingestão de sódio maior que dois gramas/dia (n=38). Observou-se uma predominância 
do sexo masculino em ambos os grupos. A média de idade foi de 56 anos em ambos os 
grupos. Mais de a metade da população do estudo possuía um índice de massa corporal 
acima do adequado, indicando excesso de peso e presença de hipertensão arterial 
sistêmica, com a maior frequência também no grupo de ingestão de sódio <2g/dia 
quando comparado ao grupo de ingestão de sódio >2g/dia, embora sem diferença 
estatística significativa. Houve diferença significativa estatisticamente nos valores de 
pressão arterial diastólica entre os grupos (p=0,027). 
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Estudos apontam que pacientes com índice de massa corporal (IMC) abaixo de 20kg/m² 
apresentam quadro de caquexia, sendo responsável pelas maiores taxas de 
mortalidade nos pacientes com IC. O fenômeno conhecido como paradoxo da 
obesidade é um achado comum nesses pacientes, em que um índice de massa corporal 
entre 30 e 35 kg/m² está associado de paradoxalmente a uma menor mortalidade e 
taxas de hospitalização quando comparado a IMC considerados normais (entre 20 e 25 
kg/m²). Apesar disso, caso o IMC seja superior 40kg/m², indicando obesidade grave, há 
o aumento do risco de mortalidade, sendo necessária uma redução de peso por meio 
de estratégias preconizadas em diretrizes internacionais (ROHDE et al., 2018). 
A caracterização população do nosso estudo se assemelhou ao que é descrito na 
literatura, indicando que com o aumento das décadas de vida há também o aumento da 
prevalência da IC, que associadas a comorbidades e doenças negligenciadas como 
obesidade e hipertensão arterial sistêmica, tornam-se fatores de risco e agravamento 
da síndrome. Além disso, a hipertensão é considerada a principal causa de etiologia não 
isquêmica da IC (DE ALBUQUERQUE et al., 2015; KRUM; ABRAHAM, 2009; ROGER, 
2013). Pacientes com IC possuem alterações no sistema natriurético e níveis 
inadequados de vasopressina, além de perfusão renal diminuída, ativando mecanismos 
compensatórios no organismo como o sistema nervoso simpático e sistema renina-
angiotensina-aldosterona (RAAS) e levando a um ciclo vicioso de retenção de líquidos 
e de sódio, causando hipervolemia, descompensação e risco de hospitalização (TANAI; 
FRANTZ, 2016). 
A escassez de recomendações nutricionais para pacientes com IC em documentos 
oficiais decorre das lacunas da literatura sobre estudos que demonstrem os efeitos dos 
macros e micronutrientes, bem como dos padrões dietéticos na progressão e no 
tratamento da doença, fragilizando o prognóstico e inviabilizando terapias dietéticas 
eficazes. Com isso, nos últimos anos houve um aumento no interesse em um manejo 
nutricional que não se concentrasse apenas na restrição de sódio e líquidos, visto que 
o estado nutricional desses pacientes já comprometido devido as alterações 
fisiopatológicas da doença quando associadas a restrição de sódio, podem interferir na 
ingestão de calorias totais e/ou macro e micronutrientes, causando um maior risco de 
desnutrição (ZHENG et al., 2019). 
Os dados da relação entre o consumo de sódio e ingestão dietética de energia e 
macronutrientes dos pacientes com IC estão descritos na Tabela 3. A média de ingestão 
de sódio no grupo de IC >2g/dia foi de 2.500,17mg, enquanto no grupo <2g/dia foi de 
1.354,02mg, apresentando diferença significativa (p<0,01). O nível ideal de ingestão de 
sódio pela dieta de pacientes com IC ainda é um assunto controverso, não havendo um 
consenso sobre a ingestão máxima. Levando em consideração que a hipertensão 
arterial é um fator de risco e principal causa não isquêmica da IC, as recomendações 
nas diretrizes variam de 1.500 a 2.800mg de sódio/dia (KNIGHT; SAVAŞAN, 2018; 
ROHDE et al., 2018; SIMPLE, 2017). 
Evidências científicas demonstram que o aumento da ingestão de sódio está associado 
ao surgimento e/ou agravamento da hipertensão arterial, assim como aderir padrões 
dietéticos que promovam o consumo de frutas, vegetais e cerais e também incluam 
laticínios com baixo teor de gordura, aves, peixes, legumes, óleos vegetais, nozes e 
consumo moderado de álcool, junto com ingestão limitada de sal, carne vermelha e 
alimentos processados provocam uma diminuição do risco de eventos cardiovasculares, 
melhora dos sintomas e redução da mortalidade, inclusive em pacientes com IC (KHAN; 
JONES; BUTLER, 2020; ROHDE et al., 2018). 
A dieta do Mediterrâneo e a dieta Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) se 
encaixam nos padrões dietéticos descritos acima, e embora compartilhem algumas 
semelhanças como o consumo de frutas e vegetais e baixo consumo de carne vermelha 
e alimentos processados, a principal diferença entre elas está na porcentagem de 
energia derivada da gordura total, em que na dieta do Mediterrâneo é obtida 
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principalmente de azeite e nozes, enquanto a dieta DASH possui um baixo teor de 
gordura total (TSIOUFIS; CARDIOLOGY, 2018). Apesar disso, estudos clínicos 
sugerem que a restrição excessiva de sódio (<2.000mg) pode estar associada a efeitos 
deletérios nos pacientes com IC, promovendo uma exacerbada ativação neuro-
hormonal, maior número de hospitalização e maior mortalidade (ROHDE et al., 2018). 
As orientações nutricionais oferecidas para os pacientes do nosso estudo quanto a 
restrição de sódio são feitas de forma unânime e padronizada, determinando apenas 
uma redução a 2g de cloreto de sódio por dia (sal de adição). O conteúdo de sódio dos 
alimentos processados e ultraprocessados acaba sendo negligenciado, interferindo na 
quantidade que realmente é consumida por dia. Em nossos achados foi possível 
observar que o grupo de indivíduos que faz a restrição de sódio possui uma ingestão 
mediana muito abaixo de 2.000mg (1354,02 (934,08 – 1572,82), deixando de ser um 
fator protetor para se tornar um fator de risco para esses pacientes. 
Um estudo realizado com pacientes de IC no sul dos Estados Unidos utilizou registros 
alimentares para comparar a ingestão alimentar de energia, macro e micronutrientes 
com a adequação, dividindo os grupos de indivíduos em pessoas que aderem uma 
restrição de sódio de 2.000mg e aqueles que consomem mais do que essa quantidade. 
Os participantes que consumiram 2.000mg de sódio ou menos também consumiram 
significativamente menos calorias, menos proteínas, menos carboidratos e menos 
gorduras quando comparados ao grupo que não possuía restrição de sódio, de acordo 
com a recomendação (FREDIANI et al., 2013). Outro estudo realizado em Toronto, 
também com registros alimentares e com restrição de sódio a 2.000mg, observou que 
as alterações no padrão alimentar provocam alterações não intencionais na ingestão 
calórica, de carboidratos, cálcio, tiamina e folato (JEFFERSON et al., 2015). 
Ainda na Tabela 3, as variáveis de ingestão de energia, proteína, carboidrato, gordura 
total, gordura saturada, gordura monoinsaturada, gordura poli saturada e sódio, 
apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p<0,01). Com 
exceção do macronutriente carboidrato, as demais variáveis apresentaram uma 
frequência de consumo mais elevada no grupo com ingestão de sódio >2g/dia, bem 
como maior média de energia, quando comparada ao grupo com ingestão <2g/dia. No 
grupo com ingestão de sódio >2g/dia, a ingestão de proteínas também esteve dentro 
das recomendações. Em nossos achados um dado curioso foi a ingestão de 
carboidratos, que para ambos os grupos esteve dentro da faixa de recomendação. 
No grupo com ingestão de sódio <2g/dia, a baixa ingestão calórica se deu pela baixa 
ingestão de proteínas e gorduras, influenciada possivelmente pela própria restrição de 
alimentos, havendo um maior consumo de carboidratos, que podem estar associados 
também a qualidade da dieta e ao excesso de peso apresentado. O grupo com ingestão 
de sódio <2g/dia, embora tenha apresentado um valor dentro dos pontos de referência 
para gorduras saturadas, esteve no limite. No grupo com ingestão de sódio >2g/dia, as 
gorduras saturadas ultrapassaram o limite. As demais variáveis indicaram possível 
inadequação de consumo para os dois grupos, estando abaixo da recomendação. 
Aquilani e colaboradores observaram que a ingestão inadequada de calorias e proteína 
contribui para a perda de massa muscular, impactando negativamente na qualidade de 
vida dos pacientes com IC (AQUILANI et al., 2003). Evidências científicas mostram que 
uma dieta pobre em carboidratos refinados e açúcares e rica em ácidos graxos 
insaturados está associada a menor incidência de IC, eventos cardiovasculares e 
mortalidade (CARBONE et al., 2017). O estudo de ensaio clínico randomizado 
conhecido como PREDIMED (Prevenção primária de doenças cardiovasculares com 
dieta mediterrânea) observou que a suplementação com azeite de oliva extravirgem ou 
nozes, alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, reduziu a incidência de eventos 
cardiovasculares em população de IC com alto risco (TSIOUFIS; CARDIOLOGY, 2018). 
 
Conclusão 
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Os resultados do presente estudo sugerem que embora exista o acompanhamento 
nutricional dos pacientes com IC atendidos ambulatorialmente, o consumo alimentar se 
tornando um fator de risco e agravamento da doença. Pacientes com restrição de 
ingestão de sódio (<2g/dia) possuem menor ingestão de energia, proteínas e gorduras, 
bem como uma provável adequação da ingestão de carboidratos, enquanto pacientes 
sem restrição de ingestão de sódio (>2g/dia) possuem adequação de carboidratos e 
proteínas, enquanto calorias e os demais macronutrientes também indicam possível 
inadequação. 
Nesse sentido, ressalta-se a importância de protocolos clínicos e do monitoramento 
adequado desses pacientes, a fim de identificar precocemente alterações que interfiram 
no estado nutricional do indivíduo. A qualidade geral da dieta deve ser levada em 
consideração, e o nutricionista deve realizar um trabalho de educação alimentar e 
nutricional, visando orientar os pacientes para que eles possam desenvolver autonomia 
e fazer escolhas alimentares mais conscientes, refletindo em uma melhor adesão e 
melhores resultados por meio do tratamento não farmacológico. 
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Figura 1 - Representação esquemática das etapas do estudo 
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Tabela 1. Recomendações dietéticas propostas para pacientes com IC 
 

 
Tabela 2. Características gerais da população estudada com IC 
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Tabela 3. Relação entre o consumo de sódio e energia e macronutrientes nos pacientes 
com IC 
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TÍTULO: Correlação entre o desempenho no Teste do Degrau de Seis Minutos (TD6) e 

o duplo produto 

Resumo 

 
Introdução: O teste do degrau vem sendo utilizado para avaliação da capacidade física 
e funcional de indivíduos saudáveis desde a década de 20, sendo uma alternativa 
reprodutível para avaliar a tolerância ao exercício. As respostas ao exercício podem ser 
influenciadas por diversos fatores como gênero, idade, características genéticas e 
antropométricas, bem como o trabalho cardíaco. Objetivos: Comparar o desempenho 
no TD6 em indivíduos normais e correlacionar com o duplo produto. Métodos: Trata-se 
de um estudo transversal, com amostra de indivíduos saudáveis recrutados na cidade 
de Natal/RN, entre as faixas etárias de 18 a 79 anos. Os participantes realizaram em 
um único dia a avaliação antropométrica, espirometria e dois TD6 de cadência livre, com 
degrau de 20 cm e com intervalo de 30 minutos entre eles. Resultados: Foram 
selecionados 82 indivíduos saudáveis, em que destes, 45 indivíduos eram do sexo 
feminino e 37 do sexo masculino, de 18 a 79 anos, com idade média de 36,1 ± 15,7. Foi 
evidenciado um melhor desempenho, avaliado pela distância vertical, no TD6 e o DP 
(p<0,05), com valor de r=0,41. Conclusão: Este estudo mostrou que o TD6 é melhor 
desempenhado por menor esforço cardiovascular. 
 
 
Palavras-chave: Exercício. Saúde. Tolerância ao exercício. Teste de esforço. 

TITLE: Correlation between performance in the six-minute step test (6MST) and the 

double product 

Abstract 

 
Introduction: The step test has been used to assess the physical and functional capacity 
of healthy individuals since the 1920s, being a reproducible alternative to assess 
exercise tolerance. Responses to exercise can be influenced by several factors such as 
gender, age, genetic and anthropometric characteristics, as well as cardiac work. 
Objectives: To compare the performance in the TD6 in normal individuals and correlate 
with the double product. Methods: This is a cross-sectional study, with a sample of 
healthy individuals recruited in the city of Natal / RN, between the ages of 18 to 79 years. 
The participants underwent an anthropometric evaluation, spirometry and two TD6 of 
free cadence in a single day, with a 20 cm step and with an interval of 30 minutes 
between them. Results: 82 qualified individuals were selected, of which 45 were female 
and 37 male, 18 to 79 years old, with an average age of 36,1 ± 15,7. A better 
performance was evidenced, evaluated by the vertical distance, in the TD6 and DP (p 
<0.05), with a value of r = 0.41. Conclusion: This study revealed that the 6MST is better 
performed by less cardiovascular effort. 
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Keywords: Exercise. Health. Exercise tolerance. Stress test. 

Introdução 

  
A capacidade funcional relacionada ao exercício é definida como a habilidade física e 
mental para desempenhar atividades cotidianas sem limitações e manter uma vida 
independente e autônoma (ÁVILA-FUNES; GRAY-DONALD; PAYETTE, 2006). Quando 
relacionada à saúde, Pate (1988) define-a como a capacidade de realizar tarefas diárias 
com vigor e, demonstrar traços e características que estão associados com um baixo 
risco do desenvolvimento prematuro de doenças. 
Com o envelhecimento, sabe-se que essa condição diminui e que seu declínio está 
fortemente associada a doenças crônicas (GAULT et al., 2013; ROSA et al., 2003), que 
não necessariamente estão relacionadas a doença de base, e sim as alterações 
estruturais, funcionais e metabólicas dos sistemas respiratório, cardiovascular e 
musculoesquelético (ANNEGARN et al., 2012; JOYNER, 2004; WOUTERS, 2005). 
Assim, qualquer desequilíbrio nessa interação, seja ela por afecções acometidas em 
qualquer um destes sistemas, pode levar a diminuição da capacidade funcional do 
indivíduo, dificultando ou até mesmo impossibilitando o desempenho de atividades ou 
tarefas básicas da vida cotidiana (BELARDINELLI et al., 1999; BUFORD et al., 2014; 
SHEPHARD, 2009). 
A capacidade para o exercício físico é, portanto, um importante item da avaliação de 
indivíduos saudáveis (ALVES et. al., 2008; SILVA, et al., 2010), porque além de refletir 
a interação entre o indivíduo e o meio, na realização de tarefas ocupacionais, atividades 
de vida diária e de lazer, tem importância prognóstica, por possuir relação com a 
qualidade de vida (BROWN et al., 2008; COELHO et. al, 2003; NOGUEIRA et al., 2010; 
WANDERLEY et al., 2011) e a morbimortalidade (ROSTAGNO et al., 2003; DIET, 
NUTRITION AND THE PREVENTION OF CHRONIC DISEASES, 2003; NEDER E 
NERY, 2003; COTE et al., 2010; KOKKINOS et al., 2010; JONES et al., 2011). 
Sabendo que intervenções por meio do treinamento físico são capazes de aumentar o 
desempenho cardiorrespiratório e a capacidade funcional e que assim é possível reduzir 
os riscos e agravos de muitas doenças crônicas (CADORE; IZQUIERDO, 2015; 
PASANEN et al., 2017; Freitas et al., 2017; PIERCY et al., 2018), bem como retardar as 
alterações morfofuncionais que ocorrem como envelhecimento (Nóbrega ACL, Freitas 
EV, Oliveira MAB, Leitão MB, Lazzoli JK, Nahas RM, et al., 1995), os testes que avaliam 
a capacidade de exercício são frequentemente utilizados como ferramenta de avaliação 
de intervenções terapêuticas, e servem para direcionar a prescrição para um modelo 
individualizado de treinamento físico (Gardenghi G., 2012; Arena R, Sietsema KE.,2011; 
Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arq. Bras. Cardiol. 2003; CARVALHO et al., 2015) 
e trazer melhoras na tolerância a ele (DAVI, ARCURI, LABADESSA et. al, 2014). 
Neste contexto, o teste do degrau tem sido uma alternativa reprodutível para avaliar a 
tolerância ao exercício por ser de fácil aplicação, baixo custo e principalmente, 
considerado portátil, consistindo apenas em subir e descer o degrau por um tempo 
determinado (DAL CORSO et al., 2013; PESSOA et al., 2012) e tornando-se 
indispensável na prática clínica tanto em doentes quanto em saudáveis (ARCURI et al., 
2016; DA COSTA et al., 2017; DAL CORSO et al., 2007; MACHADO et al., 2007; 
MARRARA et al., 2012; PESSOA et al., 2014; PICHON et al., 2016; REYCHLER et al., 
2018; VILARÓ et al., 2008). 
Em adição, vem se mostrando mais eficiente na estimativa da tolerância ao exercício, 
uma vez que impõe uma exigência metabólica periférica maior, comparada a outros 
testes submáximos, como o TC6 (DAL CORSO et al., 2007; MARRARA et al.2012; 
PALANGE et al., 2000; SWINBURN et al.1989). 
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No entanto, pouco se conhece sobre a associação entre o teste do degrau de seis 
minutos e o trabalho cardíaco avaliado por meio do duplo produto. E para tanto, o 
objetivo do trabalho é estabelecer a correlação entre o desempenho no teste do degrau 
de seis minutos e o trabalho cardíaco avaliado pelo duplo produto. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo analítico, transversal, desenvolvido no Laboratório de Avaliação 
Cardiorrespiratória e Metabólica da Unidade de Reabilitação Cardíaca (CORE) do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), localizado no Município de Natal/Rio 
Grande do Norte. 
Foram convidados a participar do estudo adultos e idosos saudáveis de 18 a 79 anos 
de idade, de ambos os sexos, por meio de comunicações pessoais e divulgação pela 
internet e, por redes sociais. A participação foi voluntária e aqueles que aceitaram 
participar foram esclarecidos e orientados a respeito das avaliações e sobre o intuito do 
teste de capacidade funcional proposto, que só tiveram início após os participantes 
assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme a resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os participantes foram esclarecidos 
quanto a eventuais dúvidas. 
Este estudo foi parte de um estudo multicêntrico, transversal. O centro primário foi o 
Laboratório de Avaliação Cardiorrespiratória e Metabólica da Faculdade de Fisioterapia 
da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, e nos laboratórios de pesquisa dos 
centros parceiros do estudo, o qual este fez parte. O estudo mais amplo destinou-se a 
desenvolver uma equação de referência para o teste do degrau de seis minutos baseado 
em um estudo multicêntrico Brasileiro, apresentada ao Programa de Pós-graduação 
Mestrado em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico Funcional, da 
Universidade Federal de Juiz de Fora - MG, Brasil. 
Critérios de inclusão e exclusão 
Foram incluídos no estudo indivíduos adultos e idosos de ambos os sexos com idade 
entre 18 a 79 anos. Foram excluídos do estudo os voluntários participantes que 
apresentaram quaisquer alterações na prova de função pulmonar espirométrica, 
diagnóstico de doenças cardiorrespiratórias (exceto hipertensão controlada sem o uso 
de betabloqueador), doenças neuromusculares, reumáticas ou ortopédicas que 
comprometesse subir um degrau; participantes com (IMC) ≥ 30kg/m 2; mulheres 
grávidas e aqueles que apresentaram dor e desconforto importante no momento da 
avaliação. Também foram excluídos os indivíduos que não completaram as avaliações. 
Orientações ao voluntário 
Os participantes foram orientados a não ingerir café, chá ou refrigerante com cafeína no 
dia do teste, não realizar exercícios extenuantes pelo menos 24h antes da avaliação, 
além de usar roupas confortáveis e calçados adequados para realização de atividade 
física. 
Procedimentos 
As coletas foram todas realizadas em um único dia. Os participantes realizaram, nesta 
ordem: avaliação antropométrica, espirometria, avaliação do nível de atividade física e 
dois TD6 com degrau de 20cm, com intervalo de 30 minutos entre eles. 
̶ Variáveis avaliadas 
Foram registradas no repouso, imediatamente após os testes e no primeiro e segundo 
minuto do período de recuperação (COLE; FOODY; BLACKSTONE, 2000), a frequência 
cardíaca (FC) e a saturação de pulso de oxigênio (SpO2) por meio de oxímetro de pulso, 
a pressão arterial por meio do esfigmomanômetro manual e estetoscópio, e a percepção 
de sintomas de dispneia e fadiga de membros inferiores através da escala de BORG 
modificada (BORG, 1990). Se houvesse interrupção antes do final do tempo previsto de 
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seis minutos todas as varáveis eram medidas também no momento da interrupção. A 
capacidade para o exercício no TD6 foi registrada pelo número total de subidas do 
degrau contado pela observação direta visual por um avaliador treinado. Foi selecionado 
o teste em que o participante obteve o maior número de subidas para a análise, ou no 
caso em que o voluntário apresentasse o mesmo resultado no número total de degraus 
subidos nos dois testes realizados, foi selecionado os valores obtidos no primeiro teste. 
Durante todo o teste a SpO2 e a FC foram monitoradas e caso o indivíduo apresentasse 
sinais e sintomas de intolerância ao exercício, o indivíduo era orientado a parar e 
descansar (o cronômetro continuava ligado), sendo instruído a continuar o teste assim 
que possível (quando SpO2 se elevasse para valores iguais ou maiores que 88%, FC 
diminuísse para um valor de 10 bpm abaixo da FCsubmáx ou quando o voluntário se 
achasse apto a retornar ao teste) até o término do sexto minuto (ATS, 2002). 
̶ Análise estatística 
Para o cálculo do tamanho da amostra, foi utilizada a equação de Tabachnick, que 
considera N > 50 + 8M, onde M representa o número de variáveis independentes. Foram 
utilizadas cinco variáveis independentes (sexo, peso, altura, idade e IMC), resultando 
em 70 participantes por centro. A distribuição dos dados foi avaliada por meio do teste 
de Kolmogorov – Smirnov. Os dados analisados nesse estudo apresentaram 
distribuição normal e, portanto, são expressos como médias e desvios-padrão. Para 
variáveis categóricas e dicotômicas, frequência e proporção foram calculadas. O teste t 
de Student para amostras independentes foi usado para comparar os resultados entre 
participantes do sexo masculino e feminino. A análise de variância de uma via (ANOVA 
oneway) foi utilizada para comparar o número de degraus subidos nas diferentes faixas 
de idade. No caso de ocorrer diferença estatisticamente significante, o teste post hoc de 
Bonferroni foi aplicado para identificar as diferenças. O coeficiente de correlação de 
Pearson foi usado para verificar a correlação simples entre as variáveis independentes 
(idade, IMC e duplo produto) e a variável dependente (número de degraus). O nível de 
significância estatística foi estabelecido em p < 0,05 (bicaudal) para todos os testes. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dos 532 participantes saudáveis selecionados, 53 (10,5%) foram excluídos e 476 foram 
incluídos na análise final, do estudo multicêntrico, gerando uma equação para predizer 
o número esperado de degraus no teste. Os resultados finais foram compilados em um 
artigo que se encontra em processo de publicação. O centro de Natal avaliou 82 
indivíduos, sendo 45 indivíduos do sexo feminino e 37 do sexo masculino. A idade dos 
voluntários variou de 18 a 78 anos, sendo estes divididos em grupos por faixa de idade: 
54 de 18 a 39 anos, 18 de 40 a 59 anos e 10 de 60 a 79 anos. As características 
antropométricas, espirométricas e o nível de atividade física dos voluntários estão 
apresentadas na tabela 1. 
A média do número de degraus foi 178 ± 38,2. O número de degraus no sexo masculino 
foi significantemente maior que no sexo feminino – 181,6 ± 25,7 e 160,2 ± 28,3 (p = 
0,001), respectivamente. A média do número de degraus dos indivíduos na faixa de 
idade entre 18 e 39 anos foi significantemente maior que a média obtida nas demais 
faixas de idade (figura 1). 
O DP foi maior nos homens comparado com as mulheres (figura 2), mas não mostrou 
diferença estatisticamente significante nas diferentes faixas de idade (figura 3). Houve 
correlação moderada (r = 0,41, p = 0,001) entre o número de degraus subidos e o DP 
(figura 4). 
 
Conclusão 
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O número de degraus subidos no teste do degrau de 6 minutos é influenciado pelo sexo 
e a idade do indivíduo. Além disso, número de degraus subidos no teste mostrou 
correlação positiva com o trabalho cardíaco, o que ressalta a importância do 
condicionamento cardiovascular para a tolerância ao exercício físico, mesmo em 
indivíduos saudáveis. 
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Caracterização da amostra 
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Média do número de degraus dos indivíduos por faixa etária 
 

 
Comparação do valor do duplo produto no final do TD6 entre os sexos 
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Comparação do valor do duplo produto no final do TD6 por faixa de idade. 
 

 
Correlação entre o desempenho no TD6 e o DP 
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TÍTULO: Análise de ferramentas de triagem nutricional para crianças hospitalizadas 

Resumo 

A desnutrição é um problema de saúde pública que tem afetado a população, sobretudo 
de países em desenvolvimento como o Brasil. A desnutrição é um processo contínuo 
que incide na ingestão alimentar inadequada seguida da diminuição de valores 
antropométricos e bioquímicos. A infância e adolescência são períodos que se 
caracterizam por um rápido crescimento e desenvolvimento físico e intelectual, sendo 
estes particularmente vulneráveis a fatores externos. O estado nutricional influencia a 
funcionalidade do organismo, bem como o bem-estar do indivíduo, levando a 
importantes alterações na qualidade de vida. A negligência no tratamento da 
desnutrição acarretam problemas que marcam toda a vida de uma pessoa e está 
associada à maior frequência de internações hospitalares como resultado de repetidas 
infecções. Para detecção precoce de risco de alteração do estado nutricional tem-se, na 
prática clínica, as ferramentas de triagem nutricional entre eles estão o The Screening 
Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics (STAMP), Pediatric Yorkhill 
Malnutrition Score (PYMS) e Screening Tool for Risk on Nutritional Status and Growth 
(STRONGkids). A única traduzida, adaptada e validada para as crianças brasileiras é a 
STRONGkids, porém, é necessária a existência de um método abrangente que associe 
diferentes variáveis, identificando de maneira precisa os pacientes desnutridos em suas 
especificidades. 
 
Palavras-chave: Triagem Nutricional, STRONGKdis, STAMP, PYMS. 

TITLE: ANALYSIS OF NUTRITIONAL SCREENING TOOLS FOR HOSPITALIZED 

CHILDREN 

Abstract 

Malnutrition is a public health problem that has affected the population, especially in 
developing countries like Brazil. Malnutrition is a process caused by inadequate food 
intake followed by a decrease in anthropometric and biochemical values. Childhood and 
adolescence are periods that are characterized by rapid physical and intellectual growth 
and development, which are particularly vulnerable to external factors. Nutritional status 
influences the body's functionality, as well as the individual's well-being, leading to 
important changes in quality of life. Neglect in the treatment of malnutrition causes 
problems that mark a person's whole life and is associated with a higher frequency of 
hospitalizations as a result of repeated infections. For early risk changing the nutritional 
status detection has been in clinical practice, the tools of nutritional screening among 
them are the The Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics 
(STAMP), Pediatric Yorkhill Malnutrition Score (PYMS) and Screening Tool for Risk on 
Nutritional Status and Growth (STRONGkids). The only one translated, adapted and 
validated for Brazilian children is STRONGkids, however, it is necessary to have an 
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embracing method that associates different variables, precisely identifying malnourished 
patients in their specificities. 
 
Keywords: NUTRITIONAL SCREENING, STRONGKdis, STAMP, PYMS. 

Introdução 

A desnutrição é um problema de saúde pública que tem afetado a população, sobretudo 
de países em desenvolvimento como o Brasil. Esse mal faz milhares de vítimas de todas 
as idades e é definido como o estado nutricional do indivíduo caracterizado pela 
ingestão insuficiente de energia e nutrientes, que resulta da complexa interação entre a 
alimentação, condições socioeconômicas e estado de saúde. A desnutrição é um 
processo contínuo que incide na ingestão alimentar inadequada, quer por anorexia ou 
escassez de alimentos, diminuição na capacidade de absorção de nutrientes ou 
aumento das perdas e de gasto energético, seguida da diminuição de valores 
antropométricos e bioquímicos (COSTA; FERREIRA; SILVA, 2018; SOARES, 2018). 
A infância e adolescência são períodos que se caracterizam por um rápido crescimento 
e desenvolvimento físico e intelectual, sendo estes particularmente vulneráveis a fatores 
externos. O estado nutricional influencia a funcionalidade do organismo, bem como o 
bem-estar do indivíduo, levando a importantes alterações na qualidade de vida (COSTA; 
FERREIRA; SILVA, 2018; PEREIRA, 2019). 
Embora o número dos atingidos pela desnutrição tenha diminuído consideravelmente 
ao longo dos anos, ela não foi extinta por completo e ainda é possível se deparar com 
desnutridos graves, os quais podem apresentar danos irreparáveis, sobretudo em 
hospitalizados pelo frágil estado em que se encontram. A maioria dos estudos aponta 
que a negligência no tratamento da desnutrição acarretam problemas que marcam toda 
a vida de uma pessoa e está associada à maior frequência de internações hospitalares 
como resultado de repetidas infecções, trazendo ao organismo sequelas duradouras, 
quando não é a responsável pelo grande índice de mortalidade. Para detecção precoce 
de risco de alteração do estado nutricional tem-se, na prática clínica, as ferramentas de 
triagem nutricional (COSTA; FERREIRA; SILVA, 2018; MANSO, 2019; SANTOS et al, 
2019). 
A fim de prevenir a desnutrição, especialmente à adquirida durante a internação 
hospitalar, o risco nutricional deve ser identificado precocemente, de preferência no 
momento da admissão, de modo que uma intervenção nutricional adequada possa ser 
iniciada. As ferramentas de triagem nutricional devem ser aplicadas no paciente em até 
48 horas após a admissão hospitalar e são conceituadas como um procedimento que 
identifica indivíduos desnutridos ou em risco de desnutrição, possibilitando a 
identificação precoce da real necessidade de uma avaliação nutricional complementar 
mais detalhada e quais pacientes serão beneficiados pela oferta de uma Terapia 
Nutricional (TN) (CAMPOS et al, 2015; SANTOS et al, 2019). 
Diferentes métodos de triagem nutricional são propostos na literatura, entre eles estão 
o The Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics (STAMP), 
Pediatric Yorkhill Malnutrition Score (PYMS) e Screening Tool for Risk on Nutritional 
Status and Growth (STRONGkids), os quais foram validados para certa variedade de 
doenças. A única traduzida, adaptada e validada para as crianças brasileiras é a 
STRONGkids, porém, é necessária a existência de um método abrangente que associe 
diferentes variáveis, identificando de maneira precisa os pacientes desnutridos em suas 
especificidades (BANG et al, 2017; TUOKKOLA et al, 2019; SANTOS et al, 2019). 
Portanto, o presente estudo tem objetivo de determinar o melhor método de triagem 
para identificar o risco nutricional de pacientes pediátricos hospitalizados. 
 
Metodologia 
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SUJEITOS 
  
Trata-se de um estudo de delineamento transversal e observacional na ala pediátrica 
do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), em Natal/RN, com coleta de dados 
realizada entre os meses de novembro de 2019 e junho de 2020. A amostragem foi não 
probabilística, compreendendo todas as crianças e adolescentes internados no período 
do estudo. A participação foi concedida pelos pais ou responsáveis através do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde foram informados quanto à 
natureza da pesquisa. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do HUOL da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob o 
CAAE: 78662617.4.0000.5292. 
Os critérios de inclusão foram: pacientes internados com idade a partir de 1 mês até 16 
anos (faixa etária que compreende a enfermaria pediátrica); tempo de internação 
superior a 24h e aceitação a participação na pesquisa por parte dos pais ou 
responsáveis legais. Os critérios de exclusão foram: bebês prematuros durante os 
primeiros 24 meses de vida; presença de desidratação e/ou edema; condições clínicas 
interferentes à coleta das medidas antropométricas e pacientes com aplicação tardia 
(superior a 48 horas) da triagem nutricional. 
  
COLETA DE DADOS 
- Triagens nutricionais 
  
No momento da admissão foram aplicadas três triagens - PYMS, STAMP e 
STRONGkids (ANEXOS 1, 2 e 3) - com até 48h da internação. As triagens foram 
realizadas em primeiro lugar e só após aferidas as medidas antropométricas, a fim de 
diminuir o viés na interpretação da triagem que não avalia antropometria, como a 
STRONGkids. Foi analisada a associação entre as classificações de risco nutricional de 
cada triagem com os seguintes desfechos clínicos: tempo de internação hospitalar, 
perda de peso durante a internação e prevalência de desnutrição no meio hospitalar, 
além de associar cada pergunta/tópico da triagem com seu resultado final. 
  
- Medidas antropométricas 
  
Os parâmetros de peso e estatura foram aferidos na admissão pela equipe de 
enfermagem, conforme rotina do hospital, sendo realizada a coleta de peso 
semanalmente e na alta hospitalar. Para crianças até 2 anos de idade foi utilizada uma 
balança antropométrica (109E, Welmy), calibrada, com capacidade de até 15 kg, para 
as crianças maiores de 2 anos foi utilizada balança eletrônica com estadiômetro 
(LD1050, Líder), calibrada, com capacidade mínima de 2 kg e máxima de 200 kg. O 
estadiômetro fixo à balança possui escala de precisão de 5 cm e foi utilizado para aferir 
a estatura das crianças a partir de 1 metro e que já fiquem de em posição ortostática 
sozinhas, as demais tiveram comprimento aferido com infantômetro e em decúbito 
dorsal. 
Os dados antropométricos foram inseridos nos softwares WHO Anthro® e WHO 
AnthroPlus®, 2009 versão 1.0.3, para cálculo do índice de massa corporal (IMC) e 
classificação dos índices antropométricos, sendo estes baseados nos parâmetros 
estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Neles os pacientes foram 
classificados em escores-Z para: Peso por Idade (P/I), Estatura/comprimento por Idade 
(E/I), Peso por Estatura/comprimento (P/E) e IMC por Idade (IMC/I). O ponto de corte 
para desnutrição considerado de acordo com OMS foi o Z‐score < ‐2. 
Também foi coletado o Perímetro Braquial (PB) a fim de se obter resultados quanto à 
reserva de massa magra. Para a interpretação dos resultados, foram utilizados os 
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valores de referência de Frisancho (1990), de acordo com sexo e faixa etária, para 
classificação da adequação do PB em desnutrição grave (< 0.7), desnutrição moderada 
(0.7 à 0.8), desnutrição leve (0.81 à 0.9), eutrofia (> 0.9), sobrepeso (> 1.1) e obesidade 
(> 1.2), de acordo com a relação da medida aferida de cada paciente dividida pelo valor 
do percentil 50 (considerado ideal) de acordo com a faixa etária e sexo. Para a aferição 
do PB, foi utilizada fita métrica inextensível, com mensuração de 1 cm à 200 cm. A 
medida foi realizada com o braço do paciente posicionado em um ângulo de 90º, 
aferindo o ponto médio entre o acrômio e o olécrano e, em seguida, com o braço 
estendido, foi passada a fita, fazendo assim o perímetro da região delimitada, dando 
preferência ao membro direito. 
  
- Análises estatísticas 
  
Os dados foram analisados pelo programa Statistical Package for Social Sciences (IBM 
SPSS Statistics®) versão 23. Os testes de Kolmogorov-Smirnov e/ou Shapiro-Wilk 
foram aplicados para verificar a normalidade da distribuição dos dados. As variáveis 
quantitativas foram descritas como média e desvio padrão para os dados paramétricos 
e mediana e intervalo de confiança (95%) para dados não paramétricos. Para averiguar 
as correlações e associações foram utilizados os coeficientes de correlação de Pearson 
ou Spearman. As comparações entre as variáveis foram realizadas usando o teste t de 
Student ou de Wilcoxon. O nível de significância adotado foi de 5% (p ≤ 0,05). Quanto 
à análise de especificidade e sensibilidade das triagens de risco nutricional foi utilizado 
o coeficiente kappa, de modo que as medidas antropométricas foram utilizadas como 
padrão ouro para avaliação da concordância. 
 
Resultados e Discussões 

 
Coletas e análises em andamento. 
 
Conclusão 

 
Análises em andamento, portanto sem conclusões prévias. 
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Anexo B STAMP 
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TÍTULO: EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE DANÇA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA 

E PERCEPÇÃO DE DOR DE IDOSOS 

Resumo 

O envelhecimento acarreta mudanças corporais associadas à queda na qualidade de 
vida e o exercício físico atua como terapia adjuvante na prevenção e retardamento de 
efeitos negativos que são característicos desse processo. No entanto, apenas 21,7% da 
população idosa atende às recomendações mínimas de atividade física. Portanto esse 
projeto tem o objetivo de analisar a eficácia de um programa de dança adaptado do 
modelo escandinavo de treino intervalado sobre a qualidade de vida, composição 
corporal e percepção de dor em idosos. Espera-se que o caráter lúdico da atividade 
proporcione resultados inovadores e contribuam à aderência do programa de 
treinamento. 
 
Palavras-chave: Exercício, Terapia pela dança, Aptidão física, Envelhecimento. 

TITLE: Effects of a dance protocol on the quality of life and pain perception of the elderly 

Abstract 

Aging causes bodily changes associated with a decrease in quality of life. Physical 
exercise acts as an adjunct therapy in preventing and delaying negative effects that are 
characteristic of this process. However, only 21.7% of the elderly population achieve the 
minimum recommendations of physical activity. Therefore, this project aims to analyze 
the effectiveness of a dance program adapted from the Scandinavian model of interval 
training on quality of life, body composition and pain perception in the elderly. The ludic 
nature of the activity is expected to provide innovative results and contribute to the 
adherence of the training program. 
 
Keywords: Exercise, Dance therapy, Physical fitness, Aging. 

Introdução 

Problemas de saúde diversos estão associados ao envelhecimento (MARENGONI et 
al., 2008) e isto implica no aumento da dependência para a realização de atividades de 
vida diária em decorrência da diminuição da capacidade física-funcional 
(KIRCHBERGER et al., 2012; RIZZUTO et al., 2017). 
O exercício físico é utilizado como uma das principais ferramentas adjuvantes para o 
tratamento e prevenção de condições de saúde como depressão e ansiedade 
(MANDOLESI et al., 2018), déficit cognitivo (FERNANDES; ARIDA; GOMEZ-PINILLA, 
2017; MANDOLESI et al., 2017; NIEMANN et al., 2014), insuficiência cardíaca 
(KALTSATOU et al., 2014; SWEDBERG et al., 2005), distúrbio de sono (KING, 1997), 
déficit de força muscular (BINDER et al., 2005), além de melhorar a aptidão física, 
qualidade de vida e independência funcional, reduzindo, portanto, o risco de 
desenvolvimento de doenças crônicas (“Exercise and Physical Activity for Older Adults”, 
1999). 
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Os problemas de saúde causados no envelhecimento são um desafio da atualidade e 
uma das ferramentas utilizadas para prevenção é o exercício físico. Apesar dos seus 
benefícios, apenas 21,7% dos idosos são considerados fisicamente ativos (HARRIS et 
al., 2013). Dessa forma, propor atividades lúdicas como a dança, que promovem maior 
engajamento à prática de exercícios e, consequentemente, melhoram aspectos 
relacionados à saúde é uma estratégia viável para melhorar a aderência ao exercício 
físico (JUDGE, 2003). Além disso, a dança tem características intermitentes, onde são 
realizados períodos de exercícios de alta intensidade alternados com períodos de 
recuperação ativa ou passiva (RODRIGUES-KRAUSE; KRAUSE; REISCHAK-
OLIVEIRA, 2015). Portanto, essa atividade é capaz de modificar condições metabólicas 
(LESSER et al., 2016; PARK et al., 2015) e gerar benefícios em aspectos funcionais e 
psicológicos no idoso (LAKES et al., 2016). Dessa forma, esse estudo analisa a hipótese 
de que um programa de exercícios de dança proporcionará efeitos positivos sobre a 
qualidade de vida, percepção de dor, composição corporal, aptidão cardiorrespiratória 
e demais capacidades física-funcionais. 
 
Metodologia 

 
Este projeto de iniciação científica foi feita em conjunto com a pesquisa de doutorado 
“Efeitos da dança sobre a aptidão física-funcional, perfil cardiometabólico, cognição e 
qualidade de vida de idosos: um ensaio clínico randomizado controlado”. Essa pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes 
(protocolo 3.027.505/2018) e será conduzida em conformidade com a Declaração de 
Helsinque e Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil. Além 
disso, o estudo foi registrado do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC, RBR-
8kkh26). A amostra pode ser constituída por ambos os sexos e possui os seguintes 
critérios de elegibilidade: idade ≥ 60 anos; plano farmacológico inalterado nas últimas 
quatro semanas. Os critérios de exclusão serão: recusa à assinatura do TCLE; histórico 
de doenças ou eventos cardiovasculares; doença pulmonar crônica limitante; doença 
renal crônica com necessidade de diálise; hipertensão descontrolada; diabetes em uso 
de insulina ou descompensada; alto consumo de álcool; limitações de linguagem, de 
audição e visual sem correção; contraindicação para exercício, indicado no teste de 
esforço cardiopulmonar; problemas osteomioarticulares que impeçam a realização de 
exercícios; comprometimento cognitivo de acordo com os testes MEEM e/ou RAVLT; 
Desordens neurológicas progressivas; câncer exigindo tratamento nos últimos dois 
anos. Para o estudo piloto, a amostra foi recrutada por conveniência. Os idosos eram 
convidados ao terminar suas participações em outro projeto do laboratório (estudo 
HEXA, ver critérios de elegibilidade: http://ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-4ntszb/). 
Todos os voluntários estavam aptos para realizarem exercício em alta intensidade, de 
acordo com teste ergométrico de esforço máximo realizado pelo médico cardiologista 
do nosso laboratório. As avaliações do estudo HEXA foram conduzidas no 
departamento de Educação Física da UFRN e no HUOL. No primeiro dia de avaliação 
eles compareceram ao HUOL para coleta de sangue, foi verificado estatura e peso 
corporal e depois foi autorizada alimentação para realizar o teste ergométrico de esforço 
máximo com o cardiologista. O segundo dia de avaliação foi feito no Departamento de 
Educação Física da UFRN, onde eles permaneciam por dez minutos em repouso para 
verificar a pressão arterial de repouso por meio de esfigmomanômetro digital 
oscilométrico (HEM-742 INT, Omron®, Japão). Em seguida era feita avaliação da 
pressão arterial central (aórtica) e rigidez arterial (velocidade da onda de pulso) através 
de monitor ambulatorial de pressão arterial (Dyna–MAPAAOP, Cardios®, Brasil). Os 
voluntários também responderam a questionários referente a dados sociodemográficos 
e histórico médico, e foi realizada a avaliação da composição corporal através da 
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densitometria radiológica de dupla energia (Prodigy, General Electric©, EUA) por 
método de escaneamento de corpo inteiro. O piloto foi conduzido na sala de dança do 
Ginásio principal do Departamento de Educação Física da UFRN, entre novembro e 
dezembro de 2019 às terças e quintas das 7:30 às 8:20 da manhã. Nos dois primeiros 
dias, os idosos foram familiarizados com as escalas de percepção subjetiva de esforço 
de BORG (PSE, 6-20) (RIKLI; JONES, 1999) e com a escala de valência afetiva (EVA), 
que varia de -5 (muito ruim) a +5 (muito bom) (HARDY; REJESKI, 1989). Nós 
explicamos aos idosos como funcionariam as sessões e em qual intensidade deveriam 
se exercitar durante os estímulo. Durante as sessões, os idosos utilizavam um 
acelerômetro (modelo GT3X, Actigraph LLC, USA na altura do quadril do lado direito, 
conectado via bluetooth a um sensor de frequência cardíaca (Polar®, H10, Finlândia), 
com o objetivo de monitorar a intensidade alcançada durante os estímulos, aquecimento 
e recuperação. As sessões de dança do estudo piloto foram conduzidas por dois 
instrutores e com a participação de quatro monitores, para garantir uma relação máxima 
entre profissionais e alunos de 1:4. As sessões iniciaram com 10 minutos de 
aquecimento onde os idosos deveriam alcançar uma intensidade baixa (PSE < 13). O 
objetivo era preparar o corpo para a atividade bem como familiarizá-los com os 
movimentos que seriam realizados naquela sessão. Em seguida, foram realizados 
quatro estímulos de quatro minutos com objetivo de alcançar intensidade vigorosa (PSE 
~15-17) alternando com períodos de três minutos de recuperação com intensidade leve 
(PSE < 12). Ao final, foram realizados 10 minutos de desaquecimento e relaxamento. 
Esse programa de exercício foi adaptado do modelo escandinavo, o qual tem sido 
bastante utilizado na população idosa (STENSVOLD et al., 2015). O protocolo de dança 
utilizou músicas regionais que fazem parte da cultura popular local, o forró foi o ritmo 
utilizado nas sessões de terça-feira e o frevo utilizado nas sessões de quinta-feira. Para 
alcançar maior intensidade durante os estímulos, foram escolhidas músicas com maior 
velocidade rítmica para os estímulos de alta intensidade de quatro minutos, e músicas 
lentas para os períodos de recuperação. 
 
Resultados e Discussões 

 
O projeto piloto teve resultado diferente entre os dois ritmos de dança utilizados. O frevo 
teve uma diferença clara entre a frequência cardíaca e PSE nos períodos de estímulo e 
recuperação enquanto o forró não alcançou a diferença desejada. Após a primeira 
semana de sessões, observamos que os gráficos de frequência cardíaca não estavam 
apresentando as curvas esperadas, ou seja, não estava nítido perceber os momentos 
de estímulo de alta intensidade e, por esse motivo, acrescentamos movimentos 
utilizando os membros superiores de maneira mais intensa nas sessões de forró para 
que mais grupos musculares fossem envolvidos na coreografia corporal, garantindo 
maior energia despendida e assim elevar a frequência cardíaca dos idosos a uma 
intensidade vigorosa. O resultado obtido, principalmente no ritmo frevo, confirma a 
possibilidade de inserir o modelo de treinamento intervalado na atividade de dança, 
porém precisando de nova análise para regulamentação adequada do método. 
A continuação do projeto com uma possível nova etapa do projeto piloto e a execução 
do ensaio clínico com os desfechos de análise de melhoras na qualidade de vida, 
percepção de dor e composição corporal tornaram-se inviáveis devido à pandemia de 
Covid-19, já que o projeto necessita da participação presencial de grupos de idosos 
reunidos em ambiente fechado. Era esperado que o projeto piloto fosse retomado com 
ajustes de método utilizando diferentes ritmos de música e, consequentemente, 
diferentes estilos de dança e movimentação com o objetivo de obter mais dados para 
uma análise mais profunda. Esta é a principal limitação deste estudo. 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2922 

 

Conclusão 

 
Sabendo da importância do exercício físico como terapia adjuvante em diversas 
condições de saúde, o projeto propõe uma intervenção lúdica adaptada de treinamentos 
físicos amplamente utilizados tendo uma primeira indicação de eficácia através do 
projeto piloto concluído em novembro de 2019. Porém devido à interrupção da pesquisa 
por causa do surgimento da pandemia de Covid-19, não foi possível obter resultados 
conclusivos e, portanto, apresentar a conclusão final deste trabalho. 
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TÍTULO: Avaliação do conhecimento dos profissionais de saúde sobre desenvolvimento 

infantil - diagnóstico situacional de uma cidade do interior potiguar 

Resumo 

 
Introdução: A Caderneta de Saúde da Criança (CSC) é um instrumento que ajuda na 
compreensão de aspectos envolvidos no crescimento e desenvolvimento (CD) infantil e 
facilita a comunicação entre profissionais da saúde e famílias. A CSC ainda é 
preenchida de forma inadequada, prejudicando o rastreio e triagem de alterações no CD 
infantil. Objetivo: Esse déficit pode ser reduzido com estratégias em educação e 
tradução do conhecimento sobre CD infantil e rastreio de Paralisia Cerebral (PC) e 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). Metodologia: Foi estruturado e ministrado um 
curso de 2 dias para abordar questões de CD, rastreio de PC e TEA com profissionais 
da atenção primária. Um questionário abordando os assuntos do curso para avaliar o 
conhecimento prévio e mudanças na conduta foi aplicado antes e após o curso. 
Resultados: 55 participantes responderam aos questionários mostrando melhora quanto 
a quão preparados eles se sentiam para realizar consultas de CD, orientar e encaminhar 
familiares para outros profissionais e reconhecer sinais de risco para TEA e PC. O curso 
teve impacto positivo nos profissionais, mas não o suficiente para mudar todos os 
quesitos abordados no curso. Conclusão: Foi dada uma certa segurança ao manejo das 
consultas de CD, mas alguns profissionais ainda enxergam barreiras no atendimento. 
 
 
Palavras-chave: crianças; crescimento e desenvolvimento; atenção primária 

TITLE: Assessment of healthcare professionals’ knowledge on child development – 

situational diagnosis of an inland city of Rio Grande do Norte 

Abstract 

Introduction: Child Health Records (CHR) is an instrument that aids comprehension of 
aspects related to child growth and development (GD) and facilitates communication 
between healthcare professionals and families. The CHR is still used inadequately due 
to a deficit on knowledge and preparation from these professionals, hindering tracking 
and screening of alterations on child GD. This deficit can be addressed with strategies 
on education and knowledge translation regarding GD and screening for Cerebral Palsy 
(CP) and Autism Spectrum Disorder (ASD). Objective: This study’s objective was to 
assess the knowledge of healthcare professionals in a brazilian city regarding risk factors 
for development of ASD and CP. Methodology: A 2-day seminar on GD, CP and ASD 
screening was structured and ministered to first-contact professionals. A questionnaire 
on the seminar’s topics was applied before and after the seminar to assess previous 
knowledge and changes in conduct post-seminar. Results: 55 participants answered the 
questions showing improvements on how prepared they felt they were to do 
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consultations on GD, to provide guidance and refer families to other professionals and 
to recognize risk signs and symptoms for ASD and CP. Conclusion: The seminar had a 
positive impact on the professionals, but not enough to change all the points approached 
by it. The professionals felt more safe to handle consultations, but they still see other 
barriers on consults. 
 
Keywords: children; growth and development; first-contact 

Introdução 

A Caderneta de Saúde da Criança (CSC) é o instrumento padrão utilizado e 
recomendado pelo Ministério da Saúde brasileiro para monitorização da saúde infantil. 
Hoje um livreto, a CSC, inicialmente era um cartão de acompanhamento de ações da 
equipe de saúde e evoluiu para possibilitar o acompanhamento dos marcos do 
desenvolvimento infantil. Este instrumento destina-se às famílias e aos profissionais de 
saúde, e tem intuito de ampliar o conhecimento sobre o cuidado à criança e ajudar na 
compreensão dos aspectos envolvidos no crescimento e desenvolvimento infantil. Além 
disto, possibilita o diálogo entre equipe multiprofissional de saúde, e é reconhecido como 
um facilitador na comunicação entre pais e profissionais.1 
A cooperação contínua e conjunta, entre profissionais da saúde e família, tem enorme 
potencial para que o uso da CSC seja otimizado para vigilância na saúde da criança. 
Pois este uso adequado pelos profissionais de saúde, possibilita maior valorização e 
apropriação do instrumento pela família, favorecendo sua maior adesão e 
corresponsabilização pelas ações de vigilância.2 
No entanto, há evidências de que o preenchimento da caderneta ainda é realizado de 
forma inadequada,3 prejudicando o rastreio e a triagem de alterações no 
desenvolvimento. Somado a fatores como a burocratização no exercício diário dos 
profissionais da atenção primária e da reabilitação; a falta de treinamento e qualificação 
dos profissionais para reconhecer os instrumentos e adequá-los ao público 
avaliado.3,4,5,6,7 
Pesquisas brasileiras evidenciam que, apesar da importância do acompanhamento 
adequado do crescimento e desenvolvimento infantil, existe um déficit de conhecimento 
e falta de preparo dos profissionais para se firmar na prática 8, o que prejudica o início 
de uma intervenção precoce, caso seja encontrado algo de diferente e 
consequentemente retardando um bom prognóstico para as crianças brasileiras. 
Fato que atestamos não só no Brasil, mas também em outros país, como no Canadá, 
onde também há uma falta do uso de ferramentas de triagem padronizadas e os 
profissionais não têm o conhecimento necessário a respeito de indicadores clínicos para 
detectar a paralisia cerebral (PC), por exemplo. 9 
Neste sentido, pode se pensar que todos os entraves em relação à assistência ao 
crescimento e desenvolvimento da criança poderiam ser diminuídas e/ou sanadas por 
estratégias de educação e tradução do conhecimento sobre os melhores métodos, 
instrumentos de avaliação para potencializar as consultas de crescimento e 
desenvolvimento na atenção básica, como foi a nossa intenção ao desenvolver esse 
curso para os profissionais da saúde, intervindo no reconhecimento por parte dos 
profissionais e gestores da saúde de que existem falhas na avaliação do 
desenvolvimento de crianças no ambiente em que eles trabalham e possibilitando ações 
que possibilitem uma melhor assistência em saúde. 
Esta parte do estudo faz parte de um projeto de pesquisa que visa desenvolver um 
aplicativo de rastreio para o desenvolvimento infantil. Assim, mapear o conhecimento 
dos profissionais sobre crescimento e desenvolvimento é parte inicial no processo de 
diagnóstico situacional. 
Dessa forma, como a parte inicial de um processo de tradução do conhecimento exige 
saber da experiência de quem está sendo avaliado, o objetivo do estudo foi avaliar o 
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conhecimento e o aprendizado dos profissionais de saúde de uma cidade do interior 
potiguar sobre fatores de risco para o desenvolvimento de Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) e PC. 
 
Metodologia 

 

• Local do Estudo, População e Amostra: 

Este estudo foi desenvolvido sobre a responsabilidade da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) em parceria com o Centro de Ensino e Pesquisa em Saúde 
Anita Garibaldi (CEPS). Esta parte do estudo faz parte de um projeto de pesquisa que 
visa desenvolver um aplicativo de rastreio para o desenvolvimento infantil, desta forma, 
avaliar o conhecimento dos profissionais é a parte inicial no processo de diagnóstico 
situacional. 
Foram avaliados os profissionais de saúde responsáveis pela atenção a gestante e a 
criança, vinculados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e do Núcleo de Assistência à 
Saúde da Família (NASF) da cidade de um interior potiguar. 

• Critérios de Inclusão 

Foram incluídos os profissionais da rede de assistência de saúde de unidades básicas 
de saúde (UBS) e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) que estavam 
envolvidos no cuidado da gestante e da criança e aceitaram participar da ação de 
educação em saúde. 

• Critérios de Exclusão 

Foram excluídos do estudo os profissionais que faltaram aos dois momentos da ação. 
O curso foi estruturado em dois dias, totalizando quatro turnos e conduzido por uma 
neuropediatra, uma enfermeira, uma fonoaudióloga e um fisioterapeuta. A fim de 
alcançar os objetivos traçados, o curso seguiu a seguinte programação: 
No pré-curso foi entregue aos profissionais participantes um questionário que visava 
medir o conhecimento deles a respeito de desenvolvimento infantil, PC e TEA com 
objetivo de ajudar a equipe ministradora do curso a se nortear sobre o conhecimento 
dos participantes. 
O questionário possuía 34 questões de objetivas e subjetivas, divididas em três sessões, 
sendo a primeira sessão composta por questões sobre Acompanhamento e 
Desenvolvimento Infantil com 20 questões, a segunda composta por perguntas 
referentes à triagem, diagnóstico e estimulação de crianças com TEA e PC com 10 
questões e, por último questões envolvendo as dificuldades dos profissionais em avaliar 
e monitorar o desenvolvimento infantil na atenção primária com 4 questões. Após a 
aplicação deste questionário, foi iniciado o curso de formação. 
1° dia – manhã 
Temas discutidos 
Avaliação diagnóstica do fluxo de diagnóstico precoce de alterações do 
neurodesenvolvimento de Macaíba e discussão das evidências científicas. 
Metodologia utilizada 
Os participantes do curso foram divididos em 6 grupos e foram estimulados a desenhar 
o fluxo da assistência da sua cidade à criança de baixo e alto risco para alterações do 
neurodesenvolvimento. Em seguida, apresentaram seus fluxos e foi discutido as 
semelhanças e disparidades entre as equipes. Essa ação tinha como foco, fazer os 
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profissionais refletirem as tomadas de decisão e o seu conhecimento sobre a rede de 
assistência da cidade. 
Após essa discussão, foi explanado pelos palestrantes, que eram: um neuropediatra, 
um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um pediatra e um enfermeiro; as evidências 
científicas sobre o diagnóstico precoce do autismo e da paralisia cerebral e sobre a 
importância da vigilância do desenvolvimento infantil, ressaltando a importância do 
preenchimento adequado da caderneta da criança. 
1º dia – Tarde 
Temas discutidos 
Foi discutido sobre as alterações do neurodesenvolvimento, dando um foco maior ao 
autismo e a paralisia cerebral, devido a maior incidência e prevalência, entre as 
alterações do neurodesenvolvimento na infância. 
Apresentaram instrumentos padronizados de rastreio para o autismo e para alterações 
no neurodesenvolvimento (MCHAT e Age & Stage Questionnaire – 3).10,11 
Metodologia utilizada 
Foi explanado pelos palestrantes em formato de aula e uma prática onde os 
participantes que eram pais eram entrevistados pelos outros participantes, para que eles 
vivenciassem a aplicação destes dois instrumentos. 
2º dia - Manhã 
Temas discutidos 
Foi discutido como tem sido dadas as orientações aos familiares sobre a estimulação 
no ambiente domiciliar e quais eram os profissionais que poderiam ajudar nesse 
processo. 
Metodologia utilizada 
Cada participante sorteou um marco do desenvolvimento presente na caderneta que 
estaria ausente em uma criança e apresentaria aos demais, como investigaria a 
ausência deste marco, se fosse em decorrência de falta de estímulo e em seguida 
mostraria como estimular este marco, especificamente. Posteriormente, foi aberto para 
que os outros profissionais pudessem falar de maneiras alternativas e assim, discutir 
sobre as orientações. 
2º dia – Tarde 
Temas discutidos 
Discutido como otimizar o fluxo e a rede de assistência às crianças de alto risco para 
alterações do neurodesenvolvimento de Macaíba. 
Metodologia utilizada 
Os grupos, novamente, se encontraram e redesenharam o fluxo após as discussões e 
viram a viabilidade de fortalecer a rede e a vigilância do neurodesenvolvimento somando 
o uso da caderneta da criança com os instrumentos de rastreio explanados no curso. 
No final do curso foi aplicado, novamente, o questionário com intuito de saber o que eles 
aproveitaram do curso e se houve alguma intenção de mudança na sua conduta de 
trabalho. 

• Análise dos resultados 

Os resultados do estudo foram tabulados no excel e importados para o software SPSS 
para serem analisados. Os dados foram analisados através de frequências, médias e 
desvios padrão. 
 
Resultados e Discussões 
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Participaram do estudo 55 profissionais da atenção à saúde, dentre eles: médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionista, psicólogos, educadores físicos, assistentes 
sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e graduandos de medicina. 
Aproximadamente 87% dos participantes disseram que realizam consultas de 
crescimento e desenvolvimento. Questionados sobre se eles se consideram capazes de 
realizar essas consultas, 90,7% responderam que sim pré-curso e 97% no pós-curso. 
Um dos itens investigou se os profissionais perguntavam sobre alguns fatores de risco 
para alterações no neurodesenvolvimento da criança e quais fatores questionavam. No 
pré-curso 54,5% responderam que sim, já no pós-curso foram 69,7% dos participantes. 
Dentre os vários fatores de risco apontados, se destacam: história pré-natal e perinatal 
(36,8%), comportamento social da criança (26,3%) e prematuridade (21,1%). 
Questionados sobre qual conduta tomariam quando percebem a ausência de algum 
marco do desenvolvimento esperado para a idade, os participantes do pré-curso 
apontaram que encaminham para o neuropediatra (60%) e orientam sobre como a 
família pode estimular em casa (64%). Já no pós-curso, aconteceu a situação contrária, 
a maioria disse que orientaria sobre estimulação domiciliar (70%) antes de encaminhar 
para um neuropediatra (42%). 
Quando perguntados sobre se o profissional se sentia capaz de orientar a família para 
realizar estimulação em casa, 63% se achavam capazes. Enquanto no pós-curso, o 
percentual foi de 87,9%. No caso dos profissionais que responderam sim, responderam 
ainda se já tinham feito algum curso sobre estimulação infantil, 20% responderam que 
sim no pré-curso e 70% no pós-curso. Já os que não se sentiram capazes de orientar, 
foram questionados se encaminham para algum outro profissional orientar 49% 
respondeu que encaminham contra 24% que não encaminha no pós-curso.No pré-
curso, os profissionais da atenção primária direcionavam mais as famílias para os 
neuropediatras, fisioterapeutas e pediatras, respectivamente. Já no pós-curso, os 
fisioterapeutas foram os mais apontados para encaminhamento, seguidos de terapeutas 
ocupacionais e enfermeiros. 
Questionados se conheciam a rede de assistência da cidade e se sabiam orientar 
famílias a encontrar os profissionais que eles estavam encaminhando, 70,9% 
responderam que sim. Enquanto que no pós-curso, 97% responderam sim. 
Além da Caderneta de Saúde da Criança, 13,7% conheciam outros instrumentos de 
triagem do desenvolvimento infantil. Enquanto que no pós, 87,9% responderam que 
tinham conhecimento de outros instrumentos. 
Nas perguntas referentes à triagem, diagnóstico e estimulação de crianças com TEA e 
PC, oito questões foram aplicadas. Perguntados sobre a capacidade em reconhecer 
sintomas e sinais de risco para desenvolvimento da TEA nas crianças, as quais os 
profissionais acompanham, 61,8% responderam positivamente no pré-curso e 100% no 
pós-curso. Os participantes que responderam sim, citaram os sintomas ou sinais de 
risco que lembraram, os mais citados foram: dificuldade de fixar o olhar (43,2%), 
dificuldade de interação social (43,2%) e movimentos repetitivos (37,8%). 
Questionados se tinham conhecimento sobre qual serviço encaminhar em casos de 
suspeita de TEA, 67,3% responderam que sabiam, no pré-curso e 100% no pós-curso. 
Além desta questão, os profissionais responderam sobre a aplicação de algum 
instrumento de triagem, em casos de suspeita de TEA e 16,4% responderam que sim, 
no pré-curso e 75,8% no pós-curso. 
Em relação às perguntas sobre PC, a primeira foi se os profissionais sabiam reconhecer 
fatores de risco, sintomas e sinais para diagnóstico da paralisia cerebral. No pré-curso, 
52,7% disseram que tinham conhecimento e no pós-curso 78,8%. Para os que 
responderam sim, apontaram quais fatores de risco, sinais e sintomas lembravam, 
dentre os que se destacaram estão: atraso no desenvolvimento motor, cognitivo e 
linguagem (36,4%), prematuridade (30,3%) e hipóxia neonatal (18,2%). Em seguida, 
questionados se sabiam para qual serviço conduziria a família caso houvesse 
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desconfiança de PC, no pré-curso 61,8% disseram que sabiam. No pós-curso, 90,9% 
saberiam para onde encaminhar. 
Nos casos de suspeita de PC, os profissionais foram novamente questionados se 
aplicariam algum instrumento de triagem. No pré-curso, 16,4% disseram que aplicavam 
algum instrumento. Já no pós-curso, 45,5% aplicariam algum instrumento. 
A terceira e última sessão do questionário, abordou sobre a existência de dificuldades 
para avaliar e monitorar o desenvolvimento infantil na atenção primária. No pré-curso, 
62,5% disseram ter dificuldade para avaliação e monitoramento nas consultas de C e 
D. No pós-curso, 68,8% responderam sim. Caso respondessem que sim, os 
participantes teriam que marcar algumas das dificuldades que poderiam encontrar. No 
pré-curso, as dificuldades que os profissionais mais se queixaram foram: informações 
incompletas dadas pelos familiares (24%), falta de um instrumento mais específico 
(24%) e tempo de consulta (20%). Já no pós-curso, as dificuldades mais respondidas 
foram: tempo de consulta (52%), dificuldade em extrair informações com os familiares 
(39%) e informações completas pelos familiares (36%). 
O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento dos profissionais de saúde do interior 
potiguar acerca dos fatores de risco associados ao desenvolvimento de PC e TEA em 
crianças. Responderam o questionário pré-curso 55 profissionais e graduandos. 
Desses, 33 completaram o curso ministrado e responderam o questionário pós-curso. 
Nos dois momentos, a maioria participante foi composta de médicos e enfermeiros, 
havendo também profissionais de fisioterapia, nutrição, psicologia, educação física, 
serviço social, terapia ocupacional e fonoaudiologia. A perda amostral foi em 
decorrência ao curso ter sido realizado em dias úteis. 
O diagnóstico de distúrbios como PC e TEA requer uma abordagem completa, 
sistemática e estruturada 12, contudo pouco mais da metade dos profissionais que 
participaram do nosso questionário pré-workshop, disseram investigar a presença dos 
fatores de risco ao desenvolvimento de PC e TEA em seus pacientes. Isso denota a 
falta de um sistema estruturado na investigação desses pacientes, o que pode dificultar 
o rastreio e a triagem de alterações no neurodesenvolvimento. 
Sabe-se que o processo de trabalho multiprofissional, relacionado à saúde da criança, 
precisa ser um projeto coletivo, no qual cada profissional se complemente e tenha um 
papel transformador, interagindo com a comunidade usuária do serviço, tornando-a 
participante do cuidado à saúde 13,14. Dessa forma, uma vez detectados os fatores de 
risco, a criança deverá receber maior atenção da família para ser devidamente 
estimulada em casa, de modo que o profissional de saúde tenha o papel importante de 
ensinar a família a como estimular. Quando os pais se sentem participativos nos 
serviços que são oferecidos aos seus filhos, as crianças tendem a ser mais 
independentes. Isso pode remeter ao fato de que serviços que envolvem os pais 
permitem que eles desenvolvam melhor suas habilidades em relação à estimulação dos 
filhos15. Na nossa intervenção, conseguimos observar que o percentual de profissionais 
que envolvem a família, no processo de estimulação, chegou a 70%, que apesar de ser 
um número alto, pode ser incipiente, dificultando a aplicação das normas que são 
orientadas aos profissionais sobre a estimulação precoce pelo Ministério da Saúde 16. 
Essa dificuldade pode ser compreendida pelo fato de que orientar uma família quanto à 
forma correta de estimular uma criança com desenvolvimento atípico não é tarefa 
simples e requer conhecimento e treinamento prévio. Por isso, é importante incentivar 
e realizar a oferta de cursos, palestras, congressos, para ajudar mais ainda os 
profissionais. No presente estudo, apesar da educação em saúde ter possibilitado uma 
maior segurança aos profissionais quanto a este e outros quesitos, os resultados 
mostraram que, apesar de se sentirem mais capacitados quanto ao acompanhamento 
do desenvolvimento infantil, os profissionais ainda identificam barreiras na efetivação 
deste processo. A pouca diferença de porcentagem entre o pré-curso e o pós-curso 
ficou evidente na existência de outros obstáculos que impedem a implementação 
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integral do monitoramento do desenvolvimento infantil. Entre estas barreiras estão a 
desinformação da família e a dificuldade de acesso ao conhecimento por elas. 
Nesta perspectiva, a rede de assistência dos municípios podem ser uma ferramenta 
para a família de valor imprescindível na sua busca pelos melhores cuidados à criança 
com desenvolvimento atípico. No entanto, é importante estimular comportamentos de 
confiança de pai ou mãe, em busca de serviços e informações para a criança, 
compreender como está organizada a rede de assistência, para a construção de uma 
maior independência e desenvolvimento de habilidades tanto dos pais quanto das 
crianças 15. Quando o profissional possibilita que a família tenha participação ativa 
durante a consulta e na tomada de decisão, observa-se maior satisfação e melhora dos 
resultados clínicos e aderência ao tratamento e orientações 17. 
Além disso, favorecer um ambiente familiar adequado também é fundamental no 
desenvolvimento das crianças 18. Por isso, é de suma importância reforçar o cuidado 
compartilhado e fornecer conhecimento aos pais, para que haja uma troca de 
experiências e visões entre profissionais da saúde e membros da família nuclear sobre 
aquela criança. Pois já é evidente, que investimentos em ações e programas que 
prestam apoio às famílias de crianças desde os primeiros anos de vida, podem contribuir 
para detecção precoce de fatores de risco para o surgimento de agravos à saúde 19. 
 
Conclusão 

 
O estudo comprovou um aumento no índice de conhecimento e na segurança em 
relação ao manejo nas consultas de crescimento e desenvolvimento, porém, algumas 
barreiras, identificadas pelos participantes do curso, ainda persistiram como: a 
dificuldade de extrair dados da criança pela família, tempo de consulta e prover 
instrumentos padrão ouro para a investigação de algum problema . Para isso, é 
importante mesmo construir um laço entre os profissionais, as crianças e a família, dar 
poder de conhecimento para a família e exercitar ações que tenha objetivo de melhorar 
a qualidade de vida das crianças brasileiras. 
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TÍTULO: RESULTADOS DE ENFERMAGEM PARA PESSOAS VIVENDO COM AIDS 

Resumo 

 
Objetivo: identificar na literatura científica os resultados de enfermagem voltados às 
pessoas vivendo com HIV/Aids. Método: estudo descritivo bibliográfico com resultados 
de enfermagem coletados do livro Classificação dos Resultados de Enfermagem NOC 
(5ª ed, 2016), a partir dos diagnósticos de enfermagem encontrados numa revisão de 
escopo que procedeu-se em cinco etapas: 1) identificação da questão de pesquisa; 2) 
identificação de estudos relevantes; 3) seleção dos estudos; 4) extração de dados, 
separação, sumarização e relatório de resultados; 5) comunicação dos resultados. A 
coleta de dados foi realizada nas bases: CINAHL, PubMed, Web of Science, Scopus, 
SciELO, Cochrane Library, LILACS, BDENF, IBECS, Catálogo de Teses e Dissertações 
da CAPES, DART-Europe, EThOS, South African National ETD Portal, Theses Canada, 
RRCAAP, OATD, Cybertesis, Trove, DiVA, New Zealand theses. Os dados foram 
inseridos em planilha no Microsoft Excel e realizada análise descritiva. Resultados e 
discussão: A amostra final foi de 37 publicações e os resultados de enfermagem 
identificados neste estudo referiram-se, em ordem de prevalência, ao Domínio II: Saúde 
Fisiológica, seguido pelo Domínio III: Saúde Psicossocial e Domínio I: Saúde Funcional. 
Conclusão: Os resultados de enfermagem encontrados auxiliam o enfermeiro a 
entender a principais problemáticas relacionadas à saúde do paciente que vive com 
HIV/AIDS, e assim planejar as intervenções necessárias a este público. 
 
 
Palavras-chave: SAE; Pessoas que vivem com HIV/AIDS; Resultados de Enfermagem. 

TITLE: NURSING RESULTS FOR PEOPLE LIVING WITH AIDS 

Abstract 

 
Objective: to identify in the scientific literature the nursing results for people living with 
HIV/AIDS. Method: descriptive bibliographic study with nursing results collected from the 
book Classificação dos Resultados de Enfermagem NOC (5th ed, 2016), based on the 
nursing diagnoses found in a scope review that proceeded in five stages: 1) identification 
of the issue of search; 2) identification of relevant studies; 3) selection of studies; 4) data 
extraction, separation, summarization and results reporting; 5) communication of results. 
Data collection was performed on the bases: CINAHL, PubMed, Web of Science, 
Scopus, SciELO, Cochrane Library, LILACS, BDENF, IBECS, CAPES' Thesis and 
Dissertations Catalog, DART-Europe, EThOS, South African National ETD Portal, 
Theses Canada, RRCAAP, OATD, Cybertesis, Trove, DiVA, New Zealand theses. The 
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data were entered into a spreadsheet in Microsoft Excel and a descriptive analysis was 
performed. Results and discussion: The final sample was of 37 publications and the 
nursing results identified in this study referred, in order of prevalence, to Domain II: 
Physiological Health, followed by Domain III: Psychosocial Health and Domain I: 
Functional Health. Conclusion: The nursing results found do help the nurse to 
understand the main issues related to the health of the patient living with HIV / AIDS, 
and thus plan the interventions necessary for this audience. 
 
 
Keywords: NCS; People living with HIV/AIDS; Nursing Outcomes. 

Introdução 

Nas últimas décadas, o cenário de saúde global deparou-se com a emersão do Vírus 
da Imunodeficiência Humana (HIV)/ Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) 
associado à uma grande crise de saúde pública e humanitária. Vale dizer que, o 
surgimento da Terapia Antirretroviral (Tarv) associada a políticas públicas voltadas a 
esse público modificou a história da infecção pelo HIV/aids, que passou a ser uma 
doença de condição crônica e passível de controle (COELHO; MEIRELLES, 2019). 
Embora muito tenha sido alcançado e realizado na luta contra o HIV/Aids, ainda há um 
longo caminho a percorrer no que se refere às metas do UNAIDS para 2030, que 
incluem alcançar e estabelecer medidas efetivas de prevenção (UNAIDS, 2018). 
Em 2017, houve aproximadamente 1,8 milhão de novas infecções por HIV e cerca de 
940 mil pessoas morreram por doenças relacionadas à Aids em todo o mundo. Ainda 
de acordo com a UNAIDS (2018), o Brasil é responsável por mais de um terço dos cerca 
de 1,8 milhões de pessoas vivendo com HIV na América Latina. 
Nessa conjuntura, ressalta-se a relevância da Enfermagem como agente 
instrumentalizador do cuidado à pessoa vivendo com Aids (PVA) ao desenvolver 
habilidades técnico-científicas necessárias para organização e sistematização do 
cuidado, cuja assistência, busca corresponder às respostas humanas desse indivíduo. 
No sentido de proporcionar este cuidado específico às necessidades individuais desta 
população, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) representa um 
método científico que norteia as práticas do cuidado, do mesmo modo que organiza e 
uniformiza o pensar e o fazer do enfermeiro. É estabelecida como uma maneira para 
oferecer identidade à enfermagem, entendida, portanto, como um modo estratégico de 
realizar o cuidado assistencial ao paciente (MANGUEIRA et al., 2012). 
Nesse cenário, se inserem as taxonomias que atuam como uma linguagem de 
enfermagem dinâmica e padronizada para a execução da assistência, sendo imperiosa 
sua utilização para evolução das práticas de enfermagem. Dentre elas, encontram-se 
os resultados de enfermagem (RE) caracterizados por estabelecer critérios necessários 
para medir e avaliar os resultados provenientes das intervenções de enfermagem 
previamente estabelecidas, os quais podem ser consultados no Nursing Outcomes 
Classification (NOC), e assim definir a meta de cuidados antes da implementação das 
intervenções. 
Por possuir uma abordagem clara, padronizada e ser facilmente utilizada em conjunto 
com as taxonomias North American Nursing Diagnosis Association (NANDA-I) e Nursing 
Interventions Classification (NIC), a NOC tem sido considerada uma ferramenta de 
comunicação entre enfermeiros na prática clínica, uma vez que colabora para a 
execução do processo de enfermagem de forma segura, eficaz e resolutiva. (SILVA et 
al, 2015). 
Destaca-se que, a identificação dos RE em pessoas vivendo com Aids se tornou 
sustentáculo para o enfermeiro em sua prática profissional, o qual obterá por meio 
desses resultados um planejamento direcionado para a recuperação integral do 
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paciente, para mudanças significativas nas condições de saúde avaliadas e para a 
evolução do quadro de PVA. 
Para alicerçar esta pesquisa, emergiu a seguinte pergunta norteadora: Quais os 
resultados de enfermagem da NOC (Classificação dos Resultados de Enfermagem, 5ª 
ed, 2016) voltados para pessoas vivendo com aids podem ser identificados na literatura 
científica? 
Na perspectiva de buscar respostas a esse questionamento, este estudo tem como 
objetivo identificar na literatura científica os resultados de enfermagem voltados às 
pessoas vivendo com HIV/Aids. 
 
Metodologia 

 
Para alcance do objetivo, optou-se por realizar um estudo bibliográfico com resultados 
de enfermagem coletados do livro Classificação dos Resultados de Enfermagem 
(JOHNSON et al., 2016). Previamente foram selecionados os diagnósticos de 
enfermagem voltado para pessoas que vivem com AIDS através de uma revisão de 
escopo. 
A revisão de escopo foi desenvolvida com base nas recomendações do Joanna Briggs 
Institute (THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2015) e PRISMA Extension for Scoping 
Reviews (PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018), em cinco etapas: 1) identificação da 
questão de pesquisa; 2) identificação de estudos relevantes; 3) seleção dos estudos; 4) 
extração de dados, separação, sumarização e relatório de resultados; 5) comunicação 
dos resultados (ARKSEY; O’MALLEY L, 2005; LEVAC; COLQUHOUN, O’BRIEN, 2010). 
No início de janeiro foi realizada uma busca preliminar para verificar se havia scoping 
review sobre o tema no Open Science Framework e Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature (CINAHL) e constatou-se que não há estudo publicado, conforme 
recomenda Joanna Briggs Institute (THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2015) 
Em seguida foi construído um protocolo conforme o manual do Joanna Briggs Institute 
(THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2015) sendo adaptado, o qual constava: revisores; 
título; mnemônica População, Conceito e Contexto (PCC); objetivo; pergunta de 
pesquisa; critérios de inclusão e exclusão; estratégia de busca; bases de dados, 
extração dos dados (título, autor(es), ano de publicação, base de 
dados/biblioteca/banco de dados/buscador acadêmico, tipo de estudo (artigo, 
dissertação e tese), país de origem, objetivo(s), diagnósticos de enfermagem da NANDA 
Internacional. Após isso, foi registrado conforme é sugerido no (PRISMA-ScR) (TRICCO 
et al., 2018) sob nº https://osf.io/57wxk. 
Aplicou-se a mnemônica Participante, Conceito e Contexto (PCC) para construir a 
questão de pesquisa, em que Participante corresponde a “pessoas vivendo com aids”, 
Conceito “diagnóstico de enfermagem” e o Contexto o “serviço de saúde”. Utilizou-se 
como questão norteadora: “Quais os diagnósticos de enfermagem da NANDA 
Internacional em pessoas vivendo aids nos serviços de saúde?” 
Se estipulou como critérios de inclusão: artigos oriundos de estudos primários, 
secundários, dissertações e teses disponíveis na íntegra, sem limite temporal, em 
qualquer idioma e que respondam à pergunta de pesquisa. Foram excluídas, reflexões, 
relatos de experiência, editoriais, resumos publicados em anais de eventos científicos. 
Em acordo com as recomendações do manual Joanna Briggs Institute (THE JOANNA 
BRIGGS INSTITUTE, 2015), para a escolha dos descritores foi realizada uma busca 
nas bases de dados CINAHL, US National Library of Medicine (PubMed), em seguida 
realizada uma análise das palavras do texto contida no título e resumo e dos termos do 
índice usados para descrever o estudo. Assim, definiu-se os a seguinte estratégia de 
busca: ("people living with AIDS" OR "acquired immunodeficiency syndrome") AND 
("nursing diagnosis") AND ("health services"). 
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Após seleção da estratégia de busca foi realizada uma busca no período de 28/05/19 a 
30/06/19 nas bases de dados/bibliotecas/bancos de dados/buscador acadêmico 
CINAHL, PubMed, Web of Science, Scopus, Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências de 
Saúde (IBECS), Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, DART-Europe, 
Electronic Theses Online Service (EThOS), South African National ETD Portal, Theses 
Canada, Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), Cybertesis, 
Trove, Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), New Zealand theses, Google Acadêmico, 
Open Access Theses and Dissertations (OATD). 
A triagem dos materiais foi por meio da leitura de título e resumo, posteriormente foram 
excluídos os duplicados, em seguida os selecionados foram lidos na íntegra, após a 
referida leitura incluíram-se os estudos pertinentes aos critérios adotados supracitados. 
Os dados foram extraídos conforme protocolo, inseridos numa planilha no Microsoft 
Excel, sendo os diagnósticos de enfermagem organizados por ordem alfabética. 
Após a seleção dos diagnósticos de enfermagem por meio da scoping review, foi 
realizado o mapeamento cruzado com diagnósticos de enfermagem selecionados e a 
NANDA Internacional 2018-2020. Para isso foram utilizadas duas planilhas do Microsoft 
Excel® 2016, a primeira contendo diagnósticos de enfermagem da NANDA-I 
encontrados na literatura e a segunda os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I 
Internacional 2018-2020, cruzadas a partir Microsoft Access® 2016. Foram ainda 
consultadas as versões em que houveram acesso, são elas: 2015-2017, 2012-2014, 
2009-2011, para verificar se havia mudança no rótulo do diagnóstico que não constava 
na versão atual. 
Em posse dos diagnósticos de enfermagem, acessou-se o livro Classificação dos 
Resultados de Enfermagem (JOHNSON; MAAS, 2016) na seção “Ligações NOC - 
Diagnósticos da NANDA International” buscando os diagnósticos selecionados na 
pesquisa, após encontrar o referido diagnóstico, buscou-se a página em que se encontra 
e utilizou-se os constantes no item “resultados para mensurar a resolução do 
diagnóstico”, em casos que não havia dados nesse item, utilizou-se os itens “resultados 
adicionais para mensurar as características definidoras”, “resultados associados aos 
fatores relacionados ou resultados intermediários” ou “resultados associados aos 
fatores de risco”. 
Esses resultados de enfermagem foram classificados em acordo com os sete domínios 
da NOC (Domínio I: Saúde Funcional; Domínio II: Saúde Fisiológica; Domínio III: Saúde 
Psicossocial; Domínio IV: Conhecimento em saúde e comportamento; Domínio V: 
Saúde Percebida; Domínio VI: Saúde Familiar; Domínio VII: Saúde Comunitária) e 
analisados a partir da estatística descritiva. 
 
Resultados e Discussões 

 
Das 184 publicações encontradas, após duplicados excluídos e leitura exaustiva dos 
títulos e resumo, 38 publicações foram selecionadas por preencherem os critérios de 
inclusão. Entre os estudos escolhidos, um foi excluído por não contemplar em sua 
totalidade o tema, o que resultou em uma amostra de 37 publicações, que representa 
20,1% do quantitativo inicial identificado nas buscas e 97% dos estudos selecionados 
para leitura do título e resumo. 
A partir da leitura na íntegra foram encontrados 111 diagnósticos de enfermagem para 
pessoas vivendo com AIDS, que após classificados de acordo com os sete domínios da 
NOC (5ª Edição), totalizaram em 216 resultados de enfermagem com exclusão dos 
repetidos. 
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Os resultados de enfermagem mais prevalentes nos estudos referem-se ao Domínio II: 
Saúde Fisiológica (44,14%), seguido do Domínio III: Saúde Psicossocial (23,42%) e o 
Domínio I: Saúde Funcional (16,22%), enquanto que o Domínio VII: Saúde Comunitária 
(0,0%) não foi referido em nenhuma das pesquisas encontradas. 
O processo de enfermagem é uma ferramenta essencial para a obtenção de 
informações sobre o estado de saúde, que irão nortear o diagnóstico, planejamento, 
implementação e avaliação/evolução das ações voltadas para as PVA. Esse 
instrumento permite ao profissional de enfermagem a identificação de sinais e sintomas 
da doença nos seus pacientes, bem como, de padrões mínimos necessários para uma 
assistência de qualidade (BRITO et al, 2017). 
Nesse sentido, entende-se como condições mínimas as necessidade humanas proposta 
pela Teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB) de Wanda Horta e baseado na 
denominação utilizada por João Mohana, pode-se classificar as necessidades básicas 
em: psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. (BALDIN, 2010) 
Os resultados de enfermagem que mais prevaleceram, nesse estudo, se referem ao 
Domínio II: Saúde Fisiológica da NOC (5ª Edição) e estão em acordo com as 
necessidades psicobiológicas de Horta, os principais resultados encontrados são 
voltados para estado respiratório; estado circulatório; perfusão tissular; saúde oral; 
termorregulação; hidratação; estado nutricional; eliminação e incontinência urinária e 
intestinal. 
As pessoas que vivem com aids notadamente aquelas com coinfecção respiratória com 
a tuberculose apresentam dificuldade de manter a troca gasosa dentro da normalidade, 
decorrente do comprometimento alveolar devido ao processo infeccioso (BRITO et al, 
2017). Além disso, as doenças pulmonares proporcionam a produção de muco o que 
prejudica a ventilação espontânea, devido a obstrução das vias aéreas. Nesse sentido, 
manter o estado respiratório é fundamental para que as PVA tenham um padrão 
respiratório eficaz. (NETO, 2016) 
No que se refere ao resultado de enfermagem estado circulatório, o estudo de Neto 
(2016) aponta que as alterações circulatórias do paciente com HIV/aids estão 
relacionadas a diversos fatores como os distúrbios hidroeletrolíticos, hipertermia, ao 
quadro de septicemia e ao choque, uma vez que, estes últimos ocasionam diminuição 
do débito cardíaco, hipotensão e até parada cardiorrespiratória. E, os problemas 
vasculares não se restringem a isso, sendo comum PVA apresentarem quadros de 
hemorragia, equimose e gengivorragias (POTTER, PERRY, 2011). 
Os problemas com a perfusão tissular estão inter-relacionados aos aspectos 
circulatórios, de imobilidade, deficiência nutricional e aumento da temperatura corporal, 
o que leva a possibilidade de formação de lesões por pressão principalmente naquelas 
áreas onde se tem menor mobilidade física (BALDIN, 2010). 
Sabe-se que, o HIV provoca a depleção de células do sistema imunológico, 
principalmente no subconjunto de células CD4+, predispondo o indivíduo a infecções 
sexualmente transmissíveis e doenças oportunistas. Nesse sentido, é importante 
manter o estado nutricional com uma alimentação balanceada que vise garantir suas 
necessidades energéticas de macro e micronutrientes, uma vez que, esse equilíbrio 
pode contribuir para melhorias dos níveis de T CD4 e na absorção intestinal, 
repercutindo positivamente no estado de saúde e na diminuição da progressão da 
doença (SILVA et al, 2020). 
Além do mais, em alguns momentos da vida, o estado nutricional pode apresentar-se 
comprometido através da perda de peso e das alterações nas eliminações intestinais, 
como diarréia crônica ou constipação, ocasionadas pelo uso da terapia antirretroviral, 
infecções parasitárias e intolerâncias alimentares. (GOMES, LOURIVAL, 2016) 
Outro aspecto importante diz respeito ao resultado de enfermagem eliminação urinária, 
que no paciente com HIV/aids torna-se frequente por se tratar de um indivíduo que se 
encontra exposto a agentes etiológicos, por apresentar baixa imunidade. O uso da 
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sonda vesical de demora, mesmo que necessária para drenar a urina acumulada no 
sistema urinário, pode colocar a PVA ainda mais exposta a infecções, sendo importante, 
o enfermeiro utilizar-se de todas as técnicas assépticas para minimizar os prejuízos 
relacionados ao uso desse dispositivo. (NETO, 2016) 
Posteriormente, destaca-se o Domínio III: Saúde Psicossocial da NOC (5ª Edição), os 
quais refletem as necessidades psicossociais dos indivíduos, abordados por Wanda 
Horta. Neste estudo, os pacientes que vivem com HIV/AIDS obtiveram como os 
principais resultados relacionados a ansiedade; autoestima; saúde espiritual; resiliência 
pessoal; imagem corporal; auto-aceitação do estado de saúde; nível de medo; 
autocontrole de comportamento impulsivo. 
No que se refere aos aspectos psicossociais, é importante considerar que, diversas 
alterações que a infecção pelo HIV pode desencadear, como sentimentos de 
inferioridade e desvalorização as quais são consequências de estereótipos negativos, 
rótulos discriminatórios e preconceituosos fazendo com que, indivíduos vivendo com 
HIV/AIDS estejam vulneráveis a sentimentos de ansiedade, solidão, depressão, 
ausência de vontade de viver, baixa autoestima e isolamento social (PATRICIO et al, 
2019). 
A tristeza, a baixa autoestima e o medo são sentimentos comuns nos pacientes com 
aids, o que leva a dificuldade de relacionamento, socialização, sendo raras as pessoas 
que desenvolvem a capacidade de ser resiliente (NETO, 2016). É necessário, portanto, 
que o enfermeiro seja capaz de reconhecer e avaliar as dimensões do indivíduo 
respaldado no conhecimento científico, a fim de reverter as situações de negatividades 
que interfiram na vida de pessoas que vivem com a infecção pelo HIV. 
Alguns pacientes com HIV/aids apresentam problemas de aceitação do seu estado de 
saúde, da nova realidade, de modo que surgem diversas inquietações, o que corrobora 
para o desenvolvimento de comportamentos impulsivos e de risco para si e para a 
sociedade. Sendo assim, ressalta-se a importância do enfermeiro fazer uma abordagem 
holística e envolver a família nesse processo de aceitabilidade (BRITO, 2017). 
É importante atentar que o diagnóstico da doença pode gerar diversos impactos na vida 
do PVHIV, evidenciando aspectos que antes nunca foram experimentados, como 
dificuldades em futuras ou já existentes relações conjugais, vínculos empregatícios, a 
falta de apoio familiar, e outras redes de apoio social. Com isso, os indivíduos se tornam 
vulneráveis aos efeitos negativos na vida, caracterizando uma morte social (GÓIS et al, 
2018). 
Nesse sentido, os profissionais de enfermagem que adotam o PE, incluindo os RE em 
suas rotinas estão aptos para identificar as características e sentimentos vividos por 
seus pacientes, uma vez que, as implicações para PVHIV não se restringem apenas ao 
físico e biológico, como também o psicológico, social e econômico, indispensável para 
um cuidado qualificado e humanizado pela equipe multiprofissional. Essa compreensão 
pode aperfeiçoar intervenções terapêuticas e trazer suporte psicossocial, melhorando 
assim, a qualidade de vida em pessoas diagnosticadas com HIV/aids (ANGELIM et al, 
2019). 
Por último, observou-se a predominância do Domínio I: Saúde Funcional da NOC (5ª 
Edição), que se apresentam também nas necessidades psicobiológicas colocadas por 
Wanda Horta. Os principais resultados de enfermagem relacionam-se a locomoção; 
mobilidade; autocuidado para alimentação, banho, higiene e vestir-se; funcionamento 
sexual; sono; nível de fadiga e tolerância à atividade. 
A causa da fadiga em pessoas com HIV/aids está relacionada ao uso de medicamentos 
para minimizar a transmissão do vírus, assim como, dificulta a mobilidade e locomoção, 
por afetar negativamente o sistema musculoesquelético, ocasionando desde a formação 
de lesões por pressão, como problemas circulatórios e neuropáticos. Associados a isso 
ainda existe o fator agravante que é a diminuição da imunidade (BRITO, 2017). 
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Dentre as inúmeras doenças crônicas que geram incapacidade e consequente alteração 
da funcionalidade, está a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e a 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS). Segundo a pesquisadora, as 
pessoas vivendo com AIDS, especialmente as hospitalizadas, podem evoluir com 
alteração da composição corporal, fraqueza, fadiga, síndrome consumptiva, entre outros 
(NETO, 2016). 
A higiene corporal é considerada a melhor forma de manutenção da saúde, bem-estar, 
segurança e prevenção de infecções. Através do autocuidado para alimentação, banho, 
higiene e vestir-se as pessoas que vivem com aids conseguem ter uma melhor 
qualidade de vida (NETO, 2016). 
Outra resultado de enfermagem percebido refere-se a sexualidade, uma vez que, o risco 
de transmissão do vírus faz com que as pessoas com HIV tenham medo de se relacionar 
sexualmente. Além da preocupação em transmitir o vírus, esse domínio pode estar 
prejudicado pela falta de confiança e dificuldade em negociar o uso de preservativo com 
seu parceiro (NETO, 2016). 
Quanto ao resultado sono, o uso de medicamentos diários podem desencadear 
alterações no padrão de sono, levando as PVA a desenvolverem insônia e podendo 
apresentar quadros de sonolência. Vale ressaltar que a mudança na alimentação, 
ambiente e idade avançada podem também desencadear episódios de reações ao sono 
(NETO, 2016). 
Portanto, o PE é uma importante estratégia para respaldar a prática do profissional de 
enfermagem, considerando os diversos contextos sociodemográficos, biológicos, 
psicológicos e culturais que envolvem essa doença, são elencados os diagnósticos, 
resultados de enfermagem e intervenções, aos quais atendam as reais necessidades 
de cada paciente, envolvendo a família e a coletividade. (SILVA et al, 2018). 
 
Conclusão 

 
Os resultados de enfermagem identificados neste estudo a partir da scoping review 
referiram-se ao Domínio II: Saúde Fisiológica - aspecto psicobiológico de Wanda Horta-
, seguido pelo Domínio III: Saúde Psicossocial- aspecto psicossocial e espiritual de 
Horta-, e Domínio I: Saúde Funcional - aspecto psicobiológico-, revelando ao enfermeiro 
as principais problemáticas relacionadas à saúde do paciente que vive com HIV/AIDS e 
de que forma pode ser planejada as estratégias de cuidado a partir dos resultados 
encontrados. 
Os resultados de enfermagem evidenciados neste estudo mostram a relevância de se 
conhecer os resultados de enfermagem da SAE para embasar o cuidado em 
enfermagem, tornando-se possível contemplar vários aspectos da vida da PVA, 
promover saúde e qualidade de vida, além de prevenir agravos para esse público. 
Vale destacar que os resultados encontrados através da coleta de dados dessa 
pesquisa ficaram compreendidos no contexto das bases utilizadas e do período 
temporal em que foi realizada, portanto, se tornando um limitante para esse estudo. 
Dessa forma, recomenda-se que sejam realizados outros estudos de mesmo 
delineamento, com ênfase no desenvolvimento do processo de enfermagem, a fim de 
ampliar a qualidade da assistência de enfermagem no contexto da PVA. 
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TÍTULO: Análise do tipo de processo fonológico produzido por pré escolares e influência 

do nível socioeconômico 

Resumo 

 
Introdução: Os processos fonológicos são alterações da representação fonética ou 
mental dos sons da fala, afetando a inteligibilidade de fala. São divididos em iniciais, 
intermediários, finais e não esperados. Objetivo: Verificar a influência do nível 
socioeconômico no tipo de processo fonológico produzido por pré-escolares. Método: O 
estudo é transversal e analítico e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) sob números CAAE 87485518.0.0000.5292 e 07867019.2.0000.5292. 
Com um total de 45 pré-escolares de ambos os sexos com faixa etária entre 4:0 e 5:11. 
Resultados e Discussão: Os dados mostram que as crianças que apresentam mães com 
nível de escolaridade mais baixa são mais improdutivas fonologicamente. Além disso, 
crianças em situação econômica mais vulnerável tem mais tendência a desenvolver 
mais processos fonológicos e, consequentemente, está mais vulnerável à futuros 
atrasos de linguagem, transtornos fonológicos e dificuldades de aprendizagem. 
Conclusão: Há influência do NSE tanto com o desenvolvimento da fonologia, quanto no 
tipo de processo apresentado pelas crianças. Além disso, observamos associação entre 
a escolaridade das mães e a maior quantidade de processos fonológicos nas crianças 
com mãe as quais possuíam nível de escolaridade mais baixo. 
 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento de Linguagem. Nível socioeconômico. Fonologia 

TITLE: Analysis of the type of phonological process produced by pre-school and 

influence of the socioeconomic level 

Abstract 

 
Introduction: Phonological processes are changes in the phonetic or mental 
representation of speech sounds, affecting speech intelligibility. It is divided in initial, 
intermediate, final and unexpected. Purpose: To verify the influence of the 
socioeconomic level on the type of phonological process produced by preschoolers. 
Method: The study is transversal and analytical and was approved by the Research 
Ethics Committee of the Onofre Lopes University Hospital (HUOL) of the Federal 
University of Rio Grande do Norte (UFRN) under CAAE numbers 87485518.0.0000.5292 
and 07867019.2.0000.5292. With a total of 45 preschoolers of both sexes with ages 
between 4:0 and 5:11. Results and Discussion: The data show that children with lower 
educational level mothers are more phonologically unproductive. In addition, children in 
a more vulnerable economic situation have a greater tendency to develop more 
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phonological processes and, consequently, are more vulnerable to future language 
delays, phonological disorders and learning difficulties. Conclusion: There is an influence 
of NSE both on the development of phonology and on the type of process presented by 
children. In addition, we observed an association between the schooling of mothers and 
the greater number of phonological processes in children with mothers who had a lower 
level of education. 
 
 
Keywords: Language Development. Socioeconomic level. Phonology 

Introdução 

Apesar das extensas discussões sobre a linguagem ser inata ou aprendida, sabe-se da 
importância da capacidade de cognição e de interação social do indivíduo (Kuhl, 2010), 
como também do envolvimento de fatores biológicos e ambientais, histórico de gestação 
e parto sem intercorrências, experiências sociais e estímulos adequados para um bom 
desenvolvimento de linguagem (Ertem et al., 2007; Gurgel et al., 2014;), inclusive da 
fonologia. 
A fonologia é a área da linguagem que estabelece os princípios que regulam a estrutura 
sonora de uma língua (Silva TC, 2003). Esta começa a ser desenvolvida a partir dos 
estímulos recebidos desde o período de gestação, quando o sistema auditivo já está 
formado. Após o nascimento, a criança entra em uma fase na qual o choro será sua 
principal forma de comunicação. Nos primeiros anos, espera-se que o bebê siga uma 
sequência do desenvolvimento linguístico: articulação dos primeiros sons - vogais e 
sons repetitivos, balbucio e articulação de sílabas, até chegar na produção das primeiras 
palavras. Para que esse desenvolvimento aconteça de forma esperada, as estruturas 
anatomofisiológicas devem estar com seu desenvolvimento em consonância com o 
desenvolvimento cognitivo e de linguagem. Os processos fonológicos são alterações da 
representação fonética ou mental dos sons da fala (LAMÔNICA; BRITTO, 2017). Eles 
são divididos em iniciais, que podem ocorrer até os 30 meses; intermediários até os 42 
ou 54 meses, dependendo do processo; finais até os 60 meses e os não esperados. 
Esses processos fonológicos afetam a inteligibilidade de fala e espera-se que, após o 
período descrito, desapareçam e, a partir daí, observa-se um aumento significativo da 
inteligibilidade de fala. 
Estudos indicam que os primeiros anos de vida da criança são considerados os mais 
importantes para o desenvolvimento das habilidades de linguagem, pois é nesse 
período que ocorre a maturação do sistema nervoso, com maior crescimento cerebral e 
formação de novas conexões neuronais (Friederici, 2006). Além disso, a interação com 
os pais e familiares em atividades rotineiras, por exemplo, são importantes para o 
desenvolvimento de linguagem. Mas será que o nível socioeconômico (NSE) dessa 
família e/ou o nível de escolaridade desses pais vão interferir de alguma forma no 
desenvolvimento linguístico dessa criança? Relacionado o nível socioeconômico, 
estudos mostram que famílias com situação socioeconômica mais elevada oferecem 
maior quantidade de input linguístico às suas crianças, mas não necessariamente 
melhores estímulos, em termos qualitativos, concluindo que a qualidade da interação 
não está associada com o nível socioeconômico (CARVALHO; LEMOS; GOULART, 
2016). Na área da escolaridade dos pais, por exemplo, não há diferenças com 
significância estatística no que diz respeito à escolaridade materna e o desenvolvimento 
da linguagem de crianças de 2 a 24 meses (ESCARCE; CAMARGOS; SOUZA; 
MOURÃO; LEMOS, 2011). 
É fundamental que a avaliação do desempenho linguístico ocorra em pré-escolares, 
porque possibilita a detecção e intervenção precoce, de forma a atenuar ou mesmo 
eliminar dificuldades, minimizando prejuízos futuros (Gonçalves Gurgel et al., 2014; 
Lindau et al., 2015; Silva, Lindau e Giacheti, 2017). Entretanto, no Brasil ainda há 
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poucos instrumentos padronizados para avaliar a linguagem e, dentre os poucos, não 
há valores de referência nem linguísticos, nem correlações com o nível socioeconômico 
da população brasileira da região Nordeste. 
Objetivo: Verificar a influência do nível socioeconômico no tipo de processo fonológico 
produzido por pré-escolares. 
 
Metodologia 

 
Aspectos éticos 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob 
números CAAE 87485518.0.0000.5292 e 07867019.2.0000.5292. Os pais assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os escolares assinaram o Termo de 
Assentimento após serem informados sobre a forma de coleta dos dados da pesquisa. 
Participantes 
O estudo é caracterizado como sendo do tipo transversal e analítico. A seleção dos 
participantes foi por amostra de conveniência, totalizando 45 pré-escolares de ambos 
os sexos com faixa etária entre 4 anos e 5 anos e 11 meses. 
A coleta de dados ocorreu duas instituições de ensino infantil públicas, uma na cidade 
de Natal e vinculada à Universidade (NEI), e a outra no município de Macaíba e inserida 
em uma comunidade quilombola. Os critérios de inclusão compreenderam estar na faixa 
etária do estudo, ser falante do Português Brasileiro como língua nativa, e estar 
matriculado e frequentando regularmente instituição de ensino infantil. Os critérios de 
exclusão foram: queixa de transtorno no desenvolvimento da linguagem, privações 
sensoriais, acompanhamento terapêutico fonoaudiológico prévio ou em andamento, e 
diagnóstico de quadros que possam influenciar a aquisição e desenvolvimento da 
linguagem. 
O grupo vinculado à escola modelo foi composto por 23 participantes sendo 47,8% de 
meninos; a escolaridade materna variou entre ensino fundamental completo (4,3%) e 
mestrado completo (34,8%), predominando o acesso ao ensino superior (78,3%); e com 
nível socioeconômico classificado entre B1 (17,4%) e C1 (21,7%). O grupo vinculado à 
comunidade quilombola foi composto por 22 participantes sendo 59,1% de meninos; a 
escolaridade materna variou entre analfabeto e ensino superior (4,5% cada), 
predominando o acesso ao ensino básico (95,2%); e com nível socioeconômico 
classificado entre C2 (18,2%) e D-E (81,8%). Considerando que cada instituição 
apresentava um perfil de nível socioeconômico bastante característico, os participantes 
foram comparados por seu nível socioeconômico. 
Procedimento e instrumentos 
Aqueles pais que aceitaram a participação de seu filho no estudo responderam um 
questionário com informações básicas sobre o desenvolvimento da criança, um 
questionário sobre o nível socioeconômico baseado no Critério Brasil (ABEP, 2020). 
As avaliações ocorreram individualmente em um único encontro de aproximadamente 
uma hora. A bateria de avaliação foi composta por tarefas de vocabulário expressivo, 
fonologia, fluência, discurso e memória de curto prazo, mas para os objetivos deste 
estudo serão apresentados apenas os dados referentes à memória de curto prazo. 
Para esta avaliação foi utilizada a prova de nomeação o teste de Fonologia (Andrade et 
al., 2004). Este é composto por 34 figuras foneticamente balanceadas para o Português 
Brasileiro e permite analisar a presença e a produtividade de processos fonológicos na 
fala. Para responder ao objetivo deste estudo, os processos fonológicos foram 
classificados em iniciais, que podem ocorrer até os 30 meses, dependendo do processo; 
intermediários até os 42 ou 54 meses, dependendo do processo; finais até os 60 meses 
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e os não esperados. Para este trabalho, optamos por considerar a idade de 5 anos ao 
invés da proposta de 7 anos. 
<Tabela 1> 
A coleta de dados foi gravada em vídeo e áudio para posterior transcrição e análise. A 
transcrição das provas foi realizada por dois pesquisadores independentes e em caso 
de divergência foi consultado um terceiro pesquisador para análise, a fim de garantir a 
fidedignidade dos dados coletados. 
Análise de dados 
A análise estatística foi realizada no Software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 21 e o nível de significância adotado foi de 5%. As variáveis 
consideradas para análise foram acertos em cada extensão de NP (0 a 10) e 
porcentagem de acertos no teste (0 a 100), classificação do desempenho (adequado ou 
abaixo do esperado), classificação da escolaridade materna (educação básica ou 
superior) e classificação do nível socioeconômico (“B1 a C1” ou “C2 a D-E”). 
Para verificar a distribuição dos dados foi realizado o teste de Kolgomorov-Smirnov e 
verificou-se que a distribuição dos dados não respeitava a normalidade, portanto as 
análises inferenciais foram realizadas com testes não paramétricos. Portanto, as 
análises descritivas das variáveis numéricas que caracterizam os sujeitos foram 
dispostas por meio da mediana e do intervalo interquartil. Para as variáveis categóricas 
foram utilizadas a frequência de distribuição e a percentagem equivalente. 
O teste de Mann-Whitney comparou o desempenho dos grupos em cada extensão de 
NP e na porcentagem de acertos no teste, o teste exato de Fisher verificou a associação 
entre o NSE e a escolaridade materna com a classificação do desempenho no teste. 
Por fim, foi realizada regressão logística pelo método de razão de verossimilhança para 
verificar a influência do nível socioeconômico e da escolaridade materna no 
desempenho no teste. O desempenho no teste foi considerado como variável 
dependente e como variáveis independentes categóricas o nível socioeconômico da 
família e escolaridade materna. 
 
Resultados e Discussões 

 
Justificativa para mudança de tema e objetivo do plano de trabalho 
Inicialmente, a coleta de dados estava prevista para ocorrer em uma primeira fase entre 
agosto e outubro de 2019 e outra fase entre março e maio de 2020. A coleta de 2019 
deveria ocorrer em uma escola particular de Natal e em uma comunidade quilombola 
situada em Capoeiras (Macaíba), porém devido ao calendário de atividades da referida 
escola nos foi solicitado iniciar apenas em 2020, visto que já haviam muitas atividades 
planejadas para o segundo semestre. Dessa forma, a coleta em 2019 ocorreu apenas 
na comunidade quilombola. 
Assim, o grupo de pesquisa optou por realizar novas análises com os dados que já 
dispúnhamos em 2019 e nos organizamos para iniciar a coleta em março de 2020 de 
forma concomitante em uma escola particular e em um centro de educação infantil da 
prefeitura do município de Natal. Realizamos todos os trâmites burocráticos para 
garantir que estaríamos autorizadas pela Secretaria Municipal de Educação para iniciar 
as atividades da coleta ainda no mês de março. Porém, fomos surpreendidas pela 
pandemia de COVID-19 e tivemos que suspender a coleta por tempo indeterminado. 
Durante o período de suspensão das atividades na UFRN mantivemos encontros 
mediados por tecnologia com todas as pesquisadoras envolvidas neste projeto. 
Semanalmente as integrantes mais experientes realizavam encontros para discutir as 
estratégias de coleta e análise dos dados com as integrantes mais novas, e 
quinzenalmente todo o grupo se reunia com a orientadora para discutir artigos com 
temas relevantes ao projeto de pesquisa. 
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Ao final do mês de maio, analisando a situação sanitária da cidade do Natal optamos 
por redefinir os temas de cada um dos planos de trabalho, adaptando as análises com 
os dados que dispúnhamos de etapas de anteriores da coleta de dados (2018 e 2019). 
Portanto, enfatizamos que o grupo manteve-se ativo e cumpriu a proposta de iniciar os 
discentes em rotina de pesquisa científica, inclusive discutindo as constantes 
necessidades de adaptação e flexibilidade necessária para conduzir estudos que 
envolvem seres humanos. 
Resultados e discussão 
A análise da ocorrência de processos fonológicos nos participantes indicou que os pré-
escolares com NSE classificado entre C2 e D-E tiveram mais processos independente 
da classificação. 
<Tabela 1> 
<Tabela 2> 
As crianças do grupo B1 - C1 apresentaram maior mediana em todos os processos, nos 
mostrando que crianças em situação econômica mais vulnerável tem mais tendência a 
desenvolver mais processos fonológicos e, consequentemente, está mais vulnerável à 
futuros atrasos de linguagem, transtornos fonológicos e, até mesmo, dificuldades de 
aprendizagem, o que vai de encontro com o que a literatura já nos mostra, na qual não 
havia associação entre NSE e desenvolvimento de linguagem. Além disso, em uma 
revisão sistemática feita por Carvalho, Lemos e Goulart (2016), os autores mostram que 
há associação entre o desenvolvimento da linguagem e estimulação da linguagem das 
crianças realizada pelos pais por meio das interações entre pais e filhos. 
<Tabela 3> 
Quando a produtividade dos processos fonológicos foi considerada, não houve 
associação entre o NSE tanto com a manutenção além da idade esperada, quanto com 
a ocorrência ainda na idade esperada (Tabela 2). Vale ressaltar que não houve 
processos fonológicos não esperados produtivos nessa amostra, portanto essa análise 
não foi empreendida. 
Da mesma forma, as crianças em maior vulnerabilidade socioeconômica são as 
mesmas que apresentam pais com nível de escolaridade mais baixo. E mesmo que, na 
literatura apresentada, não nos mostre associação com significância estatística entre a 
escolaridade materna e o desenvolvimento da linguagem dos filhos, os dados mostram 
que as crianças que apresentam mães com nível de escolaridade mais baixo são mais 
improdutivas fonologicamente, consequentemente, com inteligibilidade de fala mais 
alterada. Dessa forma, o estudo corrobora com o que a literatura traz, na qual os fatores 
do ambiente familiar, como presença de alterações de fala e linguagem em familiar, 
nível socioeconômico e nível de escolaridade dos pais, estão associados à presença de 
desvios fonológicos (CARVALHO; LEMOS; GOULART, 2016). 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que há influência do NSE tanto com o desenvolvimento da fonologia, quanto 
no tipo de processo apresentado pelas crianças. Além disso, observamos associação 
entre a escolaridade das mães e a maior quantidade de processos fonológicos nas 
crianças com mãe as quais possuíam nível de escolaridade mais baixo. 
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Tabela 1. Processos fonológicos e suas respectivas idades de aceitação e eliminação 
 

 
Tabela 2. Comparação da ocorrência de processos fonológicos nos grupos de acordo 
com o nível socioeconômico. 
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Tabela 3. Associação do nível socioeconômico (NSE) com a classificação de 
desempenho no teste. 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM SEGUNDO A NANDA 

INTERNACIONAL EM PESSOAS VIVENDO COM A SÍNDROME DA 

IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA: SCOPING REVIEW 

Resumo 

 
Objetivo: identificar os diagnósticos de enfermagem (DE), segundo a NANDA I, em 
pessoas vivendo com AIDS (PVA). Método: Scoping Review, desenvolvida com base 
nas recomendações do Joanna Briggs Institute. A busca foi realizada nas bases de 
dados/bibliotecas/bancos de dados/buscadores acadêmicos, por meio da estratégia de 
busca: ("People living with AIDS" OR "Acquired immunodeficiency syndrome") AND 
("Nursing diagnosis") AND ("Health services"). Para seleção dos estudos foram 
utilizados os critérios de inclusão: artigos oriundos de estudos primários, secundários, 
dissertações e teses disponíveis na íntegra, que respondam à pergunta de pesquisa. 
Reflexões, relatos de experiência, editoriais, resumos publicados em anais de eventos 
científicos, foram excluídas. Após seleção dos DE foi realizado mapeamento cruzado 
com a NANDA Internacional 2018-2020.Os dados foram analisados por estatística 
descritiva. Resultados: Dos 37 estudos selecionados, foram identificados 111 DE 
presentes em 12 domínios da NANDA-I. Conclusão: este estudo permitiu identificar os 
DE mais prevalentes, o que pode contribuir para o aprimoramento da assistência de 
enfermagem voltada para PVA, auxiliando a enfermagem na tomada de decisão 
baseada em evidências científicas. 
 
 
Palavras-chave: Diagnóstico de Enfermagem. Processos de Enfermagem. HIVAIDS. 

Taxonomia 

TITLE: NURSING DIAGNOSES ACCORDING TO INTERNATIONAL NANDA IN 

PEOPLE LIVING WITH ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME: SCOPING 

REVIEW 

Abstract 

 
Objective: to identify nursing diagnoses (DE), according to NANDA I, in people living with 
AIDS (PVA). Method: Scoping Review, developed based on the recommendations of the 
Joanna Briggs Institute. The search was carried out in databases / libraries / databases 
/ academic searchers, using the search strategy: ("People living with AIDS" OR 
"Acquired immunodeficiency syndrome") AND ("Nursing diagnosis") AND ("Health 
services "). The inclusion criteria were used to select the studies: articles from primary, 
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secondary studies, dissertations and theses available in full, that answer the research 
question. Reflections, experience reports, editorials, abstracts published in annals of 
scientific events, were excluded. After selecting the NDs, cross-mapping was carried out 
with NANDA International 2018-2020. The data were analyzed using descriptive 
statistics. Results: Of the 37 selected studies, 111 EDs were identified in 12 NANDA-I 
domains. Conclusion: this study allowed the identification of the most prevalent NDs, 
which can contribute to the improvement of nursing care focused on PVA, assisting 
nursing in decision-making based on scientific evidence. 
 
 
Keywords: Nursing Diagnosis. Nursing Processes. HIV. AIDS. Taxonomy. 

Introdução 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é o último estágio da infecção pelo 
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), responsável por atacar o sistema 
imunológico, e caracterizada como uma doença cronificante (BRASIL, 2018). 
Segundo o último relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS 
(UNAIDS, 2019) até o final do ano de 2018, 37,9 milhões de pessoas no mundo viviam 
com HIV/AIDS (PVHA). No Brasil, de 1980 a junho de 2019, foram identificados 966.058 
casos de AIDS. O país tem registrado, anualmente, uma média de 39 mil novos casos 
de AIDS nos últimos cinco anos. E em 2018, atingiu 42.934 casos registrados (BRASIL, 
2019). 
Os inúmeros avanços no combate ao HIV/AIDS, como oferta e a ampliação da terapia 
antirretroviral (TARV), embora tenham possibilitado melhorias a qualidade de vida e 
sobrevida dessa população, também tem resultado em modificação de características 
clínicas e epidemiológicas, o que facilita o reconhecimento de outras infecções e 
agravos, anteriormente não verificadas, interferindo na evolução e prognóstico desses 
pacientes (FAGUNDES et al., 2010; ROCHA et al, 2015). 
Diante dessa problemática, o enfermeiro como a finalidade de ofertar uma assistência 
de qualidade às PVHA, busca a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) e 
no processo de enfermagem, o qual compreende: histórico de enfermagem, diagnóstico 
de enfermagem (DE), planejamento, implementação e avaliação de enfermagem 
(COSTA et al., 2016; SILVA et al., 2016). 
No contexto de cronificação e agravamento da AIDS ainda tão presente, destaca-se a 
relevância dos DE elencados pelo enfermeiro na assistência a pessoas vivendo com a 
AIDS (PVA) e que contribuem na identificação eficaz das necessidades desse paciente 
especificamente, o que possibilita a elaboração das intervenções sistematizadas e nos 
parâmetros de promoção, proteção e reabilitação da saúde (FARIA; SILVA, 2014; 
HORTA, 1979). 
Vale ressaltar que os DE são primordiais na construção de um plano de atendimento 
específico para o paciente. Dentre os sistemas mais conhecidos está a Taxonomia II da 
NANDA Internacional (NANDA I), contribuindo de forma significativa para o 
desenvolvimento e refinamento dos DE, desde 2001 (FARIA; SILVA, 2013; NANDA 
INTERNACIONAL, 2010). 
Segundo essa classificação, o DE é definido como "um julgamento clínico sobre a 
resposta de um indivíduo, uma família ou uma comunidade com relação a problemas de 
saúde reais ou potenciais/ processos de vida que fornecem a base para uma terapia 
definitiva que busca alcançar resultados nos quais a enfermagem é necessária" 
(NANDA INTERNACIONAL, 2010). 
Embora a prática da Enfermagem esteja sendo fortemente influenciada pelos avanços 
tecnológicos. A falta de estudos publicados em revistas cientificas que reúnam todos os 
possíveis diagnósticos identificados em PVA nos diversos cenários, torna este estudo 
uma importante contribuição, pois aprimora a assistência de enfermagem reduzindo as 
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complicações nesses pacientes. Visando elencar os DE voltados para essa clientela, e 
a necessidade de encontrar o maior número de diagnósticos, optou-se pela a scoping 
review, uma vez que esse tipo de estudo aceita que outras publicações façam parte dos 
estudos relevantes, como a literatura cinzenta (ARKSEY, O’MALLEY, 2003). 
Além das reflexões sobre a temática e a necessidade em modificar essa realidade, este 
estudo busca trazer subsídios que auxiliem nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), com agenda para 2030, em que utiliza o objetivo 3 que consiste em 
“assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”, 
destacando-se as pessoas em situação de vulnerabilidade, como as PVA. Assim, este 
artigo tem por objetivo identificar na literatura os diagnósticos de enfermagem, segundo 
a NANDA I, em PVA. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma scoping review desenvolvida com base nas recomendações do Joanna 
Briggs Institute (JBI) (THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2015) e PRISMA Extension 
for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018). O estudo foi desenvolvido 
em cinco etapas: 1) identificação da questão de pesquisa; 2) identificação de estudos 
relevantes; 3) seleção dos estudos; 4) extração de dados, separação, sumarização e 
relatório de resultados; 4) comunicação dos resultados (ARKSEY; O’MALLEY L, 2005; 
LEVAC; COLQUHOUN, O’BRIEN, 2010). 
Incialmente realizou-se uma busca preliminar em de janeiro de 2019 para verificar se 
havia scoping review sobre o tema no Open Science Framework e Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e constatou-se que não há estudo 
publicado. 
Após isso, foi construído um protocolo conforme JBI (THE JOANNA BRIGGS 
INSTITUTE, 2015), o qual constava os seguintes: revisores; título; mnemônica 
População, Conceito e Contexto (PCC); objetivo; pergunta de pesquisa; critérios de 
inclusão e exclusão; estratégia de busca; bases de dados, extração dos dados (título, 
autor(es), ano de publicação. base de dados/biblioteca/banco de dados/buscador 
acadêmico, tipo de estudo (artigo, dissertação e tese), país de origem, objetivo(s), 
diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional). Após a elaboração do referido 
protocolo, foi registrado conforme é sugerido no (PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018) 
sob nº https://osf.io/57wxk. 
Aplicou-se a mnemônica Participante, Conceito e Contexto (PCC) para construir a 
questão de pesquisa, em que Participante corresponde a “Pessoas vivendo com AIDS”, 
Conceito “Diagnóstico de enfermagem” e o Contexto o “Serviço de saúde”. Assim, o 
estudo foi norteado pela questão: “Quais os diagnósticos de enfermagem da NANDA I 
em PVA nos serviços de saúde?” 
Em seguida, estipularam-se os seguintes critérios de inclusão: artigos oriundos de 
estudos primários, secundários, dissertações e teses disponíveis na íntegra, sem limite 
temporal, em qualquer idioma e que respondam à pergunta de pesquisa. Foram 
excluídas, reflexões, relatos de experiência, editoriais, resumos publicados em anais de 
eventos científicos. 
A busca foi realizada no período de junho e julho de 2019, nas bases de 
dados/bibliotecas/bancos de dados/buscador acadêmico: CINAHL, PubMed, Web of 
Science, Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de 
Enfermagem (BDENF), Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências de Saúde (IBECS), 
Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, DART-Europe, Electronic Theses Online 
Service (EThOS), South African National ETD Portal, Theses Canada, Repositório 
Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), Cybertesis, Trove, Digitala 
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Vetenskapliga Arkivet (DiVA), New Zealand theses, Google Acadêmico, Open Access 
Theses and Dissertations (OATD), por meio da estratégia de busca: ("People living with 
AIDS" OR "Acquired immunodeficiency syndrome") AND ("Nursing diagnosis") AND 
("Health services"). 
Mediante a estratégia de busca foram identificados 202 estudos. Na triagem, foram 
excluídos 7 estudos duplicados, e por meio da leitura de título e resumo foram pré- 
selecionados 38 estudos, em seguida os estudos que apresentavam conformidade com 
os critérios de inclusão dessa revisão foram avaliados na íntegra, o que resultou em 37 
estudos e 149 diagnósticos de enfermagem. 
Os dados foram extraídos conforme protocolo, seguintes informações dos estudos: 
título, autor(es), ano de publicação, base de dados/biblioteca/banco de dados, tipo de 
estudo, objetivo(s), método do estudo, e principais achados. E inseridos numa planilha 
no Microsoft Excel, sendo os diagnósticos de enfermagem organizados por ordem 
alfabética. 
Após a seleção dos diagnósticos de enfermagem, foi realizado o mapeamento cruzado 
com diagnósticos de enfermagem escolhidos junto a NANDA Internacional 2018-2020. 
Para a técnica do mapeamento cruzado foram utilizadas duas planilhas do Microsoft 
Excel® 2016, a primeira contendo diagnósticos de enfermagem da NANDA-I 
encontrados na literatura e a segunda os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I 
Internacional 2018-2020, cruzadas a partir Microsoft Access® 2016, cuja finalidade é 
selecionar os diagnósticos de enfermagem atualizados na última versão da NANDA-I 
Internacional 2018-2020. Após o mapeamento cruzado, 15 DE foram verificados pela 
alteração no título segundo as várias versões da NANDA, o que resultou em 38 DE 
excluídos, resultando em 111 diagnósticos. Apresentação dos resultados serão 
realizadas mediante tabelas e quadros. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para esta revisão foram utilizados 37 estudos que atenderam ao objetivo proposto. Dos 
111 DE identificados em PVA. Estes foram divididos em 12, dos 13 domínios da NANDA 
I. No domínio Crescimento e desenvolvimento não foram identificados DE para PVA. De 
cada domínio foram selecionados os DE mais prevalentes, para discussão diante das 
PVA. 
Os Diagnósticos de enfermagem mais prevalentes em PVA segundo domínios da 
NANDA I 2018-2020, foram: 1) promoção da saúde (Controle ineficaz da saúde e 
Proteção ineficaz); 2) Nutrição (Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades 
corporais e Risco de função hepática prejudicada); 3) Eliminação e troca (Diarreia e 
Constipação); 4) Atividade e Repouso (Déficit no autocuidado, Insônia e Distúrbio no 
padrão de sono); 5) - Percepção/cognição (Conhecimento deficiente); 6) Autopercepção 
(Baixa autoestima situacional e Distúrbio na imagem corporal); 7) Papeis e 
relacionamentos (Processos familiares disfuncionais); 8) Sexualidade (Disfunção 
sexual); 9) Enfrentamento e Tolerância ao estresse (Ansiedade e Medo); 10) Princípios 
da vida (Sofrimento espiritual); 11) Segurança e proteção (Risco de infecção, 
Integridade da pele prejudicada e Integridade da membrana mucosa oral prejudicada); 
12) Conforto (Dor aguda). 
No domínio promoção da saúde destacou-se os DE “Controle ineficaz da saúde” e 
“Proteção ineficaz”. No que tange o controle ineficaz da saúde, Silva et al (2020) destaca 
que os enfermeiros envolvidos no tratamento de PVA, devem compreender que as 
intervenções precisam ser complexas no sentido de favorecer ao paciente o controle 
sob sua saúde e a responsabilidade pelo êxito do tratamento. É importante que o 
profissional verifique a compreensão da informação e o quanto a leva em consideração, 
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além de provocar a reflexão das consequências positivas e negativas do tratamento 
(SILVA et al, 2020). 
No domínio nutrição foram identificados a “Nutrição desequilibrada: menor do que as 
necessidades corporais” e o “Risco de função hepática prejudicada” como DE mais 
prevalentes. No que tange a esses dois DE, é importante ressaltar que esses estão 
intimamente ligados a TARV. Atualmente, os esforços para o controle das comorbidades 
da epidemia de HIV/AIDS, no diagnóstico e tratamento das pessoas que vivem com HIV/ 
AIDS por meio da TARV não estão sendo suficientes para uma estratégia de tratamento 
bem sucedida (MONTANER , 2013). 
Nesse quesito, o aconselhamento dietético não pode ser negligenciado durante 
intervenções educativas. Preocupações relevantes incluem as potenciais restrições 
alimentares, mau funcionamento gastrointestinal, como diarreias (muitos comuns em 
PVHA), problemas de absorção gastrointestinais relacionadas com a diminuição da 
motilidade, pH gástrico alterado como parte de um esquema de profilaxia 
gastrointestinal, que podem resultar em uma absorção da TARV prejudicada 
(DEFREITAS, et al, 2013). 
A adesão individual ao tratamento, está intimamente relacionada à combinação de 
drogas utilizadas, as diferentes de reações adversas que exigem condutas clínicas 
específicas, e o comprometimento do portador da síndrome com seu tratamento 
(DEFREITAS et al, 2013), como as comorbidades não infecciosas relacionadas ao HIV 
e toxicidade ao tratamento antirretroviral que podem afetar não só o sistema 
gastrointestinal, como também os sistemas hepático, cardíaco, renal, e osteoarticulares 
(BRASIL, 2019). 
No domínio eliminação e troca destacaram-se os DE “diarreia” e “constipação”. A 
diarreia, queixa extremamente comum em pessoas com HIV/AIDS, pode ser associado 
a deficiências negativas da TARV na qualidade de vida dessas pessoas, pelo mal-estar 
geral provocado devido à frequência aumentada das evacuações e ao volume de 
líquidos perdidos levando a alteração hidroeletrolítica, à perda acentuada de peso, 
desnutrição e morte (BEATTY, 2010). Ressalta-se a importância de se realizar 
adequação a terapia antirretroviral em detrimento aos demais medicamentos em uso, 
assim como uma triagem nutricional nos cientes internados antes das 72hrs de 
internação, orientar medidas de prevenção da diarreia, na identificação dos sinais e 
sintomas para o tratamento precoce e hábitos adequados a fim de evitar possíveis 
complicações em decorrência da flora transitória de microrganismos (CUNHA, et al., 
2014; BEATTY, 2010). 
Já os relatos de frequência diminuída das eliminações intestinais e dor abdominal 
indicaram o diagnóstico de enfermagem constipação intestinal que foi relacionado à 
atividade física insuficiente e tensão emocional (FARIA; SILVA, 2013). A restrição ao 
leito, muitas vezes acontecida durante internações hospitalares, promove a alteração 
de diversos mecanismos regulatórios do organismo (FARIA; SILVA, 2013; FARIA; 
SILVA, 2014). A imobilidade acarreta certa estase dos fluidos orgânicos que tendem a 
se acumular e resultar, não só na constipação mais em outras situações como por 
exemplo, na não mobilização e eliminação de secreções traqueobrônquicas, estase de 
sucos digestivos, meteorismo, e abertura de úlceras de decúbito (D'ARC DE MELO et 
al, 2013; FARIA; SILVA, 2013). 
No domínio atividade e repouso os DE “Déficit no autocuidado”, “Distúrbio no padrão de 
sono” e “Insônia” foram um dos mais citados pelos estudos. No déficit do autocuidado, 
os pacientes precisavam de ajuda para realizar algumas atividades como o banho, a 
higiene íntima, vestir-se e alimentar-se, tal fato reforça a importância da avaliação da 
capacidade funcional das pessoas com HIV/aids, a fim de avaliar a necessidade da 
assistência direta dos cuidados de enfermagem (FARIA; SILVA, 2013). Quanto à 
necessidade de sono e repouso, a insônia é tida como um dos DE de alta prevalência 
em PVA. Os distúrbios do sono são associados principalmente aos fatores psicológicos, 
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ansiedade e depressão e embora o efeito adverso relatado com frequência à terapia 
antirretroviral, mas poucos estudos associam o risco da insônia a esses medicamentos 
(FARIA; SILVA, 2013). 
No domínio percepção/cognição o DE “Conhecimento deficiente” é colocado pelos 
estudos como um problema significativo quando relacionado a adesão a TARV e 
compreensão da AIDS e suas comorbidades. Logo, a adesão mostra-se, por vezes, 
como um duro processo, gerando desgaste tanto para o profissional de saúde quanto 
para a pessoa doente, que muitas vezes, opta por abandonar o tratamento 
(PASCHOAL, EP. et al, 2014). Assim a falta terapêutica, que pode resultar em uma 
rápida diminuição de células T CD4, acelerando o processo de seleção de cepas virais 
resistentes, elevando os casos de infecções oportunistas, hospitalizações por causa de 
infecção e morte associada (DEFREITAS, et al, 2013; PASCHOAL, EP. et al, 2014). 
Desse modo, o enfermeiro deve assumir o papel de educador na construção da 
compreensão do paciente sobre o seu tratamento (TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2014; 
CUNHA, et al., 2014). A importância da equipe interdisciplinar de cuidados de saúde na 
avaliação da administração ART durante toda a internação de um paciente é 
imprescindível, a considerar potenciais complicações associadas com o início, parada 
ou continuação da TARV durante a hospitalização. A compreensão do antirretrovirais 
utilizados pelos profissionais da assistência dão um melhor resultado ao tratamento, por 
reduzir o risco de interações medicamentosas e possíveis eventos adversos 
(DEFREITAS, et al, 2013). 
No domínio autopercepção, tem-se os DE “Baixa autoestima situacional” e “Distúrbio na 
imagem corporal”, caracterizado por avaliação de si mesmo como incapaz de lidar com 
situações ou eventos, associados ao prejuízo funcional decorrente da doença. A 
autoestima é um aspecto essencial na criação e manutenção da saúde, esperança e 
qualidade de vida. Assim, a baixa autoestima é caracterizada por ser sentimento de 
melancolia que leva comportamentos diferentes, como a não socialização, o 
embotamento afetivo e as comunicações relacionais prejudicadas. Além disso, a fé, e a 
religião podem ser utilizadas como recursos para lidar e compreender os agentes 
estressores. Já o distúrbio da imagem corporal esteve caracterizado pela visão alterada 
do corpo e as mudanças percebidas, e relacionada ao processo crônico da doença. Em 
PVA as mudanças corpóreas decorrem de um processo degenerativo da massa corporal 
total (DE SOUZA NETO, 2018). 
No domínio papeis e relacionamentos, identificou-se o DE “Processos familiares 
disfuncionais”. O apoio familiar é um importante fator facilitador para o enfrentamento 
da doença, principalmente para amenizar o sofrimento vivenciado diariamente pelo 
preconceito e discriminação da população. Entretanto, a grande parte das PVA preferem 
manter a informação em sigilo, dificultando ainda mais a retomada desses indivíduos 
para suas vidas em sociedade, e dessa forma, podendo acarretar no desenvolvimento 
de transtornos psicossociais, como sintomas depressivos e pensamentos suicidas 
(ARALDI et. al., 2016; ROCHA, 2017). Por isso, estratégias de enfrentamento em PVA 
devem analisar positivamente a participação da família e da equipe assistencial 
psicossociais, as quais são consideradas como meios de suporte diante das situações 
difíceis (DE SOUZA NETO, 2018). 
No domínio sexualidade, o DE de maior destaque foi “Disfunção Sexual”. Para a PVA o 
ato sexual pode ser limitado ou ineficiente, pois trata-se da principal via de transmissão 
do vírus. Além disso, a grande maioria das pessoas vivendo com a AIDS têm medo de 
disseminar a infecção ao parceiro, assim como tem receio em ser contaminada por um 
novo vírus. A diminuição da libido e as limitações físicas impostas pela doença, são 
alguns dos fatores para o DE disfunção sexual em PVA (ARALDI et. al., 2016; ROCHA, 
2017) 
No domínio enfrentamento e tolerância ao estresse, os DE mais frequentes foram, 
“Ansiedade” e “Medo”. A ansiedade e o medo são manifestação que acompanham o 
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paciente desde a descoberta do diagnóstico pelo vírus do HIV, assim como durante 
evolução da doença até a AIDS. Estima-se que pessoas vivendo com AIDS apresente 
maiores chances em desenvolver sintomas depressivos e transtorno de ansiedade, 
esses sintomas ocorrem devido a sensação de ameaça de morte, mudanças no estado 
de saúde pela evolução da doença, medo de transmitir a infecção para familiares e/ou 
parceiros, estigma da doença e internações hospitalares (ROCHA, 2017). 
No domínio princípios da vida, o DE com maior frequência foi “Sofrimento Espiritual”. 
Segundo Pinho et. al., 2017, PVA apresentam dificuldades em planejar a vida após o 
diagnóstico da infecção, além disso, percebem mudanças no estilo de vida e relatam 
sentimentos de abandono, desesperança, culpa, raiva, medo e incerteza do futuro 
(PINHO et. al., 2017). A espiritualidade e religiosidade desempenham um importante 
papel na aceitação do diagnóstico de doenças crônicas, possibilitando uma maneira 
mais positiva no enfrentamento da doença, atitude muito importante para pessoas que 
vivem com AIDS. Para isso, é importante que o profissional de Enfermagem preste 
assistência de forma holística, considerando as crenças pessoais do paciente (PINHO 
et. al., 2017) 
No domínio Segurança e proteção, dois DE tiveram maior destaque, sendo “Risco de 
infecção” e “Integridade da pele e membrana mucosa oral prejudicada”. O DE Risco de 
infecção é um dos mais frequentes identificado pelo o estudo, pois, a infecção pelo HIV 
é caracterizada pela imunossupressão causada pelo ataque do vírus aos linfócitos T 
CD4+, células responsáveis por defender organismo de microrganismos invasores. 
Dessa forma, a imunossupressão causada pelo HIV acarreta o surgimento de infecções 
oportunista, assim como a disfunção progressiva de múltiplos órgãos. (CUNHA, 
GALVÃO, 2010; BRASIL, 2019). Estudo recente internacional, aponta que nos últimos 
anos, a maioria dos PVA que estão internados na unidade de terapia intensiva morrem 
de doença que não está etiologicamente relacionada à AIDS, sendo a sepse a mais 
comum delas. A sepse é uma síndrome sistêmica causada por processo infeccioso que 
pode ter como resultado o choque séptico e o óbito. Na população específica de 
pacientes com AIDS, foi relatado que mais da metade das causas de sepse estão 
relacionadas a IH, sendo relevante a sua prevenção(FLORIAN; SACHIN; DEREK, 2014; 
AMANCIO, et al, 2013). 
Na Integridade da membrana mucosa oral prejudicada, explica-se pelo o acometimento 
de doenças oportunista como a candidíase orofaringe e esofágica, infecção fúngica 
comumente encontrada em pacientes vivendo com AIDS (CUNHA, GALVÃO, 2010; 
BRASIL, 2019). 
No domínio conforto, o DE mais frequente foi “Dor aguda”. Para Rocha (2017), os 
achados clínicos evidenciados para o diagnóstico Dor aguda, relaciona-se aos sintomas 
de cefaleia, dores abdominais, relacionadas aos distúrbios gastrointestinais e as dores 
ósseas e articulares, advindas da diminuição da densidade mineral óssea causada pela 
reação adversa do uso da terapia antirretroviral, além disso, a dor aguda pode estar 
vinculada a algum sintoma causado por doenças oportunistas (ROCHA, 2017). 
Portanto, verifica-se que dentro do contexto de aplicação os DE em PVA, o olhar 
diferenciado, raciocínio clínico, conhecimento científico, e experiência prática do 
enfermeiro para com os pacientes com AIDS podem ser decisivos para avaliar as 
manifestações clínicas apresentadas pelo indivíduo e nas intervenções de enfermagem 
e andamento do tratamento (PAES et al 2014). 
A prática clínica associada a observação criteriosa dão ao enfermeiro maior segurança 
sobre a tomada de decisão em relação aos cuidados a serem empregados por ele e sua 
equipe. Além de fortalecer e desenvolver o conhecimento da ciência da enfermagem e 
aumentar sua autonomia frente aos demais membros da equipe 
multidisciplinar(KARINO; FELLI, 2012; SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 
 
Conclusão 
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A assistência de enfermagem como uma atividade abrangente e complexa, contempla 
inúmeros aspectos que devem ser desenvolvidos no cuidado as PVA. Nos artigos 
selecionados, os DE se destacam entre as atividades exercidas pela enfermagem, o 
que pode contribuir para o aprimoramento da assistência de enfermagem voltada para 
essa clientela, auxiliando o enfermeiro na tomada de decisão baseada em evidências 
científicas. 
Esta revisão se propôs a identificar os diagnósticos de enfermagem para PVA advindos 
da Taxonomia II da NANA – I 2018-2020. Para isso, foi realizado um mapeamento 
cruzando os resultados obtidos pela revisão com os diagnósticos de enfermagem 
presentes na nova versão da NADA – I. 
No que tange a melhoria da qualidade da assistência prestada, um ponto de destaque 
é a necessidade da formação profissional adequada, a qual é fundamental para 
desenvolver uma consciência crítica e compromissada com os cuidados necessários a 
esses pacientes, para então conduzir de modo eficaz as intervenções terapêuticas 
específicas as PVA. 
Como limitação, têm-se o déficit de estudos sobre a temática no cenário nacional e 
internacional, com melhor nível de evidência. Portanto, sugere-se que novos estudos 
sejam realizados buscando-se ampliar o olhar para esta casuística para que se 
fortaleçam as evidências nessa área. 
Espera-se que esta revisão contribua para um aprimoramento do cuidado sistematizado 
de enfermagem direcionado para as PVA, no planejamento da assistência, autonomia 
e visibilidade das ações de enfermagem. 
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TÍTULO: Aplicabilidade do ângulo de fase em idosos com sarcopenia do International 

Mobility in Aging Study Brazil - IMIAS 

Resumo 

 
A sarcopenia é uma doença de origem muscular, tendo origem multifatorial como o 
aumento da idade, a inadequada nutrição, além do sedentarismo. O presente estudo 
visa analisar os valores obtidos do ângulo de fase entre os idosos sarcopênicos e não-
sarcopênicos, Foi realizado um estudo transversal aninhado a uma coorte utilizando os 
dados de 169 idosos, obtidos pela Onda 3 do IMIAS Brasil. Para o diagnóstico de 
sarcopenia, foram utilizados os critérios definidos pelo Grupo de Trabalho Europeu 
sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas (EWGSOP), relacionando o índice de massa 
muscular esquelética com a força de preensão palmar e desempenho físico. Para 
avaliação do Ângulo de Fase foi utilizado o relatório do aparelho de BIA Biodynamics 
450, com precisão de ± 0,2%, amplitude de 0 a 20 Graus, resolução de 0,1 Grau. Foi 
encontrada uma prevalência de sarcopenia de 14,9% (n=25) entre os idosos, 
apresentando associação com o Índice de Massa Corporal (IMC) (p < 0,0001). O ângulo 
de fase foi estatisticamente menor nos idosos que apresentaram sarcopenia (p-valor = 
0,004) e eram do sexo feminino (p<0,0001). Conclui-se que os valores médios do ângulo 
de fase da população do estudo foram menores nos idosos que apresentaram 
sarcopenia e eram do sexo feminino. 
 
 
Palavras-chave: Ângulo de Fase, idosos, bioimpedância elétrica. 

TITLE: Phase angle and sarcopenia in the elderly from the International Mobility in Aging 

Study Brazil - IMIAS 

Abstract 

 
Sarcopenia is a disease of muscular and multifactorial origin. It occurs with increasing 
age, inadequate nutrition, and physical inactivity. The present study aims to analyze the 
values obtained from the phase angle (PA) between sarcopenic and non-sarcopenic 
elderly. A cross-sectional study was performed in nested in a cohort by Wave 3 of IMIAS 
Brasil with 169 elderly. For the diagnosis of sarcopenia, the criteria defined by the 
European Working Group on Sarcopenia in the Elderly (EWGSOP), relating the skeletal 
muscle mass index with handgrip strength and physical performance. The printed report 
of the BIA was used for the evaluation of the PA values, with a precision of ± 0.2%, and 
amplitude from 0 to 20 degrees, and a resolution of 0.1 degrees. The prevalence of 
sarcopenia was 14.9% (n = 25), showing an association with the Body Mass Index (BMI) 
(p <0.0001). The phase angle was statistically lower in the elderly who had sarcopenia 
(p-value = 0.004) and were female (p <0.0001). In conclusion, the mean values of the 
phase angle of the study population were lower in the elderly who had sarcopenia and 
were female. 
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Keywords: Phase angle, elderly, bioelectrical impedance. 

Introdução 

A sarcopenia é uma doença de origem muscular,tendo origem multifatorial como o 
aumento da idade,a inadequada nutrição,além do sedentarismo.É diagnosticada pela 
baixa função muscular aliada a perda da massa muscular do indivíduo e a baixa 
performance física,sendo uma doença comum entre os idosos. Pode acarretar 
incapacidade física,baixa qualidade de vida e até mesmo mortalidade (MARZETTI et 
al.,2017; CRUZ-JENTOFT et al.,2018). Em 2017,foi observado que a sarcopenia 
atinge,no Brasil,17% dos idosos (DIZ et al.,2017). 
O diagnóstico de sarcopenia pode ser realizado por meio da tomografia 
computadorizada,absortometria por dupla emissão de raios-X (DXA) ou bioimpedância 
elétrica,sendo este último comumente utilizado por ser rápido,de baixo custo e não 
invasivo (ANASTÁCIO et al.,2019). A bioimpedância elétrica é um método que se baseia 
na resistência total que um corpo apresenta em relação à passagem de uma corrente 
elétrica,que resulta na obtenção de valores de resistência e reactância. Estes valores 
são posteriormente incluídos em equações de predição para estimativas da composição 
corporal (KYLE, SHUTZ,DUPERTUIS,PICHARD,2003; KYLE et al.,2004)). 
Outro parâmetro bioelétrico é o ângulo de fase,que têm sido estudado e seu uso 
aumentado na atuação clínica por representar a integridade celular do 
indivíduo,resultando em um bom marcador de função muscular (BOURGEOIS et al., 
2019),ou associado a várias doenças crônicas não transmissíveis (DCNT),como 
cirrose,câncer,doença cardiovascular,doença pulmonar obstrutiva crônica, ou ainda à 
índices prognósticos (MIRANDA et al., 2015; FERREIRA et al., 2015; HARTER, 
ORLANDI, GONZALEZ, 2017). O uso deste parâmetro bioelétrico, em indivíduos com 
sarcopenia mostrou-se útil tendo visto que em estudos já realizados foi possível 
observar alterações nos valores de referência quando aplicados em pessoas com 
sarcopenia, mostrando valores reduzidos em comparação com a população saudável 
(VEGA et al., 2017). 
Neste contexto,ressalta-se que o processo de envelhecimento fisiológico atribui grandes 
e progressivas modificações na composição corporal dos idosos, sendo acentuado a 
redução da massa magra livre de gordura. Esta alteração fisiológica expõe o idoso a 
síndromes comumente relacionadas à idade,como a sarcopenia (MARINI et al.,2012). 
Com isso,o uso do ângulo de fase (AF) nesta população, já demonstrado resultados 
positivos na associação entre o AF e a aptidão física,pode ser usado como método de 
qualidade no prognóstico da sarcopenia (FRANCISCO, 2015). 
A maioria dos estudos que avaliam o ângulo de fase e a associação com sarcopenia, 
estão relacionados a outras DCNT ou pacientes hospitalizados (SILVA et al., 2019; 
SANTANA et al.,2018; CARMARGO et al.,2017; KOSOKU et al.,2020). No 
entanto,destacamos que poucos são os que descrevem e analisam a associação do 
ângulo de fase com a sarcopenia em idosos e distintas populações (KILIC et al., 2017; 
PESSOA et al., 2020; YAMADA et al., 2019; BASILE et al., 2014). 
A partir da relevância da obtenção dos conhecimentos quanto ao perfil bioelétrico,em 
especial, o estudo do ângulo de fase em idosos, o presente estudo foi conduzido com 
idosos brasileiros que participaram da 3ª onda da coorte do International Mobility in 
Aging Study (IMIAS). Este é um estudo multicêntrico, realizado em quatro países 
(Albânia, Canadá, Colômbia e Brasil),com a finalidade de compreender e analisar a 
diferença nos diferentes contextos sociais, econômicos e papéis de gênero e sua 
influência sobre a mobilidade do indivíduo. 
Sendo assim,a relevância deste trabalho é justificada pelo número reduzido de estudos 
na literatura científica quanto à análise dos valores obtidos do ângulo de fase entre os 
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idosos com e sem sarcopenia. Em adição,este estudo é pioneiro na coorte do 
IMIAS,sendo realizado apenas na população brasileira,o que pode despertar o interesse 
dos outros pesquisadores associados em conhecer os parâmetros bioelétricos em seus 
países,o que poderá servir para estudos comparativos no futuro. 
  
 
Metodologia 

 
TIPO DE ESTUDO E ASPECTOS ÉTICOS:O International Mobility in Aging Study 
(IMIAS) é um estudo analítico,observacional, de caráter longitudinal,no qual foram 
realizadas três ondas consecutivas no período de 4 anos(Onda 1 = 2012;Onda 2= 
2014;Onda 3 = 2016)Este recorte trata-se de um estudo transversal,aninhado à 
coorte,cujos dados utilizados foram obtidos a partir das informações referentes à Onda 
3.O estudo foi aprovado pelo comitê de ética sob o título“Associação entre a sarcopenia 
e o ângulo de fase em idosos do International Mobility In Aging Study Brazil”,com registro 
CAAE84319418.5.0000.5292.A pesquisa foi desenvolvida por pesquisadores de várias 
universidades,como Montreal e Queen's University,no Canadá, Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte,em Natal, Brasil,Universidade de Caldas em Manizales, 
Colômbia,e pesquisadores filiados à Escola de Público da Albânia Saúde em Tirana.O 
principal objetivo é a compreensão das diferenças de gênero, masculino e feminino,na 
restrição de mobilidade (prevalência, incidência e recuperação) de idosos durante o 
processo de envelhecimento.Além disso,foram coletados dados demográficos,sobre 
saúde física,hábitos não saudáveis,saúde mental,participação social e cívica,fatores 
psicossociais,violência (física ou não),exame físico e performance física e exames 
bioquímicos(GOMEZ et al., 2018). POPULAÇÃO DO ESTUDO: A população do estudo 
foi composta por homens e mulheres com idade entre 65 a 80 anos, residentes na 
comunidade local. A estratificação por sexo objetivou o recrutamento de 200 homens e 
200 mulheres em cada local da pesquisa. O tamanho da amostra de cada local foi 
calculado a permitir a comparação da prevalência do declínio da mobilidade na linha de 
base em homens e mulheres. Estudos pilotos ocorreram em cada local para estimar as 
taxas de resposta e estabelecer a logística da entrevista. No Brasil, em Natal/RN, os 
idosos foram recrutados a partir das informações cadastrais das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e, assim como nas demais localidades, foi aplicado um teste cognitivo, 
cujos participantes com pontuação inferior a 4 em relação a escala de orientação do 
Teste de cognição PCL foram excluídos do estudo. Os dados utilizados no presente 
estudo foram obtidos somente na Onda 3 do IMIAS. Dos 249 idosos participantes do 
estudo IMIAS Brasil, 169 participaram do segundo momento da coleta da Onda 3. Dos 
169, 25 apresentavam sarcopenia, e todos eles possuíam os critérios de inclusão para 
a avaliação da composição corporal por BIA. COLETA DE DADOS: Os dados foram 
coletados por entrevistadores treinados, utilizando o questionário IMIAS que contém 
perguntas e instrumentos de avaliação validados em estudos internacionais de 
envelhecimento humano. A capacitação foi padronizada seguindo as instruções 
contidas no manual do IMIAS. Com objetivo de minimizar possíveis erros, antes da 
realização da BIA, os pesquisadores envolvidos foram devidamente treinados na 
aferição de medidas antropométricas e impedância bioelétrica (BIA). ELENCO DE 
VARIÁVEIS: As variáveis do estudo são sarcopenia, como variável dependente, e 
ângulo de fase, faixa etária e sexo, como variáveis independentes. Para a definição da 
variável sarcopenia, foram utilizadas as seguintes medidas: peso, altura, resistência, 
IMME, força de preensão palmar e desempenho físico, seguindo o fluxograma definido 
por CRUZ-JENTOFT et al. (2010).. Todas as avaliações foram realizadas no plano 
sagital direito, salvo exceções (presença de úlceras de pressão, curativos, feridas ou 
imobilidade dos membros) que impossibilitaram a tomada da medida neste lado. O peso 
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corpóreo foi mensurado a partir de uma balança eletrônica da marca Balmak®, com 
capacidade de 300 kg e precisão de 50g. A medição da estatura foi realizada somente 
nos idosos sem restrição de mobilidade, por meio do estadiômetro portátil Caumaq® de 
1,0 mm de precisão e base antiderrapante. Posicionou-se o indivíduo no centro e abaixo 
do equipamento com a cabeça em plano de Frankfurt e livre de adereços e realizou-se 
a leitura da estatura com o indivíduo ainda posicionado, sem soltar a parte móvel do 
equipamento. O protocolo de mensuração das medidas antropométricas seguiu o 
proposto pela WHO (1995). Todas as medidas foram avaliadas em duplicata. Quando 
houve diferença maior que 1 cm para os perímetros e comprimentos, 1 mm para as 
dobras cutâneas e 100 g para o peso corporal, realizou-se uma terceira medição e 
tomou-se como resultado a média aritmética das duas avaliações mais próximas. A 
Avaliação Bioelétrica pela BIA foi realizada com o analisador de composição corporal 
BIODYNAMICS, modelo 450. Para realizar a análise, cada participante do estudo foi 
orientado conforme descrito no protocolo do aparelho (BIODYNAMICS 
CORPORATION, 2007). Para a definição de sarcopenia, foi utilizado do relatório 
impresso da BIA apenas o valor de Resistência ®: precisão de ± 0,1%, amplitude de 
200 a 1500 Ohms, resolução de 0,1 Ohm. A baixa Massa Muscular Esquelética foi 
definida quando o idoso apresentou valor de IMME inferior ao percentil 20 da amostra 
do estudo, separado por homens (< 8,97 kg/m²) e mulheres (< 6,06 kg/m²). Na avaliação 
da função física, foi realizado, por acadêmicos e profissionais da fisioterapia, o teste 
Short Physical Performance Battery (SPPB) ou Pequena Bateria de Testes de 
Performance Física, em tradução livre, que consiste de três diferentes testes: equilíbrio, 
velocidade de marcha num percurso de 4 metros, e levantar-se de uma cadeira. Cada 
teste tem o mesmo peso para fins de cálculo e é pontuado de 0 a 4, com 0 representando 
inabilidade para desempenho do teste, e 4 representando desempenho mais alto, 
totalizando 12 pontos. Um valor de de 8 ou menos é um ponto de corte para a sarcopenia 
(BEAUDART, 2014).Para a avaliação da força muscular, a força de preensão palmar foi 
testada por meio do dinamômetro JAMAR (Saehan Corporation). O dinamômetro foi 
colocado, preferencialmente, na mão dominante e o indivíduo foi colocado na posição 
sentada em uma ca 
 
Resultados e Discussões 

 
A população estudada foi de 169 indivíduos, apresentando maior proporção do sexo 
feminino (51,5%), faixa etária de 65 a 74 anos (tabela 1). 
Tabela 1. Características dos idosos do IMIAS Brasil, de acordo com o sexo e a faixa 
etária. Natal, Brasil, 2016 (n=169). 
Variáveis/Categorias 
Frequência 
% 
Sexo 
Masculino 
82 
48,5 
Feminino 
87 
51,5 
Faixa etária 
65 a 74 anos 
115 
68,0 
75 anos e mais 
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54 
32,0 
A ocorrência de sarcopenia nos idosos do IMIAS Brasil, segundo o sexo e a faixa etária 
estão demonstrados na figura 1. Observou-se que a proporção de sarcopenia é 
semelhante em ambos os sexos (RP=0,834; IC95% 0,40-1,73) (figura 1a) e faixa etária 
RP=0,70; IC95% 0,34-1,46 (figura 1b). 
1a 1b 
Figura 1. Ocorrência de sarcopenia em idosos do IMIAS Brasil, de acordo com o sexo e 
faixa etária. Natal, Brasil, 2016. 
No tocante aos valores do ângulo de fase em relação ao sexo, foi possível observar que 
o valor médio encontrado no sexo feminino foi menor em comparação ao sexo 
masculino (p < 0,0001) (figura 2). 
Figura 2 – Valores médios e intervalo de confiança de 95% do Ângulo de Fase de idosos 
do IMIAS Brasil, segundo o sexo. Natal, Brasil, 2016. 
Em relação à faixa etária, não houve diferença entre médias dos valores do ângulo de 
fase considerando as faixas etárias de 65 a 74 anos e 75 anos e mais (p-valor = 0,223) 
(figura 3). 
Figura 3 – Valores médios e intervalo de confiança de 95% do Ângulo de Fase de idosos 
do IMIAS Brasil, segundo a faixa etária. Natal, Brasil, 2016. 
Já em relação à ocorrência de sarcopenia, os valores médios do ângulo de fase foram 
estatisticamente menores nos idosos que apresentaram sarcopenia quando 
comparados aos que não possuíam esta condição(p-valor = 0,004) (figura 5). 
Figura 4 – Valores médios e intervalo de confiança de 95% do Ângulo de Fase de idosos 
do IMIAS Brasil com e sem sarcopenia. Natal, Brasil, 2016. 
6. DISCUSSÃO 
O perfil populacional estudado foi constituído, em sua maior parte, por mulheres, tendo 
seu percentual de 51,5%, além de idosos na faixa etária de 65 a 74 anos, os chamados 
“idosos jovens”, no total de 68%. Dentre a amostra estudada, foi encontrado um 
percentual de 14,9% dos idosos com sarcopenia, dos quais 16,1% eram mulheres e 
13,4% eram homens, e a maior prevalência estava na faixa etária dos 65 aos 74 anos, 
com 18,5%. O ângulo de fase apresentou menor valor médio no sexo feminino e nos 
idosos que apresentaram sarcopenia. 
Ao relacionar a prevalência da sarcopenia em idosos de ambos os sexos, o resultado 
encontrado diferiu quando comparado ao estudo de MARTINS (2015), o qual dizia que 
a prevalência encontrada foi de 66,6% em homens e 29,2% em mulheres. Neste, a 
metodologia diferencia-se pois não é utilizado a velocidade de marcha na análise do 
desempenho físico. Por outro lado, assemelhou-se com o encontrado por ALEXANDRE 
et al (2014), o qual a prevalência estimada foi de 16,1% em mulheres e 14,4% em 
homens, ambos os estudos realizados no estado de São Paulo. 
Relacionando-se com a idade, o estudo obteve resultado semelhante ao de SANTOS et 
al. (2016), realizado em Recife e com a mesma metodologia utilizada no presente 
estudo, utilizando 150 participantes, o qual refere que houve maior prevalência em 
idosos com idade superior a 80 anos. No entanto, DIZ et al. (2015) mostraram achado 
diferente, onde segundo este houve semelhança de prevalência em idosos mais jovens, 
com idade entre 65 e 75 anos, utilizando 4.504 idosos como população do estudo. 
ALEXANTRE et al. (2019), por sua vez, diferindo metodologicamente pois não incluiu a 
velocidade de marcha no diagnóstico da doença, mostraram que não houve diferença 
estatisticamente relevante da prevalência de sarcopenia de acordo com a idade e o 
sexo. 
No que tange ao ângulo de fase (AF), houve concordância dos resultados com os 
estudos de KUCHNIA et al. (2017), BARBOSA-SILVA et al. (2005), KYLE et al. (2013) 
e KILIC et al. (2017) quando estes observaram que os valores médios do ângulo de fase 
reduzia com o aumento da idade e no sexo feminino. Isto pode estar relacionado com o 
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fato de que o AF é um indicador de função do organismo e saúde geral, estando 
relacionado diretamente com a quantidade e o estado funcional das membranas 
celulares, onde estas podem fragilizar com a idade. 
Ao realizar a associação entre os valores do ângulo de fase (AF) em populações com e 
sem sarcopenia, foi possível observar que KILIC et al. (2017), em população amostral 
de 263 idosos, mostraram que os idosos com sarcopenia apresentaram menores 
valores de AF. Reforçando esta associação, BASILE et al. (2014) observaram que o 
ângulo de fase é diretamente proporcional à força de preensão e à massa muscular dos 
idosos, podendo ser um bom marcador bioelétrico para detectar pacientes idosos com 
risco de sarcopenia, relação esta decorrente da baixa quantidade celular consequente 
da desnutrição comumente relatada em pacientes sarcopênicos. 
YAMADA et al., em 2019, publicaram um estudo onde dividiram 285 homens e 724 
mulheres, com idade média de 81 e 80 respectivamente, em 4 grupos: normal, 
presarcopenia, dinapenia e sarcopenia. Foi constatado, portanto, que os grupos com 
sarcopenia, tanto de homens quanto de mulheres, apresentaram valores menores 
quando comparados aos grupos normais, além de apresentar moderada relação do 
ângulo de fase com o desempenho físico. Tais resultados encontrados são justificados 
pela relação do AF com a membrana celular, tanto sua estrutura, sua massa celular, 
integridade e função. 
Em contrapartida, SANTANA et al (2018) e PESSOA et al (2019), observando a relação 
do ângulo de fase como marcador de sarcopenia em idosos, mostraram resultados 
diferentes do exposto acima. SANTANA et al (2018), estudando 148 idosos 
hospitalizados com idade média de 71,6 anos, encontrou que o AF é um método 
impreciso para identificar a sarcopenia, apresentado baixa capacidade preditiva para 
relacionar a massa magra, capacidade funcional e força muscular. PESSOA et al. (2019) 
ao estudar a associação do ângulo de fase com a sarcopenia em mulheres idosas 
fisicamente ativas, foi possível observar que não houve relação entre eles, além da 
baixa associação do AF com o índice de massa muscular e fraca correlação com a 
velocidade de caminhada, podendo ser explicada pelas variáveis utilizadas no estudo, 
como idade, altura e adiposidade, por já terem o conhecimento da sua relação com o 
ângulo de fase. 
Este estudo apresenta algumas limitações, como o delineamento do estudo, por estar 
suscetível à causalidade reversa. O tamanho amostral pode implicar em imprecisão das 
estimativas intervalares. No entanto, estas limitações não invalidam os resultados aqui 
descritos. A relevância do estudo está pautada na observação do ângulo de fase em 
idosos, considerando sua relação com a quantidade e qualidade muscular, informações 
importantes no quadro de sarcopenia do idoso e que devem ser levadas em 
consideração na avaliação clínico-nutricional. 
 
Conclusão 

 
Diante dos resultados encontrados, conclui-se que os valores médios do ângulo de fase 
da população do estudo foi menor nos idosos que apresentaram sarcopenia e eram do 
sexo feminino. 
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TÍTULO: Eficácia de um Programa de Exercício Supervisionado a Distância na adesão 

e na manutenção da capacidade funcional e qualidade de vida em Cardiopatas 

Resumo 

Introdução: A reabilitação cardíaca (RC) é uma recomendação de Classe I após um 
evento cardíaco. Os programas de exercícios supervisionados a distância tornam-se 
uma alternativa viável para alcançar o objetivo de educar os pacientes para o 
desenvolvimento de hábitos saudáveis, possibilitando a prática de exercício físico 
regular. Objetivo: Avaliar se um programa de exercício supervisionado a distância 
(PESD) é eficaz na adesão e na manutenção da capacidade funcional e da qualidade 
de vida (QV) de pacientes cardiopatas após a alta da fase supervisionada do programa 
de RC. Metodologia: Estudo piloto envolvendo pacientes após a alta do programa 
supervisionado de RC. Todos os participantes realizaram avaliação clínica, 
antropométrica, teste de caminhada de seis minutos e responderam a um questionário 
de qualidade de vida, no início e após o término do programa. Os pacientes foram 
alocados em dois grupos: o grupo intervenção (G1), que recebeu orientações e 
acompanhamento, por meio de ligações telefônicas; e o grupo controle (G2), que 
recebeu apenas orientações. Resultados: Foram selecionados 19 pacientes, mas 6 
foram excluídos. A amostra final conteve 13 pacientes, 6 foram alocados no G1 e 7 no 
G2. Houve adesão ao PESD significantemente maior no G1 em relação ao G2. Nos dois 
grupos houve manutenção da capacidade funcional e da QV. Conclusão: O PESD 
aumenta a adesão à prática regular de exercício físico em cardiopatas. Não houve 
mudanças na capacidade funcional e qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Reabilitação cardíaca, exercício, qualidade de vida. 

TITLE: Efficacy of a Supervised Distance Exercise Program in adherence and 

maintenance of functional capacity and quality of life in Heart Diseases 

Abstract 

 
Introduction: Cardiac rehabilitation (CR) is a class I of recommendation after a cardiac 
event. Thus, home-based exercise programs become a feasible alternative to achieve 
the goal of educating patients on the development of eating habits. Objective: To analyze 
whether a remote supervised exercise program (RSEP) is effective in adherence and 
maintenance of functional capacity and quality of life (QoL) of cardiac patients after an 
outpatient supervised CR program. Methodology: Pilot study involving patients after a 
supervised CR program. All participants underwent clinical, anthropometric assessment, 
six-minute walk test, and answered a health-related quality of life questionnaire before 
and after the RSEP. The patients were allocated into two groups: intervention (G1), 
which received guidance and follow-up through telephone calls; and the control (G2), 
which received guidance only. Results: 19 patients were selected, but 6 were excluded. 
A final sample contains 13 patients, 6 were allocated in G1 and 7 in G2. There was 
significantly higher adherence to RSEP in G1 than G2. Functional capacity and QoL 
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were maintained in both G1 and G2. Conclusion: The RSEP improvement of exercise 
adherence. In addition, both functional capacity and quality of life were maintained in the 
program with and without follow-up. 
 
 
Keywords: Cardiac rehabilitation, exercise, quality of life. 

Introdução 

A principal causa de mortalidade nos países foi indicada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em 2016 como sendo as doenças cardiovasculares (DCVs). A falta de 
mudança comportamental da população, que se acomoda com o paradigma doença-
saúde existente como um dicotômico do modelo biomédico, e a não valorização da 
promoção e prevenção primária dentro dos hábitos de vida saudáveis resulta em fatores 
de risco (hipertensão, obesidade, sedentarismo, hábitos alimentares inadequados, 
tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, dislipidemias e resistência à insulina) e o 
consequente desenvolvimento insidioso, a longo prazo, das DCVs. 
Um estudo de Guimarães et al. (2015) mostrou que o custo das internações hospitalares 
por DCVs é tido como o maior dentre todas as outras causas de internações no Brasil. 
A cronicidade dessas doenças traz como consequência o aumento nas taxas de 
morbidade, principalmente em países de baixa e média renda, como o Brasil (OMS, 
2011). Dessa forma, há uma contribuição significativa para pessoas sobrevivendo com 
invalidez, incapacidades, dificuldades na funcionalidade e na realização de atividades 
cotidianas, as quais sugerem uma menor qualidade de vida (QV) e a necessidade de 
um apoio para gerenciar seus sintomas e melhorar seus prognósticos (ANDERSON, 
2017). 
A modificação dos fatores de risco é promovida pela reabilitação cardiovascular (RCV), 
a qual é definida pela OMS como sendo a soma coordenada de atividades necessárias 
para assegurar às pessoas com DCVs a condição física, mental e social ótima, que lhes 
permita ocupar pelos seus próprios meios um lugar tão normal quanto seja possível na 
sociedade (HERDY, 2014). A RCV é altamente recomendada nas diretrizes clínicas, 
sendo classe I e nível de evidência A, após um evento cardíaco segundo as sociedades 
científicas nacionais e internacionais. 
Há, contudo, uma subutilização do programa de RCV supervisionado em centros 
especializados, uma vez que a demanda de pacientes é maior que a capacidade dos 
programas tem para atendê-los (HERDY, 2014). Fatores relacionados ao paciente 
também dificultam, de modo considerável, a aderência e conclusão ao tratamento, seja 
pela logística (problemas de deslocamento do paciente por distância, trabalho ou 
obrigações sociais), ou por ansiedade, depressão e dificuldades em incorporar 
treinamentos hospitalares e ambulatoriais na vida diária. Somando-se a isso, as 
mudanças comportamentais no estilo de vida geralmente não são mantidas a longo 
prazo e ocorre uma consequente diminuição dos níveis de atividade física após um 
programa de reabilitação bem sucedido, além de que uma quantidade significativa não 
atinge, ao final da RCV, as metas de prevenção secundária de DCVs, tais como: 
adequado estilo de vida e diminuição de fatores de risco (CONRAADS, 2012; 
BROUWERS, 2017). 
Os obstáculos da RCV criam a possibilidade do desenvolvimento de modelos de 
telereabilitação, a fim de disponibilizar contribuições motivacionais e educacionais 
contínuas aos pacientes em ambiente doméstico, assegurando níveis adequados e 
similares aos dos centros de referência, a citar: segurança, mortalidade, eventos 
cardíacos, melhora da capacidade de exercício e alteração nos fatores de risco 
modificáveis (PIOTROWICZ, 2016; TAYLOR, 2015). O programa de exercício 
supervisionado a distância (PESD) é eficaz à medida que exige do paciente que ele 
esteja bem capacitado quanto a sua autonomia diante da prevenção secundária, 
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proporcionando o acompanhamento do próprio progresso dentro da sua mudança 
comportamental sustentável e desenvolvimento de habilidades de autogestão. Além de 
que há uma aproximação com os profissionais que o supervisionam a distância, no 
intuito de fornecer feedback objetivo (SANTOS, 2014; BROUWERS, 2017). 
Esse projeto tem como objetivo avaliar se um PESD é eficaz para manutenção da 
capacidade funcional e qualidade de vida de pacientes cardiopatas, após a alta da fase 
supervisionada do programa de RCV. 
 
Metodologia 

 
1 Tipo de estudo, amostra e aspectos éticos 
Esse é um estudo piloto do tipo ensaio clínico controlado e randomizado, desenvolvido 
nas dependências da Unidade de Reabilitação Cardíaca (CORE) do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL). Os pacientes foram recrutados de modo voluntário 
no próprio CORE, após o término da fase 2 da RCV e foram  randomizados de modo 
1:1, a citar: G1, os quais submeteram-se a avaliação inicial e intervenção; e G2, os quais 
participaram como controle para o estudo e receberam avaliação inicial e orientações 
sobre a importância do exercício físico regular. 
Todos os participantes foram esclarecidos e orientados a respeito dos procedimentos 
que fazem parte do PESD, de modo que assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido (anexo 1) e o termo de autorização para uso de imagens (anexo 2). Este 
estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). 
 
2 Critérios de inclusão 
Incluem-se pacientes com doença cardíaca em fase estável e em nível baixo a 
moderado para o risco de eventos adversos ao exercício físico (HERDY, 2014); e que 
tenham, também, finalizado a fase 2 da RCV com frequência mínima de 80% nas 
sessões de treinamento, sem terem apresentado complicações durante os exercícios. 
 
3 Critérios de exclusão 
Excluem-se pacientes com doença cardíaca e em nível alto para o risco de eventos 
adversos ao exercício físico, apresentando contra indicação para reabilitação 
supervisionada a distância (HERDY, 2014); aqueles que não finalizaram todo o 
processo de avaliação inicial ou não compreenderam as orientações a respeito da 
monitorização do esforço durante o exercício físico; e os que não retornaram a 
reavaliação ao término do programa. 
 
4 Avaliações 
4.1 Avaliação clínica e antropométrica 
Todos os pacientes foram submetidos a uma anamnese e exame físico, assim como 
avaliação antropométrica, de acordo com os parâmetros do estudo de Silva & Sobral 
Filho (2003). O valor da fração de ejeção foi retirado do ecocardiograma apresentado 
pelo paciente no processo de avaliação inicial para inclusão na fase 2 da RCV. 
 
4.2 Teste ergométrico 
Utilizou-se o resultado do teste ergométrico pós-reabilitação ambulatorial para 
prescrever a intensidade do treinamento do PESD. O teste de esforço ergométrico foi 
realizado segundo o consumo de oxigênio (VO2) estimado para cada paciente, 
conforme o protocolo de rampa descrito por Silva & Sobral Filho (2003). O valor do 
equivalente metabólico para tarefa (MET) foi utilizado para estratificação de risco dos 
pacientes. 
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4.3 Teste de caminhada de seis minutos (TC6) 
O teste de caminhada foi efetuado segundo as orientações propostas pela ATS 
(CRAPO, 2002). Registrou-se durante o repouso, imediatamente após os seis minutos 
de caminhada e no segundo minuto do período de recuperação: a frequência cardíaca 
de pulso (FC) e a saturação de pulso de oxigênio (SpO2), por meio de oxímetro de pulso 
(Oxime FS20A, San Diego, USA); a frequência respiratória (f), por meio da observação 
dos movimentos torácicos em um minuto; a pressão arterial (PA), por meio de 
esfigmomanômetro; e a percepção de dispneia e fadiga de MMII, por meio da escala de 
Borg. Assim como, enquanto o paciente realizou o terceiro minuto do teste, registrou-se 
os valores da FC e a SpO2. 
 
4.4. Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde 
Utilizou-se o questionário genérico "The Medical Outcomes Study 36-item Short-Form 
Health Survey" (SF-36), composto por 36 itens que avalia o impacto da doença sobre a 
qualidade de vida em 8 domínios ou dimensões. O questionário já possui versão em 
português validada para população brasileira (CICONELLI, 1999). 
 
5 Estratificação de risco cardiovascular 
A estratificação de risco utilizada neste estudo é a sugerida pela American Association 
of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation – AACVPR, (HERDY, 2014) que 
categoriza o risco cardiovascular baseada nas características clínicas, nos sinais e 
sintomas, na capacidade funcional e na fração de ejeção. 
 
6 Programa de exercício supervisionado a distância 
Todos os pacientes receberam uma cartilha (anexo 3), a qual contém as normas 
fundamentais para os exercícios físicos: tipo, intensidade, frequência e duração, 
recomendações para a prática segura, quais os sinais e sintomas de treinamento 
excessivo, orientações em caso de emergência, ficha para controle individual da 
aderência, registro de marcação de retornos e páginas para observações (NOGUEIRA, 
2005). A prescrição dos exercícios inclui, também, orientação a caminhar pelo menos 
três vezes por semana, durante trinta minutos, em uma velocidade que permitisse 
alcançar a faixa de FC calculada para o treinamento (40 a 60% da FC de reserva) ou o 
valor até 13 de percepção de esforço (ligeiramente cansativo), de acordo com a Escala 
de Borg. Do mesmo modo, foram instruídos a realizar três séries de dez repetições de 
exercícios resistidos para o quadríceps (sentar e levantar da cadeira) e tríceps sural 
(ficar na ponta dos pés em ortostatismo). 
Para G1 foram realizados contatos telefônicos a cada 15 dias, estimulando a adesão ao 
PESD e elucidando dúvidas sobre o treinamento. O retorno ao CORE aconteceu após 
trinta e noventa dias do início do PESD para avaliação clínica, controle da adesão e 
reforço das orientações quanto a prática segura de exercício físico regular. Cada 
intervenção teve duração de três meses e, ao seu término, os pacientes foram 
orientados e estimulados a continuar com a prática regular de atividade física como 
parte da adoção de um estilo de vida saudável. As intercorrências que ocorreram 
durante a prática das atividades relacionadas ao estudo foram relatadas aos 
responsáveis, ocorrendo instauração das medidas necessárias para o seu controle. 
Os pacientes do grupo controle (G2) receberam a cartilha e orientações, porém não 
foram acompanhados por meio de contatos telefônicos. Esses pacientes só retornaram 
ao CORE três meses após a alta do programa supervisionado para serem reavaliados. 
  
 
Resultados e Discussões 
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Dezenove pacientes foram recrutados no próprio CORE, após o término da fase de 
reabilitação cardíaca supervisionada. Destes, duas pacientes foram excluídas, uma por 
falta de compreensão para seguir adequadamente as orientações e a outra por que não 
completou toda a avaliação inicial proposta no estudo. Foram incluídos no estudo 17 
pacientes, porém 4 (23,5%) não retornaram para a avaliação final. A amostra final foi 
composta por 13 pacientes. As características clínicas e antropométricas dos pacientes 
que finalizaram o estudo estão apresentadas na tabela 1. 
A maioria dos pacientes que compõem a amostra final possuem diagnóstico de infarto 
agudo do miocárdio e/ou insuficiência cardíaca, mas alguns também possuem outros 
diagnósticos menos frequentes, como: angina refratária, pós-aneurisma (dissecção de 
aorta), valvulopatias, distúrbios elétricos, anomalia de coronária, entre outros. Quanto 
às comorbidades, a maioria também possui hipertensão e diabetes. Além disso, fazem 
uso de medicamentos betabloqueadores, anti-hipertensivos, bloqueadores dos canais 
de cálcio, hipoglicemiantes, entre outros menos frequentes. 
Dos pacientes excluídos, dois pertenciam ao G1 e dois ao G2. Os principais motivos 
para o abandono do programa foram: perda de contato, dores articulares intensas e falta 
de tempo. Somados aos dois excluídos do início, temos um total de 6 pacientes 
excluídos. As características dos pacientes excluídos estão apresentadas na tabela 2. 
Sendo assim, no G1 restaram 6 pacientes (46,2%) e no G2 restaram 7 pacientes 
(53,8%). Na avaliação inicial, não houve diferença estatisticamente significante na idade 
e IMC entre os grupos. O G1 apresentou FE significantemente menor que o G2 (tabela 
3). 
Todos os pacientes do G1 aderiram ao PESD, mas dois deles tiveram que suspender 
temporariamente as atividades por cerca de 2 semanas, um deles devido a uma virose 
e outro por entorse no tornozelo. No G2, apenas 1 paciente aderiu a prática de exercício 
físico. A comparação da taxa de adesão entre os grupos mostrou que o grupo 
intervenção apresentou adesão significativamente maior que o grupo controle (p = 
0,0047). 
Na comparação das distâncias caminhadas pré e pós-PESD nos grupos G1 e G2, não 
encontramos diferença estatisticamente significante (Figura 1). No G1, a mediana pré- 
PESD foi 520 (396-599,3) metros e no pós-PESD foi 538 (410-592,3) metros (p=0,84). 
No G2, a mediana pré-PESD foi 530 (390-541) metros e no pós-PESD foi 473 (426-491) 
metros (p=0,69). Também não houve diferença estatisticamente significante quando 
comparamos as distâncias caminhadas entre os grupos no pré-PESD (p=0,51) e pós-
PESD (p=0,28). 
A comparação pré e pós-PESD do escore de qualidade de vida obtido com o 
questionário SF-36 para cada grupo não mostrou diferença estatisticamente significante 
em nenhum dos oito domínios. No entanto, o G1 apresentou no pós-PESD escores 
significantemente maiores nos domínios capacidade funcional, limitação por aspectos 
físicos e dor em relação ao G2 (tabela 4). 
O principal achado deste estudo foi mostrar que, no período de transição entre a alta do 
programa de reabilitação ambulatorial supervisionado e a fase de manutenção, 
pacientes acompanhados por fisioterapeuta em um PESD apresentam melhor adesão 
a um estilo de vida ativo. Houve uma tendência de o grupo intervenção apresentar maior 
distância caminhada que o grupo controle, porém sem 
alcançar significância estatística. Quanto à qualidade de vida relacionada à saúde, ao 
final do estudo o grupo intervenção apresentou escores significativamente maiores que 
o grupo controle nos domínios: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos e 
dor. 
Nosso estudo mostrou que a supervisão a distância (ligações quinzenais e visitas) é 
essencial para a adesão dos pacientes a um programa de exercícios regulares, como 
parte de um estilo de vida ativo após a alta de um programa ambulatorial de RC. Arthur 
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et al. (2002) apresentaram resultados semelhantes em um estudo que avaliou a eficácia 
de 6 meses de treinamento físico hospitalar versus 6 meses de treinamento físico 
monitorado em casa e especularam que o monitoramento quinzenal de pacientes que 
fazem exercício domiciliar contribui para melhorar a adesão a um estilo de vida ativo, 
influenciando positivamente na percepção do apoio recebido, que por sua vez, 
contribuem para resultados positivos na capacidade de exercício e na qualidade de vida 
relacionada à saúde. Em contrapartida, Borges et al. (2016) não teve resultados tão 
positivos no seu estudo de RC não supervisionada, pois 30% dos seus indivíduos não 
seguiram as recomendações para manter o exercício em casa, e especularam que esse 
resultado seria, provavelmente, devido ao não acompanhamento dos pacientes, 
evidenciando, portanto, a importância da estimulação dos pacientes quanto a 
manutenção dos exercícios autorregulados ao longo do período do programa. 
O PESD se mostrou eficaz para a manutenção da distância caminhada no grupo 
intervenção. O grupo acompanhado por fisioterapeuta mostrou uma melhora de apenas 
18 metros na mediana da DTC6 pós-PESD comparado com a mediana pré-PESD. Já 
no grupo que não foi acompanhado, houve redução de 57 metros na distância 
caminhada. Esse resultado evidencia que os pacientes que não são acompanhados 
diminuem de forma importante a capacidade funcional. A extensão dessa redução, 
apesar de não alcançar diferença estatisticamente significante, é clinicamente relevante. 
Já no grupo intervenção houve discreta melhora, porém, da mesma forma, os valores 
não alcançaram diferença estatisticamente significante. Entretanto, no grupo 
acompanhado por fisioterapeuta, o nosso objetivo de manter a capacidade funcional foi 
comprovado pelos resultados. Yan-Wen Chen et al. (2019) realizaram um estudo 
semelhante, com maior número de indivíduos, e mostraram que houve um aumento 
significante de 41 metros na DTC6 entre o pré e pós-RC domiciliar em pacientes com 
insuficiência cardíaca crônica. Isso nos leva a acreditar que nós alcançaremos 
resultados semelhantes à medida que o número de pacientes do nosso estudo for 
suficiente para dar poder estatístico a amostra. 
Estudos realizados nos últimos anos têm mostrado que os programas de RC a distância 
melhoram ou mantém a capacidade funcional dos indivíduos (BORGES, 2016; CHEN, 
2018; FUJIWARA, 2000; OLIVEIRA FILHO, 2002). Borges et al. (2016) discutem que, 
como o exercício aumenta o pulso de O2 (variável obtida no teste de exercício 
cardiopulmonar que reflete o volume sistólico), é possível supor que os pacientes 
submetidos a exercícios não supervisionados preservem tanto a capacidade aeróbica 
quanto a função cardíaca. 
Arthur et al. (2002) mostraram que a qualidade de vida se mantém ou melhora na 
reabilitação não supervisionada, resultado corroborado pelo nosso estudo. Os pacientes 
dos grupos G1 e G2 que participaram do nosso estudo não apresentaram mudança 
estatisticamente significante nos escores de qualidade de vida, quando comparamos os 
valores pré e o pós-intervenção. Como todos os nossos pacientes haviam participado 
de um programa de RC supervisionada antes da inclusão no PESD, nós não 
esperávamos melhora na QV, pois o objetivo do nosso estudo era conseguir manter os 
ganhos obtidos no programa supervisionado. Contudo, o grupo que foi acompanhado 
por fisioterapeuta mostrou no pós-PESD escores de QV significativamente melhores em 
relação ao grupo controle em três domínios do SF-36, mostrando que o 
acompanhamento dos pacientes influencia positivamente a qualidade de vida destes. A 
manutenção da QV mesmo no G2, que mostrou baixíssima adesão a prática de 
exercício regular, parece sugerir que a melhora na qualidade de vida de pacientes que 
completaram programas de RC perdura por um tempo prolongado, sendo necessário 
provavelmente um período maior que 3 meses para se verificar possível modificação na 
QV desses pacientes. Outra possibilidade para explicar isto, da mesma forma que 
discutimos para distância caminhada, pode ser a influência do pequeno número de 
pacientes na amostra. 
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Entretanto, Fujiwara et al. (2000) realizaram um estudo que analisou os efeitos de um 
programa de exercícios domiciliares não supervisionados na qualidade de vida de 
pacientes pós-infarto agudo do miocárdio (IAM) e mostraram uma diminuição gradual 
da QV, avaliada no primeiro mês e um ano após o início do programa, concluindo que 
não devemos apenas prescrever um programa de exercícios, mas também devemos 
dar mais apoio psicossocial aos pacientes. Nesse estudo, os pacientes não haviam 
participado de programa supervisionado anteriormente. 
A não ocorrência de eventos adversos em nenhum dos grupos demonstrou a segurança 
na aplicação desse tipo de programa de exercício em pacientes bem avaliados e 
orientados sobre a prática segura do exercício físico. Outro estudo que avaliou a 
segurança desses programas de exercícios domiciliares, também não identificou 
eventos adversos (BORGES, 2016). Segundo a Diretriz Sul-Americana de Prevenção e 
Reabilitação Cardiovascular (HERDY, 2014), para conseguir uma maior segurança 
durante o exercício físico em uma sessão de reabilitação, aconselha-se realizar 
avaliação integral do paciente, com o objetivo de conhecer o grau de risco 
cardiovascular, a prescrição individual do exercício e o monitoramento adequado. 
Borges et al.(2016) discutem que os pacientes que continuam se exercitando após a 
alta da RC provavelmente aprenderam a monitorar a intensidade do esforço, reduzindo 
os riscos e maximizando os benefícios do exercício. 
Nosso estudo apresenta algumas limitações. Uma delas é o fato de nós não termos 
usado um instrumento específico para avaliação da QV, como o Minnesota Living with 
Heart Failure Questionnaire, pois o questionário específico sabidamente tem maior 
poder de discriminação e detecção de alterações na QV no grupo de pacientes para o 
qual foi criado. Outra, é que a avaliação da adesão ao exercício é autorrelatada, o que 
não nos permite afirmar com toda certeza que os pacientes tenham realmente seguido 
a prescrição do exercício como orientado. 
 
Conclusão 

 
O PESD com acompanhamento periódico por meio de contatos telefônicos mostrou 
tendência a ser mais eficaz para manutenção da capacidade funcional e qualidade de 
vida relacionada à saúde que um programa sem acompanhamento periódico. Além 
disso, os pacientes que fizeram o PESD com acompanhamento mostrou maior adesão 
que os pacientes do programa sem acompanhamento. Os resultados positivos relatados 
indicam que os programas domiciliares supervisionados a distância, com 
acompanhamento periódico por meio de contatos telefônicos, podem ser uma estratégia 
eficiente para estimular os pacientes a manterem um estilo de vida ativo e os ganhos 
alcançados nos programas de RC supervisionados. 
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TÍTULO: Avaliação da formação em Fonoaudiologia das Instituições de Educação 

Superior públicas do Nordeste segundo critérios das Diretrizes Curriculares Nacionais 

Resumo 

Com a ampliação e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) nos últimos anos, 
discussões têm ocorrido sobre a reorientação da formação profissional em saúde, para 
que esta seja mais próxima à realidade de saúde da população e do sistema. 
Historicamente, a formação fonoaudiológica é voltada essencialmente para a 
intervenção clínica. E, sua aproximação com o campo da Saúde Coletiva se apresenta 
de forma singular se levarmos em consideração o contexto da rede de saúde e das 
políticas públicas no país. Este trabalho objetiva analisar a concepção dos docentes e 
discentes sobre saúde coletiva no currículo das graduações de fonoaudiologia do 
Nordeste, compreendendo como estão distribuídos os componentes curriculares que 
favorecem a formação voltada para o SUS. É uma pesquisa qualitativa que tem por 
objeto a formação em Saúde Coletiva nos cursos de Fonoaudiologia das Instituições de 
Educação Superior (IES) públicas do Nordeste. Foram entrevistados 14 sujeitos entre 
docentes e discentes de 7 IES públicas com curso de fonoaudiologia, das 8 existentes 
na região. Os dados foram analisados através da técnica de Análise de Conteúdo. Os 
resultados do estudo apontam para uma incipiente formação no SUS nos cursos de 
fonoaudiologia, o que nos faz refletir sobre a necessidade de aprimorar as experiências 
formativas dos estudantes neste Sistema. 
 
Palavras-chave: Currículo. Fonoaudiologia. Sistema Único de Saúde. Saúde Pública 

TITLE: Perception of teachers and students about collective health in the curricula of the 

courses of Speech Pathology of Public Higher Education Institutions of the Northeast 

Abstract 

With the expansion and consolidation of the Brazilian Unified Health System (SUS) in 
the last years, discussions have occurred about the reorientation of professional training 
in health, so that it is closer to the population and system health reality. Historically, 
speech and hearing education is essentially oriented to clinical intervention. And, its 
approach to the field of Collective Health is unique if we take into consideration the 
context of the health network and public policies in the country. This work aims at 
analyzing the conception of teachers and students about collective health in the 
curriculum of speech therapy graduations in the Northeast, understanding how the 
curricular components that favor SUS-oriented education are distributed. It is a 
qualitative research that has as object the formation in Collective Health in the courses 
of Speech and Hearing Therapy of the Public Institutions of Higher Education (IES) of 
the Northeast. Fourteen subjects were interviewed among teachers and students from 
seven public HEIs with speech therapy courses, out of eight existing in the region. The 
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data were analyzed through the Content Analysis technique. The results of the study 
point to an incipient formation in SUS in phonoaudiology courses, which makes us reflect 
on the need to improve students' formative experiences in this System. 
 
Keywords: Curriculum. Speech Language and Hearing Sciences. Unified Health Syste 

Introdução 

Após 30 anos de criação, o Sistema Único de Saúde, dentre conquistas e retrocessos, 
tem se consolidado como um dos principais sistemas públicos de saúde do mundo. 
Dentre os principais avanços neste período, destaca-se aqui a ampliação e qualificação 
crescente da Atenção Básica, sobretudo com a implementação da Estratégia Saúde da 
Família (ESF) em complemento com o Núcleo de Apoio a Saúde da Família, criado em 
2008 e hoje denominado Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica 
(NASF-AB), que tem, por objetivo apoiar a consolidação da Atenção Primária no Brasil, 
ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a 
abrangência e o alvo das ações (Brasil. Ministério da Saúde (MS). Política Nacional de 
Atenção Básica. Brasília: MS; 2012). Este cenário de ampliação e consolidação do SUS 
tem estimulado as discussões sobre a necessidade da reorientação da formação 
profissional em saúde, para que esta seja mais próxima à realidade de saúde da 
população e do sistema. O Ministério da Saúde, nessa perspectiva, investiu esforços no 
sentido de manter, na agenda, as políticas públicas de formação direcionadas aos 
serviços, buscando aproximar as escolas de Formação em Saúde dos serviços de 
saúde, com objetivo final de melhorar a qualidade da assistência prestada (Ceccim, 
Armani, Rocha, 2002). Nos últimos anos foi possível observar uma crescente 
preocupação com a temática da formação em saúde por parte dos Ministérios da Saúde 
e da Educação (AprenderSUS, VerSUS, Comissões de Integração Ensino Serviços - 
CIES, apoio ao Fórum Nacional de Educação das Profissões na Área de Saúde 
FNEPAS, Residências Multiprofissionais e mais recentemente o Pró e Pet-Saúde), 
evidenciando a necessidade de formar profissionais aptos a contribuírem para o avanço 
e consolidação do SUS (TRENCHE; VICENTIN; PUPO, 2014) (MOURA; ARCE,2016) 
Ainda assim, com todos os esforços podemos dizer que há uma aceitação que a 
formação dos profissionais de saúde seja focada na abordagem biologicista, 
medicalizante e procedimento centrada. As instituições de ensino superior (IES), nos 
cursos de graduação em saúde, têm perpetuado o modelo pedagógico de ensino 
centrado, em sua maioria, em conteúdos organizados de maneira compartimentada e 
isolada, fragmentando os indivíduos em especialidades da clínica, dissociando 
conhecimentos das áreas básicas e conhecimentos da área clínica, centrando as 
oportunidades de aprendizagem da clínica no hospital universitário. E também, em 
modelos conservadores, centrados em aparelhos e sistemas orgânicos e tecnologias 
altamente especializadas, dependentes de procedimentos e equipamentos de apoio 
diagnóstico e terapêutico. Nesse cenário, encontra-se a graduação de fonoaudiologia 
que apresenta os primeiros contato com a Saúde Coletiva e com os movimentos de 
construção de lutas que reafirmam uma política pública de saúde no Brasil, o que 
favorece a reprodução do modelo tradicional médico-centrado e pautado no 
atendimento à demanda espontânea e terapêutica reabilitadoras (LEMOS; BAZZO , 
2010). A aproximação da fonoaudiologia e o campo da Saúde Coletiva se apresenta 
como um processo discreto se levarmos em consideração o contexto da rede de saúde 
e das políticas públicas no país. Historicamente, a formação é voltada essencialmente 
para a intervenção clínica, o que influenciou as práticas realizadas na rede básica de 
atendimento à saúde em momentos iniciais de atuação nesse campo, com importantes 
reflexos nos dias atuais. Assim, os cursos de graduação em Fonoaudiologia devem 
propor uma formação contextualizada, favorecendo uma prática coerente com as 
características essenciais do SUS. (LEMOS; BAZZO , 2010). Desse modo, esse 
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trabalho teve por objetivo analisar a concepção dos docentes e discentes sobre saúde 
coletiva no currículo das graduações de fonoaudiologia do Nordeste, buscando 
compreender como estão contemplados os componentes curriculares que discutem e 
favorecem a formação no SUS. 
 
Metodologia 

 
O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o 
parecer de número 3.735.493, atendendo as orientações da Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde e os participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, estudo de 
caso, que toma como objeto a formação em Saúde Coletiva nos cursos de 
Fonoaudiologia das Instituições de Educação Superior públicas do Nordeste que 
assinaram a carta de anuência para participação na pesquisa. Sendo assim, são sujeitos 
deste estudo discentes e docentes fonoaudiólogos, envolvidos com os componentes 
curriculares voltados à Saúde Coletiva oriundos de sete IES, de um total de oito 
existentes na região: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), 
Universidade Federal de Sergipe campus Aracaju (UFS-Aracaju), Universidade Federal 
de Sergipe campus Lagarto (UFS- Lagarto), e Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Os docentes que foram convidados a participar da pesquisa possuem graduação em 
fonoaudiologia e atuam na área da Saúde Coletiva em sua universidade. Foi escolhido 
um informante-chave por IES participante. Para aquela IES que possuía mais de um 
docente fonoaudiólogo que atua na área de Saúde Coletiva, foram utilizados os 
seguintes critérios para participação: aceitar participar da pesquisa e ocupar/ter 
ocupado cargo de gestão em sua IES ou ter maior tempo de atuação na IES. Estes 
critérios buscaram contemplar na pesquisa a participação de professores que tivessem 
uma maior experiência e trajetória no curso que leciona. Já com os discentes, foram 
realizadas entrevistas com informantes-chave indicados por docentes que atuam na 
área da Saúde Coletiva das IES que são cenários do estudo. Para participar da 
pesquisa, os discentes deveriam atender pelo menos três dos seguintes critérios, sendo 
o primeiro obrigatório: ter cursado pelo menos 50% do curso, atua/atuou em movimento 
estudantil ou outro movimento social, participa/participou em projetos de pesquisa ou 
extensão na área de Saúde Coletiva, participa/participou do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) ou comissões voltadas para reformulação do currículo e/ou projeto 
pedagógico, obteve conceito maior que sete nos componentes curriculares voltados à 
Saúde Coletiva. Estes critérios foram utilizados com o objetivo de identificar informantes-
chave que, de certa forma, tivesse identificação e implicação com a formação em Saúde 
Coletiva. Com os estudantes das sete entrevistas, uma foi realizada de forma presencial 
e seis à distância através da ferramenta de comunicação e videochamadas Skype. E, 
com os docentes das sete entrevistas, duas foram realizadas de forma presencial e 
quatro à distância também foi realizada através da ferramenta de comunicação e vídeo 
chamadas Skype. Estas entrevistas foram gravadas em áudio e foram transcritas. Os 
dados coletados foram analisados, sendo ordenado, categorizados e organizados em 
uma matriz analítica a partir da interpretação dos pesquisadores, utilizando-se da 
análise de conteúdo (MINAYO, 2014) 
 
Resultados e Discussões 
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A análise dos dados produzidos permitiu identificar a percepção dos estudantes e 
docentes de fonoaudiologia das IES públicas do Nordeste sobre a formação em saúde 
coletiva em seus cursos. A partir das entrevistas, emergiram três categorias de análise. 
Neste trabalho daremos ênfase na categoria Saúde coletiva no currículo dos cursos de 
fonoaudiologia. Em relação à estruturação curricular, dentre os sete cursos participantes 
desta pesquisa, apenas um plano de ensino e a matriz curricular é guiada por uma 
metodologia ativa, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). Neste curso, a 
Saúde Coletiva ocorre de forma transversal nos módulos de aprendizagem, com 
algumas disciplinas durante o curso. Sendo assim, a inserção da Saúde Coletiva ocorre 
desde o primeiro ano, quando os alunos cursam um módulo de forma interdisciplinar, e 
que aborda assuntos tais como conceito de saúde, Sistema Único de Saúde, seus 
princípios e diretrizes, ética no SUS, entre outros. No primeiro ciclo, além desse módulo, 
os estudantes cursam também uma disciplina sobre Atenção Primária à Saúde. O 
ensino-aprendizagem na ABP tem sua vantagem do modelo tradicional por foca nos 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. A aprendizagem é centrada no 
estudante, no aprender a aprender, na integração dos conteúdos das ciências, básicas 
e clínicas, além dos conhecimentos interdisciplinares. Diferentemente do método 
tradicional baseado na transmissão de conhecimentos disciplinares, representa uma 
perspectiva do ensino-aprendizagem baseada no construtivismo, na (re)construção dos 
conhecimentos, cujo processo é centrado no estudante. (MORAES; MANZINI, 2006) Já 
nos segundo e terceiro ciclos, os componentes curriculares são em sua maior parte 
práticos, com inserção no SUS e organizados em ciclos de vida, com tutoriais que são 
considerados os módulos teóricos. O segundo ciclo trabalha com infância e 
adolescência e terceiro período com adulto e idoso. O último ciclo, que é o quarto, é 
dedicado essencialmente aos estágios. Foi exposto pelo informante-chave que 
primeiramente ocorria uma discussão teórica entre os alunos, para estes, conhecerem 
e se familiarizassem mais sobre determinado tema antes de realizarem a ação. “Então 
nós, todas as aulas a gente, antes da gente fazer a abordagem da gente fazer uma ação 
com as mães a gente se reúne em sala debate alguns textos pra gente conhecer mais, 
saber qual a importância da amamentação, saber quais são os seus benefícios, depois 
desse debate em sala a gente vai pras enfermarias e faz pequenas ações com as mães.” 
(E3) Nestes módulos os estudantes têm a oportunidade de aprender sobre a prática 
fonoaudiológica no SUS, bem como conceitos e arranjos organizativos que permeiam 
este Sistema, como a Estratégia Saúde da Família, Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família e Atenção Básica, realizam atividade práticas, dentre outros. “No segundo ciclo, 
nós passamos por.. o primeiro semestre na escola aí a gente faz lá nas escolas ações 
de promoção e prevenção tanto para os alunos quanto para os professores acerca da 
alterações que podem acontecer em relação a comunicação…” (E3) “Já no terceiro 
ciclo, que é o ciclo que eu to, a gente está indo para unidades saúde da família cada 
turma. A minha turma fica em uma UBS fixa porém em algumas aulas a gente visita uns 
centros de especialidades ou até mesmo centros da atenção básica como no caso o 
CEREST.. ou APAE a gente também visita é.. deixa eu ver o que a gente já visitou 
também.. o CEREST, APAE, escolas também já visitamos, já fizemos ações e é assim 
que funciona” (E3) Nos outros seis cursos, o projeto pedagógico e matriz curricular são 
organizados de forma tradicional. Contudo, três desses cursos possuem componentes 
curriculares de Saúde Coletiva em quase todos os semestres letivos, sendo que em um 
desses cursos professores não pertencentes ao quadro do departamento de 
fonoaudiologia lecionam disciplinas da área durante a metade do curso. “Os estudantes, 
eles têm disciplinas teóricas no ISC do primeiro ao quinto semestre, que é outro instituto 
com outros professores que não são ofertadas pelo departamento de fono. [...] Aí no 
sexto semestre eles têm uma disciplina que aí é ofertada por a gente. [...] Então do 
primeiro ao sexto na verdade eles têm várias disciplinas teóricas e a partir do sétimo 
eles começam o estágio, estágio I e II, sétimo saúde coletiva I oitava estágio em saúde 
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coletiva II. Atualmente a disciplina do nono que é práticas I a gente fica responsável 
[...].” (P1) “Eu acredito que a formação de fonoaudiologia na área de saúde coletiva ela 
está sendo muito rica porque eles realmente estão tendo o contato nas diversas áreas, 
nos diversos aparelhos de saúde que nós temos aqui na nossa cidade. E nós não 
trabalhamos apenas com a prevenção [...] a gente trabalha com uma saúde coletiva 
ampla, com a questão da promoção da saúde dentro dos parâmetros da saúde coletiva, 
e sempre nesse sentido de trabalhar tanto a prevenção, quanto a promoção. Eles estão 
sempre expostos a projetos de pesquisa e extensão, ações também dentro da extensão 
e sempre nós mesclamos os alunos do primeiro, do segundo, coletiva, isso no primeiro 
ano.”(P3) Foram identificados dois cursos que possuem apenas três componentes 
curriculares, contando com os estágios, voltados para a área. Um destes cursos, no 
entanto, passou por recente reforma curricular e, atualmente oferta três componentes 
teóricos e dois estágios em Saúde Coletiva. Nesta grade curricular também é oferecido 
alguns componentes optativos que complementariam a carga horária de saúde coletiva 
no currículo porém foi relatado que são poucas vagas para o curso de fonoaudiologia. 
“Foi no início do curso que a gente pagou, só que essa disciplina ela abre poucas vagas 
pra fono.” (E7) Já no outro curso é encontrado na grade curricular componentes 
optativos voltados para complementar a carga horária de Saúde coletiva só que voltados 
apenas para os discentes de fonoaudiologia. “Sim, e tem uma também que são 
optativas, inclusive quando eu cheguei eu dei, Epidemiologia e dei Fonoaudiologia na 
Atenção Primária à Saúde, são optativas… Aí nesse momento está sendo ofertada a 
Fono na APS, mas aí semestre passadofoi Epidemio…” (P6) Nos componentes 
curriculares dos cursos que possuem um currículo tradicional, percebe-se que a 
inserção prática no SUS se desenvolve de forma semelhante na grande maioria dos 
cursos. Estes ofertam os primeiros componentes curriculares para a abordagem teórica 
da Saúde Coletiva e, no final do curso, oferecem estágios na área. Apenas um curso 
que possui o currículo tradicional realiza a inserção desde o início, no segundo período. 
No entanto, alguns cursos buscam realizar visitas técnicas em instituições ao longo 
destes componentes teóricos, para dirimir o distanciamento com a prática. Além disso 
foi relatado, por quatro professores, as limitações que os estágios e atividades práticas 
sofrem pela falta de fonoaudiólogos inseridos na rede de serviço, sendo assim, as vezes 
mais viável a realização das atividades práticas na clínica escola ao invés de estarem 
inseridos na rede de serviços que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece. “O 
problema é que a gente esbarra na realidade do serviço né, hoje a prefeitura de Salvador 
a gente tem hoje três fonos na prefeitura, tem poucos fonos disponível, então no nosso 
campo de articulação com o estágio ele acaba sendo limitado pela falta de profissionais 
no serviço é... E aí como hoje recentemente a gente ganhou sete, hoje somos sete 
fonoaudiólogas concursadas na clínica escola, que é do SUS, a gente acaba tendo uma 
maior possibilidade de estágio ali. Então isso acaba tensionado a gente pra ficar mais 
dentro. Então, embora a gente queira, a gente não tem um campo lá fora muito bom pra 
gente ir e a gente tem um campo bem bom que a gente consegue organizar tudo, acaba 
sendo uma dificuldade.” (P1) “O acompanhamento é pelo professor porque a rede de 
Aracaju, apesar dela ter uma ótima cobertura de Atenção Básica, ela tem pouco 
fonoaudiólogo. Então isso é um dificultador. E já pensou que a gente tivesse migrado 
em algumas Unidades de Saúde para que tivesse pelo menos presente na Unidade que 
tivesse um fono, pra que a gente conseguisse interagir com ele de alguma forma. Mas, 
atualmente, eu sou supervisor e preceptor ao mesmo tempo, termino fazendo os dois 
papéis.“(P2) Embora seja observada essa dificuldade, foi relatado que existe uma 
iniciativa pela parte dos docentes em diminuir essa distância que, existe na maioria dos 
cursos, entre a prática e a teoria. “Eu acho que as matérias que, as disciplinas que 
[docente].. acho que todo conteúdo que [docente] aborda de gestão, planejamento… 
Como atuar o fonoaudiólogo, por exemplo, no NASF e tal, é muito importante porque 
nas outras matérias a gente vê mais como se fosse voltado para clínica, pro ambulatório 
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(...) [docente] também dá voltada mais para o campo, porque como as extensões é 
sempre assim, não são em lugares meio que convencionais, na parte de fazenda com 
agrotóxicos, porque ela viaja para o interior e ela sempre dá aula pra gente se preparar 
para condições que a gente não aprenderia normalmente no curso, que é fazer, tipo, 
áudio assim... Em lugares diferentes.” (E2) “Também é uma disciplina teórica [Saúde 
Coletiva e Fonoaudiologia], então a gente tem essa preocupação, a gente tenta deixar 
ela mais prática, não pode dizer pratica, talvez mais conectada ao mundo da prática, a 
realidade, inserção profissional, essas coisas, mas ela não é prática” (P1) . Neste 
contexto, os docentes devem ser mediadores fundamentais nesta relação, orientando e 
facilitando o processo de ensino-aprendizagem, além disso, a formação profissional 
necessita de uma estrutura que permita e facilite o trânsito entre teoria e prática 
(CAMPOS, 2005). Em contrapartida, o enfoque pedagógico moderno enfatiza os 
aspectos de formação médica, que envolve competências, habilidades e atitudes; 
dedica-se menos aos domínios do conhecimento puramente teórico e volta-se para o 
desenvolvimento psicomotor realmente relevante nesta formação. (BLANK, 2005) Vale 
ressaltar que as experiências no SUS, segundo os discentes, não se limitam, em sua 
maioria, a componentes curriculares e estágios da Saúde Coletiva. Entretanto, as 
experiências práticas dos demais componentes se concentram, sobretudo, em clínicas 
escolas vinculadas ao SUS ou ao hospital universitário. Os cursos que as clínicas 
escolas não possuem esta vinculação ficam, portanto, com a maior parte das atividades 
práticas no SUS concentrados nos componentes curriculares de Saúde Coletiva, 
sobretudo na atenção básica, e nos componentes da fonoaudiologia hospitalar, que se 
inserem em hospitais universitários. Sendo que a diversificação dos cenários é 
compreendida como uma das estratégias para a transformação curricular. Estratégia 
essa que aproxima os discentes da vida cotidiana da população e desenvolve um olhar 
crítico, possibilitando assim, cuidar dos reais problemas da sociedade (FERREIRA; 
FIORINI; CRIVELARO, 2009). Infelizmente isso não pode ser observada nas estruturas 
curriculares dos cursos de fonoaudiologia do Nordeste. E isso vai ao oposto das 
pesquisas encontradas na literatura, onde é encontrado que os cenários de 
aprendizagem não devem apenas se restringir aos locais de desenvolvimento de 
práticas profissionais já preestabelecidas, mas sim, representar espaços em que as 
relações dos sujeitos sejam desenvolvidas eficazmente, abrindo caminhos para a 
criatividade e as transformações; possibilitando somar ao estudante um processo 
enriquecedor de produção do serviço, favorecendo construções em sua formação 
profissional (FEUERWERKER; COSTA; RANGEL, 2000). 
 
Conclusão 

 
A formação profissional para o SUS tem trazido desafios para os cursos de graduação 
das instituições formadoras e prestadoras de serviço de saúde. Sendo assim, 
necessário uma reorganização nos currículos formativos, facilitando uma aproximação 
entre teoria e prática e uma integração com outros cenários/áreas, que também são 
responsáveis pela criação de vínculos e estabelecem e uma formação crítico-reflexiva 
que são desenvolvidas ao aprender com a realidade em que se inserem. Esta 
experiência nos mostrou algumas zonas de tensão que poderão ser desafios para a 
construção de futuros processos formativos. É importante destacar que é fundamental 
uma política de avaliação consistente com os alunos, não só apenas ao finalizarem, mas 
também durante a graduação, os resultados devem ser vistos e acompanhados visando 
a investigação de obstáculos criando assim as soluções. Atualmente na fonoaudiologia 
essa visão preventiva e coletiva ainda existe é deficitária, além de que, alguns cursos 
de graduação foram implantados recentemente e esbarram em diversas dificuldades 
por contarem com singulares recursos, tanto humanos quanto estruturais. Por isso, 
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precisa-se investir tanto em pesquisas, a fim de fundamentar a importância destas 
ações, e, também a finalidade de aquisição recursos. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA INSULÍNICA EM MULHERES OBESAS 

PORTADORAS DA SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS MEDIANTE 

SUPLEMENTAÇÃO COM COENZIMA-Q10. 

Resumo 

A síndrome dos ovários policísticos (sop), é um distúrbio endócrino de origem ainda não 
esclarecida e de causa multifatorial, que acomete mulheres em idade reprodutiva a nível 
mundial. Além das várias manifestações clínicas, essa síndrome pode estar associada 
às alterações metabólicas que incluem dislipidemia, resistência à insulina (RI), 
intolerância à glicose e síndrome metabólica (SM). A coenzima Q10 se encontra 
deficiente em casos de SM, quando não tratada e na maioria das doenças endócrinas. 
Considerando que a coenzima Q10 desempenha um papel importante na eliminação de 
radicais livres e na inibição da oxidação lipídica e proteica, com uma poderosa ação 
antioxidante, o presente estudo objetivou avaliar o efeito da suplementação com a 
coenzima Q10 sobre a resistência insulínica em mulheres obesas com SOP. A 
população do estudo foi composta por 60 mulheres obesas, com idades entre 19 e 40 
anos com e sem o diagnóstico de SOP. As pacientes foram divididas em dois grupos: 
Grupo Caso (obesas com SOP, n=30); Grupo Controle (obesas sem SOP, n =30). 
Ambos os grupos foram submetidos à suplementação com a coenzima Q10 (100 
mg/dia) durante 8 semanas e avaliadas quanto aos parâmetros clínicos e bioquímicos. 
Tendo em vista os resultados, foi possível observar resultados significativos frente aos 
parâmetros bioquímicos e hormonais. Deste modo, a intervenção com a coenzima Q10 
pode promover efeitos benéficos em relação às principais alterações metabólicas e 
hormonais presentes na SOP. 
 
Palavras-chave: SOP. Coenzima Q10. Resistência à insulina. 

TITLE: EVALUATION OF INSULIN RESISTANCE IN OBESE WOMEN WITH 

POLYCYSTIC OVARY SYNDROME BY SUPPLEMENTATION WITH COENZYME-

Q10. 

Abstract 

 
Polycystic ovary syndrome (sop) is an endocrine disorder of unclear origin and of 
multifactorial cause, which affects women of reproductive age worldwide. In addition to 
the various clinical manifestations, this syndrome may be associated with metabolic 
changes that include dyslipidemia, insulin resistance (IR), glucose intolerance and 
metabolic syndrome (MS). Coenzyme Q10 is deficient in cases of MS, when untreated 
and in most endocrine diseases. Considering that coenzyme Q10 plays an important role 
in the elimination of free radicals and in the inhibition of lipid and protein oxidation, with 
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a powerful antioxidant action, the present study aimed to evaluate the effect of 
supplementation with coenzyme Q10 on insulin resistance in obese women with SOP. 
The study population consisted of 60 obese women, aged between 19 and 40 years with 
and without the diagnosis of PCOS. The patients were divided into two groups: Case 
Group (obese with PCOS, n = 30); Control Group (obese women without PCOS, n = 30). 
Both groups were supplemented with coenzyme Q10 (100 mg / day) for 8 weeks and 
evaluated for clinical and biochemical parameters. In view of the results, it was possible 
to observe significant results in view of the biochemical and hormonal parameters. Thus, 
intervention with coenzyme Q10 can promote beneficial effects in relation to the main 
metabolic and hormonal changes present in PCOS. 
 
 
Keywords: PCOS. Coenzyme Q10. Insulin resistance. 

Introdução 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é um distúrbio hiperandrogênico, endócrino 
e plurimetabólico que abrange cerca de 5% a 20% das mulheres na fase reprodutiva 
(JAMILIAN et al., 2017; FENG et al., 2019). Relatada pela primeira vez na literatura, em 
1935, por Stein e Leventhal que descreveram sete casos de mulheres com amenorréia 
e hirsutismo associados a ovários aumentados e policísticos, originando o nome da 
síndrome na década de 1960 (STEIN; LEVENTHAL, 1935). Avalia-se que, no mundo, 
105 milhões de mulheres entre 15 e 49 anos apresentem SOP e que esta seja 
responsável por 72-82% das causas de hiperandrogenismo, sendo a principal causa de 
infertilidade feminina (SILVA; PARDINI; KATER, 2013; BALEN, 2017). 
 
A SOP tem sua etiologia desconhecida, mas uma das hipóteses é a exposição 
androgênica intrauterina, que devido a fatores genéticos e/ou ambientais, sensibilizaria 
o ovário do feto, o qual durante o estímulo hormonal da puberdade reagiria com uma 
hiperprodução androgênica, desencadeando a síndrome (FRANKS, 2008; GUR; 
KARADENIZ; TURAN, 2015). Apesar de ter sua origem na vida fetal, a síndrome 
manifesta-se apenas na vida adulta, após a maturação do eixo hipotálamo-hipófise-
gonadal, quando a secreção exacerbada de hormônio luteinizante (LH) leva a uma maior 
produção de andrógenos pelos ovários (FRANKS, 2008). 
 
Com base na definição estabelecida pelo Consenso de Rotterdam realizado pela 
European Society of Human Reproduction and Embryology/ American Society of 
Reproductive Medicine (ESHRE/ASRM) (ROTTERDAM, 2003) e pelas diretrizes da 
Androgen Excess and PCOS Society (AES- PCOS) em 2006, o diagnóstico da SOP é 
firmado a partir da presença de pelo menos, dois dos três critérios a seguir: Oligo e/ou 
anovulação; Sinais clínicos e/ou bioquímicos de hiperandrogenismo; Ovários 
policísticos mediante ultrassonografia e exclusão de outras doenças relacionadas a 
distúrbios endócrinos, que simulem o quadro clínico da síndrome. 
 
As mulheres com SOP demonstram um perfil metabólico exclusivo, que se apresenta 
frequentemente associado à intolerância a glicose, hipertensão, dislipidemia e 
resistência à insulina (RI), assim possuindo uma maior prevalência de obesidade e 
síndrome metabólica (BILAL; HASEEB; REHMAN, 2018; CHRIST; FALCONE, 2018). 
Estudos atuais demonstraram que a SOP está associada à diminuição das 
concentrações de antioxidantes gerando um quadro de estresse oxidativo, além disso, 
a incidência da síndrome tem sido intimamente relacionada a inflamação crônica de 
baixo grau e o o aumento das espécies reativas de oxigênio (EROs) (FATIMA et al., 
2019). O estresse oxidativo gerado por esse excesso das EROs favorece o 
desenvolvimento de complicações, como a aterosclerose, doenças inflamatórias e 
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cardíacas, dislipidemia, hipertensão, RI entre outras (SABUNCU; VURAL; HARMA, 
2001). 
 
Considerando a presença dessas alterações metabólicas existentes em mulheres com 
SOP, a coenzima Q10 (CoQ10) é uma benzoquinona utilizada no metabolismo glicídico 
e lipídico por possuir uma poderosa ação antioxidante agindo na eliminação de radicais 
livres e na inibição da oxidação lipídica e protéica. Este efeito protetor é benefico em 
relação a SOP, pois, estudos comprovam que a CoQ10 tem a capacidade de proteger 
a reserva ovariana contra danos oxidativos (IZADI et al., 2018; ÖZCAN et al., 2016). 
 
Diante disso, o presente estudo objetivou avaliar o efeito da suplementação com CoQ10 
sobre a resistência insulínica em mulheres obesas portadoras da SOP, servindo de 
subsídio para a criação de novas alternativas que viabilizem uma nova terapêutica 
adjuvante, minimizando os sinais e sintomas das mulheres que apresentam a referida 
condição clnica. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um ensaio clínico, com amostra de 60 voluntárias com faixa etária entre 19 
e 40 anos, constituído por mulheres obesas com SOP e sem SOP que procuraram 
tratamento no ambulatório de ginecologia/endocrinologia da Maternidade Escola 
Januário Cicco (MEJC), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal- RN. Para 
análise comparativa as voluntárias alocadas para o estudo foram divididas em dois 
grupos: Grupo Caso (obesas com SOP - n = 30); Grupo Controle (obesas sem SOP – n 
= 30) ambos os grupos receberam a coenzima Q10. Quanto à obesidade, a 
caracterização dos grupos foi realizada pelo índice de massa corporal (IMC), de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo o ponto de corte para obesidade 
o IMC ≥ 30,0 kg/m². Todas as participantes deste estudo assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da UFRN sob o parecer de número 3.180.290. O estudo foi dividido em três etapas: 
Avaliação Inicial: Avaliar as variáveis clínicas e laboratoriais das voluntárias incluídas no 
estudo. Suplementação: Serão administrados 100mg/dia de coenzima Q10 durante 08 
semanas. Avaliação Final: As voluntárias submetidas à intervenção foram reavaliadas 
em todos os parâmetros da avaliação inicial após as 08 semanas de suplementação. 
Critérios de Inclusão: pacientes acompanhadas na Maternidade Escola Januário Cicco 
(MEJC) no ambulatório de endrocrionologia e ginecologia, com idade entre 20 e 40 
anos, que assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e que 
receberem o diagnóstico de SOP conforme os critérios estabelecidos pelo Consenso de 
Rotterdam (2003). Também, foi critério de inclusão o diagnóstico de obesidade pelo 
índice de massa corporal de acordo com a Organização Mundial da Saúde (IMC >29,9 
kg/m²). Esta pesquisa está de acordo com os princípios da resolução 466/12 de 
08/07/2004 do Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde. Critérios de 
exclusão: pacientes que apresentaram outras causas para o hiperandrogenismo e as 
irregularidades menstruais que reproduzam o quadro clínico da SOP. Causas estas 
como: hipotireoidismo primário, hiperprolactinemia, falência ovariana prematura, 
gestantes, as que fazem uso de medicação contra obesidade bem como as diabéticas 
e as que estiverem sob uso de agentes sensibilizadores da insulina e/ou realizando 
tratamento hormonal com uso de contraceptivos orais. Foram excluídas também 
mulheres que apresentarem algum problema gastrointestinal, bem como as que estejam 
fazendo dieta ou sendo acompanhadas por nutricionistas. Foi realizada uma criteriosa 
avaliação clínica na MEJC para obtenção do diagnóstico da SOP e o encaminhamento 
das pacientes para o Laboratório de Pesquisa Clínica PESQCLIN. Após jejum prévio de 
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12 horas, serão coletadas amostras de sangue periférico para determinação das 
concentrações séricas de glicose de jejum, insulina basal e teste oral de tolerância à 
glicose (TOTG). Todas as dosagens mencionadas anteriormente serão realizadas por 
ensaios enzimático-colorimétricos com kits comerciais (Labtest Diagnóstica-SA®, São 
Paulo/SP) no equipamento Labmax Plenno (Labtest®, Lagoa Santa/MG). Estes 
parâmetros, serão classificados de acordo com as recomendações da American 
Diabetes Association (ADA,2015), e das diretrizes. O diagnóstico da resistência à 
insulina será realizado por meio dos seguintes métodos indiretos: índice de HOMA-IR, 
HOMA-β e QUICKI. A RI será considerada efetiva quando os valores de HOMA-IR forem 
maiores ou iguais a 2,71 (LEGRO et al., 1999; CARMINA; LOBO, 2004), e /ou valores 
de QUICKI inferiores a 0,33 de acordo com a distribuição de valores para a população 
brasileira. 
A análise estatística dos dados foi realizada com o pacote estatístico SPSS© 22.0. O 
pressuposto de distribuição normal dos dados foi verificado pelo teste de Shapiro-Wilk. 
A análise descritiva para caracterização da amostra foi realizada por meio de média e 
desvio padrão quando a distribuição apresentou-se normal, ou mediana e intervalo 
interquartílico nos casos em que a distribuição dos dados foi não-normal. A análise 
comparativa intra e intergrupos foi realizada mediante os testes não-paramétrico de 
Wilcoxon e U de Mann-Whitney, de acordo com a distribuição dos dados. As diferenças 
foram consideradas estatisticamente significantes quando p<0,05. 
 
Resultados e Discussões 

 
Resultados: 
 
O conjunto de dados analisados consiste nas informações de 60 voluntárias que fizeram 
parte do grupo caso (obesas com SOP n=30) e controle (obesas sem SOP n=30). A 
tabela 3 apresenta as características clínicas e sociodemográficas das mulheres com e 
sem SOP. A média de idade geral observada foi de 30,1±5,9 anos. Para o grupo caso 
foi de (28,9±5,7) já para o grupo controle (31,4±5,9). Quanto ao grau de instrução, 73% 
(22/30) das participantes do grupo caso relataram possuir ensino médio completo, já 
para o grupo controle foram 66,7% (20/30), em questão de proventos, foi atribuída uma 
renda correspondente à faixa de 1-3 salários mínimos em sua maioria, para ambos os 
grupos. É possível observar também que a distribuição de frequências entre este 
parâmetro é bem semelhante ao compararmos os grupos, 46,7% (14/30) e 50% (15/30) 
para caso e controle, respectivamente. 
 
Na avaliação do histórico clínico das voluntárias, a Diabetes mellitus esteve presente 
em 36,7% (11/30 grupo caso) e 20% (06/30 grupo controle), bem como a Acantrose 
nigricans que foi observada em 66,7% (20/30 grupo caso) e 46,7% (14/30 grupo 
controle). Em relação a ocorrências de realização de cirurgias o grupo controle, 53,3% 
(16/30), possui uma porcentagem maior e relação ao grupo caso 33,3% (10/30). 
 
Com base nesta avaliação, foi verificado uma diferença significativa em relação a massa 
(91,1 vs. 89,9 kg p=0,008) e o IMC (33,9 vs. 33,6 kg/m² p= 0,017). A análise comparativa 
dos níveis pressóricos entre os grupos também evidenciou uma significância estatística 
(126,0 vs. 125,5 mmHg p=0,025 e 85 vs. 79,5 mmHg p=0,003 para sistólica e diastólica, 
respectivamente). 
 
Em relação ao perfil glicêmico das participantes, foi possível observar que houve 
alterações consideraveis na maioria dos parâmentros. No que diz respeito à glicose de 
jejum, não houve alterações expressivas, (94,5 vs. 92,0 mg/dL p=0,161), mas referindo-
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se á glicose de 120 minutos (138,0 vs. 122,5 mg/dL p=0,046), insulina basal (16,2 vs. 
10,7 µUI/mL p=0,000), HOMAR-IR (3,67 vs. 2,31 p=0,000) e QUICKI (0,31 vs. 0,30 
p=0,000) notou-se uma nítida relevância na maioria valores (p=0,000). 
 
Diante do perfil hormonal observado, os hormônios FSH (5,4 vs. 6,0 UI/mL p=0,004), 
LH (6,3 vs. 4,5 UI/mL p=0,000), testosterona (32,1 vs. 22,0 ng/dL p=0,000) e 
progesterona (0,20 vs. 0,35 ng/dL p=0,000) apresentaram valores estatisticamente 
relevantes entre as etapas da pesquisa (pré e pós-intervenção). 
 
As análises das variáveis do grupo controle pré e pós-intervenção estão representadas 
na tabela 5. Tendo como base as informações desta tabela, foi verificado que, a massa 
(97,5 vs. 95,1 kg p=0,00) das pacientes, e por consequência o IMC (36,3 vs. 35,2 kg/m2 
p= 0,000) apresentaram uma significância estatística, assim como, os níveis pressóricos 
(125 vs. 122 mmHg p=0,000 e 82,5 vs. 80,5 mmHg p=0,000 para sistólica e diastólica, 
nesta ordem). 
 
No que diz respeito ao perfil glicêmico das voluntárias do grupo controle, podemos 
observar uma relevância positiva nos seguintes parâmetros, glicose de jejum (95,0 vs. 
94,5 mg/dL p=0,033), glicose de 120 minutos (127,0 vs. 125,0 mg/dL p=0,001), insulina 
basal (15,2 vs. 9,0 µUI/mL p=0,000), HOMAR-IR (3,75 vs. 2,04 p=0,000) e QUICKI (0,31 
vs. 0,32 p=0,000). Notamos também um valor estatisticamente relevante no perfil 
lipídico para os parâmetros do colesterol total (189 vs.183,5 mg/dL p=0,005), LDL-
colesterol (118 vs.117,5 mg/dL p=0,016) e do triglicerídeo (115 vs. 113,5 mg/dL 
p=0,046). Quanto à avaliação do perfil hormonal (tabela 5), foi possível observar uma 
relevância efetiva em todos os parâmetros estudados, FSH (5,1 vs. 5,5 UI/mL p=0,000), 
LH (5,3 vs. 4,3 UI/mL p=0,000), testosterona (29,2 vs. 20,9 ng/dL p=0,000) e 
progesterona (0,30 vs. 0,31 ng/dL p=0,000). 
 
 Comparativamente, houve diferenças entre os grupos em relação à massa (91,1 vs. 
97,5 kg p=0,024 para caso e controle nesta ordem), ao IMC (33,9 vs. 34,1 kg p=0,031 
respectivamente) e ao LDL-coleterol (109 vs. 108 mg/dL p= 0,037 de modo respectivo). 
 
 
 
 
Discussão: 
A SOP está associada à diminuição das concentrações de antioxidantes gerando um 
quadro de estresse oxidativo, além disso, pesquisas recentes nessa área sugerem que 
pode haver uma forte conexão entre a RI, hiperandrogenismo, obesidade e estresse 
oxidativo na patogênese da SOP (JEELANI et al., 2017; MOHAMMADI, 2019). Deste 
modo, o presente estudo objetivou avaliar o efeito da suplementação com o antioxidante 
CoQ10 sobre a resistência insulínica em mulheres obesas portadoras da SOP. 
 
É sabido que a SOP acomete mulher com peso normal, com sobrepeso e obesas, mas 
a obesidade refere-se a uma comorbidade muito frequente em pacientes com a 
síndrome, por vezes precedendo o seu desenvolvimento (NADERPOOR et al., 2015) e 
estando fortemente associada à redução da qualidade de vida (SILVESTRIS et al., 
2018). Nosso estudo demonstrou uma diferença de massa e IMC para ambos os grupos, 
sendo maior no grupo controle (tabela 6). Sugere-se que esse aumento se deve à 
obesidade hipertrófica-hiperplásica, que se relaciona com o aumento tanto no tamanho 
quanto no número das células adipocitárias, frequentemente encontrada em mulheres 
obesas (DAMASIO, 2001; HEINONEN et al., 2014). Em contrapartida, as mulheres com 
SOP apresentam um quadro de obesidade hipertrófica (SPRITZER et al., 2015), onde 
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os adipócitos parecem propensos à hipertrofia quando expostos ao excesso de 
andrógenos (DIMITRIADIS; KYROU; RANDEVA, 2016). Além do que o excesso de 
gordura corporal, principalmente, a obesidade abdominal, exerce um papel crucial na 
manutenção e amplificação das anormalidades clínicas e bioquímicas geradas pelo 
excesso de peso (BARROSO et al., 2017). 
 
Em relação aos níveis pressóricos (tabela 3), as alterações desses parâmetros são 
comuns em mulheres com SOP e em alguns estudos, a frequência de hipertensão foi 
maior quando comparadas às mulheres saudáveis (LUQUE-RAMIREZ et al., 2014; 
CHENG et al., 2015). Em compensação, há evidências que a frequência da hipertensão 
não se distingue das mulheres que não apresentam a síndrome, porém existe uma forte 
relação do aumento dos níveis pressóricos associados ao ganho de peso e a SOP 
(LUQUE- RAMIREZ et al., 2007). 
 
Nosso estudo verificou a presença do hirsutismo que manifestou-se em 86,7% grupo 
caso e 60% grupo controle. A frequência de distribuição desta manifestação se expressa 
de forma maior nas mulheres com SOP em relação às mulheres sem SOP devido ao 
hiperandrogenismo. Apesar disso, a escala de Ferriman-Galley, que é utilizada para 
este diagnóstico, refere à presença de hirsutismo quando o escore for ≥8 (leve), sendo 
considerado como um escore avaliador dependente (LEE; ZAINE, 2007; YILMAZ; 
YILDIZ, 2019). Todavia, o hirsutismo grave pode transformar-se num fator de risco para 
transtornos emocionais com a distorção da auto-imagem da mulher, em virtude do 
comprometimento estético que provoca (MIHAILIDIS et al., 2017). 
 
No que se refere à infertilidade (tabela 3), notou-se um percentual considerável de 
mulheres inférteis com SOP em relação às mulheres sem a síndrome, que pode ser 
explicado pela ausência da ovulação gerada pelo hiperandrogenismo (AZZIZ, 2018). 
Além disso, estudos como o de AZZIZ (2018) e BALEN e colaboradores (2017) 
corroboram com este achado, mostrando que a SOP é a principal causa de infertilidade 
feminina. Na avaliação do histórico clínico das voluntárias, a Diabetes mellitus assim 
como a Acantrose nigricans apresentearam-se em maior porcentagem no grupo caso 
em relação ao grupo controle, pois esses dois fatores estão intimamente relacionados 
a RI, característica marcante da SOP (ÁVILA et al., 2014). 
 
No que se refere à massa e ao IMC (tabela 4), houve uma redução no grupo caso entre 
as etapas de pré e pós-intervenção. Essa redução pode ter ocorrido em virtude da 
influência da CoQ10, que é considerada como um fator anti-adipogênico, conhecido por 
suprimir a adipogênese nos pré-adipócitos por meio do aumento a fosforilação da 
proteína quinase ativada por AMP (AMPK) através da oxidação mediada pelos ácidos 
graxos (LEE et al., 2012). 
 
Em relação à análise comparativa dos níveis pressóricos entre as etapas da 
suplementação das mulheres com SOP, foi evidenciada uma diminuiçãoe em seus 
valores (tabela 4). Acredita-se que houve essa diminuição pelo poder antioxidante da 
CoQ10. Em condições fisiológicas as EROs, como superóxido, são potentes 
inativadores do óxido nítrico (NO), (LARSEN; MATCHKOV, 2016) que é uma das 
moléculas mais importantes do endotélio vascular. O NO proporciona o relaxamento do 
músculo liso vascular promovendo assim, uma vasodilatação (GARRIDO-MARAVER et 
al., 2014) que consequentemente diminui a pressão sistêmica. Presume-se que, com a 
redução das EROs através da suplementação com a CoQ10, houve uma ativação das 
moléculas de NO e por conseqüência, uma diminuição dos níveis pressóricos. 
 
Com relação ao perfil glicêmico evidenciado na tabela 4, notamos uma redução 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2998 

 

significativa em quase todos os parametros, no entanto, no que diz respeito à glicose de 
jejum não houve uma redução expressivas, mesmo assim, torna-se um achado positivo, 
pois, acredita-se que com a diminuição do estresse oxidativo pela ingestão da CoQ10 
haverá uma redução na interferência da sinalização entre a insulina e a vesícula 
contendo a proteína transportadora de glicose 4 (GLUT-4), permitindo assim uma maior 
entrada de glicose na célula promovendo uma redução nos seus níveis séricos 
(MUKHERJEE; MAITRA, 2010). 
 
Referindo-se à glicose de 120 minutos, insulina basal, HOMAR-IR e QUICKI notou-se 
uma nítida reduçao na maioria dos valores. Pressupõem-se que a suplementação com 
a coenzima q10 foi capaz de melhorar os marcadores do metabolismo da insulina por 
meio da modulação dos receptores de adiponectina, de insulina, bem como, tirosina 
quinase (TK), fosfatidilinositol 3 quinase (PI3K) e transportadores de glicose (AMIN et 
al., 2014). Além disso, acredita-se que o Ubiquinol diminui as tensões oxidativas 
geradas pelos produtos finais da glicação avançada (AGEs) que podem induzir a 
liberação de citocinas inflamatórias (TAN et al., 2011), que dificultam a sinalização da 
insulina, promovendo uma regular entrada de glicose na célula diminuindo o quadro de 
hiperglicemia (OKURA et al., 2017; HURRLE; HSU, 2017). 
 
A partir da análise de dados das mulheres com SOP avaliadas, foi observado que para 
o perfil hormonal (tabela 4), apresentou considerável redução dos valores entre as 
etapas da pesquisa (pré e pós intervenção). Estudos relatam que a produção hipofisária 
de gonadotrofinas (LH e FSH) é um evento fundamental para a função reprodutiva. Para 
que a hipófise produza e libere esses hormônios, ela depende da estimulação realizada 
pelo hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) (ABASIAN et al., 2018). 
 
Modificações na pulsatilidade de liberação do GnRH influenciam o nível de secreção 
das duas gonadotrofinas. Alguns estudiosos sugerem que, nas pacientes com SOP, há 
um aumento de frequência de pulsos de GnRH e, consequentemente, secreção 
exacerbada de LH em relação ao FSH (ROJAS et al., 2014). Além disso, os andrógenos 
diminuem a atividade de enzimas proteolíticas que degradam o GnRH. Assim, quando 
há o hiperandrogenismo, pode haver aumento da biodisponibilidade de GnRH, o que 
novamente leva à liberação de níveis elevados de LH em detrimento do FSH (BASKIND; 
BALEN, 2016). 
 
Além do que, altas concentrações de insulina na SOP são capazes de estimular a 
produção do fator de crescimento insulínico tipo I (IGF-I), reduzindo a secreção e a 
sinalização dos receptores de insulina provocando resistência à insulina sistêmica 
(MUKHERJEE; MAITRA, 2010) e ativando receptores localizados nas células da teca 
que estimulam a esteroidogênese ovariana com um decorrente aumento dos 
andrógenos (DIAMANTI-KANDARAKISET; DUNAIF, 2012; DUMESIC et al., 2015). 
 
Como a CoQ10 é um potente antioxidante que influencia na diminuição dos níveis de 
EROs, por consequência, na redução do estresse oxidativo, que interfere na sinalização 
intracelular da insulina levando a um aumento dos seus níveis séricos e 
consequentemente um aumento dos andrógenos (HURRLE; HSU, 2017), acredita-se 
que com a diminuição desse estresse oxidativo a sinalização intracelular da insulina seja 
restabelecida, diminuindo os níveis de andrógenos e assim a hiper estimulação da 
produção de LH e FSH. 
 
Além do mais, sugere-se que, com essa melhora na sinalização da insulina deve haver 
também um aumento na síntese hepática de globulina transportadora de hormônios 
sexuais (SHBG) que é diminuída devido ao quadro de hiperinsulinemia, aumentando 
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assim a biodisponibilidade androgênica principalmente da testosterona (ZHU et al., 
2019). Neste caso a insulina e a SHBG apresentam uma relação inversamente 
proporcional (MUKHERJEE; MAITRA, 2010) que acaba por resultar em um aumento da 
testosterona livre no organismo (FENG et al., 2018). 
 
Com base nas informações fornecidas pela tabela 5, foi verificado que, a massa das 
pacientes do grupo contole, e por consequência o IMC, apresentaram uma redução 
estatisticamente significativa no seu valor. Acredita-se que houve essa diminuição ni 
valor da massa corporal destas voluntárias entre as estapas de pré e pós interveção 
devido ao fato da CoQ10 aumentar a oxidação de gordura e o gasto de energia no tecido 
adiposo, além de possuir um efeito hipolipemiante devido a diminuição da expressão de 
RNA mensageiro (mRNA) das enzimas lipogênicas (ALAM; RAHMAN, 2014). 
 
No que diz respeito ao perfil glicêmico das voluntárias do grupo controle, foi possível 
observar valores positivos para os seguintes parâmetros: glicose de jejum, glicose de 
120 minutos, insulina basal, HOMAR-IR e QUICKI. No nível subclínico, a expressão de 
proteínas inflamatórias interfere em pontos específicos da transdução de vias de 
sinalização da insulina (STAFEEV et al., 2017). 
 
Inúmeras citocinas secretadas pelo tecido adiposo, em detrimento ao estresse oxidativo, 
tal como o TNFα, são capazes de modular a ação periférica da insulina (WENSVEEN et 
al., 2015). Essas citocinas uma vez fosforiladas em serina, atrapalham a possibilidade 
da fosforilação da tirosina pelo receptor de insulina, o que contribui para redução na 
transdução do sinal insulínico (OLINAS; BECATTINI, 2017). Desta forma pressupõe-se 
que a ação antioxidante da CoQ10 combate esse estresse oxidativo, 
consequentemente, reduzindo essas citocinas inflamatórias quer atrapalham a 
sinalização da insulina melhorando o perfil glicêmico (HURRLE; HSU, 2017; 
WENSVEEN et al., 2015). 
 
Notamos também uma redução nos valores do perfil lipídico para os parâmetros do 
colesterol total, LDL-colesterol e do triglicerídeo. Segundo estudos de LEE e 
colaboradores (2012) foi relatado que a Coq10 exerce uma função anti-lipogênese 
através da AMPK que regula a expressão de genes lipogênicos, incluindo a síntese de 
ácidos graxos (LEE et al., 2012). 
 
Após a fosforilação da subunidade catalítica da AMPK, esta irá estimula a vias 
catabólicas, incluindo a da glicose e a oxidação de ácidos graxos, diminuindo assim a 
formação do colesterol total, triglicerídeos e do LDL- colesterol (FORETZ; VIOLLET, 
2018). Além disso, outro mecanismos de ação propostos, é um aumento na oxidação 
de ácidos graxos pela CoQ10 através da diminuição do estresse oxidativo melhorando 
o metabolismo endotelial, resultando em um aumento na lipólise de triglicerídeos 
(MARCOFF; THOMPSON, 2007). 
 
Já em relação ao parâmetro do HDL-colesterol não houve uma relevância estatística em 
seu resuldo, mas ocorreu um aumento do seu valor, tendo em vista que, esse achado é 
um ponto benéfico, pois, o HDL-colesterol protege o endotélio, através de sua 
capacidade de estimular a produção de óxido nítrico pelas células endoteliais (VAISAR 
et al., 2018). Baixos níveis séricos do HDL-colesterol têm sido reconhecidos como um 
fator de risco cardiovascular, independente dos níveis de LDL-colesterol (KIM et al., 
2019). 
 
Quanto à avaliação do perfil hormonal (tabela 5), foi possível observar uma expressiva 
redução nos valores em todos os parâmetros: FSH, LH, testosterona e progesterona. 
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Segundo LORDELO e colaboradores (2007), na obesidade, a produção androgênica 
adrenal e ovariana encontra-se elevada, apresentando correlação positiva com IMC. 
 
Nas mulheres, a obesidade abdominal é fortemente associada à hiperandrogenemia 
(LORDELO et al.2007). Pressupõe-se que como houve diminuição no IMC, que seria 
diretamente proporcional a produção androgênica, também houve uma melhora do 
hiperandrogenismo, gerando benefícios no quadro do perfil hormonal das pacientes 
(LORDELO et al.2007). 
 
Levando em consideração que, segundo HOTAMISLIGIL e colaboradores (2006), a 
obesidade induz um estado inflamatório crônico de baixo grau caracterizado pela 
produção de citocinas pró-inflamatórias pelo tecido adiposo, piorando o quadro de 
estresse oxidativo. Entre os inúmeros mediadores (citocinas e hormônios) produzidos 
pelo tecido adiposo podemos citar o fator de necrose tumoral α, interleucinas (IL- 6 e IL-
1β), leptina e adiponectina (HENDARTO; SASTROASMORO; SJARIF, 2019). 
Isso sugere que a suplementação com CoQ10 pode conferir um vantajoso potencial 
terapêutico adjuvante para mulheres obesas com e sem SOP. Vale salientar a 
importância de novos estudos por períodos mais longos, para determinar a segurança 
desta abordagem suplementar que confirmem e sustentem os nossos achados. 
 
Conclusão 

 
Diante dos resultados, pode-se observar que a média de idade das voluntárias com SOP 
manteve-se similar com estudos anteriores, verificou-se também, que o perfil lipídico foi 
mais alterado no grupo controle devido ao excesso de peso, e que a intervenção com a 
CoQ10 apresentou efeitos benéficos frente à redução do perfil lipídico e glicêmico para 
ambos os grupos. Além disso, notou-se que a ingestão da coenzima trouxe efeitos 
benéficos em relação à pressão arterial sistêmica, reduzindo seus valores, tanto para o 
grupo caso como para o controle. Vale salientar também que esta suplementação 
expressou valores estatisticamente significativos com relação ao perfil hormonal para 
ambos os grupos. 
Deste modo, no geral, a suplementação com CoQ10 por 08 semanas entre pacientes 
com e sem SOP apresentou efeitos positivos no perfil glicêmico, hormonal e alguns 
parâmetros do perfil lipídico. Mesmo com todos esses aparentes benefícios, sugere-se 
a necessidade de que novas pesquisas sejam realizadas para avaliar o impacto dessa 
suplementação a longo prazo, corroborando com nossos resultados. 
Estes achados podem impactar diretamente o contexto clínico, com o potencial de 
mudança de paradigma em relação à terapia adjuvante da SOP, permitindo assim outra 
forma de minimizar os sinais clínicos e metabólicos gerados pela SOP e pela obesidade. 
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TÍTULO: Influência dos indicadores de risco no desenvolvimento da função auditiva: 

uma revisão integrativa 

Resumo 

Objetivo: Analisar os padrões normativos de desenvolvimento da função auditiva para 
crianças com e sem indicadores de risco para deficiência auditiva (IRDA). Método: 
Trata-se de uma revisão integrativa, que buscou estudos sem restrição de ano de 
publicação, em todos os idiomas, disponíveis nas bases de dados PubMed/MEDLINE, 
Scopus, Web of Science, LILACS, Google Scholar e OpenGrey. Resultados: 
Inicialmente foram identificados 1471 artigos, destes 91 foram selecionados para leitura 
na íntegra e após compatibilidade com os critérios de inclusão e a questão norteadora, 
oito artigos foram incluídos no estudo. Os estímulos sonoros utilizados para avaliação 
do desenvolvimento das habilidades auditivas nos estudos foram: sons instrumentais 
não calibrados, sistema de bandinha digital, onomatopéias, voz humana e estímulos 
sonoros calibrados. A pesquisa do reflexo cocleopalpebral foi inserido no protocolo de 
avaliação da maior parte do estudo. A presença de IRDA foi observada em quatro dos 
oito artigos analisados. As respostas comportamentais foram predominantemente 
adequadas para faixa etária, independe da presença ou ausência de IRDA. Conclusões: 
Concluiu-se que existe escassez da literatura em relação ao estabelecimento de 
padrões normativos do desenvolvimento da função auditiva, tornando-se necessário 
estudos que realizem a atualização e a padronização, para que se aplique nas etapas 
de acompanhamento e monitoramento audiológico. 
 
Palavras-chave: Fonoaudiologia. Audição. Indicador de Risco. Desenvolvimento Infantil. 

TITLE: Influence of risk indicators on the development of hearing function: an integrative 

review 

Abstract 

Objective: To analyze the normative patterns of hearing function development for 
children with and without risk indicators for hearing loss (IRDA). Method: It is an 
integrative review, which sought studies without restriction of year of publication, in all 
languages, available in the databases PubMed / MEDLINE, Scopus, Web of Science, 
LILACS, Google Scholar and OpenGrey. Results: Initially, 1471 articles were identified, 
of which 91 were selected for full reading and after compatibility with the inclusion criteria 
and the guiding question, eight articles were included in the study. The sound stimuli 
used to assess the development of auditory skills in the studies were: uncalibrated 
instrumental sounds, digital band system, onomatopoeia, human voice and calibrated 
sound stimuli. The cochleopalpebral reflex survey was included in the evaluation protocol 
for most of the study. The presence of IRDA was observed in four of the eight articles 
analyzed. Behavioral responses were predominantly appropriate for the age group, 
regardless of the presence or absence of IRDA. Conclusions: It was concluded that there 
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is a shortage of literature in relation to the establishment of normative standards for the 
development of auditory function, making it necessary studies that carry out the updating 
and standardization, so that it can be applied in the stages of audiological monitoring 
and monitoring. 
 
Keywords: Language and Hearing Sciences. Hearing. Risk Index. Child Development. 

Introdução 

Estima-se um quantitativo atual de 34 milhões de crianças com perda auditiva (OMS, 
2020). A elevada prevalência e o impacto da perda auditiva no desenvolvimento 
linguístico, cognitivo, social e emocional, caracterizam essa condição como um grave 
problema de saúde pública no mundo. O custo global anual para as perdas auditivas 
não tratadas é de 750 bilhões de dólares, por outro lado, ações de prevenção, 
identificação e intervenção precoce refletem em custos reduzidos e maximização dos 
benefícios (OMS, 2020). Neste contexto, a triagem auditiva neonatal universal (TANU) 
é recomendada como a principal estratégia para identificar precocemente as perdas 
auditivas congênitas (COMUSA 2010; JCIH, 2019). Todavia para a identificação de 
perdas auditivas adquiridas ou de manifestação tardia, a TANU não deve ser realizada 
de forma isolada mas estar inserida em um programa de saúde auditiva infantil mais 
amplo. Com o objetivo de avaliar o desenvolvimento das habilidades auditivas e detectar 
possíveis alterações auditivas, ainda no período crítico para aquisição da linguagem 
oral, preconiza-se como etapa dos programas de saúde auditiva infantil o 
acompanhamento do desenvolvimento na atenção primária à saúde para todas as 
crianças e o monitoramento audiológico na atenção especializada para aquelas com 
Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) (COMUSA, 2010; BRASIL, 2012; 
JCIH, 2019), No intuito de nortear os protocolos empregados tanto na TANU quanto no 
monitoramento audiológico, os IRDA foram listados em âmbito nacional e internacional 
(COMUSA, 2010, BRASIL, 2012; JCIH, 2019). Tendo algumas diferenciações inerentes 
à realidade do país para os IRDA propriamente ditos e também quanto à execução do 
acompanhamento e monitoramento. No Brasil, a recomendação mais recente propõe 
que o monitoramento audiológico seja realizado na faixa etária entre 7 e 12 meses, não 
havendo diferenciação de frequência e/ou protocolo ao considerar o IRDA apresentado 
(BRASIL, 2012). Nas Diretrizes Nacionais nota-se que a avaliação comportamental é 
valorizada tanto no monitoramento audiológico quanto no acompanhamento das 
crianças pela atenção primária à saúde (BRASIL, 2012), uma vez que a utilização de 
marcos do desenvolvimento permite acompanhar o desenvolvimento global dos 
neonatos e crianças (SOUZA, VERÍSSIMO, CRUZ, 2018), incluindo o auditivo. Desde 
1984 foi proposto no Brasil, o cartão de saúde da criança como ferramenta para melhor 
acompanhar o desenvolvimento infantil. Após sucessivas revisões e modificações, 
atualmente recebe o nome de caderneta de saúde da criança e inclui um instrumento 
de vigilância do desenvolvimento, além de orientações gerais e estratégias de 
estimulação por faixa etária (BRASIL, 2013; ALMEIDA, MENDES, ROCHA, et al., 2016). 
Os marcos de desenvolvimento utilizados atualmente no contexto do acompanhamento, 
monitoramento e nos protocolos de avaliação audiológica infantil se baseiam em 
padrões normativos antigos (NORTHERN e DOWNS, 2005). No contexto nacional tem-
se um referencial similar, que complementa o supracitado ao estabelecer padrões de 
desenvolvimento para crianças normais e de alto risco (AZEVEDO et al., 1995). Nesta 
perspectiva, ao considerar a possibilidade de alteração dos padrões de 
desenvolvimento global infantil ao longo das décadas, incluindo aqueles inerentes aos 
aspectos auditivos, é fundamental verificar a necessidade de revisão dos marcos do 
desenvolvimento utilizados nos instrumentos propostos pelo Ministério da Saúde. 
Assim, ressalta-se a importância de se conhecer os padrões normativos para o 
desenvolvimento das habilidades auditivas propostos na literatura, bem como a 
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influência dos IRDA. Diante do exposto, o objetivo deste estudo consiste em analisar os 
padrões normativos de desenvolvimento da função auditiva para crianças com e sem 
IRDA nos primeiros dois anos de vida. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que considerou artigos científicos 
sobre avaliação do desenvolvimento da função auditiva nos primeiros dois anos de vida. 
O estudo foi realizado de abril a setembro de 2020 e seguiu as etapas recomendadas 
pelo Preferred Report Items for Systematics Reviews (PRISMA) (LIBERATI et al., 2009): 
identificação, seleção, elegibilidade e inclusão. A questão norteadora “Qual o padrão 
normativo do desenvolvimento das habilidades auditivas em crianças com e sem 
indicadores de risco para deficiência auditiva nos primeiros dois anos de vida?” foi 
formulada com base no acrônimo PECOS, sendo: “Paciente” - crianças de zero a dois 
anos, “Exposição” - avaliação do desenvolvimento da função auditiva, Comparação - 
grupos com e sem IRDA, “Desfecho” - padrão de normalidade do desenvolvimento da 
função auditiva e “Studies” - estudos primários transversais e caso-controle. Verificou-
se a inexistência de estudos de revisão sistemática previamente desenvolvida ou em 
desenvolvimento com enfoque na questão proposta registrado na biblioteca Cochrane 
(COCHRANE, 2020) e no International Prospective Register of Systematic Reviews 
(PROSPERO) (NIHR, 2020).  
Estratégia de busca: A busca foi realizada nas bases de dados PubMed/MEDLINE 
(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online); Scopus; Web of Science; 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde), Google 
Scholar e OpenGrey. Em todas as bases de dados utilizou-se a combinação de 
descritores controlados, na língua inglesa, combinados com operadores booleanos: 
(hearing AND "hearing tests") AND (infant OR child OR children) AND ("child 
development" OR behavior). Exceto na LILACS que foi usado a combinação dos 
descritores nos três idiomas (inglês, português e espanhol): (hearing OR audição OR 
audicón) AND ("hearing tests" OR “testes auditivos” OR “pruebas auditivas”) AND (infant 
OR lactente OR lactante OR child OR criança OR niño) AND ("child development" OR 
“desenvolvimento infantil” OR “desarrollo infantil” OR behavior OR comportamento OR 
conducta). A busca na base de dados foi realizada sem restrição de ano e ocorreu no 
dia 27 de abril de 2020.  
Critérios de elegibilidade: Foram adotados como critérios de inclusão: (1) crianças entre 
zero a 24 meses; (2) ter sido realizada a avaliação do desenvolvimento da função 
auditiva; (3) presença ou ausência de indicadores de risco para deficiência auditiva; (4) 
todos os idiomas. Os critérios de exclusão foram: (1) indivíduos com faixa etária maior 
que dois anos; (2) incluir exclusivamente procedimentos eletroacústicos e/ou 
eletrofisiológicos; (3) presença de deficiências ou síndromes associadas; (4) revisões 
de literatura, anais de eventos, cartas de editor e livros; (5) não abordar a questão 
norteadora; (6) artigos sem acesso na íntegra. Os estudos foram considerados sem 
acesso somente após a procura em todas as plataformas e utilização de todos os 
recursos disponíveis para obtenção do artigo na íntegra, incluindo solicitação direta aos 
autores, sem sucesso.  
Critérios de seleção: A etapa de seleção foi realizada de forma independente, por dois 
pesquisadores e, nos casos de discordância entre eles, foi analisado por um terceiro 
avaliador. Para determinar o nível de evidência, utilizou-se a classificação proposta e 
adaptada por Cox (2004). Optou-se por incluir os estudos com níveis de evidência 
científica de 1 a 4, de modo a minimizar possíveis perdas, visto que, na área da 
Audiologia, poucas são as pesquisas que apresentam os desenhos de níveis 1 e 2.  



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3005 

 

Análise e extração dos dados: Para a seleção dos estudos encontrados verificou-se a 
pertinência com a questão norteadora e coerência com os critérios de elegibilidade em 
duas etapas: análise dos títulos e dos resumos e, posteriormente, leitura na íntegra dos 
estudos selecionados na etapa anterior. Para a primeira etapa, utilizou-se o gerenciador 
de referência Rayyan QCRI com blindagem para a literatura branca e a tabulação em 
planilha de Excel para análise da literatura cinzenta. Em seguida, para sistematização 
das informações realizou-se o fichamento dos estudos que atenderam aos critérios de 
inclusão. Para análise dos artigos selecionados atentou-se para os seguintes dados: 
ano de publicação; objetivo; população do estudo (grupos – com e sem IRDA – e idade); 
protocolo e metodologia utilizada; resultado e conclusão do estudo; além do nível de 
evidência (rigor metodológico). Após a sistematização dos dados, efetuou-se uma 
análise crítica das abordagens utilizadas, bem como dos principais resultados e foi 
elaborado a apresentação descritiva de todos os dados coletados. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dos 1.471 artigos identificados nas bases de dados, 91 foram selecionados para leitura 
na íntegra. Destes, oito foram incluídos no estudo por atenderem aos critérios de 
inclusão e apresentarem temática coerente com a questão norteadora da pesquisa e 
possibilidade de acesso na íntegra (Figura 1). Nota-se que 24 artigos foram excluídos 
pela falta de acesso completo, mesmo após solicitação direta aos autores, sem êxito, 
via e-mail e ResearchGate, uma rede social livre destinada a pesquisadores científicos. 
Dentre os estudos supracitados, 20 (83%) foram publicados há mais de duas décadas. 
O mais antigo é de 1965 e o mais recente de 2007. Ressalta-se que na etapa inicial de 
análise de títulos e resumos, 12 (50%) não apresentavam disponibilidade de acesso ao 
resumo, portanto, foram selecionados para leitura na íntegra apenas com base no título. 
Por outro lado, seis estudos (25%) mostraram possibilidade de trazer dados relevantes 
para a revisão com base no título e resumo. A análise dos estudos incluídos na revisão 
evidenciou publicações entre os anos de 1975 e 2019 (WATROUS et al., 1975; 
MORETTI et al., 2019), com maior concentração à partir dos anos 2000 (RUGGIERI-
MARONE, MARONE, 2002; NAKAMURA, GONÇALVES, 2006; DIDONÉ et al., 2011; 
MAGGI et al., 2011; CARNEIRO, PEREIRA, LAGO, 2016; LUIZ et al., 2016; MORETTI 
et al., 2019). Dentre os oito artigos (Quadro 1), dois foram publicados em periódicos 
internacionais (WATROUS et al., 1975; MORETTI et al., 2019) e seis nacionais 
(RUGGIERI-MARONE, MARONE, 2002; NAKAMURA, GONÇALVES, 2006; DIDONÉ 
et al., 2011; MAGGI et al., 2011; CARNEIRO, PEREIRA, LAGO, 2016; LUIZ et al., 2016). 
Todos os estudos apresentaram nível de evidência científica 4 (COX, 2004). Em relação 
à metodologia empregada para avaliação do desenvolvimento da função auditiva, os 
estudos utilizaram estímulos distintos, incluindo diferentes sons instrumentais não 
calibrados (WATROUS et al., 1975; RUGGIERI-MARONE, MARONE, 2002; DIDONÉ et 
al., 2011; MAGGI et al., 2011; CARNEIRO, PEREIRA, LAGO, 2016; LUIZ et al., 2016; 
MORETTI et al., 2019), sistema de bandinha digital (NAKAMURA, GONÇALVES, 2006), 
onomatopéias (WATROUS et al., 1975; ), voz humana (WATROUS et al., 1975) e 
estímulos sonoros calibrados (DIDONÉ et al., 2011). Além disso, todos os estudos 
utilizaram a técnica de distração para auxiliar na execução correta dos procedimentos 
(EWING e EWING, 1944). Importante ressaltar que o reflexo cocleopalpebral foi inserido 
no protocolo de avaliação de sete estudos (87,5%), sendo majoritariamente pesquisado 
com o instrumento agogô em intensidade de 90 a 100 decibel nível de pressão sonora 
(dBNPS). No que se refere à casuística, o estudo com menor número amostral incluiu 
22 crianças (CARNEIRO, PEREIRA, LAGO, 2016) e a maior casuística apresentada em 
dois estudos foi de 159 crianças (RUGGIERI-MARONE, MARONE, 2002; DIDONÉ et 
al., 2011). Foi notório nos estudos longitudinais a redução do número de participantes 
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nas reavaliações (NAKAMURA, GONÇALVES, 2006; MAGGI et al., 2011). Ao analisar 
a presença ou ausência de IRDA, obteve-se um total de quatro estudos (50%) que 
incluíram crianças com IRDA, sendo que três deles não incluíram indicadores 
específicos (RUGGIERI-MARONE, MARONE, 2002; DIDONÉ et al., 2011; CARNEIRO, 
PEREIRA, LAGO, 2016). O estudo de Luiz et al. (2016) incluiu exclusivamente crianças 
nascidas prematuras e com baixo peso de forma combinada. Os padrões normativos de 
desenvolvimento encontrados nos estudos para crianças com e sem IRDA estão 
sintetizados no Quadro 1. Os estudos incluídos em sua maioria utilizaram os estudos 
clássicos (AZEVEDO, 1993; AZEVEDO et al. 2005; NORTHERN e DOWNS, 2002) 
como padrão referencial para determinar se o desenvolvimento das crianças avaliadas 
estava alterado ou dentro da normalidade. Nos estudos que propuseram padrões 
normativos independentes notou-se predomínio de respostas reflexas entre três e cinco 
meses (WATROUS et al., 1975; RUGGIERI-MARONE et al., 2002;), localização lateral 
entre seis e oito meses (WATROUS et al., 1975), à partir do quarto mês (NAKAMURA 
et al., 2006), ou ainda, como resposta predominante entre 6,1 a 21 meses (MORETTI 
et al., 2019). A localização vertical foi obtida entre nove e 12 meses (WATROUS et al., 
1975) e a localização para cima foi a resposta mais frequente entre 21,1 a 24 meses 
(MORETTI et al., 2019). Embora a ordem de desenvolvimento da função auditiva seja 
similar e tenha coerência com os marcos já estabelecidos, há variabilidade em algumas 
faixas etárias e comportamentos. Em relação à influência dos IRDA no desenvolvimento 
da função auditiva, verificou-se respostas comportamentais semelhantes entre os 
grupos, com ocorrência do RCP e desenvolvimento da função auditiva 
predominantemente adequados para faixa etária, independente da presença ou 
ausência de IRDA (RUGGIERI-MARONE et al. 2002; CARNEIRO et al., 2016). Em 
contrapartida, um estudo concluiu que os IRDA podem influenciar na avaliação 
comportamental para sons não calibrados, já que crianças de risco apresentaram maior 
ocorrência de respostas inadequadas (DIDONÉ et al., 2011) e outro identificou 
ocorrência de atraso na função de localização sonora e no reconhecimento de ordens 
em crianças nascidas prematuras e com peso abaixo de 2000 gramas (LUIZ et al., 2016) 
em relação aos padrões de normalidade já estabelecidos. Diante do exposto, nota-se a 
escassez de estudos na área e a necessidade de desenvolvimento de pesquisas 
adicionais com foco no desenvolvimento da função auditiva, principalmente quando 
correlacionado com a presença de IRDA e com delineamento metodológico que propicie 
relevância científica. Com a literatura disponível não é possível estabelecer marcos de 
desenvolvimento atuais e não há consenso quanto à possível influência dos IRDA no 
desenvolvimento da função auditiva. Assim, faz-se necessário determinar padrões 
normativos para viabilizar a atualização dos marcos de desenvolvimento na caderneta 
de saúde da criança e diretrizes da TANU, para que se aplique instrumentos e 
referenciais válidos nas etapas de acompanhamento na atenção primária e no 
monitoramento audiológico. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que embora a presente temática tenha sido estudada aos longos dos anos, 
existe escassez da literatura em relação ao estabelecimento de padrões normativos do 
desenvolvimento da função auditiva nos primeiros dois anos de vida e que analise a 
influência de cada um dos IRDA nesse desenvolvimento. Foi observado o uso recorrente 
dos referenciais clássicos para caracterização das respostas auditivas em normais ou 
alterados, no entanto, os mesmos foram estabelecidos de acordo com o 
desenvolvimento global de crianças nascidas na década de 1990. Dessa forma, torna-
se necessário estudos que realizem a atualização do padrão normativo e possível 
aplicação para crianças com e sem IRDA, tendo em vista que isso poderá contribuir 
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para os referenciais utilizados nas diferentes etapas dos programas de saúde auditiva 
infantil. 
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Figura 1 – Processo de seleção dos estudos. (Fonte: Autor) 
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Quadro 1 – Descrição dos estudos incluídos na revisão integrativa da literatura. (Fonte: 
Autor) 
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TÍTULO: Avaliação dos cardápios do Programa Nacional de Alimentação Escolar nos 

Institutos Federais de Educação do estado do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criado em 1955, incorporou 
muitos avanços ao longo de sua história, tornando-se um caso de sucesso reconhecido 
mundialmente. O Programa é o segundo maior em número total de escolares atendidos 
e o único universalizado. O Índice de Qualidade da Coordenação de Segurança 
Alimentar e Nutricional (IQCOSAN) é uma ferramenta desenvolvida para avaliar 
qualitativamente a qualidade e sustentabilidade dos cardápios ofertados pelo Programa. 
A ferramenta expressa os resultados variando entre 0 e 95 pontos. O presente trabalho 
teve como objetivo avaliar os cardápios ofertados em um IFRN durante o período de 8 
semanas. Foram coletados os cardápios referentes aos lanches por serem as refeições 
ofertadas pelo PNAE. A avaliação foi realizada por dois avaliadores e calculada uma 
média geral ao final. O resultado encontrado foi de 45,9 pontos, indicando a 
inadequação dos cardápios, sobretudo pela baixa diversidade, baixa oferta ou ausência 
de alguns grupos alimentares e de alimentos regionais e da sociobiodiversidade, e pela 
ausência da descrição de alguns alimentos e ingredientes de preparações. A 
inadequação dos cardápios demonstra a necessidade de maior atenção ao 
cumprimento do que preconizam as regulamentações do PNAE, sendo o uso regular da 
ferramenta de avaliação recomendado como ferramenta de referência durante o 
planejamento dos cardápios pelo IFRN. 
 
 
Palavras-chave: Alimentação escolar, planejamento de cardápio, IQ COSAN, SAN 

TITLE: Evaluation of the menus of the National School Feeding Program in the Federal 

Education Institutes of the state of Rio Grande do Norte 

Abstract 

 
The National School Feeding Program (PNAE), created in 1955, incorporated many 
advances throughout its history, becoming a worldwide recognized success story. The 
Program is the second largest in the total number of students attended and the only one 
universalized. The Quality Index of the Food and Nutrition Security Coordination 
(IQCOSAN) is a tool developed to qualitatively assess the quality and sustainability of 
the menus offered by the Program. The tool expresses the results ranging from 0 to 95 
points. The present study aimed to evaluate the menus offered by IFRN during a 4 weeks 
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period. The snacks were selected as meals offered by PNAE. The evaluation was 
performed by two evaluators and a general average was calculated at the end. The result 
found was 45.9 points, indicating the inadequacy of the menus, especially due to the low 
diversity, low offer or absence of some food groups and regional foods and socio-
biodiversity, and the absence of the description of some foods and ingredients for 
preparations. The inadequacy of the menus demonstrates the need for greater attention 
to compliance with the requirements of the PNAE regulations, with the regular use of the 
assessment tool being recommended as a reference tool during the planning of the 
menus by the IFRN. 
 
 
Keywords: School meals, menu planning, IQ COSAN, food and nutrition security. 

Introdução 

A Estratégia Global para Alimentação, Atividade Física e Saúde, proposta pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda a adoção de práticas alimentares 
saudáveis, particularmente com limitação da disponibilidade de produtos com elevado 
teor de sódio, açúcar e gordura (alimentos controlados). A OMS lançou em 2013, o plano 
de ação para prevenção e controle das Doenças Não Transmissíveis 2013-2020, o qual 
prevê a disponibilidade de alimentos saudáveis (recomendados) em todas as 
instituições públicas, incluindo educacionais e de trabalho (WHO, 2013; MARTINELLI et 
al., 2016; BORGES, CAVALLI e PROENÇA, 2010). 
No que se refere ao planejamento de cardápios no ambiente escolar, destaca-se o papel 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nas instituições públicas de 
ensino. Para a execução do programa, o governo federal repassa os recursos 
financeiros a estados, municípios e institutos federais, para a cobertura de 200 dias 
letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino, de acordo com 
etapa e modalidade de ensino (FNDE, 2013). O PNAE foi criado no ano de 1955 e hoje 
é conhecido mundialmente como um caso de sucesso de Programa de Alimentação 
Escolar Sustentável (BRASIL, 2019). Atualmente, além de ser uma política pública 
consolidada na área de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), também visa 
favorecer o desenvolvimento sustentável, por meio da oferta de alimentação saudável 
e adequada aos escolares por meio do apoio à agricultura familiar (AF) e a agroecologia, 
cuja concretização promove a inclusão social, a valorização da cultura e o resgate dos 
hábitos alimentares locais (GREGOLIN, et al., 2017). 
A Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN), lançou em 2018, 
baseado na IQCAE e nas leis vigentes do PNAE, o índice de qualidade denominado IQ 
COSAN, com o objetivo de padronizar as análises dos cardápios ofertados pelo PNAE. 
A ferramenta, desenvolvida com o programa Microsoft Excel, avalia a presença diária 
dos grupos alimentares desejados, a ausências daqueles indesejados, a diversidade do 
cardápio e a presença de alimentos e preparações regionais e alimentos da 
sociobiodiversidade, entregando para o avaliador um valor de escore padronizado que 
vai de 0 a 95 pontos. A utilização da ferramenta, pode, de maneira simplificada, não 
apenas servir como forma de avaliação ou de controle, mas incentivar as melhorias 
almejadas para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (MELO, 2018). 
Em 2009, pela Lei 11.947, os Institutos Federais, que compõem a Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica, foram incluídos nos repasses do PNAE, 
garantindo a universalidade do Programa, que passou a se estender a toda a rede 
básica de ensino (BRASIL, 2009). Com mais de um século de história, o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), instituição de ensino 
de natureza autárquica vinculada ao Ministério da Educação, oferta educação superior, 
básica e profissional em seus 22 campi distribuídos pelo estado e 51 polos presenciais 
de educação a distância por todo o país. Tendo como função social a oferta de educação 
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comprometida com a formação humana integral, o IFRN encontra na execução do 
PNAE, uma forte contribuição para o desenvolvimento, aprendizagem, rendimento 
escolar e segurança alimentar dos alunos. (IFRN, 2012)(BRASIL, 2010). 
Desta forma, o presente trabalho contemplou a avaliação dos cardápios do PNAE 
ofertados pelo IFRN-Campus Ceará Mirim, por meio do IQCOSAN, levando em 
consideração aspectos referentes à qualidade nutricional dos mesmos e relacionados à 
promoção do desenvolvimento de cardápios sustentáveis. 
 
Metodologia 

 
Foram coletados cardápios de 13 semanas ofertados pelos PNAE no Campus Ceará 
Mirim do IFRN. As refeições escolhidas para a análise foram os lanches pois são as 
refeições ofertadas com o repasse financeiro do PNAE. 
Conforme as orientações do Manual da IQCOSAN, 5 semanas foram descartadas, por 
estarem incompletas, pela presença de feriados ou dias de recesso escolar. As 8 
semanas restantes foram avaliadas com a ferramenta, através do registro dos grupos 
alimentares presentes em cada dia e ausência de alimentos restritos ou proibidos, da 
contagem dos itens presentes para o cálculo da diversidade do cardápio, e da presença 
de alimentos regionais e da sociobiodiversidade. O instrumento avalia diariamente e 
semanalmente os cardápios da seguinte forma: diariamente observa a presença de 6 
grupos (cereais e tubérculos, feijões, legumes e verduras, frutas in natura, leites e 
derivados, e carnes e ovos), sendo a presença de cada um deles pontuada 
positivamente com 2 pontos, e a ausência de grupos de alimentos restritos e de 
preparações doces, ambas pontuadas positivamente com 2 pontos. Semanalmente, a 
presença de alimentos regionais e de alimentos da sociobiodiversidade, pontuam 
positivamente com 2,5 pontos cada, a diversidade do cardápio pontua com 10 pontos, 
caso o número de itens seja superior a 15 num cardápio de uma única refeição diária 
(caso do presente trabalho, que avaliou cardápios classificados como lanches). Se 
houverem alimentos proibidos, a semana recebe uma pontuação de -10 pontos. Com a 
pontuação gerada para cada semana (de 0 a 95 no total), foi calculada a média das 8 
semanas. O mesmo procedimento foi realizado por dois avaliadores diferentes e com a 
média das 8 semanas encontrada por cada avaliador foi calculada uma média geral, 
que representa o resultado final da análise dos cardápios. 
 
Resultados e Discussões 

 
Após a inserção dos dados dos cardápios do IFRN-Campus Ceará Mirim na ferramenta 
de avaliação, as médias encontradas pelos avaliadores para as 8 semanas foram 46,3 
e 45,4. A média geral foi de 45,9 sendo o cardápio classificado como inadequado, 
categoria que vai de 0 a 45,9 pontos, numa escala de 0 a 95 pontos. Se analisadas 
individualmente, parte das semanas seriam classificadas como inadequadas (50%) e a 
outra parte como precisando de melhorias (50%). Outros achados importantes foram: a 
presença de frutas in natura em todos os 40 dias avaliados (8 semanas com 5 dias de 
aula), porém não foram especificadas quais eram as frutas, o que poderia ter aumentado 
a pontuação na diversidade e regionalidade dos cardápios; Cereais e tubérculos 
estiveram presentes em 39 dias (pão, bolo, rosquinhas, batata doce, macaxeira, pipoca, 
e aveia); não haviam alimentos proibidos nos cardápios avaliados e alimentos restritos 
(achocolatado) foram servidos em 3 das semanas, uma única vez por semana; os 
grupos dos feijões e dos legumes e verduras estiveram ausentes em todos os cardápios 
analisados; a diversidade semanal dos cardápios foi classificada como precisando de 
melhorias em 2 semanas (25%) e como inadequada em 6 semanas (75%) e não foi 
classificada como adequada (15 itens ) em nenhuma das semanas, o que 
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provavelmente teria sido alcançado se os ingredientes das preparações e as frutas 
fossem melhor especificados. 
Alimentos regionais foram identificados em apenas 1 dia (macaxeira) e não houve 
alimentos da sociobiodiversidade em nenhum dia avaliado, outro dado que pode ter sido 
comprometido pela falta de especificidade em alguns pontos do cardápio. As carnes 
estavam presentes cerca de uma vez por semana (carne moída) e leite e derivados de 
2 a 3 vezes por semana (leite, queijo mussarela e manteiga); em um dos dias constava 
apenas a expressão "lanche especial" no cardápio, não sendo possível avaliar os 
ingredientes da preparação. 
Resultados semelhantes foram encontrados por Silva Neta (2019), ao avaliar os 
cardápios de escolas públicas municipais de 26 municípios do Rio Grande do Norte. 
Dos cardápios semanais avaliados, 58% precisavam de melhorias e 42% estavam 
inadequados. Nenhum cardápio foi considerado adequado. Não houve oferta de 
alimentos proibidos e a oferta de alimentos restritos foi considerada baixa. O grupo dos 
feijões, apesar de estar presente, juntamente com leite e derivados e frutas in natura, 
apareceram em apenas 20% dos dias analisados. A oferta de frutas in natura e legumes 
e verduras estava abaixo do preconizado pela Resolução nº 26/2013 do FNDE, que é 
de três porções de frutas e hortaliças por semana. Também observou-se o não 
cumprimento da mesma Resolução quanto à elaboração dos cardápios, com a utilização 
de Fichas Técnicas de Preparo e informações mais detalhadas sobre o tipo de 
preparação e os ingredientes que a compõem. Guimarães et al (2019) encontrou baixa 
oferta de alimentos e preparações regionais em cardápios ofertados no município de 
Campinorte-GO, sendo a oferta desses alimentos parte das diretrizes do PNAE, bem 
como a aquisição de alimentos da Agricultura Familiar, para que se garanta a 
sustentabilidade dos cardápios, com a melhora da alimentação escolar e o estímulo da 
economia local. Cardápios adequados (acima de 76 pontos) à luz da IQCOSAN foram 
encontrados por Oliveira et al (2018), ao avaliar os cardápios de escolas da educação 
infantil ao ensino fundamental do município de Governador Valadares-MG, chegando a 
resultados que variaram de 79,75 a 87,75. Porém o estudo foi feito com uma amostra 
de escolas de tempo integral, que serviam 3 refeições por dia, café da manhã, almoço 
e lanche, enquanto o presente estudo e o de Silva Neta foram realizados com escolas 
que serviam apenas o lanche e o estudo de Guimarães não mencionou o tipo de refeição 
estudada. 
 
Conclusão 

 
Os cardápios avaliados no presente estudo estavam inadequados, porém a avaliação 
pode não refletir a qualidade dos cardápios ofertados em todos os campi do IFRN, sendo 
necessária uma amostra maior de unidades para que se chegue a um diagnóstico mais 
acurado da situação de toda a instituição, que possui unidades situadas em regiões e 
realidades diferentes de recursos, acesso e compra de alimentos e diferentes 
responsáveis pela elaboração dos cardápios. Os cardápios precisam de melhorias na 
diversidade de alimentos ofertados, inclusão de grupos alimentares ausentes ou abaixo 
do preconizado no âmbito do PNAE, inclusão de alimentos regionais e da 
sociobiodiversidade e também atender as normas para a elaboração dos cardápios para 
que as avaliações possam refletir melhor a realidade dos cardápios ofertados. O uso 
regular da ferramenta pode contribuir para os avanços necessários para a adequação 
dos cardápios ofertados, podendo a ferramenta servir também de auxílio na elaboração 
dos mesmos. 
Futuras pesquisas devem investigar de forma mais completa a realidade institucional 
com uma amostra maior e os motivos, junto aos responsáveis pela elaboração dos 
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cardápios e gestão de compras, para a não adequação, se for o caso, identificando as 
dificuldades e possíveis soluções. 
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TÍTULO: Efeitos do Exercício com Restrição de Fluxo Sanguíneo com Baixíssimas 

Cargas e Baixo Volume na Dor de Pacientes com Osteoartrite de Joelho: Um Ensaio 

Clínico Randomizado Em Andamento 

Resumo 

Contexto: Osteoartrite (OA) de joelho é caracterizada por dor crônica, limitação funcional 
e redução da qualidade de vida. Exercícios resistidos com baixas cargas e restrição de 
fluxo sanguíneo (RFS) mostram resultados similares aos de exercícios resistidos de alta 
intensidade (ERAI), desde que o volume de exercício seja equiparado. Não está claro, 
porém, se o exercício com RFS com carga e volume reduzidos gera melhoras clínicas 
similares às do ERAI. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do exercício resistido 
de baixíssima carga e baixo volume com RFS versus ERAI em pacientes com OA de 
joelho quanto a dor no joelho. 
Métodos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado com avaliadores e 
voluntários cegos cujas coletas ainda estão em andamento. 21 pacientes com OA de 
joelho realizaram 2 sessões/semana por 12 semanas de exercícios com RFS, 
baixíssima carga (10% de 1-RM) e baixo volume, ou ERAI (60% de 1-RM) para 
fortalecimento da coxa. O desfecho primário foi dor no joelho após 12 semanas de 
tratamento. 
 
Resultados: Até o momento foram tratados 21 pacientes. A média inicial de dor em 
repouso, reportada através da Escala Visual Analógica, foi de 4,27±1,81. A média pós-
tratamento foi de 1,00±1,60. 
 
Conclusão: Até o momento, o programa de exercícios realizado mostrou redução na dor 
dos pacientes. O estudo finalizado irá comparar a eficácia da RFS com baixíssima carga 
e ERAI. 
 
 
Palavras-chave: Osteoartrite; restrição de fluxo sanguíneo; exercícios resistidos 

TITLE: Effects of Blood Flow Restriction Exercise With Very Low Load and Low Volume 

on Pain in Patients With Knee Osteoarthritis: A Randomized Trial in Progress 

Abstract 

Context: Knee osteoarthritis (OA) is characterized by chronic pain, physical dysfunction, 
and reduced quality of life. Low-load resistance exercises with blood flow restriction 
(BFR) have presented results similar to those of high-intensity resistance exercise 
(HIRE) provided that the exercise volume in both is paired. It is unclear, though, whether 
BFR exercise with reduced load and volume generates clinical improvements similar to 
those of HIRE. The aim of the proposed study was to evaluate the effects of BFR 
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resistance exercise with very low load and low volume against HIRE in patients with knee 
OA on knee pain. 
Methods: This is a randomized controlled trial with blinded assessors and volunteers still 
in progress. 21 patients with knee OA underwent two weekly treatment sessions for 12 
weeks performing either very low-load (10% of 1-RM) and low-volume BFR exercise or 
HIRE (60% of 1-RM) for strengthening thigh muscles. The primary outcome was knee 
pain measured after 12 weeks of treatment. 
 
Results: So far, 21 patients have been treated. The mean knee pain measured with 
Visual Analog Scale was 4,27±1,81. The post-treatment mean was 1,00±1,60. 
 
Conclusion: So far, the exercise program proposed has shown a decrease in patients’ 
knee pain. The finished study will compare the efficacy of BFR resistance exercise with 
very low load with HIRE. 
 
 
Keywords: Osteoarthritis; Blood Flow Restriction; Resistance exercises 

Introdução 

Osteoartrite (OA) é o tipo de artrite mais comum e é caracterizada por inflamação e 
grandes mudanças estruturais na articulação. Essa condição é debilitante graças à dor 
e disfunção física, levando a uma significativa redução na qualidade de vida. A 
articulação do joelho é fortemente afetada pela OA e a fraqueza do músculo quadríceps 
femoral é um dos maiores fatores de risco para a OA de joelho. 
Fortalecer os músculos extensores de joelho é recomendado como ponto-chave na 
redução da dor destes pacientes, e exercícios resistidos com cargas superiores a 60% 
de uma repetição máxima (1-RM) são classicamente prescritos para o ganho de força. 
No entanto, o movimento do joelho com OA sob altas cargas pode agravar a dor, edema 
e inflamação, consequentemente reduzindo a aderência ao exercício. Exercício resistido 
com restrição de fluxo sanguíneo (RFS) tem sido considerado no tratamento da OA de 
joelho. Exercício resistido com RFS é geralmente realizado com cargas menores (20-
30% de 1-RM) combinados com a insuflação de um manguito pneumático que reduz o 
fluxo arterial e limita o retorno venoso, elevando o estresse metabólico nos músculos 
em atividade. 
Exercícios com RFS podem ser úteis no tratamento da OA de joelho devido à 
possibilidade de se obter ganhos de força associados a menores níveis de dor, 
percepção de esforço, sobrecarga e estresse articular durante as sessões de treino, 
comparado com exercícios resistidos de alta intensidade (ERAI) sem RFS. No entanto, 
não está claro se RFS é realmente necessária, mesmo em exercícios com cargas 
inferiores a 30% de 1-RM. Em sujeitos com OA de joelho, 8 semanas de treino resistido 
com alta (60% de 1-RM) ou baixíssima (10% de 1-RM) carga sem RFS induziu melhoras 
similares em dor e função muscular, quando o volume (séries x repetições x carga) dos 
exercícios foi pareado. Além disso, independentemente da carga, volume de exercício 
ou RFS, indivíduos saudáveis e destreinados apresentaram ganhos de força similares 
após 8 semanas de treino resistido em que as repetições foram realizadas até a falha. 
Na maioria dos estudos realizados com RFS para dor no joelho, apesar da baixa carga 
(20-30% de 1-RM), o volume total é muito próximo ou maior do que o volume dos ERAI 
(~60% de 1-RM) graças a um número maior de repetições no exercício com RFS. Assim 
sendo, não está claro se os ganhos de força promovidos pelo exercício com RFS em 
indivíduos com OA de joelho se devem ao estímulo metabólico adicional promovido pela 
RFS ou se somente por causa do volume similar quando comparados aos ERAI. 
Portanto, este estudo comparou os efeitos do exercício resistido com RFS de baixíssima 
carga e baixo volume versus ERAI em pacientes com OA de joelho sobre a dor no joelho. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3021 

 

 
Metodologia 

 
Este estudo é um ensaio clínico randomizado placebo-controlado, registrado 
prospectivamente, com alocação oculta e avaliadores e voluntários cegos. 
Serão recrutados ao todo 40 indivíduos, mas até o momento da publicação deste 
relatório, 21 homens e mulheres com OA de joelho unilateral ou bilateral e mais de 50 
anos de idade foram recrutados. Os critérios de inclusão utilizados asseguram que os 
participantes tenham altura (1,50m a 1,75m) e IMC (entre 18,5 e 35kg/m²) parecidos, 
graus similares de OA de joelho (escore entre 5 e 13 no Questionário de Lequesne), 
níveis parecidos de cognição (Pelo menos 24 pontos no escore do Mini-Exame de 
Estado Mental) e que não possuíam contra-indicações ortopédicas, neurológicas ou 
vasculares aos exercícios do programa nem à RFS. Além disso, eles deveriam não ter 
participado de programas para fortalecimento de membros inferiores nos últimos três 
meses. O nível de atividade física de todos os participantes foi medida através do 
questionário IPAQ. 
Foi realizada uma alocação prévia aos grupos RFS e ERAI utilizando o site 
www.randomization.com, de modo a garantir número similar de pacientes com OA de 
joelho unilateral e bilateral em ambos os grupos. Números foram postos em envelopes 
por uma assistente que não participou do desenvolvimento do estudo e cada paciente 
foi atribuído a um número. 
Antes do início da intervenção, foi calculado para cada paciente a estimativa de sua 1-
RM. Essa estimativa foi feita a partir do teste de 7-10RM, utilizando a equação de 
Brzycki. Além desse teste, também foi realizada investigação da Pressão de Restrição 
Total (PRT), onde o pesquisador utiliza um manguito e um Doppler portátil para 
encontrar quanto de pressão realizada na região proximal da coxa do paciente 
interrompe o fluxo sanguíneo para a artéria tibial posterior. Esses testes eram repetidos 
a cada 3 semanas para reajustes de carga e pressão de oclusão. 
A intervenção consistiu de duas sessões semanais com duração aproximada de 60min 
cada, por 12 semanas, totalizando 24 sessões. Os voluntários foram avaliados antes do 
início da intervenção e reavaliados após a última sessão. Os indivíduos realizaram em 
todas as sessões exercícios para tronco, quadril e panturrilha, iguais para ambos os 
grupos. Depois do protocolo geral, os indivíduos executaram dois exercícios para 
fortalecimento bilateral da musculatura da coxa, sendo agachamento na “hack machine” 
e exercício de extensão de joelho sentado. 
O grupo RFS realizou o agachamento na hack machine e a extensão de joelho sentado 
com um manguito em cada coxa, em sua região mais proximal, insuflado a uma pressão 
correspondente a 60% da PRT. Esses dois exercícios foram realizados com carga 
equivalente a 10% de 1-RM por 4 séries, sendo 1x30 repetições, seguida de 3x15 com 
30s de intervalo entre as séries. 
O grupo ERAI realizou o agachamento na hack machine e a extensão de joelho sentado 
com um manguito em cada coxa, em sua região mais proximal, mas insuflado apenas à 
pressão mínima de 10mmHg, de modo a não causar restrição suficiente para afetar o 
número de repetições por sessão. Foi utilizada carga equivalente a 60% de 1-RM por 3 
séries sendo 3x8 repetições com intervalo de 30s entre as séries. 
Em ambos grupos, os manguitos eram insuflados antes da primeira série e só eram 
desinsuflados após o término da última série de cada exercício. O tempo de repouso 
entre o exercício de extensão de joelho e agachamento foi de 2min, com o manguito 
desinsuflado. 
O desfecho principal investigado neste estudo foi a dor no joelho em repouso e durante 
teste de sentar-e-levantar de 30s, que foi medida por Escala Visual Analógica (EVA) de 
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0 a 100mm, onde “0mm” significa ausência de dor e “100mm” significa a maior dor já 
experimentada. 
 
Resultados e Discussões 

 
O autor deste relatório, aluno de iniciação científica, tem conhecimento da alocação dos 
grupos de cada participante, pois realizou as intervenções com os pacientes; no entanto, 
o pesquisador-líder, que também é coautor deste relatório ainda está em processo de 
cegamento, já que o estudo está em andamento. Este relatório de Iniciação Científica 
apresentará seus dados parciais em grupo único para não comprometer o cegamento e 
irá reportar apenas os dados relacionados à dor, haja vista que os outros dados ainda 
não passaram por análise estatística. 
Até o momento foram recebidos 27 participantes, sendo que destes apenas 21 
concluíram as 12 semanas de treinamento. Foram 12 mulheres e 9 homens com média 
de 61 anos de idade, 1,65m de altura e IMC 27,83±3,48. O grau médio de Osteoartrite, 
medido pelo questionário de Lequesne, foi de 9,34±2,49. A tabela 1 exibe a 
caracterização dessa amostra. 
Quanto à dor no joelho em repouso, os participantes apontaram, em média 4,27±1,81 
(média±desvio-padrão) na EVA antes do início do treinamento. Ao final das 12 semanas 
de treinamento, a média foi de 1,00±1,60. Estimada antes do início do tratamento, a 
carga de 1-RM média desses 21 participantes foi de 68,28kg para a Hack Machine, 
sendo que a média após 12 semanas foi de 149kg. A média antes do tratamento para 
1-RM da cadeira extensora foi de 31,30kg, sendo que após 12 semanas esse valor havia 
subido para 48,82kg. Esses dados são apresentados em média e desvio-padrão na 
tabela 2. 
O resultado parcial obtido atualmente no estudo parece promissor no quesito da redução 
da dor, já que todos os participantes acusaram redução na EVA, independentemente do 
grupo de intervenção em que estavam alocados. Apesar de não ser possível afirmar 
estatisticamente por a amostragem não ter sido finalizada, os dados mostram que todos 
os pacientes, independentemente do tipo de intervenção a que foram submetidos, 
mostraram aumento nas cargas de 1-RM, o que sugere que houve, de fato, aumento de 
força muscular ao longo dessas 12 semanas. Este dado é corroborado pela literatura, 
que preconiza o fortalecimento dos extensores de joelho como ponto-chave no 
tratamento da dor em pacientes com OA de joelho. 
Este ensaio clínico poderá afirmar, ao seu término, se o exercício resistido com RFS, 
baixíssima carga e baixo volume apresentará efeitos similares aos do ERAI sobre dor, 
performance muscular, função física, gravidade da doença e qualidade de vida dos 
pacientes com OA de joelho. Embora outros estudos tenham mostrado efeitos positivos 
da RFS, a verdadeira eficácia desta intervenção é dificultada porque o volume de 
exercício total comparado com ERAI é equiparado nesses estudos. Além disso, nenhum 
outro estudo avaliou os efeitos da RFS com carga baixíssima (10% de 1-RM) e baixo 
volume em OA de joelho, algo que pode se mostrar um tratamento interessante para 
esta patologia, por gerar menor sobrecarga articular e consequentemente ser uma 
alternativa de tratamento onde a dor durante o exercício é menor. 
O estudo presente é considerado de alto rigor metodológico porque é randomizado, 
registrado prospectivamente, mascara avaliadores e pacientes, oculta alocação e utiliza 
a abordagem de intenção de tratar. Foi calculado o tamanho mínimo necessário da 
amostra para identificar possíveis diferenças no desfecho primário do estudo. 
Este estudo realiza ajustes periódicos da carga, mantendo assim o princípio da 
sobrecarga do treino de força. A 1-RM dos participantes foi avaliada utilizando o teste 
de 7-10RM para minimizar a interferência da dor na determinação da carga, evitando 
assim um viés de aferição onde o participante poderia inadvertidamente não realizar o 
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exercício em sua máxima capacidade por causa da dor. Além disso, os participantes 
não foram limitados por gênero, envolvimento unilateral ou bilateral, nem pelo uso de 
medicamento, de modo a permitir uma extrapolação dos achados deste estudo para 
populações maiores. A randomização e a análise estatística serão ajustadas de acordo 
com esses fatores para minimizar fatores de confusão. 
Este estudo não é livre de limitações. Primeiramente, a porcentagem de sangue 
realmente ocluída não foi mensurada durante os exercícios, por ser apenas um cálculo 
baseado na PRT. Além disso, a PRT foi medida sempre em repouso, então não é 
possível garantir que o fluxo sanguíneo será restrito à mesma quantidade, já que a 
hemodinâmica muscular pode ser alterada graças à bomba muscular e à liberação de 
substâncias vasoativas. Outra limitação do estudo é que é impossível mascarar o 
terapeuta que aplica a intervenção. 
 
Conclusão 

 
Em conclusão, os resultados parciais deste estudo indicam que o programa adotado 
tem reduzido a dor dos pacientes que finalizaram as 12 semanas de treinamento e os 
resultados finais poderão mostrar se o exercício com RFS, cargas baixíssimas e baixo 
volume é uma alternativa de tratamento eficaz para OA de joelho, gerando menor dor 
articular durante o exercício e aumentando a aderência e satisfação dos pacientes com 
o tratamento. 
 
Referências 

 
1. Fransen M, McConnell S, Harmer AR, Van der Esch M, Simic M, Bennell KL. Exercise 
for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2015;1: CD004376. 
2. Cross M, Smith E, Hoy D, Nolte S, Ackerman I, Fransen M, et al. The global burden 
of hip and knee osteoarthritis: Estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. 
Ann Rheum Dis. 2014;73:1323–30. 
3. Nicolson PJA, Bennell KL, Dobson FL, Van Ginckel A, Holden MA, Hinman RS. 
Interventions to increase adherence to therapeutic exercise in older adults with low back 
pain and/or hip/knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports 
Med. 2017;51:791–9. 
4. Øiestad BE, Juhl CB, Eitzen I, Thorlund JB. Knee extensor muscle weakness is a risk 
factor for development of knee osteoarthritis. A systematic review and meta-analysis. 
Osteoarthr Cartil. 2015;23:171–7. 
5. McAlindon TE, Bannuru RR, Sullivan MC, Arden NK, Berenbaum F, Bierma- Zeinstra 
SM, et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee osteoarthritis. 
Osteoarthr Cartil. 2014;22:363–88. 
6. ACSM. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in 
resistance training for healthy adults. Med Sci Sports Exerc. 2009; 41:687–708. 
7. Lixandrão ME, Ugrinowitsch C, Berton R, Vechin FC, Conceição MS, Damas F, et al. 
Magnitude of Muscle Strength and Mass Adaptations Between High- Load Resistance 
Training Versus Low-Load Resistance Training Associated with Blood-Flow Restriction: 
A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2018;48:361–78. 
8. Jan M-H, Lin J-J, Liau J-J, Lin Y-F, Lin D-H. Investigation of Clinical Effects of High- 
and Low-Resistance Training for Patients With Knee Osteoarthritis: A Randomized 
Controlled Trial. Phys Ther. 2008;88:427–36. 
9. Bennell KL, Dobson F, Hinman RS. Exercise in osteoarthritis: moving from prescription 
to adherence. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2014;28:93–117. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3024 

 

10. Hughes L, Paton B, Rosenblatt B, Gissane C, Patterson SD. Blood flow restriction 
training in clinical musculoskeletal rehabilitation: a systematic review and meta-analysis. 
Br J Sports Med. 2017;51:1003–11. 
11. Ferraz RB, Gualano B, Rodrigues R, Kurimori CO, Fuller R, Lima FR, et al. Benefits 
of Resistance Training with Blood Flow Restriction in Knee Osteoarthritis. Med Sci Sports 
Exerc. 2018;50:897–905. 
12. Pearson SJ, Hussain SR. A Review on the Mechanisms of Blood-Flow Restriction 
Resistance Training-Induced Muscle Hypertrophy. Sports Med. 2014;45:187–200. 
13. de Araújo AC, Junior AF, de Oliveira SK, Schamne JC, Okuno NM. Physiological 
and rating of perceived exertion responses to resistance training sessions with and 
without vascular occlusion. Isokin Exerc Sci. 2017; 25:91–6. 
14. Jessee M, Dankel S, Buckner S, Mouser J, Mattocks K, Loenneke J. The 
Cardiovascular and Perceptual Response to Very Low Load Blood Flow Restricted 
Exercise. Int J Sports Med. 2017;38:597–603. 
15. Bryk FF, Dos Reis AC, Fingerhut D, Araujo T, Schutzer M, Cury Rde P, et al. 
Exercises with partial vascular occlusion in patients with knee osteoarthritis: a 
randomized clinical trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016;24:1580–6. 
16. Hollander DB, Reeves GV, Clavier JD, Francois MR, Thomas C, Kraemer RR. Partial 
Occlusion During Resistance Exercise Alters Effort Sense and Pain. J Strength Cond 
Res. 2010;24:235–43. 
17. Barcelos LC, Nunes PRP, de Souza LRMF, de Oliveira AA, Furlanetto R, Marocolo 
M, et al. Low-load resistance training promotes muscular adaptation regardless of 
vascular occlusion, load, or volume. Eur J Appl Physiol. 2015;115:1559–68. 
18. Segal NA, Williams GN, Davis MC, Wallace RB, Mikesky AE. Efficacy of Blood Flow–
Restricted, Low-Load Resistance Training in Women with Risk Factors for Symptomatic 
Knee Osteoarthritis. PM&R. 2015;7:376–84. 
19. Segal N, Davis MD, Mikesky AE. Efficacy of Blood Flow-Restricted Low-Load 
Resistance Training For Quadriceps Strengthening in Men at Risk of Symptomatic Knee 
Osteoarthritis. Geriatr Orthop Surg Rehabil. 2015;6:160–7. 
20. Giles L, Webster KE, McClelland J, Cook JL. Quadriceps strengthening with and 
without blood flow restriction in the treatment of patellofemoral pain: a double-blind 
randomised trial. Br J Sports Med. 2017;51:1688–94. 
21. Chan A-W, Tetzlaff JM, Altman DG, Laupacis A, Gøtzsche PC, Krleža-Jerić K, et al. 
SPIRIT 2013 Statement: Defining Standard Protocol Items for Clinical Trials. Ann Intern 
Med. 2013;158:200. 
22. Yamato T, Maher C, Saragiotto B, Moseley A, Hoffmann T, Elkins M, et al. The 
TIDieR checklist will benefit the physical therapy profession. Braz J Phys Ther. 
2016;20:191–3. 
23. da Silva FS, de Melo FES, do Amaral MMG, Caldas VVA, Pinheiro ÍLD, Abreu BJ, et 
al. Efficacy of simple integrated group rehabilitation program for patients with knee 
osteoarthritis: Single-blind randomized controlled trial. J Rehabil Res Dev. 2015;52:309–
22. 
24. Powers CM, Ho K-Y, Chen Y-J, Souza RB, Farrokhi S. Patellofemoral Joint Stress 
During Weight-Bearing and Non—Weight-Bearing Quadriceps Exercises. J Orthop 
Sports Phys Ther. 2014;44:320–7. 
25. Brosseau L, Taki J, Desjardins B, Thevenot O, Fransen M, Wells GA, et al. The 
Ottawa panel clinical practice guidelines for the management of knee osteoarthritis. Part 
two: strengthening exercise programs. Clin Rehabil. 2017; 31:596–611. 
26. Astephen JL, Deluzio KJ, Caldwell GE, Dunbar MJ. Biomechanical changes at the 
hip, knee, and ankle joints during gait are associated with knee osteoarthritis severity. J 
Orthop Res. 2008;26:332–41. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3025 

 

27. Bartholdy C, Klokker L, Bandak E, Bliddal H, Henriksen M. A Standardized “Rescue” 
Exercise Program for Symptomatic Flare-up of Knee Osteoarthritis: Description and 
Safety Considerations. J Orthop Sports Phys Ther. 2016;46:942–6. 
28. Nascimento LR, Teixeira-Salmela LF, Souza RB, Resende RA. Hip and Knee 
Strengthening is More Effective Than Knee Strengthening Alone for Reducing Pain and 
Improving Activity in Individuals With Patellofemoral Pain: A Systematic Review With 
Meta-Analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2018;48:19–31. 
29. McNair PJ, Colvin M, Reid D. Predicting maximal strength of quadriceps from 
submaximal performance in individuals with knee joint osteoarthritis. Arthritis Care Res. 
2011;63:216–22. 
30. Cook SB, LaRoche DP, Villa MR, Barile H, Manini TM. Blood flow restricted 
resistance training in older adults at risk of mobility limitations. Exp Gerontol. 
2017;99:138–45. 
31. Lixandrão ME, Ugrinowitsch C, Laurentino G, Libardi CA, Aihara AY, Cardoso FN, 
et al. Effects of exercise intensity and occlusion pressure after 12 weeks of resistance 
training with blood-flow restriction. Eur J Appl Physiol. 2015; 115:2471–80. 
32. Jessee MB, Buckner SL, Dankel SJ, Counts BR, Abe T, Loenneke JP. The Influence 
of Cuff Width, Sex, and Race on Arterial Occlusion: Implications for Blood Flow 
Restriction Research. Sports Med. 2016;46:913–21. 
33. Loenneke JP, C a F, Rossow LM, Sherk VD, Thiebaud RS, Abe T, et al. Effects of 
cuff width on arterial occlusion: implications for blood flow restricted exercise. Eur J Appl 
Physiol. 2012;112:2903–12. 
34. Bezerra de Morais AT, Santos Cerqueira M, Moreira Sales R, Rocha T, Galvão de 
Moura Filho A. Upper limbs total occlusion pressure assessment: Doppler ultrasound 
reproducibility and determination of predictive variables. Clin Physiol Funct Imaging. 
2017;37:437–41. 
35. Dobson F, Hinman RS, Roos EM, Abbott JH, Stratford P, Davis AM, et al. OARSI 
recommended performance-based tests to assess physical function in people diagnosed 
with hip or knee osteoarthritis. Osteoarthr Cartil. 2013; 21:1042–52. 
 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3026 

 

 
Tabela 1. Caracterização da Amostra 
 

 
Tabela 2. Dor e carga estimada de uma repetição máxima, pré e pós 12 semanas de 
treinamento 
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TÍTULO: Tendência temporal dos vínculos de trabalho para enfermeiros nos Estados da 

região Sudeste do Brasil no período de 2003-2020 

Resumo 

A transição demográfica, epidemiológica e nutricional tem levantado preocupações 
quanto ao aumento das necessidades de saúde da população brasileira, e com isso, a 
capacidade do sistema de saúde de prover os recursos humanos necessários para atuar 
na rede, fazendo da investigação desse equilíbrio a preocupação fundamental para o 
desenvolvimento deste projeto de iniciação científica. A partir deste contexto, o objetivo 
deste projeto foi de avaliar as tendências do mercado de trabalho da região Sudeste do 
Brasil dos anos de 2003 a 2020. Para o seu desenvolvimento, foi realizada a coleta de 
dados quanto ao número de vínculos de enfermeiros por ano na base de dados da 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), que foram analisados por meio de 
equações polinomiais, comparando o número de vínculos de ano a ano, permitindo 
analisar a tendência temporal destes. A partir deste estudo, foi possível identificar uma 
tendência estacionária quanto à geração de novos postos de trabalho, concomitante à 
intensificação de transição epidemiológica supracitado, levando a uma redução do 
quadro geral dos serviços na região. Pode-se traçar a partir desses resultados, 
inferências a longo prazo da precarização das condições de trabalho, a redução da 
cobertura da assistência e o enfraquecimento dos sistemas de saúde. 
 
Palavras-chave: Mercado de Trabalho; Enfermeiro; Emprego; Desemprego 

TITLE: Temporal trend of employment for nurses in the Southeast Brazil in the period 

2003-2020 

Abstract 

The demographic, epidemiological and nutritional transition has raised concerns about 
the increase in the health needs of the brazilian population, and with this, the capacity of 
the health system to provide the human resources necessary to act in healthcare, making 
the investigation of this balance the fundamental concern for the development of this 
scientific initiation project. From this context, the objective of this project was to assess 
the trends of the labor market in the Southeast region of Brazil from 2003 to 2020. For 
its development, data collection was carried out regarding the number of nurses' 
employment links per year in the database of the Relação Anual de Informações Sociais 
(Rais), which were analyzed using polynomial equations, comparing the number of links 
from year to year, allowing to analyze their temporal trend. From this study, it was 
possible to identify a stationary trend regarding the generation of new jobs, concomitant 
to the intensification of the aforementioned epidemiological transition, leading to a 
reduction in the general picture of services in the region. From these results, one can 
draw long-term inferences from precarious working conditions, reduced coverage of 
healthcare. 
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Introdução 

O perfil das necessidades de atenção em saúde ao brasileiro têm se modificado 
continuamente, visto que atualmente é observada uma transição demográfica, 
epidemiológica, e nutricional, o que gera maiores demandas no serviços de saúde e 
uma maior necessidade de cuidados à essas necessidades, muitas vezes de perfil 
complexo e intersetorial. Essa situação de saúde da população tem evidenciado a 
necessidade de recursos humanos atuando nos postos de trabalho do sistema de 
saúde, no entanto, são observadas deficiências nesse sistema, onde se constata uma 
soma de fatores que arquitetam uma rede de geração e fluxo desse pessoal, uma vez 
que a sua caracterização como uma mão de obra mais qualificada acaba por gerar uma 
maior fiscalização desses recursos humanos (OLIVEIRA, 2015). Do outro lado, a 
geração de profissionais tem levantado preocupações a respeito tanto sobre a ocupação 
de postos de trabalho suficientes para atender à população, percebida no aumento de 
cursos de graduação no Brasil, quanto às qualidades e competências desses 
profissionais, uma vez que suas atuações exercem responsabilidade social, gerando 
preocupações sobre o desempenho qualificado, constatado pela sua inserção e 
permanência nos seus postos de trabalho (SILVA, 2013). Logo, a investigação do fluxo 
desses recursos humanos constitui ponto chave na compreensão das dificuldades e 
potencialidades presentes no processo de saúde no atual contexto de transição 
demográfica. Nesse sentido, é necessário observar o quantitativo de profissionais de 
saúde, a sua distribuição por regiões e as formas de contratação, que implicam na 
satisfação ou insatisfação do trabalho que interfere na realização do cuidado seguro. 
Diante do exposto, este plano de trabalho teve como objetivo avaliar a tendência 
temporal de vínculos de trabalho para os profissionais enfermeiros da região sudeste 
durante o período de 2003 a 2020 
 
Metodologia 

 
O presente plano de trabalho foi executado com abordagem quantitativa, do tipo 
descritivo e transversal, para a sua realização, foram utilizados os dados dos vínculos 
de enfermeiros presentes na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A RAIS é um registro administrativo que cobre 
o universo de empregos formais, incluindo os trabalhadores com carteira assinada 
(celetistas), funcionários públicos estatutários e militares, e demais vínculos relativos à 
administração pública. Foram extraídos da base a variável do número de vínculos para 
enfermeiros por ano dos anos de 2003 a 2018, e a partir da obtenção dessa variável, 
analisou-se a tendência da geração de postos de trabalho para o profissional 
enfermeiro, utilizando-se da avaliação do número de vínculos de um ano para outro, por 
meio da seguinte fórmula: Número de vínculos no ano 2004 = Número de vínculos no 
ano 2004 - Número de vínculos no ano 2003. Após o cálculo do número de vínculos 
para cada ano em relação ao ano seguinte, avaliou-se a tendência de vínculos gerados 
por meio de equações polinomiais. Os modelos polinomiais a serem testados são: 
regressão linear simples y= β0+β1X + ε e, posteriormente, segundo grau ou parabólico 
y= β0+β1X+X² + ε , terceiro grau y= β0+β1X+β2X²+β3X³ + ε , e o exponencial y= 
eβ0+β1X (LATORRE; CARDOSO, 2001; MORETTIN; TOLOI, 2006;CONCEIÇÃO; 
SALVADIVA; SINGER, 2001). Como critérios para a escolha do modelo que melhor se 
ajusta aos dados, foram considerados o nível de significância e a análise dos resíduos. 
Quando mais de um modelo satisfazia os critérios de seleção, optou-se pelo mais 
simples. Considerou-se tendência significativa quando o p-valor ≤ 0,05. Todas as 
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análises foram realizadas no programa estatístico R versão 3.1.0. A análise de 
tendência temporal foi realizada em duas etapas: inicialmente, realizou-se a análise 
exploratória para avaliar a autocorrelação da série histórica. Confirmada a dependência 
temporal dos dados, analisou-se a tendência temporal, do número de vínculos para cada 
ano em relação ao ano seguinte, avaliou-se a tendência de vínculos gerados por meio 
de equações polinomiais. Todas as análises foram realizadas no programa estatístico 
R versão 3.1.0. Ao final, obteve-se um conjunto de informações sobre o número de 
vínculos gerados para enfermeiros por ano, ou seja, uma série temporal, que a partir da 
construção de gráficos e a conseguinte análise exploratória, descreveu-se o 
comportamento dessa variável entre os anos de 2003 e 2018. 
 
Resultados e Discussões 

 
O levantamento revelou um aumento do número vínculos de trabalho para enfermeiros 
da região sudeste entre o período de 2004 a 2009. Isto pode ser verificado ao se 
comparar a geração de vínculos de 5864 postos de trabalho para esta categoria 
profissional no ano em comparação com o ano de 2009, onde o número de novos 
vínculos foi de 11425. No período compreendido de 2009 a 2016, identificou-se uma 
queda na geração de vínculos de trabalho para enfermeiros. Isto pode ser constatado 
na mudança de 11425 postos do ano de 2009 para 1494 vínculos de trabalho. A variação 
percentual negativa dos diferenciais de vínculos de trabalho sinaliza uma queda 
significativa de vínculos na base de dados RAIS, acarretando diminuição no número de 
empregos formais. Por fim, no período compreendido entre 2016 a 2018, houve 
aumento no número de vínculos registrados para enfermeiros na base, já que em 2016 
haviam 1494 vínculos registrados para enfermeiros, e em 2018 foram 7828 vínculos 
registrados. A partir da análise das séries temporais obtidas, os resultados mostraram 
um quadro de estabilidade na geração de vínculos para enfermeiros na região sudeste. 
Na Região Sudeste, em 2018, estima-se uma população de aproximadamente 87,7 
milhões de habitantes, projeta-se um aumento dessa população nos anos seguintes, 
podendo chegar a 94,1 milhões até o ano de 2030, e a 94.3 milhões de habitantes até 
2060. Destaca-se que além do aumento do contingente populacional, há também o 
processo de transição demográfica, epidemiológica e nutricional, de forma que a 
população com mais de 60 anos de idade, população idosa de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), pode saltar de 13,2 milhões, em 2018, para 31,8 
milhões em 2060. Dessa forma, a tendência estacionária representada para enfermeiros 
têm forte relação com a redução nos investimentos públicos em saúde. As reformas 
econômicas orientadas para o mercado vêm gerando a diminuição dos recursos que 
estão disponíveis para o investimento em saúde, e consequentemente na contratação 
de profissionais para atuar em seus serviços. Considerando-se isso, as demandas por 
saúde da população acompanharão as projeções demográficas, de tal forma que será 
necessária a contratação de novos profissionais para atender a essa nova demanda. 
 
Conclusão 

 
Na avaliação da tendência temporal de vínculos de trabalho para os profissionais 
enfermeiros da região sudeste durante o período de 2003 a 2018, identificou-se uma 
tendência decrescente no quadro geral dos Estados que compõem esta região. Na 
análise das tendências dos vínculos de trabalhos para enfermeiros, de um lado, 
observa-se a tendência estacionária na geração de vínculos para enfermeiros, causada 
pela redução dos investimentos em saúde. Do outro, observa-se a transição 
demográfica do país, criando novas demandas de saúde para os serviços, o que cria a 
necessidade da contratação de novos profissionais e a qualificação dos profissionais já 
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inseridos para o atendimento dessa demanda. Esse choque entre essas duas realidades 
acaba por gerar o enfraquecimento dos serviços de saúde, que podem ter como 
caminho a diminuição da cobertura de seu serviço, ou aumento da precarização do 
trabalho. A partir da análise das tendências dos vínculos de trabalho para enfermeiros 
na região sudeste do Brasil, o presente estudo pode ser útil para analisar mudanças e 
contribuir para formulação de políticas positivas no sentido de melhoria da situação do 
mercado de trabalho brasileiro, em especial de enfermeiros. 
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TÍTULO: Avaliação da qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV internadas em 

hospital de referência 

Resumo 

Apesar dos avanços já alcançados no tocante à infecção pelo HIV e suas repercussões, 
ainda existem fatores socioeconômicos e culturais que interferem na qualidade de vida 
(QV) desses pacientes. O presente estudo utilizou o questionário HAT-QoL para avaliar 
a QV de 101 pacientes com diagnóstico de HIV, maiores de 18 anos e internados nas 
enfermarias de um hospital de referência em doenças infectocontagiosas de Natal/RN 
entre junho de 2019 e março de 2020. Os dados foram analisados com o programa 
Statistical Package for The Social Sciences (SPSS), versão 22.0/Windows. O valor 
adotado como estatisticamente significante foi o de P <0,05. Nos resultados, a 
prevalência foi do sexo masculino (73,3%), parda (51,5%), solteira (78,2%), cerca de 40 
anos em média de idade, com renda mensal inferior a 1 salário mínimo (35,6%) e com 
estudo até o ensino fundamental (53,5%). Referiram não fazer uso da TARV ou utilizá-
la de forma irregular 44,6% dos pacientes, com uma média de 255,6 células/mm³ de 
CD4; e 71,3% afirmaram fazer uso de drogas lícitas ou ilícitas. Foram encontradas 
associações significativas de alguns fatores sociodemográficos (gênero, escolaridade, 
estado civil, renda, adesão ao tratamento e uso de drogas) em seis dos nove domínios 
do questionário. O estudo confirmou a prevalência de maior impacto na qualidade de 
vida de pessoas vivendo com HIV que têm menos privilégios socioeconômicos e estão 
sujeitas a maior vulnerabilidade social. 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida. HIV. Fatores socioeconômicos. HAT-QoL. 

TITLE: Quality of life assessment of people living with HIV hospitalized in a referral 

hospital 

Abstract 

Despite the advances already achieved in HIV infection and its repercussions, there are 
still socioeconomic and cultural factors that interfere in the quality of life (QOL) of these 
patients. The present study used the HAT-QoL questionnaire to assess the QOL of 101 
patients diagnosed with HIV, over 18 years of age and hospitalized in the wards of a 
reference hospital for infectious diseases in Natal/RN between June 2019 and March 
2020. The data were analyzed using the Statistical Package for The Social Sciences 
(SPSS), version 22.0/Windows. The value adopted as statistically significant was P 
<0.05. In the results, the prevalence was male (73.3%), mixed race (51.5%), single 
(78.2%), about 40 years old on average, with monthly income below 1 minimum wage 
(35.6%) and with studies up to elementary school (53.5%). 44.6% of patients reported 
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not using ART or using it irregularly, with an average of 255.6 cells/mm³ of CD4; and 
71.3% said they used licit or illicit drugs. Significant associations of some 
sociodemographic factors (gender, education, marital status, income, adherence to 
treatment and drug use) were found in six of the nine domains of the questionnaire. The 
study confirmed the prevalence of major impact on the quality of life of people living with 
HIV who have less socioeconomic privileges and are related to greater social 
vulnerability. 
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Introdução 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), em menos de 40 anos de sua identificação, 
traz diversos desafios para a área da saúde, em virtude de ser responsável pela 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), a qual afeta o sistema imune do 
indivíduo deixando-o suscetível a uma série de doenças infecciosas, neoplásicas e 
autoimunes que podem levá-lo ao óbito (VERONESI, 2015). 
Ao longo dos anos, embora ainda não tenha sido descoberta uma cura, foram 
desenvolvidos fármacos de alta eficiência no controle da infecção. Atualmente intitulada 
de terapia antirretroviral (TARV), além de possibilitar a redução da carga viral para níveis 
indetectáveis de acordo com os aparelhos de testagem disponíveis, permite uma 
melhora significativa da expectativa e da qualidade de vida das pessoas que vivem com 
o vírus, conferindo ao HIV o status de doença crônica (AGOSTINI; MAKSUD; FRANCO, 
2017). 
Apesar de sua extrema eficácia, para a TARV ser de fato efetiva, é necessária elevada 
adesão ao tratamento, a qual é definida na maioria dos estudos como uso igual ou 
superior a 95% da medicação prescrita (CARVALHO et al., 2019). Para isso, faz-se 
necessária compreensão da adesão como um processo multifatorial, muito além da 
administração de medicações, que abrange aspectos psicológicos, demográficos, 
financeiros, socioculturais (CARVALHO et al., 2019) e, "que requer decisões 
compartilhadas e corresponsabilizadas entre a pessoa que vive com HIV, a equipe de 
saúde e a rede social" (BRASIL, 2007). 
Nesse sentido, estima-se que, ao final de 2018, o Brasil possuía 900.000 pessoas 
vivendo com o HIV, das quais 85% estão diagnosticadas, mas apenas 66% estão em 
tratamento e 62% alcançaram supressão viral (carga viral abaixo de 1000 cópias/mL) 
(BRASIL, 2019). Esses números representam que, mesmo com o diagnóstico, uma 
parcela significativa das pessoas vivendo com o HIV não aderem o tratamento de forma 
satisfatória, sendo crucial a compreensão epidemiológica dos fatores envolvidos nessa 
problemática. 
Dentes os fatores mais comumente atribuídos na literatura à má adesão à TARV estão: 
complexidade dos esquemas, presença de efeitos adversos, escolaridade, maior tempo 
de sorologia positiva para o HIV, expectativa de auto-eficácia, uso de drogas lícitas ou 
ilícitas, distúrbios neuro-cognitivos, ansiedade e depressão (BETANCUR et al., 2017; 
SEIDL et al., 2007). 
Ao refletir sobre esses fatores, é possível correlacionar boa parte deles com a 
compreensão de “qualidade de vida”. Segundo o World Health Organization Quality of 
Life (WHOQOL), o conceito abarca aspectos de saúde física, estado psicológico, nível 
de independência, relações sociais e com o ambiente, e crenças pessoais (LOURES; 
PORTO, 2009). Com isso, percebeu-se que se medindo a qualidade de vida relacionada 
à saúde, obtém-se um bom método de avaliação subjetiva da saúde de pacientes com 
doenças crônicas, por refletir de forma adequada a carga da doença sob o paciente 
(PEREZ et al., 2005). 
Nesse contexto, foram desenvolvidos trabalhos que avaliam a qualidade de vida e seus 
determinantes em pacientes com diagnóstico de HIV (ARGOLO et al., 2014; 
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BETANCUR et al., 2017; PEREZ et al., 2005). Contudo, poucos utilizaram o HAT-QoL 
(HIV/AIDS Targed Quality of Life), instrumento desenvolvido por Holmes e Shea (1998) 
e validado no Brasil (DE SOÁREZ et al., 2009). Esse questionário, dentre os vários 
utilizados para mensurar a qualidade de vida, é o único feito a partir de sugestões de 
pessoas vivendo com HIV, o que evidencia a relevância das questões abordadas. Sua 
divisão em “domínios” permite também avaliar quais determinantes são os mais 
afetados nos pacientes avaliados (SBI, 2017). 
Assim, o presente estudo tem como objetivo realizar uma avaliação da qualidade da 
qualidade de vida dos pacientes internados no Hospital Giselda Trigueiro no município 
de Natal/RN, identificando os domínios de maior fragilidade, analisando se há correlação 
com variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais. 
 
Metodologia 

 
Estudo transversal realizado no Hospital Giselda Trigueiro (HGT), localizado em Natal, 
capital do Rio Grande do Norte, no período de junho de 2019 a março de 2020. O HGT 
é o hospital de referência para doenças infectocontagiosas no estado e recebe pessoas 
vivendo com HIV em todos os seus setores, tendo internado, em 2018, cerca de 460 
pessoas com esse diagnóstico no referido hospital. 
A amostra foi não probabilística por conveniência, com os seguintes critérios de 
inclusão: ter idade superior ou igual a 18 anos e estar internado no HGT com diagnóstico 
confirmado de HIV. Foram excluídos os pacientes incapazes de responder o 
questionário, seja por rebaixamento de consciência, desorientação ou perda da 
acuidade auditiva. 
A pesquisa foi realizada por meio de entrevista com cada paciente durante o seu período 
de internação no hospital, baseada em uma ficha de coleta de dados demográficos e 
socioeconômicos; além da aplicação de um instrumento de qualidade de vida específico 
para pessoas vivendo com HIV validado no Brasil, o HAT-QoL (HIV/AIDS Targed Quality 
of Life). Os pacientes que aceitaram participar receberam uma explicação sobre os 
objetivos, riscos e benefícios da pesquisa e assinaram um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). 
O questionário demográfico e socioeconômico contou com informações sobre idade, 
sexo, gênero, raça, naturalidade, procedência, profissão, escolaridade, estado civil, 
renda, data do diagnóstico do HIV, se estava em uso de tratamento e se o tratamento 
era regular ou irregular, uso de drogas, última contagem de linfócitos CD4 (através de 
pesquisa no prontuário do paciente), uso de preservativo nas relações sexuais e 
orientação sexual. 
Já o HAT-QoL consiste em 34 perguntas de múltipla escolha divididas em 9 grupos, 
chamados de “domínios”: funcionamento geral, contentamento com a vida, 
preocupações com a saúde, preocupações financeiras, preocupações com a 
medicação, aceitação do HIV, preocupações com o sigilo, confiança no profissional e 
função sexual. As perguntas são organizadas em uma escala de Likert sempre com 
cinco opções de resposta (o tempo todo, a maior parte do tempo, parte do tempo, pouco 
tempo e nunca) e pontuadas de 1 a 5. O paciente escolhe apenas uma resposta por 
pergunta, que represente como ele ou ela se sentiu nas últimas quatro semanas. Ao 
final, essa pontuação é convertida para uma nova escala de 0-100, mantendo a relação 
de quanto maior o score, menor o impacto da infecção pelo HIV na qualidade de vida 
da pessoa. 
Na análise de dados, foram empregados recursos da estatística descritiva para 
apresentação dos dados categóricos, tais como valor absoluto (n) e valor relativo (%). 
Para as variáveis racionais, utilizamos médias e desvio padrão. Para verificação da 
normalidade dos dados foi utilizado o teste de Kolmogorov Smirnov. Utilizamos o teste 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3035 

 

c2 (qui-quadrado) de uma variável para análise de diferenças entre frequências 
encontradas e esperadas. Devido aos tamanhos amostrais, algumas variáveis 
apresentaram distribuição não paramétrica. Nas comparações múltiplas entre variáveis 
que feriram os pressupostos de normalidade foi realizado o teste de Kruskal-Wallis. As 
variáveis que apresentaram distribuição normal tiveram suas médias comparadas com 
o teste t de Student (2 grupos) e análise de variância (ANOVA) para mais de dois grupos. 
Em todas as análises foram mantidos um nível 95% de confiança para um erro do tipo I 
do analista (p < 0,05). As rotinas de análises foram implementadas utilizando o Statistical 
Package for the Social Science (SPSS) versão 20.0. for Windows. 
A pesquisa foi executada sob aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-HUOL, CAAE 
09146119.9.0000.5292), seguindo os preceitos Éticos em Pesquisa com Seres 
Humanos, de acordo com a resolução CNS/MS 466/12. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS 
Dentre os 152 pacientes convidados para participar da pesquisa, 38 não entraram por 
rebaixamento de consciência ou desorientação, 1 paciente por ser menor de idade, 1 
paciente por perda da acuidade auditiva. Além desses, 11 pacientes recusaram 
participar do estudo. A amostra final foi de 101 pacientes, dentre os quais 27 mulheres 
(26,7%) e 74 homens (73,3%). Nenhum dos pacientes se identificou com um gênero 
diferente do sexo biológico. 
A maioria era parda (51,5%), solteira (78,2%) e oriunda da região metropolitana de 
Natal, capital do estado (78,2%). A média das idades foi de 41,4 anos para os homens 
e 39,5 anos para as mulheres. Quanto a questões financeiras, 54,5% estavam 
empregados, sejam em empregos formais ou informais; 35,6% possuíam renda mensal 
inferior a um salário mínimo. Em relação à escolaridade, a maioria (53,5%) estudou até 
o ensino fundamental sem finalizá-lo e 7,9% afirmou nunca ter frequentado a escola 
(Tabela 1). 
No tocante à relação com a doença, a maioria (44,6%) relatou não realizar o tratamento 
para o HIV ou realizá-lo de forma irregular, com média de CD4 de 255,6 células/mm³ 
(desvio padrão de 375,0) e com o tempo de diagnóstico médio de 7,1 anos para 
mulheres e 6,7 anos para os homens (Tabela 2). Sobre sexualidade, 40,6% assinalou 
usar preservativo “algumas vezes” e 63,4% afirmou se relacionar sexualmente apenas 
com pessoas do sexo oposto. Quando perguntado sobre uso de drogas, 71,3% afirmou 
fazer uso, seja de drogas lícitas ou ilícitas (Tabela 3). 
Relativo ao questionário de qualidade de vida (HAT-QoL), os domínios que 
apresentaram as maiores médias, tanto para homens quanto para mulheres, foram: 
preocupações com a medicação e confiança no profissional. Já os domínios que 
apresentaram menores médias foram diferentes de acordo com o sexo dos 
entrevistados. Para os homens, foram satisfação com a vida e preocupações com a 
saúde; e para as mulheres, preocupações financeiras e preocupações com a saúde. No 
domínio de preocupações financeiras, inclusive, observou-se uma diferença 
estatisticamente significativa entre os sexos, com maior prejuízo deste domínio nas 
mulheres (p = 0,015). 
Quanto a escolaridade, foi observado associações estatisticamente significativas entre 
ter nível superior e menores preocupações com a saúde (p = 0,007); bem como entre 
não ter frequentado a escola e menores preocupações com o sigilo (p = 0,033). 
Além disso, possuir união estável se associou com menor preocupação com a saúde (p 
= 0,009) e maior aceitação do HIV (p = 0,028). 
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Pessoas que afirmaram ter renda familiar mensal menor que um salário mínimo se 
associaram a maior satisfação com a vida (p = 0,023); já aqueles com renda familiar 
superior a dois salários mínimos se associam a menores preocupações financeiras (p = 
0,022). 
Aqueles que afirmaram realizar o tratamento de forma regular se associaram a maior 
aceitação do HIV (p = 0,018). 
Não obstante, pessoas que afirmaram não fazer uso de drogas lícitas nem ilícitas se 
associaram a maior satisfação com a vida (p = 0,03), menor preocupação com a saúde 
(p = 0,011), menor preocupação com a medicação (p = 0,015) e maior confiança no 
profissional (p = 0,00). 
Essas associações entre variáveis do questionário demográfico e socioeconômica estão 
representadas nas tabelas 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
  
DISCUSSÃO 
A população analisada no presente estudo consiste, em sua maioria, de homens, 
cisgênero, solteiros, heterossexuais, com baixos índices de escolarização e com média 
de idade em torno dos 40 anos, semelhante aos outros estudos que avaliaram a 
qualidade de vida de pessoas vivendo com o HIV no Brasil (MIYADA et al., 2019; 
OKUNO et al., 2014). 
Por outro lado, sendo realizada em ambiente de enfermaria, com pacientes internados, 
a média de CD4 (255,6 células/mm³) foi inferior aos demais estudos (ARGOLO et al., 
2014; MIYADA et al., 2019; OKUNO et al., 2014), os quais foram realizados em cenário 
ambulatorial, com pacientes em geral mais saudáveis do ponto de vista clínico. 
Sobre os aspectos epidemiológicos cabe comentar que era esperado incluir também 
pacientes transexuais e travestis (TT), uma vez que essa população apresenta 
prevalência de HIV em torno de 40% (BASTOS et al., 2018). Um cenário preocupante 
que se relaciona à alta vulnerabilização a qual esse grupo está sujeito, pela exclusão 
social precoce e violenta do núcleo familiar e da escola, que impactam em falta de 
acesso ao mercado de trabalho e ao sistema de saúde (ABREU et al., 2020). Com isso, 
a ausência de pacientes TT no presente estudo pode se dever à dificuldade de acesso 
dessas pessoas ao sistema de saúde pelo medo de sofrer preconceito e, mesmo não 
sendo numericamente representados nestes dados, devem ser consideradas no 
desenvolvimento de ações em saúde no combate ao HIV/AIDS. 
Em relação a essas intervenções em saúde, nos últimos anos, passou-se a avaliar o 
impacto das enfermidades e das terapêuticas a partir da percepção da qualidade de 
vida dos pacientes. Para Costa et al (2019), 
“a qualidade de vida está relacionada com a percepção que o indivíduo tem de sua 
posição na vida, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, 
assim como o contexto da cultura e do sistema de valores nos quais ele vive”. 
O HIV perpassa as relações sociais, de modo que apesar de todos os grupos 
populacionais serem acometidos pela infecção, não acontece de forma proporcional. 
Vulnerabilidades físicas, emocionais, sociais e econômicas interferem no impacto do 
HIV/Aids na qualidade de vida dos indivíduos, por interferirem nas condições de 
enfrentamento da doença (REIS et al., 2011). 
No presente estudo identificou-se que ser do sexo feminino está associado a piores 
índices de qualidade de vida no domínio “Preocupações financeiras”, isto é, as mulheres 
participantes do estudo tiveram significativamente mais aflições relacionadas às 
finanças do que os homens. Um estudo que avaliou a qualidade de vida de mulheres 
vivendo com HIV em Maceió (Alagoas) apresentou o domínio de “Preocupações 
Financeiras” como o de pior escore dentre os nove domínios utilizados no questionário, 
ou seja, foi o item que mais impactou na redução da qualidade de vida dessas mulheres 
(ARGOLO et al., 2014). Esses achados foram relacionados à vulnerabilidade 
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socioeconômica que atinge grande parte das mulheres nordestinas, sobretudo quando 
se trata de mulheres com baixa renda e escolaridade. 
Outro estudo realizado em Vitória (ES) chegou aos mesmos resultados. Nele, foi 
encontrado que a qualidade de vida estava mais prejudicada no quesito “Preocupações 
financeiras” e que as mulheres se preocupavam significativamente mais quando 
comparado aos homens (SOARES et al., 2015). Supõe-se que esses achados podem 
estar relacionados ao fato de que o Brasil continua a seguir a tendência de disparidades 
socioeconômicas entre homens e mulheres, em que muitas vezes as mulheres têm mais 
dificuldades em ingressar no mercado de trabalho, ainda lutam por igualdade salarial e 
sofrem pelo machismo estrutural enraizado através da cultura do patriarcado (FORUM, 
2017). 
No tocante à escolaridade, foi observado que indivíduos com nível superior 
apresentaram menores preocupações com a saúde. Achado semelhante foi observado 
em outros estudos com perfil socioeconômico semelhante (ARGOLO et al., 2014; 
MIYADA et al., 2019; REIS et al., 2011). Tal achado condiz com um estudo de Batista 
et al (2006), o qual encontrou associação entre escolaridade e conhecimento sobre o 
HIV. Ao terem melhor compreensão sobre a doença, efeitos dela sob o corpo e avanços 
no tratamento, há menor prejuízo da qualidade de vida por preocupações com a saúde. 
Contudo, quanto às preocupações com sigilo, o qual também foi observado associação 
com a escolaridade, foi percebida que pessoas que não frequentaram a escola 
apresentaram menores preocupações neste domínio. O resultado difere de Okuno et al 
(2014), que correlacionou escolaridade e renda maiores com menores preocupação 
com o sigilo. O autor acredita que a escolaridade, ao se relacionar com a renda, 
influencia no status econômico e social, permitindo menor uma percepção do estigma 
do HIV e levando à menor preocupação com a descoberta da sua soropositividade por 
familiares, amigos, colegas de trabalho e outras pessoas ao seu entorno. 
Pessoas com renda familiar inferior a 1 salário mínimo apresentaram significativamente 
maior preocupação financeira. Dentre as perguntas no domínio, era questionado sobre 
preocupação em se conseguiria pagar as contas e se teve pouco dinheiro para cuidar 
da saúde como acharia correto. Logo, é uma associação esperada e também 
encontrada em outras pesquisas (ARGOLO et al., 2014; OKUNO et al., 2014; REIS et 
al., 2011; SOARES et al., 2015), uma vez que a renda impacta na sobrevivência, 
longevidade e condições de saúde (SOARES et al., 2015). 
No que diz respeito ao estado civil, foi observado que os pacientes em união estável 
apresentaram maior qualidade de vida nos domínios “Preocupações com a saúde” e 
“Aceitação do HIV”. Esse resultado também foi encontrado em outro estudo (REIS et 
al., 2011) e pode-se associá-lo ao fato de que o parceiro é considerado uma fonte 
importante de suporte emocional para as pessoas vivendo com o HIV e isso reflete em 
melhor qualidade de vida para essa população. O apoio pode ser visto pela ajuda nos 
cuidados e realização de atividades diárias, acompanhamento às consultas e estímulo 
para adesão e manutenção do tratamento. 
Ainda nessa perspectiva, um estudo feito no Distrito Federal revelou que a fonte de 
apoio mais frequente de pessoas que vivem com o HIV é encontrada na figura de um 
parceiro ou parceira (SEIDL; TRÓCCOLI, 2006). Na literatura, esse apoio foi relacionado 
a uma menor incidência de desordens psiquiátricas nesses pacientes, a exemplo de 
depressão e ansiedade (MELLINS et al., 2000), o que corrobora com a ideia de que 
pacientes que tem uma rede de apoio mais fortalecida sentem menos os impactos 
negativos da doença e tem uma melhor qualidade de vida. 
Historicamente, o HIV e a Aids são marcados pelo estigma e discriminações dos 
indivíduos. Mesmo outras doenças crônicas, ainda que multifatoriais, também se 
relacionarem com práticas comportamentais do indivíduo, como diabetes e hipertensão, 
as pessoas que vivem com o HIV são vistas muitas vezes pela sociedade como 
“culpados” da sua condição. Esse estigma é muitas vezes internalizado, implicando em 
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repercussões negativas sob a autoestima do indivíduo e no autocuidado (RAMOS 
COSTA et al., 2019; REIS et al., 2011). Consonante a isso, em nossa pesquisa foi 
encontrada associação entre aceitação com o HIV e relatar fazer uso regular da TARV, 
o que demonstra a importância do combate ao estigma para a promoção da adesão ao 
tratamento e a consequente menor morbimortalidade do HIV. 
Com relação ao uso de álcool e outras drogas, encontramos correlações dignas de nota 
em 4 domínios diferentes, sendo eles: satisfação com a vida, preocupação com a saúde, 
preocupação com a medicação e confiança no profissional. Em todos estes, os 
pacientes que relataram não fazer uso de nenhuma substância, tiveram maiores 
pontuações, indicando melhor qualidade de vida nestas situações. Não encontramos 
outros estudos que relataram relevância dessa variável que também utilizaram o 
instrumento HAT-QoL, mas a influência das drogas entre pessoas que vivem com HIV 
já é bastante mencionada, inclusive como alvo de intervenções necessárias 
(STRINGER et al., 2019). 
Estudos mostram que a prevalência do uso de substâncias e de distúrbios relacionados 
ao uso de álcool, bem como seu uso abusivo e dependência, é maior entre pessoas 
vivendo com HIV do que na população em geral. Além de tornarem-se mais propensos 
ao desenvolvimento de comorbidades e comportamentos de risco e exposição a outras 
ISTs, esses pacientes também enfrentam maiores dificuldades de adesão adequada ao 
tratamento, o qual faz-se primordial para atingir a supressão da carga viral e prevenir o 
desenvolvimento de cepas resistentes, permitindo melhora nos parâmetros de saúde do 
paciente HIV (DA SILVA et al., 2017; FUSTER-RUIZDEAPODACA et al., 2019; 
OLIVEIRA SERRA et al., 2017; STRINGER et al., 2019). De maneira geral, são todos 
fatores que podem ser nitidamente associados ao comprometimento da qualidade de 
vida dessa população e, consequentemente, com seu nível de satisfação com a vida. 
Apesar da forte correlação entre viver com o vírus e fazer o uso nocivo de substâncias 
(OLIVEIRA SERRA et al., 2017), o assunto permanece ainda como um grande tabu 
entre profissionais e pacientes. 
A fim de investigar o peso do estigma existente sobre o uso de drogas e qual sua relação 
com a adesão ao tratamento da TARV, um estudo dos Estados Unidos, realizado por 
Stringer et al (2019) com 172 pacientes que vivem com HIV e se autodeclararam 
usuários, ressaltou os impactos negativos da falta de preparo dos profissionais de saúde 
para tratar do assunto com os pacientes. Foi demonstrado o papel que os estigmas 
suportados tem em dobro (o de viver com HIV e o de fazer o uso de substâncias) nessas 
pessoas e o quanto isso reflete em seu acesso aos serviços de saúde. Uma das escalas 
utilizadas avaliava o estigma antecipado do paciente em relação à reação que 
imaginava que as pessoas teriam ao saber que ele fazia uso de drogas. As maiores 
pontuações nessa categoria, indicativas de maior estigma, foram associadas ao grupo 
que menos aderiu ao tratamento, implicando em menor qualidade de saúde para o 
paciente. 
A má adesão foi justificada sob a hipótese do preconceito existente a nível social sobre 
o tema, o qual implica na internalização de estigmas que criam barreiras na 
comunicação e dificultam a relação médico-paciente. Tal discussão condiz com os 
achados de nosso estudo, que encontrou menores escores no domínio de confiança no 
profissional por parte do grupo que faz uso de substância, uma vez que o receio de 
enfrentar atitudes negativas nos serviços de saúde leva muitos pacientes a hesitar em 
procurá-los. 
Outro domínio com prejuízo digno de nota em nosso estudo foi o de preocupações com 
a medicação, que também encontra uma possível justificativa na mesma publicação de 
Stringer et al (2019), quando refere que a má ou não abordagem do assunto entre 
profissional de saúde e paciente rompe com o acesso adequado a informação sobre o 
tratamento do qual o paciente precisa. Estabelecer essa conversa poderia elucidar os 
motivos que tornam as drogas da TARV necessárias para sua saúde, e que elas não 
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impedem o uso de álcool ou outras drogas, não sendo necessária a suspensão de um, 
caso o paciente faça uso de outra. Tal ideia equivocada foi um dos principais fatores 
relacionados ao abandono do tratamento no artigo mencionado e aponta para a falta de 
entendimento do paciente sobre como lidar com a medicação, os efeitos esperados - 
diretos e colaterais - e os objetivos da medicação, que são questões abordadas nesse 
domínio do HAT-Qol. 
Relativamente ao domínio de preocupações com a saúde, as menores pontuações 
obtidas pelos entrevistados que referiram o uso de álcool e drogas também está de 
acordo com resultados encontrados por um estudo realizado por da Silva et al (2017). 
Neste estudo, o autor busca detectar fatores de risco associados ao uso abusivo de 
álcool por pessoas vivendo com HIV e seus efeitos na contagem de células CD4, 
encontrando uma relação inversamente proporcional entre escores que apontam uso 
nocivo da substância com o número de CD4 no sangue. Com isso, o paciente torna-se 
mais suscetível ao adoecimento e a temida síndrome da imunodeficiência humana, 
sendo o mais significativo indicador de descompensação da doença. 
Alguns estudos questionaram em seus resultados um possível viés do “efeito halo”, isto 
é, os indivíduos responderem o questionário enquanto esperam ou imediatamente após 
o atendimento no ambulatório de infectologia. Esse contexto pode levar o paciente a 
inconscientemente avaliar mais positivamente, especialmente o domínio “confiança no 
profissional” (ARGOLO et al., 2014; DE SOÁREZ et al., 2009). Contudo, o nosso estudo, 
ao ser realizado com pacientes internados e sem proximidade temporal com a 
passagem médica no leito, provavelmente não sofreu esse efeito. É possível ainda que 
os resultados tenham sido influenciados de forma contrária, uma vez que os pacientes 
internados em geral apresentam condição de saúde pior do que os ambulatoriais, 
podendo levar a scores piores em relação aos demais estudos. Exemplo disso foi em 
de Soárez et al (2009), o qual observou que indivíduos considerados incapacitados pela 
Aids apresentaram escores inferiores aos que sem incapacidade, mostrando o impacto 
da condição clínica nos resultados do questionário. 
Outro ponto importante foi a dificuldade de uma parcela dos entrevistados para 
compreender as perguntas da forma como estava escrita no questionário, sendo 
necessário, muitas vezes, recorrer às aplicadoras do questionário para explicar a 
pergunta, implicando em um viés de interpretação aos resultados. Tais situações podem 
se relacionar tanto com a amostra do presente estudo apresentar um perfil de 
escolaridade inferior ao do estudo realizado para validação do questionário no Brasil 
(DE SOÁREZ et al., 2009); quanto com o fato de algumas perguntas apresentarem um 
caráter altamente subjetivo, de difícil mensuração. Como exemplo, as perguntas do 
domínio “satisfação com a vida”: “nas últimas 4 semanas, desfrutei a vida” e “nas últimas 
4 semanas, senti-me no controle da minha vida”. Com isso, cabe-se questionar se, 
mesmo o questionário sendo validado e traduzido para o Brasil, teria a mesma 
aplicabilidade em uma amostra socioeconômica e culturalmente diferente, considerando 
as dimensões continentais do país, como bem levantado por de Soárez et al (2009) 
anteriormente. 
Não obstante, outras limitações do estudo foram o tamanho pequeno da amostra, com 
apenas 101 pacientes, restringindo seu potencial de generalização dos resultados 
obtidos para outras realidades brasileiras; a seleção de uma amostra por conveniência, 
sem aleatoriedade, na qual apenas aqueles com estado de saúde melhor tenham 
aceitado participar. 
 
Conclusão 

 
Este estudo identificou que viver com HIV afeta diversos pilares da qualidade de vida 
desses pacientes. Foi percebido que gênero, escolaridade, renda, estar em uma união 
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estável, fazer tratamento regular, usar drogas lícitas e ilícitas são fatores que se 
correlacionaram com diversos domínios do questionário HAT-QoL. Reforça-se, assim, 
o impacto de fatores socioeconômicos na forma que o HIV repercute sobre a qualidade 
de vida dos indivíduos, o que deve ser levado em consideração ao propor intervenções 
em saúde e políticas públicas a fim de diminuir a morbimortalidade relacionada ao HIV 
e a Aids. 
Diante disso, é válido destacar que a comunicação aberta e livre de tabus entre 
profissionais de saúde e pacientes mostra-se fundamental para criar vínculos que sejam 
positivos para a adesão ao tratamento e adoção de medidas de autocuidado e redução 
de danos, principalmente no que se refere ao uso nocivo de substâncias conhecidas 
como drogas de abuso. 
À vista disso, nosso estudo corrobora com achados anteriores na literatura sobre a 
influência do contexto socioeconômico no acesso à saúde, informação e qualidade de 
vida por pessoas vivendo com o HIV. Contudo, ainda é necessário pensar e estudar 
meios de como os serviços de saúde podem atuar para reduzir o impacto dessas 
vulnerabilidades sociais na saúde dos pacientes 
Outro ponto a ser considerado é que, apesar do instrumento HAT-QoL ter sido traduzido 
e validado para aplicação no Brasil e permitir mensurar a percepção das pessoas 
vivendo com HIV sobre os níveis de qualidade de vida delas, ele não se mostrou 
facilmente compreensível e adaptado para o baixo nível de escolaridade dos nossos 
pacientes, em partes pela linguagem subjetiva utilizada e também pela dificuldade de 
leitura e interpretação dos pacientes entrevistados. Nesse sentido, uma possível 
readaptação cultural da linguagem do questionário permita representar mais fielmente 
e com menos viés as repercussões do HIV na vivência desses pacientes. 
Ao considerarmos o status de doença crônica adquirido pela infecção do HIV, mostra-
se fundamental estudar a respeito da qualidade de vida desses pacientes. Apesar das 
limitações, os resultados aqui apresentados refletem a necessidade de um 
acompanhamento longitudinal e holístico desses indivíduos pela equipe multidisciplinar 
que dá suporte a esses pacientes. Essas análises podem representar ferramenta útil 
para proposta e implementação de intervenções que visem aprimoração dos serviços 
sob um olhar biopsicossocial, com atenção para as pessoas que vivem com o HIV além 
das suas condições clínicas, atento para os aspectos emocionais, sociais e econômicos 
que influenciam no seu processo saúde-doença. 
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TÍTULO: Relações entre fluência e vocabulário expressivo em crianças pré-escolares 

em desenvolvimento típico nascidas no Rio Grande de Norte. 

Resumo 

 
Resumo 
 
Introdução: O vocabulário é o campo léxico consolidado acessado enquanto a fala e 
pode ser observado pelo número de palavras que o indivíduo compreende e é capaz de 
reproduzir. A fluência da fala é garantida entre a harmonia do processamento linguístico 
e motor da fala e é uma habilidade importante em relação a efetividade da fala. Objetivo: 
Relacionar dados sobre fluência e vocabulário expressivo e analisar se há possíveis 
relações entre eles.Metodologia: Estudo transversal aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (CAAE 87485518.0.0000.5292). Amostra composta por 32 pré-
escolares nascidos no Rio Grande do Norte em desenvolvimento típico entre 4 e 6 anos 
11 meses de ambos os sexos.Duas avaliações foram analisadas para os dados deste 
estudo,vocabulário expressivo e fluência. Foram utilizados provas de vocabulário 
expressivo e o total de designações verbais usuais (DVU), referentes ao vocabulário. A 
análise da fluência feita através da coleta da amostra de fala auto expressiva. 
Resultados: Não foram encontradas possíveis relações entre o perfil do vocabulário 
expressivo e fluência de fala no estudo. 
 
 
Palavras-chave: Vocabulário. Linguagem Infantil. Testes de Vocabulário. Linguagem. 

TITLE: Relationships between fluency and expressive vocabulary in typical developing 

preschool children born in Rio Grande de Norte. 

Abstract 

Introdução: Vocabulary is the consolidated lexical field that is accessed while speaking 
and can be observed by the number of words that the individual understands and is able 
to reproduce. Speech fluency is guaranteed between the harmony of linguistic and motor 
speech processing and is an important skill in relation to speech effectiveness. Objective: 
To relate data on fluency and expressive vocabulary and to analyze if there are possible 
relationships between them. Methodology: Cross-sectional study approved by the 
Research Ethics Committee of the Hospital Universitário Onofre Lopes( HUOL) of the 
Federal University of Rio Grande do Norte (CAAE ) . Sample composed of 32 
preschoolers born in Rio Grande do Norte in typical development between 4 and 6 years 
of both sexes. Two evaluations were analyzed for the data of this study: expressive 
vocabulary and fluency. Expressive vocabulary tests and the total of usual verbal 
designations (UVD) were used, referring to the vocabulary. An analysis of fluency made 
by collecting the self-expressive speech sample. Results: No relationship was possible 
between the expressive vocabulary profile and speech fluency in the study. 
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Introdução 

Introdução 
O vocabulário é parte integrante das habilidades que constituem a linguagem oral 
(ARMONIA et at., 2015).A capacidade de formar e elaborar enunciados é complexa e 
exige um pré-inventário de palavras e informações gerais, denominado léxico, que o 
indivíduo possui e que o permite fazer diferentes discursos e compreendê-los (DE 
CÁSSIA LIMISSURI e BEFI-LOPES, 2009). 
A partir do campo lexical, o conjunto de palavras que de fato é utilizada durante a fala 
pelo indivíduo é denominado vocabulário e é uma parte importante na construção da 
linguagem oral (ANDRADE et al., 2000) , sendo estrutura necessária para construção 
da fala. Em relação ao conceito do vocabulário é importante a distinção entre dois 
conceitos distintivo: o receptivo e expressivo.O receptivo corresponde ao conjunto de 
palavras que a pessoa é capaz de compreender, já o expressivo estaria relacionado ao 
léxico, ou seja, às palavras capazes de ser produzidas (DE CÁSSIA LIMISSURI e BEFI-
LOPES, 2009) . A sua avaliação pode prever bastante sobre o desempenho na 
execução da fala (BAUMANN; F, 2014). 
O fluxo contínuo na produção da fala decorrente de uma integração das habilidades de 
neurais relacionadas à linguagem e o ato motor é, no entanto, definido como fluência da 
fala (ANDRADE; JUSTE,2001). Ela varia de criança a criança e é influenciada ao longo 
do desenvolvimento, tornando-se mais estável a partir que a criança detém maior 
domínio linguístico-fonológico (MACIEL et at., 2013).A avaliação de fluência foca em 
aspectos relacionados ao processamento e velocidade da fala e frequência de rupturas 
da fala. A análise da fluência revela parâmetros sobre a efetividade da fala (ANDRADE 
et al., 2000). 
Ambos conceitos, no entanto, podem possuir uma ligação entre si. O vocabulário então, 
sendo um boa medida sobre a linguagem da criança, pode ser um questão que 
influencie o perfil de fluência de fala. Para uma produção ser considerada fluente são 
observadas questões relacionadas à velocidade, ao processamento e às rupturas 
durante a fala (ANDRADE et al., 2000) , porém, indo além , aspectos relacionados à 
habilidade lexical podem ocasionar também certa influência, podendo ou não ser um 
predispor da efetividade do discurso. Partindo da hipótese que haja relação entre 
ambas, análise comparativa de avaliações das habilidades de vocabulário expressivo e 
fluência podem sugerir se há tal relação. 
Objetivo:  
Investigar a relação entre vocabulário expressivo e a fluência de fala em pré-escolares 
sem queixa de alteração no desenvolvimento da linguagem. 
 
Metodologia 

 
Métodos 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob 
número CAAE 87485518.0.0000.5292. Os pais assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido e os escolares assinaram o Termo de Assentimento após serem 
informados sobre a forma de coleta dos dados da pesquisa. 
Participantes 
Participaram dessa pesquisa 32 pré-escolares pertencentes à faixa etária de 4 a 6 anos, 
de ambos os sexos, com desenvolvimento típico de linguagem e matriculadas em 
instituição de ensino infantil vinculada à Universidade. Os critérios de exclusão adotados 
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foram: alteração fonoaudiológica previamente diagnosticada, síndromes, deficiências 
sensoriais e motoras, ou deficiência intelectual; e não ser brasileiro ou não ter o 
Português Brasileiro como língua materna. 
O grupo foi composto por 43,8% (14) meninos e a média de idade foi de 66,3 ±8,36 
meses.Com relação às variáveis familiares foi possível notar que a maioria das mães 
concluiu ensino superior (81,3%) e B2 foi a classificação econômica mais frequente 
(46,9%). 
Materiais e procedimento 
Inicialmente, os pais que concordaram com a participação no estudo responderam a um 
breve questionário a respeito do desenvolvimento infantil e práticas familiares e ao 
questionário de classificação socioeconômica da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (ABEP, 2016). 
As avaliações ocorreram individualmente em um único encontro de aproximadamente 
uma hora. A bateria de avaliação foi composta por tarefas de vocabulário expressivo, 
fonologia, fluência, discurso e memória de curto prazo, mas para os objetivos deste 
estudo serão apresentados apenas os dados referentes ao vocabulário expressivo e à 
fluência. 
Para responder aos objetivos do estudo foi aplicada a prova de vocabulário expressivo 
(Befi-Lopes et al., 2004) e o total de designações verbais usuais (DVU) foi considerado. 
Para a fluência de fala foi utilizado o protocolo de fluência (Andrade et al., 2004) e a 
partir de uma amostra de fala auto expressiva foram considerados o tempo para 
produção de 200 sílabas fluentes, o total de palavras, a quantidade total de disfluências 
comuns e gagas produzidas, a velocidade de fala em palavras e sílabas por minuto, e a 
porcentagem de descontinuidade de fala e de disfluências gagas. 
Análise dos dados 
O tratamento estatístico dos dados foi realizado no software SPSS versão 21. A 
distribuição dos dados não respeitava a normalidade, portanto o coeficiente de 
correlação de Spearman foi utilizado para investigar a relação entre vocabulário e as 
medidas de fluência de fala. O nível de significância adotado foi de 5%. 
 
Resultados e Discussões 

 
Resultados e discussão 
Para comparar índices de vocabulário expressivo e fluência de crianças sem queixas de 
gagueira ou outros transtornos da comunicação na infância, este estudo baseou-se na 
hipótese de que existiam possíveis relações entre a competência entre habilidades 
lexicais e fluência de fala. A proposta era avaliar se possuía certa correlação entre as 
amostras de ambas tarefas. 
Nenhuma correlação foi verificada nesta amostra entre o vocabulário expressivo e as 
medidas de fluência de fala (Tabela 1). 
Tabela 1. Matriz do coeficiente de correlação entre o DVU total e as medidas de fluência 
de fala. ( em anexo) 
* diferença estatística p<0,05 – coeficiente de correlação de Spearman 
Como no presente estudo, a fluência não parece sofrer influência direta do vocabulário 
expressivo e os sujeitos estão em desenvolvimento típico de linguagem, podemos supor 
que a linguagem não influencia no perfil da fluência em pré-escolares sem queixas de 
gagueira ou outros transtornos da comunicação na infância. 
Corrobora estudo anterior que teve como objetivo comparar uma habilidade de 
linguagem e a fluência em crianças sem queixas de gagueira ou de alterações de 
linguagem, e como achado não foi possível estabelecer uma relação direta entre as 
duas variáveis (BEFI-LOPES; PAULA, 2008). 
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Em contrapartida a outro estudo em que as habilidade lexicais foram analisadas em 
crianças que gaguejam, os autores destacaram que o desempenho desses sujeitos em 
testes que mensuram habilidades de linguagem, como o vocabulário, está 
comprometido, principalmente quando comparado ao desempenho de seus pares que 
não possuem queixa de gagueira (LUCKMAN et al., 2020). 
Analisando as possíveis relações entre as habilidades, as evidências encontradas no 
estudo comunicam com dados na literatura em não ser encontrado possíveis relações 
de influência entre fluência de fala e habilidades lexicais em um desenvolvimento típico 
de linguagem, mas o presente estudo não pode descartar que tal influência possa 
ocorrer em outros aspectos, com crianças com transtorno de linguagem ou disfluência. 
A linguagem assim como a fluência é uma habilidade que demanda processamento de 
memória e atenção (FRANCISCO et al., 2019) e requerem processamento cognitivo 
(AKASHI et al.,2018). Essa congruência pode levantar hipóteses para possíveis futuras 
pesquisas que busquem entender quais aspectos podem ser influência entre o 
panorama fluência/ vocabulário. Se ambas habilidades requerem de um eficiente 
processamento de memória e atenção, é interessante estudos que busquem investigar 
como um possível comprometimento nessa área específica poderia desencadear certa 
influência no desempenho das habilidades de vocabulário e fluência de forma 
coincidente e se, de alguma forma, essa alteração levaria alguma divergência entre 
ambos. 
É importante destacar que não houveram relações de influência em crianças em 
desenvolvimento de linguagem típico mas é importante que haja mais estudos que 
visem compreender a lacuna de produção da fala entre campo lexical em situações 
também de transtornos de linguagem, para que possa ser possível compreender a 
relação entre ambos. 
 
Conclusão 

 
Conclusão 
No presente estudo não foram encontrados dados suficientes que possam associar que 
a fluência sofra influência direta do vocabulário nos pré-escolares potiguares em 
desenvolvimento típico. Porém os dados encontrados não excluem a possibilidade que 
o vocabulário exerça algum tipo de influência (tanto de forma negativa ou positiva) em 
crianças que possuam algum tipo de transtorno de comunição na infância. É importante 
a realização de novas pesquisas que visem compreender mais essa relação e entre 
outros aspectos de desenvolvimento da linguagem. 
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TÍTULO: Comunicação expressiva de pré-escolares a termo e pré-termo durante o 

segundo ano de vida 

Resumo 

 
Introdução: O nascimento pré-termo é aquele que ocorre antes de completar as 37 
semanas de gestação. A prematuridade é descrita como um importante fator de risco 
para o desenvolvimento infantil, podendo desencadear alterações no perfil linguístico 
destas crianças. Objetivo: Comparar o desempenho de pré-escolares nascidos 
prematuros e a termo no subteste de comunicação expressiva da escala de linguagem 
da Bayley III. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, caso controle 
em que 36 pré-escolares nascidos prematuros e 27 nascidos a termo foram avaliados 
em relação ao desenvolvimento de linguagem pelo subteste da Bayley III. Foram 
considerados pré-escolares entre 18 e 36 meses de idade cronológica; com ausência 
de síndromes ou alterações genéticas, sensoriais, neurológicas, auditivas ou visuais, 
não utilizar medicação que interferisse na memória, atenção e concentração; e não 
tinham realizado terapia fonoaudiológica previamente. Resultados: O desempenho dos 
grupos não diferiu no subteste de comunicação expressiva da Bayley III. Conclusão: 
Não houve diferença estatística entre os grupos ao comparar o desempenho de pré-
escolares nascidos prematuros e a termo no subteste de comunicação expressiva da 
escala de linguagem da Bayley III no segundo ano de vida. 
 
 
Palavras-chave: Pré-escolar.Pré-termo.Desenvolvimento da linguagem.Testes de 

linguagem 

TITLE: Expressive communication of term and preterm preschoolers during the second 

year of life 

Abstract 

Introduction: Preterm birth is that which occurs before completing 37 weeks of gestation. 
Prematurity is described as an important risk factor for child development, which can 
trigger changes in the linguistic profile of these children. Objective: To compare the 
performance of preterm and full-term preschoolers in the expressive communication 
subtest of the Bayley III language scale. Methodology: This is a cross-sectional, 
descriptive, case-control study in which 36 pre-school children born prematurely and 27 
born at term were assessed in relation to language development by the Bayley III 
subtest. Preschoolers between 18 and 36 months of chronological age were considered; 
with no syndromes or genetic, sensory, neurological, auditory or visual changes, do not 
use medication that interferes with memory, attention and concentration; and had not 
previously undergone speech therapy. Results: The groups' performance did not differ 
in the expressive communication subtest of Bayley III. Conclusion: There was no 
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statistical difference between the groups when comparing the performance of preterm 
and full-term preschoolers in the expressive communication subtest of the Bayley III 
language scale in the second year of life. 
 
Keywords: Preterm Infants.Language Development.Child, Preschool.Language Tests 

Introdução 

A cada ano, estima-se que cerca de 15 milhões de bebês nascem prematuros (LIU et 
al., 2016). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil enquadra-
se entre os dez países com maior número de nascimentos prematuros, apresentando 
uma taxa de 11,5% (DO CARMO LEAL et al., 2016) configurando um problema de saúde 
pública. Tal problema se dá devido a prematuridade ser uma das principais causas de 
mortalidade neonatal e um importante fator de risco para o desenvolvimento infantil 
(WHO, 2012). 
O nascimento pré-termo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é aquele 
que ocorre antes de completar 37 semanas de gestação. Pode ser classificado como 
prematuro tardio (32 a 36 semanas e 6 dias), prematuro moderado (28 a 31 semanas e 
6 dias) e prematuro extremo (com menos de 28 semanas) (WHO, 2012, 2015). É 
importante levarmos em consideração essa divisão, pois há relação entre a idade 
gestacional e o risco de comprometimentos, onde quanto menor a idade gestacional 
maior é o risco para alterações no desenvolvimento global e de linguagem (DO et al., 
2020; RECHIA et al., 2016). 
A Academia Americana de Pediatria (2001) recomenda a vigilância e uso de 
instrumentos de monitoramento para identificar lactentes e pré-escolares com risco para 
alterações no desenvolvimento. Uma opção de teste de triagem são as escalas Bayley 
do desenvolvimento do bebê e da criança pequena (Bayley III). É considerada 
internacionalmente padrão ouro de avaliação do desenvolvimento infantil, pois avalia de 
forma qualitativa e quantitativa diferentes áreas do desenvolvimento. Possui cinco 
domínios: Cognitivo, Linguístico, Socioemocional, Motor e Comportamento Adaptativo 
(BAYLEY, 2017). No Brasil, o instrumento possui tradução e adaptação apenas para 
uma região do país, no entanto ainda não há normas de referência para a cultura 
brasileira (MADASCHI et al., 2016). Com relação ao desempenho de crianças 
prematuras, entre as cinco áreas avaliadas pela Bayley III, na literatura há frequentes 
relatos de alterações na linguagem (FERNANDES et al., 2012; VIANA; ANDRADE; 
LOPES, 2014). 
Um estudo mostrou que aproximadamente 29,3% das crianças nascidas prematuras 
apresentam alterações de linguagem (FERNANDES et al., 2012). Uma das alterações 
descritas na literatura é a defasagem na expansão do vocabulário expressivo (CALDAS 
et al., 2014; DE OLIVEIRA et al., 2011; ISOTANI et al., 2009). O vocabulário é essencial 
para o desenvolvimento da linguagem e está intrinsecamente relacionado à aquisição 
de outras habilidades linguísticas (NALOM; SOARES; CÁRNIO, 2015). Todavia, quando 
falamos em avaliações de linguagem, é de suma importância a escolha de um 
instrumento que seja adaptado para a língua que está sendo avaliada, especialmente 
com medidas sensíveis a variações culturais como o vocabulário expressivo 
(MEDEIROS et al., 2013). 
Ainda não há um consenso sobre o desenvolvimento das habilidades linguísticas em 
pré-escolares prematuros. Porém, sabe-se a importância da avaliação de crianças em 
condição de risco, principalmente na primeira infância, com objetivo de identificar os 
desvios no desenvolvimento e promover uma intervenção adequada e precoce (LEE; 
PARK, 2016). Além disso, é importante o uso de instrumentos que favoreçam a 
comparação com um grupo de referência em desenvolvimento típico (GIACHETI, 2016). 
No Brasil poucos estudos têm utilizado a Bayley III para verificar seu desempenho do 
desenvolvimento de linguagem no contexto brasileiro (NIELSEN-SAINES et al., 2019). 
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Com isso, o presente estudo contribui para investigar se é possível identificar diferenças 
no desempenho da linguagem expressiva nesta população ainda no segundo ano de 
vida. 
Objetivo: Comparar o desempenho de pré-escolares nascidos prematuros e a termo no 
subteste de comunicação expressiva da escala de linguagem da Bayley III. 
 
Metodologia 

 
Aspectos éticos 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob 
números CAAE 84646318.3.0000.5292 e 97759718.4.0000.5292. Os pais assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os escolares assinaram o Termo de 
Assentimento após serem informados sobre a forma de coleta dos dados da pesquisa. 
Participantes 
Participaram do estudo pré-escolares nascidos prematuros e a termo atendidos em 
ambulatórios de puericultura do Departamento de Pediatria do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL). A seleção dos sujeitos foi realizada por consulta ao prontuário 
médico e considerados os seguintes aspectos para ambos os grupos: idade gestacional, 
peso ao nascer e tipo de parto. Para os pré-escolares nascidos prematuros, foram 
considerados também: quadro clínico (hemorragia intracraniana com graus I e II, sepse 
neonatal, displasia broncopulmonar) e tempo de internação em UTIN. 
Os critérios de inclusão de ambos os grupos foram: idade entre 18 e 36 meses de idade 
cronológica; ausência de síndromes ou alterações genéticas, sensoriais, neurológicas, 
auditivas ou visuais; e não ter realizado terapia fonoaudiológica. 
Os pais dos participantes selecionados inicialmente participaram individualmente de 
uma breve entrevista para obter informações do desenvolvimento geral do pré-escolar, 
histórico familiar de alteração de fala/linguagem, e fatores ambientais. Para 
caracterização do nível socioeconômico dos participantes foi utilizado o questionário do 
Critério Brasil e foi considerado o nível de escolaridade da mãe e classificação da 
família. Cada uma dessas variáveis foi agrupada em duas categorias diferentes para 
melhor comparação dos resultados: a escolaridade materna foi categorizada em 
educação básica ou educação superior; e a classificação socioeconômica da família foi 
categorizada em “D-E ou C2” e “C1, B2 ou B1”. 
O grupo prematuro (GP) foi composto por 36 pré-escolares, sendo 18 (50% do sexo 
masculino) e grupo termo (GT) foi composto por 27 pré-escolares, sendo 19 (70,4% do 
sexo masculino). A caracterização dos grupos pode ser observada da Tabela 1. 
Instrumentos 
Para avaliar o desenvolvimento de linguagem foi aplicado o subteste da Bayley 
III(Bayley, 2017), que inclui habilidades de comunicação receptiva e expressiva. A 
aplicação e análise foram realizadas conforme as instruções do instrumento e a 
pontuação dos percentis foi adotada para o desfecho do desenvolvimento de linguagem 
com intervalo de confiança de 95%. Vale apenas reforçar que para os pré-escolares 
nascidos prematuros até 24 meses a idade foi corrigida, conforme proposto no 
instrumento. As variáveis “pontuação bruta” e “pontuação escalonada” foram 
consideradas para a análise dos resultados. 
Análise dos dados 
A análise estatística foi realizada no Software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 20 e o nível de significância adotado foi de 5%.Para caracterizar os 
grupos as variáveis numéricas foram descritas por meio da média, desvio-padrão e 
intervalo dos valores mínimo e máximo, enquanto para as variáveis categóricas foram 
utilizadas a frequência de distribuição e a percentagem equivalente. 
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Para verificar a distribuição dos dados das variáveis de interesse foi realizado o teste de 
Kolgomorov-Smirnov e verificou-se que a distribuição dos dados não respeitava a 
normalidade, portanto as análises inferenciais foram realizados com testes não 
paramétricos. O teste de Mann-Whitney comparou o desempenho dos grupos no 
subteste de comunicação expressiva. 
 
Resultados e Discussões 

 
Justificativa para mudança de tema e objetivo do plano de trabalho 
Inicialmente, a coleta de dados estava prevista para ter início em agosto de 2019 com 
uma pausa entre dezembro e janeiro e a outra fase teria início em fevereiro de 2020. 
Entretanto, por se tratar de um projeto com ações coordenadas com a equipe da MEJC 
e o grupo de audição do nosso grupo de pesquisa tivemos um atraso para iniciar a 
coleta. Neste período nos dedicamos a aprofundar a pesquisa na literatura sobre o tema 
do estudo e os instrumentos de avaliação disponíveis. 
No início de 2020 realizamos treinamento e iniciamos o agendamento das avaliações, 
porém tivemos muitas faltas logo no início e já tivemos que suspender a coleta por tempo 
indeterminado devido à pandemia de COVID-19. 
Durante o período de suspensão das atividades na UFRN mantivemos encontros 
mediados por tecnologia com as estudantes envolvidas neste projeto e a orientadora. 
Quinzenalmente todo o grupo se reunia com a orientadora para discutir artigos com 
temas relevantes ao projeto de pesquisa. 
Ao final do mês de maio, analisando a situação sanitária da cidade do Natal optamos 
por redefinir os temas de cada um dos planos de trabalho, adaptando as análises com 
os dados que dispúnhamos de relacionado ao projeto de pesquisa de uma dissertação 
de mestrado, cuja coleta foi acompanhada pelas estudantes do grupo. 
Portanto, enfatizamos que o grupo manteve-se ativo e cumpriu a proposta de iniciar os 
discentes em rotina de pesquisa científica, inclusive discutindo as constantes 
necessidades de adaptação e flexibilidade necessária para conduzir estudos que 
envolvem seres humanos. 
O desempenho dos grupos não diferiu no subteste de comunicação expressiva da 
Bayley III (Tabela 2). 
Esta pesquisa objetivou comparar o desempenho de pré-escolares nascidos prematuros 
e a termo no subteste de comunicação expressiva da escala de linguagem da Bayley 
III. 
Na aplicação da escala, ao comparar os dois grupos, não houve diferença estatística 
significativa entre os grupos (termo e pré-termo). Os dois grupos apresentaram 
resultados similares e ambas variáveis consideradas (pontuação bruta e escalonada) 
não apresentaram diferença estatística. Este achado corrobora ao que foi encontrado 
em dois estudos internacionais (CAPOBIANCO; CERNIGLIA, 2017; PÉREZ-PEREIRA 
et al., 2014) em que não foram encontradas diferenças estatísticas significantes no 
segundo ano de vida. No primeiro estudo, a comparação longitudinal do 
desenvolvimento da linguagem aos 16, 18, 20, 22 e 24 meses de crianças com e sem 
histórico de prematuridade nas tarefas de compreensão de palavras e produção de 
gestos, palavras e frases não foi significativa aos dois anos (CAPOBIANCO; 
CERNIGLIA, 2017). Outro estudo longitudinal comparou o desempenho entre os grupos 
aos 10, 22 e 30 meses em tarefas de compreensão e produção de palavras, frases e 
habilidades comunicativas e cognitivas, foi visto que não houve diferenças estatísticas 
(PÉREZ-PEREIRA et al., 2014). Em ambos estudos, foi visto uma recuperação natural 
das aquisições primárias durante o primeiro ano de vida. 
Apesar disso, este resultado diverge de estudos anteriores que apontaram dificuldades 
com vocabulário expressivo em crianças nascidas pré-termo em diferentes faixas 
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etárias (BRÓSCH-FOHRAHEIM et al., 2019; CALDAS et al., 2014; MEDEIROS et al., 
2013; MONTEIRO-LUPERI et al., 2016; SANCHEZ et al., 2019). Entretanto, uma revisão 
de meta-análise mostrou que as diferenças entre crianças nascidas a termo e pré-termo 
aumentaram após 3 anos de idade (VAN NOORT-VAN DER SPEK; FRANKEN; 
WEISGLAS-KUPERUS, 2012). 
Um estudo internacional comparou o desempenho de linguagem de crianças nascidas 
a termo e pré-termo utilizando a Bayley III, os resultados mostraram que alterações na 
linguagem expressiva e receptiva são mais prevalentes na população pré-termo 
(SANCHEZ et al., 2019). Assim, podemos levantar hipótese de que a escala de 
linguagem Bayley III não seja sensível para identificar alterações de linguagem nessa 
faixa etária para a população brasileira. 
É importante ressaltar que a versão comercializada da Bayley III não possui validação 
para a população e normas de referência para a cultura brasileira. Além disso, vale 
salientar que este instrumento foi construído e normatizado para língua inglesa, a partir 
disso, podemos inferir que as diferenças linguísticas e culturais das duas línguas podem 
ter influenciado no resultado (MEDEIROS et al., 2013). Este é um aspecto crucial 
quando falamos em avaliação de linguagem, tendo em vista as particularidades da 
língua brasileira. Portanto, o teste utilizado pode não ser sensível e específico para 
identificar alterações no desenvolvimento da linguagem de pré-escolares prematuros no 
segundo ano de vida. Uma análise comparativa entre a Bayley III e outro instrumento 
de avaliação poderia fornecer mais informações sobre esse aspecto. 
Este estudo apresenta como limitações a falta de outro instrumento que pudesse 
comparar os resultados encontrados no subteste da escala Bayley III, onde poderíamos 
verificar a sensibilidade do teste. Outro ponto, é o acompanhamento longitudinal dos 
sujeitos, sendo possível ter um controle maior das variáveis e uma interpretação dos 
dados mais rica. 
Por fim, o presente estudo contribui para pesquisas futuras, pois agrega conhecimento 
sobre o desenvolvimento da linguagem na população estudada e possibilita 
comparações com dados presentes já presentes na literatura. 
 
Conclusão 

 
Não houve diferença estatística entre os grupos ao comparar o desempenho de pré-
escolares nascidos prematuros e a termo no subteste de comunicação expressiva da 
escala de linguagem da Bayley III no segundo ano de vida. 
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Tabela 1. Caracterização dos grupos prematuros e nascidos a termo 
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Tabela 2. Comparação do desempenho (pontuação) dos grupos no subteste de 
comunicação expressiva da Bayley III. 
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TÍTULO: Intervenções de saúde mental na prevenção de bullying utilizadas no contexto 

escolar com adolescentes 

Resumo 

Objetivo: identificar as ações dos enfermeiros e suas intervenções na prevenção do 
bullying no contexto escolar com adolescentes. Método: Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura nas bases de dados Web of Science, Pubmed- Medline, LILACS, 
Scopus e Science Direct. Os descritores utilizados foram: “Teenagers’’. ‘’Bullying’’ e 
‘’Nursing’’ em diferentes cruzamentos com o operador booleano AND. Resultados: A 
amostra final foi composta por 8 estudos. Neles identificou-se que as principais ações 
de combate ao bullying são as educativas, com intuito de promover melhorias cognitivas, 
afetivas e sociais entre os adolescentes. Entre as atividades têm-se: reuniões, 
treinamentos, elaboração de programas e intervenções em grupo anti-bullying escolar. 
Conclusão: O estudo revela que as intervenções de enfermagem no combate ao bullying 
no contexto escolar, contribui na sua prevenção e estimula ao adolescente a conviver 
em um ambiente escolar livre de atos de violência. 
 
Palavras-chave: Adolescentes; Bullying; Enfermagem 

TITLE: NURSING ACTIONS IN THE FIGHT AGAINST BULLYING 

Abstract 

Objective: to identify nurses' actions and interventions in preventing bullying in the school 
context with adolescents. Method: This is an integrative literature review in the Web of 
Science, Pubmed-Medline, LILACS, Scopus and Science Direct databases. The 
descriptors used were: “Teenagers’ ’. ‘’ Bullying ’’ and ‘‘ Nursing ’’ at different 
intersections with the Boolean operator AND. Results: The final sample was composed 
of 8 studies. In them, it was identified that the main actions to combat bullying are 
educational, in order to promote cognitive, affective and social improvements among 
adolescents. Among the activities are: meetings, training, program design and 
interventions in school anti-bullying groups. Conclusion: The study reveals that nursing 
interventions to combat bullying in the school context, contribute to its prevention and 
encourage adolescents to live in a school environment free from acts of violence. 
 
Keywords: Teenagers; Bullying; Nursing. 

Introdução 

A violência é um fenômeno presente na maioria das cidades, esta é caracterizada por 
diversos fatores que assolam o cotidiano, entre eles destacam-se: a desigualdade 
social, a criminalidade, a inoperância do poder público, políticas públicas fragilizadas e 
insegurança nos diversos ambientes. Deste modo, os casos de violência têm atingido 
as pessoas de forma direta em seu dia-a-dia. Sobre este assunto, a violência chega 
também na escola. Destarte, este ambiente tem sido apontado como espaços de 
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transgressão de direitos, especialmente no período da adolescência. Essas situações 
têm incitado a realização de estudos para conhecimento da realidade quanto a este 
processo, pois sabe-se que é uma prática também frequente nos cenários 
internacionais. A qual culmina em diversas consequências aos envolvidos (GIODANI; 
SEFFNER; DELL’ AGLIO, 2017). Assim, ressalta-se entre os acontecimentos que 
caracterizam a violência escolar, o bullying, primeiramente por ser uma temática que 
suscita tensão dentro da comunidade científica e a qual está intimamente relacionada 
com a agressão e violência. Neste contexto, estudiosos relatam que a problemática é 
antiga e o primeiro autor que utilizou este termo foi Dan Olweos, um investigador 
norueguês, que liderou estudo pioneiro sobre agressões em ambiente escolar com 
adolescentes no início dos anos 80 e traçou alguns critérios para identificar tal fenômeno 
(ALVES; FERREIRA, 2019). Neste cenário, o bullying constitui um problema social e de 
saúde mental. Globalmente, cerca de 246 milhões de crianças sofrem com violência 
escolar e bullying (incluindo cyberbullying), e cerca de 32% de adolescentes em 144 
países já sofreram bullying por seus colegas. Nos EUA, cerca de 20,8% dos estudantes 
relataram ser alvo de bullying e 50% dos estudantes relataram ter medo de intimidação. 
Logo, a ocorrência do bullying tem sido associada a problemas físicos, psicológicos e 
de desempenho acadêmico (LI; CHEN; LI, 2020). Globalmente a Organização Mundial 
da Saúde tem coordenado pesquisas nos países para o monitoramento destes eventos, 
visando identificar mudanças e apoiar políticas públicas no seu enfrentamento (WHO, 
2017). Diante de tantas consequências, advindas desse problema de saúde, o Ministério 
da Saúde tem reforçado a importância de políticas e programas voltados para a saúde 
do adolescente, principalmente no ambiente escolar, como grande iniciativa temos o 
Programa Saúde Escolar (BRASIL, 2007). Outrossim, a atuação do enfermeiro no 
combate ao bullying, com intervenções educativas em saúde possibilitou a inserção da 
enfermagem no ambiente escolar, a fim de estabelecer articulações em rede para a 
prevenção da violência nas escolas. Por intermédio de atividades lúdicas. Por 
conseguinte, é importante que o enfermeiro trabalhe de forma criativa e lúdica, pois 
essas práticas expressam o comportamento humano individual e coletivo (BRANDÃO 
NETO, et.al, 2014). Vale ressaltar, a enfermagem, na participação dos sujeitos, ao 
promover reflexões críticas a respeito da realidade a qual estão inseridos, com 
engajamentos políticos visando transformações necessárias. Além disso, a enfermagem 
exerce o seu papel na minimização e prevenção da violência por meio da identificação 
do problema, sua notificação e ações interdisciplinares com o objetivo de buscar a saúde 
individual e coletiva dos jovens (GODOY; ALENCASTRO, 2016). Diante das 
considerações descritas, entende-se ser relevante identificar como a enfermagem atua 
com os adolescentes no combate ao bullying, a fim de detectar suas intervenções no 
contexto escolar. Espera-se contribuir, desta forma, com enfrentamento do bullying, 
promover uma melhor qualidade de saúde mental aos adolescentes e prevenir a 
violência. Portanto o estudo objetiva identificar quais ações são realizadas com os 
adolescentes a respeito do bullying. Como questão norteadora tem-se: Quais ações são 
identificadas na literatura no combate ao bullying na escola? 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura a respeito da participação do 
profissional enfermeiro nas ações de prevenção do bullying com adolescentes 
escolares. A revisão integrativa é um método que proporciona uma síntese dos dados 
apresentados e no estabelece conclusões sobre o tema investigado. Ademais, o 
procedimento de descrição de dados disponíveis na literatura, consiste em uma que se 
fundamenta na proposta de uma construção de revisão teórica baseada em evidências. 
Neste sentido, o levantamento dos estudos ocorreu entre os meses de fevereiro a julho 
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de 2020 e foi norteado pela seguinte questão: Qual a participação do profissional 
enfermeiro nas ações de prevenção do bullying no contexto escolar com adolescentes? 
Contemplando-se as seguintes etapas na elaboração da revisão: 1. Definição do 
objetivo; 2. Busca ou amostragem na literatura (estabelecimento de critérios de inclusão 
e exclusão de artigos); 3. Coleta de dados; 4. Análise crítica dos estudos incluídos; 5. 
Discussão dos resultados e 6. Apresentação da revisão. Para a seleção dos artigos, 
foram consultadas as bases de dados, Web of Science, Pubmed- Medline, LILACS 
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Scopus e Science 
Direct. Foi realizado o seguinte cruzamento na busca da literatura: Teenagers and 
Bullying and Nursing. Adotaram-se como critérios de exclusão: revisões, teses, 
dissertações, editoriais, livros, capítulos de livros e informações que não abordem a 
temática relevante para o alcance da pesquisa. Os critérios de inclusão: foram estudos 
que tratem da temática no sem limite temporal. Os artigos relevantes para a revisão 
foram pré-selecionados com base na leitura dos títulos e resumos. Posteriormente os 
artigos selecionados foram lidos na íntegra, o que resultou em uma amostra final de 8 
artigos. Logo, o total de artigos identificados nas buscas em base de dados foram 393, 
com 206 na SCIENCE DIRECT, 12 na LILACS, 7 na CINAHL, 0 na PUBMED CENTRAL 
e 168 na SCOPUS. O estudo não foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa, 
tendo em vista que não envolveu seres humanos, mas se respeitou todos os princípios 
éticos relacionados à preservação de autoria e indicação das referências consultadas. 
 
Resultados e Discussões 

 
A amostra desta revisão integrativa foi composta por 8 estudos que conforme os critérios 
de inclusão estabelecidos e direcionados ao objetivo proposto pelo estudo. Desses, um 
encontrava-se indexados na CINAHL, cinco na LILACS, um na Science Direct e um na 
Scopus. Em relação ao ano de publicação, verificou-se um predomínio de publicação 
dos artigos entre os anos de 2006 e 2019. As ações relacionadas à prevenção do 
fenômeno do bullying em sua maioria adotaram ações de promoção do conhecimento e 
uso de estratégias educacionais no ambiente escolar, entre elas temos: palestras sobre 
a temática, relatos de experiências, sessões de treinamentos dos funcionários na 
identificação da problemática e encontro trabalho em grupos, como por exemplo a 
metodologia do Círculo de Cultura. Quanto ao delineamento metodológico adotado 
pelos estudos analisados, verificou-se, uma diversidade de estudos, entre eles: estudo 
transversal (n =4); descritivo com abordagem qualitativa (n =1); estudo de investigação 
(n=2). Quanto ao local do estudo, cinco estudos foram desenvolvidos no Brasil (n = 5), 
um nos Estados Unidos (n = 1), um na Colômbia (n=1), um em Portugal (n=1). No que 
tange à profissão dos autores, fizeram parte dos estudos profissionais da saúde, houve 
predominância de enfermeiros. Com os estudos desta revisão verificou-se as 
intervenções e as ações da enfermagem no combate ao bullying, houve predominância 
de pesquisas objetivavam o desenvolvimento de habilidades para melhor embasar as 
decisões, o agir diante do bullying e melhora da qualidade de vida dos adolescentes. 
Para isso, a educação em saúde, foi recorrente, por meio de programas educacionais, 
ações anti-bullying e o acolhimento das vítimas. Ademais, destaca-se que o fenômeno 
do bullying tem sofrido grande influência com o advento da internet, somado a condição 
de que ela é cada vez mais utilizada pelos jovens. Assim essa ferramenta promove a 
criação de espaços virtuais para a praticar o bullying, onde os agressores assediassem 
e intimidam suas vítimas por meio de redes sociais. A literatura aponta em estudo que 
um dos tipos de bullying mais requente é o cyberbullying, prática frequente do bullying 
em ambientes virtuais (VAN OUYTSEL, et.al, 2015). Identificou-se nos estudos das 
revisões que uma das formas mais conhecidas e disseminadas no ambiente escolar é 
o bullying do tipo verbal, tanto para adolescentes femininos como masculinos, entre as 
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ações mais encontradas, tem-se: agressões verbais relacionadas a caçoar, apelidar e 
xingar. Além disso, reconhece que essas agressões causam estresse emocional e 
impactam mais do que as agressões físicas, resultando em alguns casos em maior 
probabilidade a casos de depressão e ideação suicida (DA SILVA, JORGE LUIZ, et.al, 
2017). Outrossim, a literatura aponta a importância de programas voltados para 
formação de professores e pais para identificação de vítimas e agressores, essas ações 
são fundamentais para evitar consequências de tal prática, além de trabalhar 
diretamente com orientação aos alunos em relação a gravidade do e punição de quem 
pratica o bullying. Ressalta-se que na maior parte dos adolescentes escolares, essas 
intimidações muitas vezes são vistas como ‘’brincadeiras’’ por parte dos agressores 
tanto no contexto da escola pública quanto na privada (AGUIAR, et.al, 2017). Nesse 
contexto, uma das metodologias encontradas, foi o Círculo de Cultura, que consiste em 
uma forma de socializar e trocar vivências. Os momentos são de diálogo e exposição 
de problematização, as quais são fundamentais para permitir aos adolescentes a 
identificação das várias manifestações de violência, que muitas vezes são tidas como 
simbólicas, mas na verdade inclui práticas de constrangimento e agressões (BRANDÃO 
NETO, et.al, 2014). Sobre este assunto, grande importância tem-se levantado a respeito 
das consequências que o fenômeno do bullying pode resultar, afetando a autoestima e 
a saúde mental dos adolescentes. Esse cenário traz preocupação especialmente 
quando os episódios são recorrentes, pois há adolescentes mais vulneráveis às 
agressões o que repercute em exclusão social no ambiente escolar. Os resultados de 
um estudo, mostram um alto percentual de envolvimento em situações de bullying como 
agressores 17,4% dos adolescentes participantes do estudo (DA SILVA, JORGE LUIZ, 
et.al, 2015). Assim, pode-se notar que além da utilização de programas anti-bullying no 
processo educativo dos, as intervenções, visando à compreensão e tolerância à 
diversidade são fundamentais. Vale ressaltar, que predominando os meninos, cujas 
mães têm menor escolaridade e serem negras ou pardas sofrem mais violência. Já no 
que se refere às aparências do corpo entre meninos e meninas o bullying é semelhante 
(OLIVEIRA, et.al, 2015). Nessa perspectiva, este estudo permite contribuir com as 
ações da enfermagem no combate do bullying, prestadas às vítimas e agressores, e 
vislumbrar novas maneiras para uma prática profissional da enfermagem de excelência, 
com base em decisão e empoderamento, conforme metas discutidas pela enfermagem 
brasileira na campanha Nursing Now deste ano (NURSING NOW,2020). 
 
Conclusão 

 
A revisão permitiu identificar a importância das estratégias e dos cuidados dos 
enfermeiros e profissionais de saúde no fomento da autogestão no cuidado ainda 
complexo da violência escolar relacionada ao bullying. Ressalta-se que na equipe de 
saúde, os enfermeiros são os profissionais que estão mais partícipes nas ações. 
Outrossim, foi notado que apesar da grande importância das ações, essas práticas de 
prevenção e intervenções ainda é um processo incipiente a nível mundial, visto que, a 
política pública de combate ao bullying é um atenuante ao seu enfrentamento na escola. 
No entanto, na prática há ausência muitas vezes de um plano institucional de combate 
à violência. 
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TÍTULO: Perfil do consumo de alimentos de trabalhadores da indústria do RN 

cadastradas no PAT 

Resumo 

 
O Programa de Alimentação do Trabalhador foi criado com objetivo de melhorar a 
qualidade de vida dos trabalhadores por meio da oferta de uma alimentação saudável e 
equilibrada no ambiente de trabalho. Contudo estudos que visam avaliar o programa 
têm demonstrado inadequações na alimentação ofertada, o que pode vir a ocasionar o 
surgimento e/ou agravamento de sobrepeso e obesidade. Diante disso, o presente 
trabalho tem como principal objetivo avaliar o consumo alimentar de trabalhadores 
vinculados a empresas cadastradas no PAT. Para tanto, foi realizado um estudo 
observacional, transversal, de natureza quantitativa, com coleta prospectiva de dados e 
com base numa amostra aleatória probabilística do grupo de trabalhadores e de 
subsetores da indústria de transformação de grande porte do RN. Foram obtidos dados 
biodemográficos e socioeconômicos, além das informações referentes ao consumo 
alimentar de um dia da semana, por meio de recordatório de 24h. Todas as informações 
foram tabuladas e os dados do consumo alimentar convertidos de medidas caseiras a 
quantidades em gramas e mililitros para análise do valor nutricional das refeições, 
usando-se como referência a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). 
De acordo com os resultados obtidos, faz-se necessária a implementação de estratégias 
voltadas para um planejamento e implementação de cardápios adequados ao perfil 
epidemiológico da clientela, buscando a promoção e proteção à saúde da população. 
 
 
Palavras-chave: PAT; consumo alimentar; trabalhadores; indústrias; EAN 

TITLE: Food consumption profile of RN industry workers registered in the WFP 

Abstract 

The Workers' Food Program was created with the objective of improving the quality of 
life of workers by offering a healthy and balanced diet in the work environment. However, 
studies that aim to evaluate the program have shown inadequacies in the offered food, 
which may cause the appearance and / or aggravation of overweight and obesity. 
Therefore, the present work has as main objective to evaluate the food consumption of 
workers linked to companies registered in PAT. To this end, an observational, cross-
sectional, quantitative study was conducted, with prospective data collection and based 
on a probabilistic random sample from the group of workers and sub-sectors of the large 
manufacturing industry in RN. Biodemographic and socioeconomic data were obtained, 
in addition to information regarding food consumption on a day of the week, through a 
24-hour recall. All information was tabulated and data on food consumption converted 
from homemade measures to quantities in grams and milliliters to analyze the nutritional 
value of meals, using the Brazilian Food Composition Table (TACO) as a reference. 
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According to the results obtained, it is necessary to implement strategies aimed at 
planning and implementing menus appropriate to the epidemiological profile of the 
clientele, seeking to promote and protect the health of the population. 
 
Keywords: WFP; food consumption; workers; industries; FNE 

Introdução 

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foi instituído com fins de promover 
uma melhoria na qualidade de vida de trabalhadores por meio da oferta de uma 
alimentação saudável e equilibrada no ambiente de trabalho (BRASIL, 2016). 
Atualmente, a Portaria Interministerial n°66 é o documento oficial que institui os 
parâmetros nutricionais para a alimentação do trabalhador (BRASIL, 2006). 
Dada a sua relevância econômica e social, o PAT tem sido objeto de estudo sob diversas 
perspectivas. Os estudos realizados, entretanto, têm evidenciado inadequações nos 
aspectos dietéticos das refeições ofertadas por empresas cadastradas no programa 
(GERALDO; BANDONI; JAIME, 2008), bem como apontado para o risco nutricional 
dessa população, com maiores índices de sobrepeso e obesidade quando comparados 
a trabalhadores de empresas não participantes do PAT (BEZERRA, 2017). 
É importante ressaltar, porém, que estudos voltados para a caracterização do consumo 
alimentar de diferentes grupos populacionais no Brasil, inclusive trabalhadores, têm 
evidenciado modificações quanto ao aumento do consumo de alimentos 
ultraprocessados em detrimento de alimentos in natura (LOUZADA et al., 2015) Uma 
característica marcante dessas modificações é a substituição de alimentos como grãos, 
cereais, vegetais e tubérculos por produtos alimentícios com alto valor agregado de 
gorduras trans, colesterol, açúcares, sódio e com baixa oferta de vitaminas e minerais 
essenciais (BRASIL, 2014). Isso implica em que as práticas e hábitos alimentares atuais 
estejam contribuindo para o aumento da prevalência de Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis como diabetes, hipertensão e obesidade, uma vez que a etiologia 
dessas doenças tem na alimentação um fator determinante. 
Por isso, é primordial conhecer e analisar o consumo alimentar dos diferentes grupos 
populacionais, com destaque nesse estudo para os trabalhadores, no intuito de 
identificar possíveis inadequações na ingestão de macro e micronutrientes 
(STRASBURG; REDIN, 2014). Portanto, diante desse cenário e da relação que existe 
entre a alimentação e as condições de saúde das pessoas, o desenvolvimento de 
estudos que se proponham a caracterizar o consumo alimentar assumem particular 
relevância, uma vez que seus resultados podem favorecer a proposição de estratégias 
que incentivem práticas alimentares saudáveis e estas terem repercussão positivas na 
saúde da população. 
Assim, ressalta-se a importância do desenvolvimento deste plano de trabalho sob dois 
aspectos: O primeiro sob a relevância de avaliar o consumo alimentar de trabalhadores 
vinculados ao PAT no RN para conhecer hábitos alimentares desta parcela da 
população; e ainda, sob a perspectiva de incentivar o envolvimento de alunos 
graduandos em atividades formadoras, viabilizando a proposta de ensino que prima pela 
formação integral do aluno, tendo, ambos os aspectos mencionados sido trabalhados 
no desenvolvimento desse estudo. 
 
Metodologia 

 
Foi realizado um estudo observacional, transversal, de natureza quantitativa, com coleta 
prospectiva de dados e com base numa amostra aleatória probabilística do grupo de 
trabalhadores e de subsetores da indústria de transformação de grande porte do RN. A 
população do estudo foi composta por um conjunto de trabalhadores de indústrias 
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cadastradas no PAT, adotando-se o critério de multiestágios. No primeiro estágio, foram 
definidas as indústrias, deforma aleatória, a partir da lista de indústrias de grande porte 
do setor de Transformação obtida junto à Federação da Indústria do RN (FIERN). No 
segundo estágio, foram definidos, também de forma aleatória, os trabalhadores, em 
número de 40 por indústria. 
Para sorteio dos trabalhadores que compuseram a amostra, foi obtida uma lista de todos 
os trabalhadores da empresa e realizado sorteio daqueles que participaram do estudo. 
Fizeram parte da pesquisa aqueles que após leitura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) do estudo, declararam sua aceitação por meio da assinatura do 
Termo. 
Após treinamento para realizar a coleta de dados de consumo alimentar, com o intuito 
de estabelecer uma padronização e uniformidade nos procedimentos de obtenção, 
registro e análise dos dados, minimizando possíveis erros,, foi utilizado um questionário 
semiestruturado para a obtenção de informações sobre o consumo alimentar dos 
entrevistados pelo método de Recordatório de 24h (R24h), além dos dados 
biodemográficos e socioeconômicos. 
Os trabalhadores foram inicialmente abordados para apresentação e assinatura do 
TCLE. Em seguida foram entrevistados com apoio de questionário estruturado segundo 
o modelo do Recordatório de 24h. Foram descritas todas preparações e alimentos 
consumidos, segundo o referido pelo trabalhador, no dia anterior, organizados por etapa 
de refeição e descrito em medidas caseiras, conforme descrito pelo entrevistado. 
Posteriormente, foi feita a digitação do consumo alimentar dos trabalhadores em 
planilhas individuais do programa Microsoft Excel 2010, descrevendo-se tudo o que foi 
referido em medidas caseiras, as quais foram quantificadas em unidades de medida 
(grama, unidade, mililitro), com apoio de referências bibliográficas específicas para esta 
finalidade. 
Após a quantificação do consumo alimentar, foram montadas planilhas individuais para 
cada trabalhador, com as informações do seu recordatório, em dois planos: o primeiro 
contendo as informações de composição centesimal, onde foi utilizada a Tabela 
Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) como referência, seguida das demais 
tabelas de informação nutricional disponíveis; e o segundo com as informações em 
grama/mL dos alimentos consumidos, para fins de análise e determinação das 
quantidades totais consumidas de energia, carboidrato, proteína, gordura total e gordura 
saturada, sódio, potássio, e fibra. 
Por fim, foi possível caracterizar o consumo alimentar em perfil calórico, porcentagem 
de macronutrientes (proteínas, lipídeos e carboidratos) e possível adequação, 
deficiência ou risco de toxicidade de micronutrientes, conforme as diretrizes e 
recomendações específicas destes nutrientes (BRASIL, 2006; INSTITUTE OF 
MEDICINE, 2011; PADOVANI et al., 2006). Os componentes do consumo alimentar 
foram apresentados de forma descritiva, utilizando-se medidas de tendência central 
(média) e de dispersão (desvio padrão). Os resultados finais foram confrontados e 
discutidos com dados da literatura relacionados ao tema do estudo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Participaram do estudo um total de 135 trabalhadores de 3 indústrias de transformação 
de grande porte do estado do Rio Grande do Norte vinculadas ao Programa de 
Alimentação do Trabalhador. Ao observar as características socioeconômicas e 
biodemográficas dos trabalhadores, verificou-se a média de idade de 39 anos (dp 
10,74), 35% são mulheres e 65% são homens, 58% do total analisado tem entre 1 e 2 
filhos (dp 1,07), 60% cursaram até o ensino médio (dp 0,82) e possuíam média de renda 
de 1,9 salários mínimos (dp 3,66). 
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Com relação as médias dos valores relacionados ao consumo alimentar, a ingestão 
calórica no almoço dos trabalhadores foi de 768kcal (dp 438,4). Se tratando da ingestão 
proteica, a média foi de 48g (dp 23,09). Já o consumo de lipídeos e carboidratos, foram 
22g (dp 16,94) e 94g (dp 63,5), respectivamente. A média da quantidade de sódio 
ingerida no almoço, foi 2.006 mg (dp 1.321,3), de fibras 16g (dp 9,29) e a média da 
ingestão de gordura saturada, foi 6g (dp 4,38), conforme o quadro 1 (Anexo 1). 
Com esses resultados, foi possível observar que, com relação a média do consumo do 
almoço, 25% foi referente ao consumo de proteínas, 26% foi de lipídeos e 49% se 
tratava da ingestão de carboidratos, mostrando que de acordo com o preconizado na 
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 66, DE 25 DE AGOSTO DE 2006, se observa um 
consumo acima do recomendado para proteínas e lipídeos, contudo a ingestão de 
carboidratos mostra-se abaixo do recomendado. 
Com relação a quantidade de sódio, a média do consumo dos trabalhadores foi de 
2.007mg no almoço, sendo mais que o dobro do limite recomendado pela Portaria 
(BRASIL, 2006), que é de 40% das necessidades diárias (cerca de 960 mg). Além disso, 
com base nas recomendações do INSTITUTE OF MEDICINE (Dietary Reference 
Intakes), a recomendação diária de sódio para homens e mulheres adultos é de 
1500mg, sendo 2300 o limite para toxicidade (UL), demonstrando que a média de 
consumo de sódio dos trabalhadores apenas no almoço se encontra acima do 
recomendado total diário, de acordo com essa referência. Se tratando do consumo de 
fibras, a média do consumo (16,06g) ficou acima do recomendado (entre 7g e 10g), 
embora não se possa considerar esse resultado ruim, dado o papel protetor das fibras 
no trato intestinal. Já a gordura saturada, ficou com a média de consumo de 5,59g, o 
que corresponde a 6,55% de contribuição do total de calorias consumidas no dia, 
estando de acordo com a recomendação, <10% do total. Com base nas informações 
apresentadas, podemos considerar esta refeição, de maneira geral, como: 
normocalórica, hiperproteica, hiperlipidica, hipoglicídica e hipersódica. 
Esse alto consumo de sódio no horário do almoço é muito preocupante, tendo em vista 
que o consumo excessivo de sódio está associado ao aumento progressivo da pressão 
arterial, e consequentemente aumento no risco de doenças cardiovasculares, que são 
as principais causas de morte no Brasil e no mundo (STRAZZULLO et al., 2009; 
SCHMIDT et al., 2011). Além disso, essa ingestão elevada de sódio também se associa 
com acidente vascular cerebral, hipertrofia ventricular esquerda e doenças renais (HE; 
MACGREGOR, 2009). 
Tendo em vista que, boa parte do sódio ingerido pela população é proveniente de 
alimentos ultraprocessados, consumidos na alimentação ao longo do dia, faz-se 
necessária a compreensão de que esse alimentos são formulações industriais prontas 
para consumo e feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de 
alimentos (óleos, gorduras, açúcar, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos 
(gorduras hidrogenadas, amido modificado) ou sintetizadas em laboratório com base em 
matérias orgânicas (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e outros aditivos 
usados para alterar propriedades sensoriais) (BRASIL, 2014; MONTEIRO, 2009; 
MOODIE et al., 2013). Estudos sobre aquisição domiciliar de alimentos utilizando dados 
de pesquisas de orçamentos familiares, realizadas no Brasil, Canadá e Chile, mostram 
que, em média, alimentos ultraprocessados possuem maior densidade energética, 
maior teor de açúcar livre e menor teor de fibra que alimentos in natura ou minimamente 
processados, mesmo quando se considera a combinação desses alimentos com 
ingredientes culinários como sal, açúcar e gorduras (CROVETTO et al., 2014; 
MOUBARAC et al., 2013). 
Com base nessas informações, é necessário atuar no Brasil e no mundo, de maneira 
simultânea no resgate e no incremento do consumo de alimentos básicos, in natura e 
minimamente processados (MONTEIRO et al., 2011). É preciso que as empresas 
vinculadas ao PAT realizem atividades de educação nutricional com os trabalhadores e 
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ressalta-se a importância da elaboração de cardápios qualitativamente e 
quantitativamente adequados, para que os colaboradores, após presenciarem ações 
relacionadas a EAN, consigam no seu cotidiano optar por alimentos que os proporcione 
um melhor bem-estar físico e mental. 
 
Conclusão 

 
Levando em consideração os resultados mencionados, concluiu-se que, o papel do 
profissional de nutrição é extremamente importante, para que o consumo de alimentos 
in natura seja priorizado pelos trabalhadores, sendo necessária a implementação 
cardápios adequados para que haja mais opções alimentares que promovam a saúde 
dos indivíduos em questão, bem como, estratégias voltadas para educação alimentar, 
levando assim a uma maior consciência e autonomia nas escolhas alimentares por parte 
atores sociais envolvidos. 
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Quadro 1. Perfil calórico e nutricional dos trabalhadores (almoço) 
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TÍTULO: Tecnologia educativa sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem: uma 

análise de sua eficácia 

Resumo 

 
Introdução: O ensino de enfermagem deve estimular o pensamento crítico-reflexivo no 
discente desde o início da graduação. Objetivo: mensurar o raciocínio diagnóstico dos 
discentes de graduação de enfermagem antes e após o uso de uma tecnologia 
educativa. Metodologia: Trata-se de um estudo experimental, quantitativo, randomizado, 
com aplicação de uma tecnologia envolvendo a simulação clínica e o mapa conceitual, 
com 35 discentes do curso de Enfermagem de uma Universidade Federal do Nordeste 
do Brasil. Resultados: O grupo controle não apresentou diferença na média do pré e 
pós-teste. O grupo experimental, após aplicação da referida tecnologia, apresentou uma 
média maior no pós-teste. Conclusão: A tecnologia educativa contribuiu na melhoria do 
processo de aprendizagem do raciocínio diagnóstico do discente. Assim, espera-se que 
novas tecnologias sejam desenvolvidas e testadas em outras realidades. 
 
 
Palavras-chave: Educação em Enfermagem; Diagnósticos de Enfermagem; Simulação 

TITLE: EDUCATIONAL TECHNOLOGY ABOUT DIAGNOSTIC REASONING IN 

NURSING: AN ANALYSIS OF ITS EFFECTIVENESS 

Abstract 

 
Introduction: Nursing education should stimulate critical-reflective thinking in students 
since the beginning of graduation. Objective: to measure the diagnostic reasoning of 
undergraduate nursing students before and after the use of an educational technology. 
Methodology: This is an experimental, quantitative, randomized study, with the 
application of a technology involving clinical simulation and conceptual map, with 35 
students of the nursing course at Federal University of Northeast-Brazil. Results: The 
control group showed no difference in the mean of the pre and post-test. The 
experimental group, after applying this technology, had a higher average in the post-test. 
Conclusion: The educational technology contributed to the improvement of the learning 
process of the student's diagnostic reasoning. Thus, it is expected that new technologies 
will be developed and tested in other realities. 
 
 
Keywords: Nursing Education; Nursing Diagnoses; Simulation. 

Introdução 

O ensino da enfermagem é dinâmico e objetiva formar profissionais capazes de prestar 
assistência adequada, desenvolver pensamento crítico-reflexivo, que possam atuar 
como educadores, gestores e pesquisadores (BEZERRIL et al., 2018). 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Enfermagem 
propõem uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, pautada nos 
princípios éticos e no atendimento das necessidades sociais de saúde, com ênfase no 
Sistema Único de Saúde (SUS), no trabalho em equipe, na qualidade e na humanização 
do atendimento (BRASIL, 2001). 
A atuação do futuro profissional enfermeiro deve ser organizada segundo a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que delimita os matérias e 
pessoal, possibilitando a operacionalização do Processo de Enfermagem (PE). O PE é 
dividido em cinco fases, a saber: I – Coleta de dados (histórico de enfermagem); II – 
Diagnóstico de Enfermagem; III – Planejamento de Enfermagem; IV – Implementação; 
e, V – Avaliação de Enfermagem. A elaboração do Diagnóstico de Enfermagem (DE) e 
o Planejamento de Enfermagem são atribuições exclusivas do profissional enfermeiro 
(COFEN, 2009). 
Na identificação dos DE, o estudante e o profissional enfermeiro precisam dispor de 
habilidades especificas, tais como o pensamento crítico e o raciocínio diagnóstico. Além 
de dispor, também, do conhecimento técnico cientifico, propriedade acerca do caso 
clinico, capacidade de análise e raciocínio lógico (RODRIGUES, 2017). 
Apesar da importância da implementação do PE, a utilização dessa metodologia se 
configura ainda como um desafio para muitos profissionais enfermeiros. Essa realidade 
se evidencia na inabilidade com as taxonomias e o raciocínio clinico, indispensáveis 
para a elaboração dos DE (RODRIGUES et al., 2020). 
A carência dessa prática se manifesta ainda na formação do enfermeiro, pelo 
distanciamento entre a teoria e prática, que ocorre em muitas instituições de ensino e 
que prejudicam a compreensão da necessidade e importância da implementação do PE, 
em especial a fase de elaboração dos DE (RODRIGUES et al., 2020). 
A prática do DE durante a formação do enfermeiro permite a inclusão dos estudantes 
no processo de cuidado, aprimorar o conhecimento, experenciar a realidade do 
raciocínio diagnóstico, além de beneficiar o saber da Enfermagem (LIRA, 2009). 
Para possibilitar o desenvolvimento do pensamento crítico, as formas de ensino devem 
ser inovadoras, objetivando proporcionar ambientes críticos e o aluno como sujeito ativo 
do seu processo de aprendizagem (TINÔCO, 2019). O uso das Metodologias Ativas de 
Ensino (MAEs) favorecem a habilidade cognitiva e facilita o aprendizado crítico e 
reflexivo. 
Dentre as MAEs, destaca-se a Simulação Realística (SR), que permite avaliar e 
mensurar a capacidade do aluno acerca de determino assunto (CARNEIRO, 2019). 
Consiste na elaboração de um caso-problema da prática profissional, sendo realizado 
nos laboratórios com uso de manequins de média e alta fidelidade. O uso da SR permite 
maior fixação dos assuntos, relaciona a teoria à prática, facilitando assim o aprendizado 
(COSTA et al., 2017). Salienta-se também o uso de mapas conceituais, como importante 
estratégia ativa de aprendizagem 
Dessa maneira, a pesquisa teve como objetivo mensurar o raciocínio diagnóstico dos 
discentes de graduação de enfermagem antes e após o uso de uma tecnologia 
educativa. 
Esta pesquisa faz parte do projeto “Tecnologia Educacional para o ensino do raciocínio 
diagnóstico em enfermagem”, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Edital Universal (n. 421647/2018-3). 
 
Metodologia 

 
Trata-se de um estudo experimental, quantitativo, randomizado, com aplicação da 
tecnologia educativa envolvendo a simulação clínica e o mapa conceitual, com discentes 
do Departamento de Enfermagem de uma Universidade Federal do Nordeste do Brasil. 
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A população do estudo foi formada por estudantes do curso de graduação em 
Enfermagem da referida universidade. Sendo a amostra formada por 35 alunos, dividido 
de forma aleatório, por meio da ferramenta AleatorioEntre do Microsoft Excel 2.0, em 
dois grupos sendo o grupo controle, com 18 alunos; e grupo intervenção, com 17 
discentes. Os critérios de elegibilidade: ser discente de graduação em enfermagem, 
estar matriculado no 4º período do curso de graduação em enfermagem na referida 
Universidade. O critério de exclusão corresponde aos alunos que não participaram de 
todas as fases da pesquisa. 
Uma vez constituídos os grupos, os discentes do grupo controle foram submetidos ao 
método tradicional de ensino com o uso de estudos de casos clínicos e os discentes do 
grupo experimental receberam a intervenção educativa envolvendo a simulação clínica 
realística e os mapas conceituais. 
A simulação clínica envolveu cenários simulados, desenvolvidos no laboratório de 
habilidades clínicas da UFRN, pois é equipado com manequins de alta e média 
fidelidade, equipamentos e materiais para o ensino e a pesquisa em Enfermagem. 
Permitindo, assim, organizar o espaço no modelo de um ambiente hospitalar, onde os 
participantes atuaram como enfermeiro(a). 
O experimento ocorreu durante a disciplina de Semiologia e Semiotécnica, no mês 
setembro de 2019. Os casos clínicos aplicados na simulação passaram por validação 
de conteúdo com 45 especialistas, sendo estes alunos da graduação de Enfermagem, 
mestrandos e doutorandos. A validação ocorreu por meio de formulário na plataforma 
do Google Forms. 
Assim, a pesquisa foi desenvolvida em três fases: 1-Fase do pré-teste; 2-Aplicação da 
simulação clínica e Debriefing; e 3-Fase do pós-teste. Na primeira fase, foi aplicado o 
pré-teste, que correspondia a questões sociodemográficas, atividades curriculares e 
extracurriculares desenvolvidas na universidade, como por exemplo fazer parte de um 
grupo de pesquisa, possuir formação anterior na área da saúde e um caso clinico para 
elaboração de três Diagnósticos de Enfermagem (DE) prioritários. Nesta fase, também, 
foi realizado uma apresentação inicial da simulação clínica. 
A segunda fase, aplicação da simulação clínica, foi desenvolvida nos três cenários 
simulados, com os discentes envolvidos. Após a simulação, foi aplicado o debriefing, 
para a discussão dos cenários, reflexão e avaliação do desempenho e da estratégia de 
ensino. Durante o debriefing, foi realizado a construção dos mapas conceituais, a partir 
das discussões em prol de organizar o pensamento clinico e o processo de raciocínio 
diagnóstico. 
A última fase, aplicação do pós-teste, consistiu na aplicação de um caso clinico para 
elaboração dos DE. Essa etapa permite mensurar a variável dependente do 
experimento, a aprendizagem, por meio das diferenças entre o pré e o pós-teste, sendo 
aplicado tanto no grupo experimental, como no controle. 
Ao final do experimento, o grupo controle também teve a oportunidade de participar da 
simulação clínica no laboratório de habilidades, a fim de promover o conhecimento e o 
desenvolvimento do raciocínio clinico e crítico dos demais alunos. 
Os dados coletados foram organizados em planilhas do software Microsoft Excel. Sendo 
uma planilha para o pré-teste e pós-teste para cada grupo. A análise dos dados 
coletados ocorreu por meio de estatísticas descritivas e inferencial. Sendo utilizados os 
testes de hipótese: Teste T Student e Fisher, com a finalidade de comparar as amostras 
e avaliar as diferenças entre as médias nos grupos antes e após a intervenção. Em 
todos os testes inferenciais, foi adotado o nível de significância de 5% (p≤0,05). 
A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, respeitando os preceitos da resolução n° 466 de 12 de dezembro 
de 2012, que considera as questões éticas como inerentes para o desenvolvimento 
científico e tecnológico com seres humanos, sendo aprovada sob número 3.084.032 
(BRASIL, 2012). 
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Resultados e Discussões 

 
  
Os participantes da pesquisa em sua maioria foram do sexo feminino (85,7%). A idade 
mínima dos alunos foi 19 anos e máxima 30 anos, com média para o grupo experimental 
de 21,05 e de 22,22 anos para o grupo controle. A maioria dos estudantes não tinha 
companheiro (85,7%) e a procedência foi a capital (54,30%), conforme apresentado na 
Tabela 1 do Anexo A. 
O Anexo B (Tabela 2) apresenta a caracterização acadêmica dos participantes da 
pesquisa. Dos alunos do grupo experimental não houve nenhuma reprovação de 
disciplinas da grade curricular, bem como nenhum tem formação técnica ou já trabalhou 
na área da saúde. Relacionado a grupos de pesquisa sobre os DE, a maioria (94,1%) 
não participa ou participou. Já para pesquisas relacionadas aos DE, 100% dos alunos 
do grupo experimental responderem não ter participado. Para as variáveis de simulação 
clinica sobre DE e atividades sobre Mapa Conceitual (MP), 64,7% e 17,6% não haviam 
participados. 
O uso da SR para o ensino no curso de Enfermagem é uma proposta inovadora, 
favorece a criação do pensamento crítico e permite aproximação do aluno a realidade 
prática (BARRETO et al., 2014). Um estudo coorte realizado com 185 alunos do curso 
de Enfermagem avaliou os efeitos da prática simulada. A pesquisa revelou que os 
alunos identificaram que essa metodologia de ensino foi favorável e possibilitou melhor 
aprendizagem dos conteúdos e aproximação da teoria com a prática (ROH, SUK-KIM, 
HEE-KIM; 2013). 
Outros estudos também demonstram o impacto positivo do uso da simulação realística 
para o ensino, bem como a satisfação por parte dos alunos com a tecnologia, em 
detrimento ao ensino tradicional (ROHRS et al., 2017; ARAUJO, DUARTE, MAGRO, 
2018). 
A pesquisa identificou que o grupo experimental, após aplicação da tecnologia 
educativa, obteve melhores índice de acertos entre o formulário pré e pós testes (Tabela 
3 – Anexo C). 
Para cada fator que compõem o DE foi estipulado uma nota para facilitar a análise. 
Dessa forma, foram avaliados: a construção dos rótulos dos DE, conectores, fatores 
relacionados e cada características definidoras elencada pelos participantes. Os valores 
não diferiram entre os diagnósticos estudados. 
Comparando as respostas do pré e pós-teste do grupo controle é possível identificar um 
declínio na média de acerto, sendo mais evidente no segundo diagnóstico. Esse fator 
pode estar relacionado a metodologia de aula tradicional, bem como ao nível de 
dificuldade dos casos clínicos do pós-teste (Tabela 4 – Anexo D). 
Considerando o aumento na média de acertos pelos alunos do grupo experimental, 
especialmente no segundo DE, também é possível fazer essa relação ao nível de 
complexidade dos casos. Evidencia-se que esse DE, no pós-teste, foi o que obteve 
maior declínio nas médias para o grupo controle, podendo aqui reforçar o impacto da 
referida tecnologia para os estudantes e os benefícios da sua aplicação (Tabela 3 – 
Anexo C). 
Comparando as respostas do pré e pós testes do grupo experimental, o terceiro DE teve 
média de acertos significativa. No grupo controle também houve um aumento na média, 
porém discreta, sendo maior no grupo caso. Essa evolução razoável pode estar 
relacionada ao nível de cansaço dos alunos, 
Um estudo analítico, realizado em Fortaleza, com 55 alunos do curso de Enfermagem, 
identificou que o nível da simulação deve ser ajustado e adequado ao período do curso 
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ao qual os alunos estão, podendo ter prejuízos quando aplicado simulações de casos 
muito complexos para alunos dos períodos iniciais (ALVES et al., 2019). 
Assim, percebe-se o efeito positivo da tecnologia na construção e fortalecimento do 
raciocínio diagnóstico do estudante de enfermagem, usando a simulação clínica 
realística e o mapa conceitual. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa evidenciou a aplicabilidade de uma tecnologia educativa, envolvendo a 
simulação clínica e o mapa conceitual no processo de aprendizagem do raciocínio 
diagnóstico de enfermagem. Houve melhora na média de acertos do pós-teste dos 
alunos do grupo experimental em comparação aos do grupo controle. 
O uso da simulação clínica e do mapa conceitual proporcionaram maior interação entre 
os alunos, estimularam o pensamento crítico e o raciocínio diagnóstico, bem como 
estimularam o pensamento lógico, aproximando a realidade teórica do ambiente prático, 
facilitando a compreensão e o aprendizado dos estudantes. A discreta, porém, 
relevante, evolução na média de acertos evidencia os benefícios do uso da referida 
tecnologia educativa. 
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TÍTULO: Identificação de tripanossomatídeos em triatomíneos no estado do Rio Grande 

do Norte 

Resumo 

Os genes de rDNA são bons marcadores filogenéticos, sendo as sequências da 
subunidade SSU em tripanossomatídeos as mais utilizadas. Neste trabalho, a presença 
do gene 18S rRNA foi avaliada em amostras de conteúdo intestinal de triatomíneos com 
infecção por Trypanosoma cruzi previamente conhecida e capturados em diversas 
mesorregiões do Rio Grande do Norte (RN). A PCR do gene 18S rRNA tipo nested que 
amplificou um fragmento de ~ 780 pares de bases e em seguida os amplicons foram 
para o sequenciamento tipo sanger. Os resultados revelam que a PCR foi positiva em 
18/47 amostras, e o sequenciamento foi realizado em duas das amostras de Triatoma 
brasiliensis (CA 100-102Tb e ACA 23Tb) e o controle positivo (RN02). A amostra CA 
100-102Tb obteve como parâmetros relativos à sequência forward e reverse, 
respectivamente, identidade (91,57% e 97,43%), Max/Total Score (857/857 e 
1007/1007), Query Coverage (99% e 98%), e E value (0.0) para ambos, para T. cruzi 
DTU I. O controle positivo RN02 obteve para as sequências forward e reverse, 
respectivamente, identidade (99,32% e 99,83%), Max/Total Score (1072/1072 e 
1081/1081), e E value (0.0) e Query Coverage (99%) para ambos, para o T.cruzi DTU 
III. Esses resultados revelam um processo bem-sucedido, com ótima qualidade do 
alinhamento, corroborando a presença do T. cruzi na área de estudo por meio de uma 
técnica de identificação mais sensível e precisa. Assim, a técnica vai auxiliar na 
compreensão da epidemiologia da doença de Chagas no RN. 
 
Palavras-chave: Triatoma brasiliensis.Trypanosoma cruzi.Discrete Typing Units. 

TITLE: Trypanosomatids identification in triatomines at the state of Rio Grande do Norte 

Abstract 

 
The rDNA genes are good phylogenetic markers, with the SSU subunit sequences in 
trypanosomatids being the most used. In this work, the presence of the 18S rRNA gene 
was evaluated in samples of intestinal contents of triatomines with infection by 
Trypanosoma cruzi previously known and captured in several mesoregions of Rio 
Grande do Norte (RN). The PCR of the nested 18S rRNA gene that amplified a ~ 780 
base pair fragment and then amplicons went to sanger-like sequencing. The results 
reveal that the PCR was positive in 18/47 samples, and the sequencing was performed 
in two of the samples of Triatoma brasiliensis (CA 100-102Tb and ACA 23Tb) and the 
positive control (RN02). The CA 100-102Tb sample obtained as parameters related to 
the forward and reverse sequence, respectively, identity (91.57% and 97.43%), Max / 
Total Score (857/857 and 1007/1007), Query Coverage (99% and 98%), and E value 
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(0.0) for both, for T. cruzi DTU I. The positive control RN02 obtained for the forward and 
reverse sequences, respectively, identity (99.32% and 99.83%), Max / Total Score 
(1072/1072 and 1081/1081), and E value (0.0) and Query Coverage (99%) for both, for 
the T. cruzi DTU III. These results reveal a successful process, with excellent alignment 
quality, corroborating the presence of T. cruzi in the study area through a more sensitive 
and accurate identification technique. Thus, the technique will assist in understanding 
the epidemiology of Chagas' disease in RN state. 
 
 
Keywords: Triatoma brasiliensis.Trypanosoma cruzi.Discrete Typing Units. 

Introdução 

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana é uma antropozoonose causada 
pelo protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi (CHAGAS, 1909). Essa doença é 
endêmica em 21 países da América Latina, onde há cerca de 5,8 milhões de indivíduos 
infectados e mais de 70 milhões em áreas de risco de adquirir a infecção (WHO, 2015). 
O Brasil apresenta o segundo maior número de infectados, correspondendo a 1.156.821 
(DIAS et al., 2016). De acordo com Dias et al. (2016), a transmissão vetorial foi 
responsável por 6,4% dos novos casos de infecção pelo T. cruzi registrados no período 
de 2000 a 2013. Os vetores deste parasito são os triatomíneos, insetos hematófagos 
pertencentes à ordem Hemiptera, família Reduviidae e subfamília Triatominae, 
composta por espécies potencialmente transmissoras do T. cruzi (LENT & 
WYGODZINSKY, 1979; GALVÃO et al., 2003). Atualmente, 154 espécies de 
triatomíneos foram descritas (OLIVEIRA et al., 2018; DORN et al., 2018; LIMA-
CORDÓN et al., 2019; NASCIMENTO et al., 2019; POINAR JR., 2019). 
No Brasil, as espécies de triatomíneos mais importantes são Panstrongylus megistus 
Burmeister, 1835, Triatoma brasiliensis Neiva, 1911, Triatoma sordida Stål, 1859 e 
Triatoma pseudomaculata Corrêa & Espínola, 1964, devido à frequente invasão e 
colonização das habitações humanas (DIAS, 2007). No estado do Rio Grande do Norte 
(RN), localizado na região Nordeste do Brasil, T. brasiliensis é o vetor mais importante 
pelo maiores índices de infecção natural, proximidade com ambientes antrópicos e 
ampla distribuição geográfica (BARBOSA-SILVA et al., 2016; LILIOSO et al., 2017; 
BARBOSA-SILVA et al., 2019). 
Além disso, a infecção natural com o parasito em T. brasiliensis no RN até o momento 
foram identificadas as TcI, TcII, TcIII (CÂMARA et al., 2010; MARTINS et al., 2015; 
BARBOSA-SILVA et al., 2016; LILIOSO et al., 2017; HONORATO et al., dados não 
publicados). Contudo, é essencial continuar investigando a ocorrência de outras DTUs 
do estado, bem como a presença de infecção mista por este parasito para compreender 
a dinâmica de transmissão do parasito e os aspectos epidemiológicos da área. Além 
disso, é sabido que outros tripanossomatídeos também são detectados em 
triatomíneos, assim como o Trypanosoma rangeli, já registrado no estado do Ceará em 
Rhodnius nasutus Stål, 1959 (Dias et al., 2007) e Blastocrithidia sp. registrada em São 
Paulo em T. sordida e P. megistus (SILVA; PATTOLI; CORRÊA; ANDRADE, 1977). 
Recentemente, um estudo demonstrou a caracterização de vários tripanossomatídeos 
em diferentes hospedeiros vertebrados por meio do sequenciamento do gene 18S rRNA 
(RODRIGUES et al., 2019). Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi identificar a 
DTU do T. cruzi e outras espécies de tripanossomatídeos em triatomíneos capturados 
no estado do RN por meio do sequenciamento do gene 18S rRNA. 
 
Metodologia 
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Para a realização deste trabalho foram utilizadas amostras de conteúdo intestinal de 
triatomíneos capturados em diferentes municípios do RN (Figura 1), nas mesorregiões 
Oeste, Central e Agreste, entre os anos de 2015 e 2019, e estocadas no Laboratório de 
Biologia dos Parasitos e Doença de Chagas (LABIOPAR/DACT/CCS). O conteúdo 
intestinal foi obtido de espécimes de T. brasiliensis, T. pseudomaculata e Panstrongylus 
lutzi Neiva & Pinto, 1923 com infecção natural pelo T. cruzi previamente conhecida e 
algumas caracterizadas geneticamente em DTUs. O código e a descrição de cada 
amostra podem ser observados no Quadro 1. 
A extração do DNA genômico do conteúdo intestinal dos insetos foi realizada de acordo 
com o protocolo de Gomes et al. (1998). Posteriormente, o DNA extraído foi submetido 
a uma reação em cadeia de polimerase (PCR) do tipo Nested, constituída de duas 
etapas, para a amplificação de uma região do gene 18S rRNA, que é variável (Noyes et 
al., 1999). Na primeira etapa foram utilizados iniciadores que amplificam um fragmento 
de 900 pares de bases da região maior do 18S (Oligo Try R e Oligo Try F) (TRY927F5’ 
GAAACAAGAAACACGGGAG3’ e TRY927R 5’CTACTGGGCAGCTTGGA3’). Na 
segunda etapa foram utilizados iniciadores que amplificam uma região menor do alvo: 
SSU561F 5’TGGGATAACAAAGGAGCA3’ e SSU561R 
5’CTGAGACTGTAACCTCAAAGC3’. As duas etapas foram realizadas num volume final 
de 50μL contendo 2,5μL de Buffer 10×; 2,5μL de dNTP 2,5mM; 0,75μL de MgCl2 50mM, 
20 pmol de cada iniciador, 0,28 U de Taq DNA Polymerase (Promega, Madison, 
Wisconsin, USA) e de 50-100 ng de DNA. 
Para a segunda etapa foram utilizados 2 μL do produto da primeira etapa diluído 1:10 
em água estéril (45 µL de água pura para 5 µL do produto). Para cada reação de PCR 
foram usados controles negativo (mix sem DNA) e positivo (isolado RN02 
correspondente a DTU III). O programa de amplificação foi constituído de uma 
desnaturação inicial a 95ºC (3min), 35 ciclos de desnaturação a 94ºC (30s), anelamento 
a 55ºC (60s) e extensão a 72ºC (92s) com extensão final a 72ºC (10min) em 
termociclador (Invitrogen, Carlsbad,CA). Os produtos amplificados da segunda etapa de 
PCR foram visualizados por meio de eletroforese em gel de poliacrilamida a 8% corados 
pela prata (SANTOS, PENA & EPPLEN, 1993). O Marcador de Peso molecular de 100 
pares de base (pb) (Invitrogen, Carlsbad,CA) foi utilizado para monitorar o tamanho das 
bandas amplificadas. 
As amostras positivas foram observadas a qualidade e quantidade da concentração do 
DNA medida em espectrofotômetro usando o NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, 
Waltham, USA). Posteriormente, as amostras foram purificadas com o kit EXO/SAP 
(enzimas Exonuclease I’ e Shrimp Alkaline Phosphatase), o qual permite uma pureza 
eficiente na reação de sequenciamento. A purificação foi realizada utilizando 1U de 
EXO/SAP e 5,0μL do produto da PCR inicialmente a 37ºC por 90min, seguido de 80ºC 
por 20min (Applied Biosystems, Foster City, CA). O fragmento de DNA purificado foi 
sequenciado utilizando o BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kits (Applera, 
Applied Biosystems, CA, USA). Para esta reação foram utilizados 5-20ng do DNA 
purificado, 1μL dos iniciadores Forward ou Reverse (5pmol), 1,75μL de tampão Save 
Money (200mMTris-HCl, pH 9; 5mM MgCl2), 0,5μL de BigDye e água deionizada estéril 
para completar 10μL. Para cada iniciador foi realizada uma reação de sequenciamento 
separadamente. As amostras foram processadas em sequenciador automático, ABI 
3730 (Applied Biosystems, Torrance, California, USA) do Núcleo Genômica da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os eletroferogramas contendo as 
sequências do DNA estabelecidos foram submetidos ao programa BioEdit Sequence 
Alignment Editor® V. 7.2.5 (HALL, 1999) para avaliar a qualidade das sequências. 
Posteriormente, as sequências foram analisadas no NCBI 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), aplicando a ferramenta BLASTN, e comparadas às 
sequências que estão depositadas no GeneBank. 
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Resultados e Discussões 

 
Um total de 47 amostras de triatomíneos com infecção natural pelo T. cruzi (Tabela 1) 
foram submetidas a Nested PCR do gene 18S rRNA. A amplificação de um fragmento 
de aproximadamente 780 pb da região do gene 18S do rRNA foi observada em 18 
amostras. A Figura 2 mostra um gel representativo dos produtos da Nested PCR que 
amplificaram uma região do gene 18S do rRNA. 
Das amostras positivas para o gene 18s rRNA, duas foram submetidas ao 
sequenciamento (CA 100-102Tb e ACA 23Tb), além do controle positivo RN02 (TcIII) 
(Tabela 1). Para a amostra CA 100-102Tb, na sequência forward, foi encontrada uma 
porcentagem de identidade de 91,57% no alinhamento com a sequência parcial da 
região 18S rRNA de Trypanosoma cruzi Strain Jose Clone 2 (DTU I) (TOMAZI, 
PEREIRA & BRIONES, 2004), revelando um alto valor de resíduos semelhantes à esta 
sequência presente no banco de dados. O valor máximo foi de 100% de identidade. O 
parâmetro de confiança desse alinhamento, representado pelo E value, (0.0) revelou-se 
ser um alinhamento verdadeiro, não aleatório e confiável. Os Scores Máximo (de um 
único segmento de elevada similaridade) e Total (soma de todos os segmentos de 
elevada similaridade), foram de 857, correlacionando uma elevada similaridade entre os 
segmentos da sequência da amostra e do banco de dados. O valor do Query Coverage 
foi de 99%, o que revela uma elevada cobertura dessa sequência no alinhamento. Em 
relação a sequência reverse, os valores obtidos foram de 97,43% de identidade no 
alinhamento com a sequência parcial da região do 18S rRNA do isolado TryCC 1620 de 
Trypanosoma cruzi (DTU I) (MARCILI et al., 2009), E value (0.0), Max e Total Scores 
(1007/1007) e Query Coverage de 98%. 
Não foi possível obter o sequenciamento da amostra ACA 23Tb, sendo necessária uma 
futura repetição do processo para a análise sequencial desta amostra e identificação do 
isolado. 
O sequenciamento do controle positivo foi realizado a fim de validação para assegurar 
a DTU do isolado. Os parâmetros das sequências foward e reverse foram 
correspondentes à sequência completa do gene 18S rRNA do Trypanosoma cruzi Strain 
MT3663 (DTU III) (KAWASHITA et al., 2001), sendo eles, respectivamente, identidade 
(99,32% e 99,83%) e Max Score/Total Score (1072/1072 e 1081/1081), e Query 
Coverage (99% para ambos) e E value (0.0 para ambos), representando valores que e 
ratificam a DTU III usada como controle positivo. 
A DTU I, encontrada na amostra sequenciada CA 100-102 Tb, já foi associada à 
circulação entre os ciclos peridomiciliar e silvestre em distintos municípios do RN 
(CÂMARA et al., 2010), além de ser encontrada anteriormente em T. brasiliensis e em 
infecções humanas nos municípios de Apodi, Assu, Severiano Melo e Caraúbas, na 
mesorregião Oeste (MARCILI et al., 2009), e em Angicos e Caicó, na mesorregião 
Central do estado, por Câmara et al. (2010) e Martins et al. (2015). Esses achados 
evidenciam a presença da DTU I nos ciclos domiciliar, peridomiciliar e silvestre da 
doença de Chagas, tendo grande relevância e importância epidemiológica no RN. Além 
desta, as DTUs II e III do T. cruzi também já foram registradas no RN, detectadas em 
triatomíneos das espécies T. brasiliensis e P. lutzi (CÂMARA et al., 2010; BARBOSA-
SILVA et al., 2016; HONORATO, 2020). 
 
Conclusão 

 
Este estudo contribui para o conhecimento do diagnóstico e identificação do T. cruzi em 
triatomíneos coletados em campo, além do entendimento acerca da dinâmica de 
transmissão do parasito no Rio Grande do Norte, o que é fundamental para o controle 
vetorial e prevenção da infecção dos seres humanos e animais domésticos. A 
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continuidade desse estudo é essencial para um melhor entendimento da epidemiologia 
da doença de Chagas no estado e para demonstrar não somente a possível presença 
de infecções mistas com diferentes DTUs em triatomíneos, como também de outros 
tripanossomatídeos, como T. rangeli e Blastocrithidia sp.; estes, ainda não encontrados 
em triatomíneos capturados no RN. 
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Anexos 

 

 
Figura 1 – Mapa ilustrativo dos municípios de captura dos triatomíneos no estado do Rio 
Grande do Norte, de acordo com os dados de Honorato (2020). 
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Figura 2 – Géis representativos de poliacrilamida à 8% correspondente à amplificação 
da região 18S de tripanossomatídeos detectados no conteúdo intestinal de triatomíneos 
capturados em diferentes municípios do estado do Rio Grande do Norte. 
 

 
Tabela 1 – Resultados do BLASTN, originados do GenBank, de maior similaridade para 
as sequências da região 18S rRNA geradas de espécime de T. brasiliensis capturada 
no RN. 
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Quadro 1 – Amostras de triatomíneos com infecção natural pelo T. cruzi previamente 
detectada em diferentes municípios do estado do Rio Grande do Norte utilizadas para o 
sequenciamento do gene 18S 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS ASSISTENCIAIS 

EM HOSPITAIS BRASILEIROS 

Resumo 

A Segurança do Paciente é uma dimensão da qualidade dos cuidados de saúde que 
tem recebido destaque por recentes estudos epidemiológicos revelarem o impacto dos 
problemas de riscos desnecessários em serviços de saúde, em âmbito mundial. 
Recomenda-se que os serviços de saúde implantem práticas de gestão de riscos e de 
gestão da qualidade, visando melhorar os indicadores de SP. Assim, notou-se a 
importância de um estudo que descrevesse o grau de implantação da gestão de riscos 
assistenciais em hospitais do Brasil. Trata-se de um estudo observacional com coleta 
de dados de fonte secundária. O instrumento de coleta de dados foi um Questionário 
desenvolvido em parceria entre instituições de educação e saúde, aplicado em 52 
hospitais de 19 estados do Brasil que obedeciam aos critérios de inclusão e exclusão. 
Entre os hospitais avaliados, 71,2% possuem gestão da qualidade e 61,5% possuem 
gerência de riscos. Observou-se que as instituições avaliadas apresentavam 74% dos 
itens de estrutura para o gerenciamento de riscos. Em relação aos processos, verificou-
se que as instituições apresentam 58,5% dos itens essenciais. Dos itens associados à 
integração dos processos de gestão de riscos, apenas 50,0% das instituições avaliadas 
realizaram o ciclo completo de gestão de riscos ou clico de melhoria da qualidade, 
focado na SP, nos últimos 12 meses. Os resultados indicam que média de implantação 
da gestão de riscos assistenciais é de 63,5%. 
 
Palavras-chave: Gestão de riscos; segurança do paciente; gestão da qualidade. 

TITLE: ASSESSMENT OF IMPLEMENTATION OF ASSISTANCE RISK 

MANAGEMENT IN BRAZILIAN HOSPITALS 

Abstract 

Patient Safety is a dimension of health care quality that has been highlighted by recent 
epidemiological studies reveal the impact of the problems of unnecessary risks on health 
services worldwide. It is recommended that health services implement risk management 
and quality management practices in order to improve PS indicators. Thus, the 
importance of a study that described the implantation degree of assistant risk 
management in hospitals in Brazil was noted. This is an observational study with data 
collection from secondary source. The data collection instrument was a quiz developed 
in partnership between education and health institutions, applied in 52 hospitals in 19 
states of Brazil for the selection of integration and exclusion. Among the evaluated 
hospitals, 71.2% have quality management and 61.5% have risk management. 
Accounting statistics were 74% of the risk management framework items. Regarding the 
processes, it was found that the evaluated institutions presented 58.5% of essential 
items. The item was included in the risk formation courses, only 50.0% of the evaluated 
institutions performed the complete cycle of quality improvement of the test, focused on 
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SP, in the last 12 months. The results indicate that the average investment is 63.5%. 
Keywords: Risk management, patient safety, quality management. 
 
Keywords: Risk management; patient safety; quality management. 

Introdução 

A qualidade do cuidado de saúde é um determinante global dos resultados em saúde 
das populações e a segurança do paciente é um dos seus componentes críticos 
(SCOTT e JHA, 2014). A percepção da importância da segurança do paciente deve-se 
à consistência de estudos epidemiológicos que revelaram a extensão do problema dos 
riscos desnecessários em serviços de saúde em âmbito internacional (KOHN et al., 
2001; JHA et al., 2013) e nacional (MENDES et al., 2009; MARCHON et al., 2015; 
ANVISA, 2018). 
As ações de redução de risco são ações para reduzir, gerir ou controlar qualquer dano 
futuro, ou probabilidade de dano, associado a um incidente. E os incidentes de 
segurança do paciente, por sua vez, podem ser qualquer evento ou circunstância que 
poderia resultar, ou resultou, em dano desnecessário para o paciente. 
Com o objetivo de melhorar a qualidade do cuidado de saúde através do fortalecimento 
da segurança do paciente, tem sido recomendado que os sistemas e serviços de saúde 
implantem práticas de gestão de riscos (NPSA, 2004; NQF, 2010; BRASIL, 2013) e 
gestão da qualidade (BERWICK, 2013; WHO, 2011; GAMA e SATURNO, 2017). 
Quanto às recomendações para a gestão de riscos assistenciais, destacam-se os Sete 
Passos para a Segurança do Paciente do National Health Service do Reino Unido, que 
recomendam integrar os processos de gestão de riscos como um passo essencial; a 
recomendação do National Quality Forum dos Estados Unidos, que considera a 
Identificação e Redução de Riscos como uma de suas 34 práticas de segurança do 
paciente recomendadas; e o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) do 
Ministério da Saúde, que estimula aplicação sistêmica e contínua de políticas, 
procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação 
e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a 
integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional (NPSA, 2004). 
Quanto às recomendações para a gestão da qualidade, destaca-se que a segurança do 
paciente é considerada uma dimensão da qualidade do cuidado por organizações como 
o Institute of Medicine dos Estados Unidos (IOM, 2001) e a Organização Mundial da 
Saúde (WHO, 2006). E como dimensão da qualidade, a segurança está sujeita a 
melhorias por meio de métodos de melhoria contínua da qualidade. 
Na regulamentação sanitária brasileira, também estão exigidas a implantação de 
gerenciamento da qualidade (ANVISA, 2011) e de gestão de riscos em serviços de 
saúde (ANVISA, 2013). No entanto, vistos que ambos os modelos podem ser utilizados 
para enfrentar os problemas de segurança, fica evidente que as organizações de saúde 
podem escolher o modelo preferido ou mesmo fazer uma combinação de atividades 
propostas nesses modelos. 
Muitos modelos de gestão de riscos e de gestão da qualidadetêm sido propostos para 
as organizações em geral, com sua consequente adaptação aos serviços de saúde. 
Após comparação desses modelos, numa colaboração entre a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), foi 
proposto um modelo integrador básico e simplificado, baseado nos princípios 
fundamentais da gestão de riscos e gestão da qualidade. Baseado nesse modelo, foi 
proposto um instrumento de Avaliação da Gestão de Riscos Assistenciais em Serviços 
de Saúde (Questionário AGRASS), com o objetivo de facilitar as auditorias e inspeções 
sanitárias externas realizadas no contexto brasileiro, dar base para serviços que 
desejarem se auto avaliar e criar um índice da implantação da gestão da segurança, 
índice esse que poderia ser útil para medir a sua relação com a implantação de práticas 
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seguras e de incidentes. No entanto, esse instrumento ainda precisa passar por um 
processo de validação do seu conteúdo. 
O objetivo deste trabalho foi realizar a descrição do grau de implantação das práticas 
de gestão de riscos em hospitais brasileiros. 
 
Metodologia 

 
Natureza do estudo 
Trata-se de um estudo observacional transversal e a coleta de dados é de fonte 
secundária. 
Contexto 
O estudo ocorreu a partir da utilização do Questionário AGRASS desenvolvido durante 
a execução de dois projetos acadêmicos de parceria entre a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), a OPAS, a UFRN e a Universidade de Murcia- Espanha. 
O questionário AGRASS em formato eletrônico apresentado e utilizado durante um 
curso nacional à distância para 120 profissionais das vigilâncias sanitárias estaduais e 
municipais, com objetivo de capacitar os trabalhadores da vigilância sanitária de 
serviços de saúde para a inspeção de práticas de gestão de riscos assistenciais exigidas 
na regulamentação sanitária vigente no Brasil. Após o treinamento, sob o auxílio e 
supervisão de quatro pesquisadores, os profissionais aplicaram o Questionário 
AGRASS em serviços de saúde, servindo de estudo piloto desse instrumento e de 
avaliação para o curso. 
O estudo foi realizado em contexto de hospitais com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
localizados em qualquer estado do país, dependendo da disponibilidade encontrada no 
banco de dados da Anvisa. 
População e amostra: 
A amostra foi estratificada por estado e proporcional segundo o número de hospitais 
com UTI em cada estrato. A seleção do hospital foi direcionada preferencialmente a 
hospitais com maior estrutura e facilidade de acesso pelos profissionais que coletariam 
os dados, sendo uma amostragem por conveniência. As instituições deviam conter pelo 
menos 50 leitos e possuir leitos de unidade de terapia intensiva adulto ou neonatal, e os 
entrevistadores precisam ter sido aprovados no curso. Foram descartados os 
questionários de repetidos 
Coleta de dados e instrumento de pesquisa: 
A coleta foi feita em uma avaliação externa por inspetores da vigilância sanitária, 
mediante visita para entrevista a responsável do serviço de saúde. Os dados solicitados 
na entrevista deveriam ser comprovados mediante documentação apropriada. 
O instrumento para a entrevista foi o Questionário AGRASS, desenvolvido a partir de 
revisão de literatura e construção da proposta do instrumento. Após foi realizado o 
refinamento e análise da validade do questionário, desenvolvimento de um Sistema 
AGRASS com módulos Web e Mobile nos sistemas operacionais Android e IOS de 
coleta (aplicativo) e análise de dados. O aplicativo do Questionário AGRASS foi 
desenvolvido por pesquisadores do Grupo de Pesquisa CNPq Melhoria da Qualidade 
em Serviços de Saúde (QualiSaúde) e do Laboratório de Inovação Tecnológica em 
Saúde (LAIS), ambos pertencentes à UFRN. 
O questionário foi estruturado com 40 itens agrupados em duas dimensões da gestão 
de riscos assistenciais: estrutura (12 itens agrupados em quatro subdimensões: 
sensibilização; responsabilização; habilitação; e promoção da cultura de segurança) e 
processos (28 itens agrupados em cinco subdimensões: identificação de riscos; análise 
e avaliação de riscos; tratamento de riscos; comunicação de riscos; e integração dos 
processos). Os itens têm opção de resposta fechada (sim ou não) e de múltipla escolha, 
sendo possível calcular indicadores por dimensão e subdimensões. 
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O conteúdo do questionário foi validado em três etapas, sendo elas respectivamente: 
painel multidisciplinar de pesquisadores, técnicos da Anvisa e fiscais das Vigilâncias 
estaduais e municipais com representação de todas as regiões do Brasil. Após 
alterações e eliminações de itens específicos da versão inicial do questionário, o mesmo 
foi considerado válido para medir a segurança do ponto de vista organizacional do 
serviço de saúde. 
Variáveis 
As variáveis de avaliação da implantação da gestão de riscos assistenciais foram as 
seguintes: 1- Estrutura da Gestão de Riscos Assistenciais, que foi um indicador 
composto baseado na porcentagem simples de conformidade de 12 itens da dimensão 
Estrutura do Questionário AGRASS; 2- Processo da Gestão de Riscos Assistenciais, 
que foi um indicador composto baseado também na porcentagem simples de 
conformidade de 28 itens da dimensão Processo do Questionário AGRASS; 3- Gestão 
de Riscos Assistenciais, que foi um indicador composto baseado na porcentagem 
simples de conformidade dos 40 itens do Questionário AGRASS. Os itens individuais do 
questionário e também os agrupamentos em subdimensiones (sensibilização, 
habilitação, responsabilização, promoção da cultura de segurança, identificação do 
risco, análise e avaliação do risco, tratamento dos riscos, comunicação de riscos e 
integração dos processos) também foram considerados indicadores mais específicos da 
implantação da gestão de riscos assistenciais. 
As variáveis de caracterização da instituição, potencialmente associadas à implantação 
da gestão de riscos assistenciais, foram as seguintes: Tipo de instituição, porte, 
instituição realiza cirurgia, o hospital é de ensino, pertencente a rede sentinela, se possui 
gestão da qualidade, se possuía gestão de risco, possui selo de acreditação e o numero 
de leitos de UTI. 
Para caracterizar a pessoa que forneceu as respostas e comprovantes de conformidade 
na entrevista, foram utilizadas as variáveis: Faz parte do Núcleo de Segurança do 
Paciente (NSP), coordena o NSP, média de anos na instituição 
Análise dos dados: 
Foi realizada a análise descritiva focada na caracterização do contexto das unidades de 
saúde avaliadas e na conformidade com os critérios que refletem o nível de implantação 
da gestão de riscos a partir da análise das subdimensões que constituem a estrutura e 
os processos. 
Aspectos éticos: 
O estudo seguiu os preceitos éticos da Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 
e da Resolução nº 510 de 7 de abril de 2016, ambas do Conselho Nacional de Saúde, 
sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local com o número de parecer 
75662517.2.0000.5292. 
 
Resultados e Discussões 

 
1. Caracterização das instituições e profissionais entrevistados: 
Foram avaliadas 52 instituições localizadas em capitais e municípios da região 
metropolitana de 19 estados do país, sendo 19 de administração pública direta (36,5%), 
15 entidades empresariais (28,9%), 13 entidades sem fim lucrativos (25,0%) e 5 de 
administração pública indireta. Entre as instituições avaliadas, 71,2% possuem gestão 
da qualidade, 61,5% possuem gerência de riscos e 26,9% têm selo de acreditação. 
Todos os profissionais que forneceram as informações fazem parte do NSP, sendo 
59,6% responsáveis pela coordenação do NSP. A maioria dos entrevistados é 
constituída por mulheres (80,8%) e a média de anos na instituição é de 9, 4 anos. 
2. Fortalezas e fragilidades da implantação da gestão de riscos 
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O estudo evidenciou que 74,2% das instituições avaliadas apresentam estrutura 
adequada para o gerenciamento de riscos. Em relação aos processos, verificou-se que 
58,5% das instituições apresentam um bom nível de conformidade. 
Observou-se que 92,3% das instituições desenvolveram ações de sensibilização dos 
profissionais e líderes sobre o risco e controle destes na organização. As demais 
subdimensões que compõem a estrutura, exceto a promoção de cultura de segurança 
(30,1%), apresentam um bom nível de conformidade. As subdimensões relacionadas ao 
processo que obtiveram melhor nível de conformidade foram a identificação de riscos 
(62,5%), a análise e avaliação de riscos (63,4%) e o tratamento de riscos (61,3 %), 
enquanto a integração dos processos obteve apenas 48,7% de conformidade. 
No que se refere às subdimensões e itens relacionados à estrutura, destaca-se que 
96,2% das instituições possuem NSP instituídos, com infraestrutura adequada para o 
funcionamento (88,5%), com 90,4% dos seus profissionais capacitados para gestão de 
riscos ou da qualidade ou para a segurança do paciente e com um plano de segurança 
do paciente em execução (80,8%). Contudo, apenas 25% comunicam os resultados da 
avaliação da cultura de segurança do paciente às lideranças e aos profissionais da 
assistência, e apenas 26,9% implantaram alguma intervenção para melhorar os 
resultados identificados na avaliação da cultura de segurança do paciente. 
Em relação às técnicas empregadas pelas instituições para identificação de riscos, 
verificou-se que a maioria utiliza um sistema interno de notificação de incidentes 
(88,5%), seguido pelo monitoramento de indicadores de adesão às metas internacionais 
de segurança do paciente (30,8%) e pelo uso de fontes externas (86,5%), tais como 
alertas sanitários e notícias da mídia. Destaca-se, ainda, que 84,6% utilizam checklists 
ou listas de verificação para a segurança do paciente, enquanto 86,3% utilizam a 
observação direta. Apenas 44,2% das instituições realizaram o mapeamento dos riscos 
dos serviços e 36,5% analisou processos litigiosos da instituição para identificação de 
riscos. 
Quanto à análise e avaliação dos riscos, o estudo verificou que 78,4% das instituições 
realizaram a análise e avaliação dos fatores que contribuíram para algum evento 
adverso nos últimos doze meses, entre estes, 69,2% utilizaram alguma ferramenta de 
análise qualitativa, e apenas 46,2% utilizaram alguma matriz de priorização de riscos 
baseada em critérios de gravidade e frequência. 
Como estratégias para tratamento dos riscos, a pesquisa mostrou que 76,5% das 
instituições implementaram ações de redução de risco em reação a eventos adversos 
investigados, e 61,5 % apresentaram planos de ação completo (cronograma, 
responsáveis, recursos e indicadores) para as ações de redução de riscos. 
A comunicação dos riscos ocorre em apenas 56,9% das instituições, destacando-se que 
71,2% da alta gestão e 75,0% da média gestão e lideranças clínicas recebem 
comunicação periódica sobre as atividades e resultados da gestão de riscos 
assistenciais. Em apenas 11,5% das instituições a comunicação aos pacientes sobre os 
eventos adversos (revelação aberta de erros) está padronizada mediante alguma 
norma, protocolo ou política institucional. 
Nesse estudo, os piores níveis de conformidade encontrados estavam associados à 
integração dos processos de gestão de riscos. Apenas 50,0% das instituições avaliadas 
realizaram o ciclo completo de gestão de riscos (identificação, análise, avaliação, 
tratamento e monitoramento) ou ciclo de melhoria da qualidade focado na segurança do 
paciente (PDCA, ciclo de avaliação e melhoria) nos últimos 12 meses. A técnica mais 
utilizada para integrar os processos foi a Análise de Causas-Raiz (ACR) ou Protocolo 
de Londres (63,5%). Apenas 32,7% das instituições utilizou a Análise dos Modos de 
Falhas e Efeitos (AMFE) nos últimos 12 meses. 
 
Conclusão 
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O presente estudo avaliou o nível de implantação da gestão de riscos assistenciais a 
partir da utilização do Questionário AGRASS em hospitais brasileiros. Os resultados 
indicam que média da implantação da gestão de riscos assistenciais é de 63.5% 
A gestão de risco assistenciais envolve a aplicação coordenada de recursos para a 
identificação avaliação e priorização, monitoramento e controle dos riscos (GAMA, 
2016) e é reconhecida como fator essencial para segurança (NQF, 2010; NPSA, 2004), 
mas, a gestão de risco é raramente adotado sistematicamente como atividade que visa 
a aumentar a segurança do paciente (BRINNER, 2010). 
Nos últimos anos, observamos o crescimento das iniciativas para a promoção da 
segurança e da qualidade na assistência à saúde em âmbito mundial e nacional. Nesse 
cenário a avaliação programas e serviços de saúde vem cada vez mais se tornando 
relevante e o Ministério da Saúde na tentativa de promover a institucionalização da 
avaliação vem destinando cada vez mais um maior volume de recursos (FELISBERTO, 
2006). 
O PNSP, instituído em 2013, traz a como um de seus objetivo a promoção e apoio a 
implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente por meio da implantação 
da gestão de risco, entretanto, apesar dos avanços, a quantidade de estudos que visão 
avaliar a implantação da Gestão de Risco assistenciais em saúde ainda é irrisória. 
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TABELA 1 . RESULTADOS POR ITENS, SUBDIMENSÕES E DIMENSÕES DOS 
QUESTIONÁRIOS 
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TÍTULO: Treinamento aeróbio e aptidão física em adolescentes escolares: qual a 

efetividade? 

Resumo 

O sedentarismo e o aumento da obesidade na adolescência têm crescido 
consideravelmente, e a escola é um dos contextos importantes para trabalhar aspectos 
relacionados às mudanças de comportamento saudáveis dos adolescentes. O projeto, 
integra o Programa AME: Atitude, Movimento e Escolhas para uma vida saudável, teve 
o objetivo avaliar a efetividade de um programa de treinamento aeróbio na aptidão física 
relacionada à saúde de adolescentes. Estudo do tipo Ensaio Clínico Randomizado 
composto por 4 etapas. A amostra envolveu adolescentes do sexo masculino, entre 12 
a 15 anos, matriculados do 7º ao 9º ano, na rede pública de ensino de Natal/RN. As 
etapas do projeto são: Etapa 1 Submissão do comitê de ética e registro de ensaios 
clínicos; Etapa 2 Elaboração de estudos de Revisão Sistemática; Etapa 3 Formação de 
professores e Etapa 4 Execução da intervenção. A Etapa 1 concluída com êxito. Etapa 
2 foram dois protocolos de Revisão Sistemática e Metanálise registrados no site do 
PROSPERO, além de três artigos publicados. Etapa 3 Contou a participação de um 
professor convidado, que possui expertise na temática. Etapa 4, devido a pandemia da 
COVID-19 não pode ser realizada. No entanto, foi desenvolvido um aplicativo para 
agilizar as coletas de dados. A partir da produção científica desenvolvida observou-se a 
relevância de trabalhar aspectos relacionados à educação em saúde com foco na 
prevenção aos hábitos deletérios como sedentarismo e alimentação inadequada na fase 
da adolescência. 
 
Palavras-chave: Revisão Sistemática; Atividade Motora; Comportamento Sedentário. 

TITLE: EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF AN AEROBIC TRAINING 

PROGRAM IN PHYSICAL FITNESS RELATED TO THE HEALTH OF SCHOOL 

ADOLESCENTS 

Abstract 

Sedentary lifestyle and increasing obesity in adolescence have grown considerably, and 
school is one of the important contexts for working on aspects related to healthy behavior 
changes in adolescents. The project, part of the AME Program: Attitude, Movement and 
Choices for a healthy life, aimed to evaluate the effectiveness of an aerobic training 
program in physical fitness related to the health of adolescents. Randomized Clinical 
Trial type study composed of 4 steps. The sample involved male adolescents, between 
12 and 15 years old, enrolled from the 7th to the 9th grade, in the public school system 
in Natal / RN. The stages of the project are: Stage 1 Submission of the ethics committee 
and registration of clinical trials; Stage 2 Preparation of systematic review studies; Stage 
3 Teacher training and Stage 4 Execution of the intervention. Step 1 completed 
successfully. Step 2 were two protocols for systematic review and meta-analysis 
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registered on the PROSPERO website, in addition to three published articles. Stage 3 
He counted on the participation of a guest professor, who has expertise in the theme. 
Step 4, due to the COVID-19 pandemic cannot be carried out. However, an application 
was developed to streamline data collection. Based on the scientific production 
developed, it was observed the relevance of working on aspects related to health 
education with a focus on preventing harmful habits such as physical inactivity and 
inadequate nutrition in the adolescence phase. 
 
Keywords: Systematic Review; Motor Activity; Sedentary Behavior. 

Introdução 

As doenças crônicas não transmissíveis têm apresentado crescimento considerável, 
tornando-se causa de 60% da mortalidade mundial (ANDERSEN et al. 2010). Desta 
forma, o sedentarismo implica no estado de saúde da população que afeta 
negativamente a aptidão física. Além disso, o aumento dos casos de obesidade em 
crianças e adolescentes apresenta-se como um desafio em escala global (ANDREASI 
et al.; ANTIĆ et al., 2008). Tal condição associa-se a comorbidades como a síndrome 
metabólica, doenças cardiovasculares, hepáticas, ortopédicas, pulmonares e 
psicológicas (CHAUDHARY, KANG, SANDHU, 2008; GUO et al., 2011). Assim, torna-
se interessante o acompanhamento e análise da adolescência pelas modificações 
sociais e comportamentais presentes nesta fase, que influenciam nos hábitos de vida. 
A prática de condicionamento físico voltada para combater a obesidade compreende os 
exercícios aeróbios como os mais interessantes para a modulação do comportamento 
(JANSSEN, LEBLANC, 2010; LEE et al., 2010). Considerando esses aspectos, a escola 
é tida como um dos ambientes mais propícios para a realização de intervenções que 
objetivam modular o comportamento de adolescentes, sobretudo quando o ambiente 
escolar é todo envolvido moldado para tal. Isso se explica porque os adolescentes se 
sentem mais motivados e engajados nas atividades propostas. Sendo assim, se faz 
necessário investir em intervenções com adolescentes escolares, objetivando prepará-
los para tomar decisões saudáveis, como praticar exercícios e ter uma alimentação 
saudável, ao invés de permanecer sedentário e com maus hábitos alimentares 
alimentação saudável (BARBOSA FILHO et al., 2015). Diante dessas constatações, 
planejar uma intervenção com adolescentes escolares foi o plano central do estudo ao 
qual o presente projeto faz parte, que foi nomeado de “Programa AME: Atitude, 
Movimento e Escolhas para uma vida saudável”. O Programa AME está envolvido em 
três teses de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
(PPGSCOL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também conta com a 
contribuição de alunos de iniciação científica dos cursos de nutrição e saúde coletiva. O 
presente projeto teve como objetivo avaliar a efetividade de um programa de 
treinamento aeróbio na aptidão física relacionada à saúde de adolescentes escolares e 
integram parte de uma das teses de doutorado envolvidas no Programa AME. 
 
Metodologia 

 
O Programa AME é um estudo epidemiológico, do tipo ensaio clínico randomizado por 
cluster e composto por 4 etapas. A amostra será composta por adolescentes do sexo 
masculino com idade entre 12 a 15 anos, matriculados na rede pública de ensino da 
cidade de Natal/RN. Os critérios de exclusão são adolescentes que possuam: 
necessidades especiais, deficiência intelectual, distúrbios endócrinos; doença crônica 
não transmissível diagnosticada, e baixo peso de acordo com a OMS. A intervenção 
será efetuada na escola e adicionada ao currículo escolar dos alunos do ensino 
fundamental do 7° ao 9° ano. O ECR será executado nas seguintes etapas: • ETAPA 1 
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- Submissão do comitê de ética – Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (CEP-HUOL) e ao Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC). • 
ETAPA 2 - Revisão Sistemática – uma pesquisa Revisão Sistemática sobre a temática 
do ECR. • ETAPA 3 - Formação de professores – curso de formação de professores 
como apoio pedagógico para inserção de atividade física nas disciplinas do 7º ao 9º ano. 
• ETAPA 4 - Intervenção do ECR - execução da intervenção com adolescentes 
escolares. Todas as etapas e as atividades foram desenvolvidas e conduzidas pelos 
doutorandos envolvidos no Programa AME, sob a orientação da professora. As 
atividades realizadas pelo exercício da iniciação científica foram: apoio no processo de 
busca de referências bibliográficas para subsidiar o processo de construção e 
consolidação teórica; suporte no processo de identificação, triagem e sorteio das 
escolas participantes da intervenção do Programa AME; e apoio no processo de 
organização dos eventos promovidos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), as ações propostas para o projeto 
sofreram algumas adaptações, no entanto, algumas etapas planejadas puderam ser 
executadas, assim como outras novas propostas tiveram que ser executadas. Os 
resultados e discussão apresentados abaixo estão de acordo com a realização e 
cumprimento de cada etapa apresentada no projeto de pesquisa. Assim, os resultados 
foram os seguintes: ETAPA 1 - O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL), sob o número de parecer 
3.127.228, e também foi aprovado no REBEC, sob o registro: RBR-86xv46/ 
(http://www.ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-86xv46/). ETAPA 2 – Foram elaborados dois 
protocolos de Revisão Sistemática e Metanálise que foram registrados no site do 
International prospective register of systematic reviews (PROSPERO): 1. PROSPERO, 
2018 - CRD42018110683 - Disponível em: 
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42018110683; 2. 
PROSPERO, 2019 - CRD42019116520 - Disponível em: 
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42019116520); Os 
artigos de protocolo de revisão sistemática referentes a esses registros foram 
submetidos, aceitos e publicados em revista científica (AZEVEDO et al., 2019; 
MEDEIROS et al., 2019). Ademais, a versão final do artigo de revisão sistemática 
referente ao estudo de Azevedo et al. (2019) foi submetido e aceito pela revista científica 
International Journal of Environmental Research and Public Health, que possui fator de 
impacto de 2.468. ETAPA 3 – O processo de formação dos professores do ensino médio 
para viabilizar a prática de exercícios físicos no ambiente escolar foi realizado por meio 
de um Evento de Extensão internacional promovido pelo grupo de trabalho: EV285-2019 
- Prática da atividade física, estilo de vida não sedentário e alimentação saudável nas 
disciplinas curriculares do Ensino Fundamental. O evento teve como uma das ações “O 
Simpósio Internacional de Educação em Saúde”, que ocorreu na sede da Secretaria de 
Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC-RN) e teve como 
programação a participação de alguns parceiros com momentos específicos para tratar 
dos temas elencados pelos professores, assim a primeira oficina “Caminhando pela 
BNCC” foi ministrada pela Profª Ms. Mônika Porfírio Nunes Pessoa e tratou da nova 
proposta e quais as possibilidades de desenvolver intervenções de saúde interligados 
ao currículo escolar. Logo após, foi iniciada a segunda oficina que abordou o tema 
“Experiências de Educação em Saúde na escola na Espanha” com a participação do 
palestrante internacional, o Prof. Dr. Daniel Guillén Martinez, da Universidade Católica 
de San Antônio de Murcia (UCAM). Nesse momento foi apresentado aos docentes 
modelos de intervenções desenvolvidas no contexto da Espanha, focando na relação 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3103 

 

existente entre os serviços de saúde e as escolas. Em seguida o Prof. Dr. Valter 
Cordeiro Barbosa Filho, do Instituto Federal do Ceará (IFCE) apresentou o tema em 
formato de oficina “Aplicabilidade de intervenções multicomponentes no contexto 
escolar do Brasil” e a segunda no programa “FORTALEÇA SUA SAÚDE: experiências, 
barreiras e facilitadores”. Nas duas oficinas foram apresentadas propostas de 
intervenções realizadas no contexto internacional e nacional, além de detalhar o formato 
de um programa de intervenção multicomponente. O foco principal dessas oficinas foi 
elucidar o papel do professor no contexto dessas intervenções e as possibilidades de 
propostas de atividades que podem ser desenvolvidas nas disciplinas. Vale destacar 
que todas as discussões em torno das propostas de atividades foram direcionadas 
levando em consideração as unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades 
e competências sinalizadas na BNCC. Ademais, destaca-se que o ministrante Dr. Valter 
Cordeiro Barbosa Filho, do Instituto Federal do Ceará. O professor tem experiência em 
projetos de natureza semelhante ao Programa AME e proporcionou um dia de 
capacitações acerca dos conteúdos que serão abordados na intervenção. A formação 
de professores constitui uma abordagem voltada para a capacitação dos profissionais 
objetivando a inclusão da atividade física nas disciplinas escolares com fundamentação 
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de revisão de literatura e elaboração 
de propostas de exercício físico para inserção na estrutura curricular de acordo com a 
BNCC. Nesse contexto, a intervenção inserida na estrutura curricular elenca ao ensino 
práticas relacionadas à atividade física, contemplando do 7° ao 9° ano habilidades e 
competências intrínsecas a BNCC. A execução da etapa formação dos professores 
configura estratégias inerentes ao apoio pedagógico, em que corrobora com a execução 
da estrutura da BNCC. A competência geral da Educação Básica a partir do plano 
código alfanumérico apresenta em sua composição etapas como educação, bloco de 
anos componente curricular e a habilidade a ser adquirida pelos estudantes 
direcionando conteúdo específicos da grade curricular. Foram realizadas oficinas com 
os professores para apresentar a metodologia proposta, visando discussões para 
possíveis aprimoramentos e adequação com a realidade da instituição. Assim, foi 
elaborado um material pedagógico para apoio ao professor, produzido de acordo com a 
BNCC. Tal ferramenta almeja colaborar para a implementação de atividade física com 
utilização de exercícios aeróbicos. ETAPA 4 - A etapa de intervenção referente a 
aplicação da intervenção do Programa AME estava programada para o primeiro 
semestre de 2020. No entanto, devido a atual pandemia da COVID-19, a intervenção 
teve que ser prorrogada, devendo acontecer somente quando os decretos municipais e 
estaduais liberarem o retorno das aulas. No entanto, por questões de segurança 
sanitária, esse retorno ainda não tem data para acontecer. Com isso, para o semestre 
de 2020.1, a equipe do Programa AME dedicou-se na proposta de elaboração uma 
ferramenta virtual, do tipo WebApp, para agilizar os processos de coletas de dados. 
Foram realizadas reuniões virtuais com um professor e estudantes do curso de Ciência 
e Tecnologia, afim de elaborar tal ferramenta. Como resultado dessa ideia, surgiu uma 
ferramenta virtual contendo todos os questionários que serão aplicados na intervenção, 
o que facilitará tanto as coletas como as análises de dados, uma vez que os dados já 
ficam automaticamente tabulados. Com isso, estima-se que, após o retorno das aulas 
presenciais, possa ser realizada uma coleta de dados piloto para testar a ferramenta e, 
caso necessário, ser realizados os devidos ajustes. 
 
Conclusão 

 
Essa proposta estima trazer uma abordagem que permita a associação entre disciplina 
e prática de exercícios. A atividade dinâmica possibilita o desenvolvimento de atividades 
e competências como trabalho em equipe e relações interpessoais, além de melhoria 
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do condicionamento físico e redução do sedentarismo e obesidade em escolares. A 
promoção à saúde no ambiente educacional mostra sua importância pela perspectiva 
de utilizar uma metodologia lúdica que oportuniza a efetivação de saberes teóricos e 
práticos voltados à necessidade do local em estudo. 
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TÍTULO: PERCEPÇÃO DO CONTROLE CLÍNICO DA ASMA DE ADOLESCENTES E 

PAIS/CUIDADORES 

Resumo 

Introdução: A asma é uma doença crônica caracterizada pela inflamação das vias 
aéreas. Dentre outros sintomas, provoca sibilos, falta de ar, tosse e desconforto torácico. 
O controle clínico reflete a intensidade com a qual as manifestações da doença podem 
ser suprimidas, sendo um importante indicador do manejo da asma. A diferença na 
percepção do estado da doença entre pais e filhos interfere diretamente nas 
características limitantes da asma e no manejo adequado da doença. Objetivo: avaliar 
a relação entre a percepção do controle clínico da asma de adolescentes e seus 
pais/cuidadores. Métodos: foram avliados 84 participantes, sendo 42 deles 
adolescentes com asma, com idade entre 12 e 19 anos e os demais, seus respectivos 
pais/cuidadores. A avaliação do controle clínico foi feita por meio dos questionários 
Pediatric Asthma Control and Communication Instrument (PACCI) e o Asthma Control 
Test (ACT). Os dados foram analisados através do Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versão 22.0.Resultados: O questionário ACT, quando relacionado ao 
questionário PACCI – soma do score, gerou um p-valor de 0,03 e um r = -0,34 
Conclusão: A percepção dos pais difere da percepção de seus filhos adolescentes 
quanto ao controle clínico da asma. 
 
Palavras-chave: Asma, Controle Clínico, Percepção, Adolecentes 

TITLE: PERCEPTION OF ASTHMA CLINICAL CONTROL IN ADOLESCENTS AND 

PARENTS / CAREGIVERS 

Abstract 

Introduction: Asthma is a chronic disease characterized by inflammation of the airways. 
Among other symptoms, it causes wheezing, shortness of breath, cough and chest 
discomfort. Clinical control reflects the intensity with which the manifestations of the 
disease can be suppressed, being an important indicator of asthma management. The 
difference in the perception of the state of the disease between parents and children 
directly interferes in the limiting characteristics of asthma and in the appropriate 
management of the disease. Objective: to evaluate the relationship between the 
perception of clinical control of asthma among adolescents and their parents / caregivers. 
Methods: 84 participants were assessed, 42 of them are adolescents with asthma, aged 
between 12 and 19 years old and the others, their respective parents / caregivers. The 
evaluation of clinical control was performed using the Pediatric Asthma Control and 
Communication Instrument (PACCI) and Asthma Control Test (ACT) questionnaires. 
The data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
version 22.0.Results: When the ACT questionnaire, when related to the PACCI 
questionnaire - sum of the score, generated a p value of 0.03 and an r = -0.34 
Conclusion: Parents 'perceptions differ from their adolescents' perceptions of clinical 
control of asthma. 
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Introdução 

A asma é uma doença heterogênea, usualmente caracterizada por inflamação crônica 
nas vias aéreas. Seus sintomas incluem episódios recorrentes de sibilância, dispneia, 
opressão ou desconforto torácico, tosse, além de sintomas ou despertares noturnos, 
que variam com o tempo e a intensidade, juntamente com a limitação variável do fluxo 
expiratório[1]. A asma é uma das doenças crônicas mais comuns na infância e 
adolescência [1]. Sua prevalência é de 13,1% entre adolescentes de 12 a 17 anos no 
Brasil[2], e, segundo o International Study of Asthma and Allergies in Childhood, esse 
número chega à 20% em adolescentes na faixa etária de 13 a 14 anos [3]. Deste modo, 
é possível observar que a asma constitui um importante problema de saúde pública 
[2,4], visto que, devido às suas características, é uma doença que está intimamente 
relacionada com um alto índice de visitas à emergência e hospitalizações [5,6], a um 
maior risco de exacerbações [7,8], e até mesmo com o absenteísmo na escola[5,6], 
causando, assim, um impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos [9]. Apesar 
de não possuir cura, a partir da realização de um tratamento efetivo, é possível obter 
um adequado controle clínico caracterizado pela redução ou ausência das 
manifestações relacionadas à doença [10,11]. Para isso, o paciente deve possuir um 
plano de ação individualizado e compatível com o nível de severidade e controle da 
asma. O plano de ação contém informações para auxiliar o manejo da asma de crianças 
e adolescentes, com orientações para os pais e para os pacientes sobre condutas 
medicamentosas em situações de exacerbação dos sintomas [1]. O nível de controle 
dos sintomas da asma pode ser avaliado através de ferramentas simples de triagem [1]. 
A avaliação do controle dos sintomas proposta pela Global Initiative for Asthma (GINA), 
baseada em consenso, estabelece pontuações numéricas de controle da doença, 
atribuídas de acordo com o estado referido da asma nas últimas 4 semanas anteriores 
à aplicação do questionário. As perguntas são relacionadas aos sintomas diurnos de 
asma mais de 2 vezes por semana, à presença de despertares noturnos devido à asma, 
à necessidade de medicação para alívio de sintomas mais de 2 vezes na semana e à 
limitação de alguma atividade devido à asma [1]. Da mesma forma, outros questionários 
apresentam a capacidade de classificar o controle dos sintomas da asma, uma vez que 
apresentam, dentre outras questões, perguntas equivalentes às avaliadas por meio da 
GINA, como é o caso dos questionários Pediatric Asthma Control and Comunication 
Instrument (PACCI) e Asthma Control Test (ACT), por exemplo [12,13]. Devido ao 
impacto da asma na vida dos indivíduos, a percepção do estado da doença é 
considerada um importante indicador de um manejo adequado. Esta percepção está 
relacionada com a representação emocional e cognitiva, e com a interpretação dos 
sintomas a partir do próprio paciente ou do seu cuidador [14]. Entretanto, a diferença na 
percepção de pais e filhos pode refletir diretamente nas características limitantes que a 
asma traz, tendo em vista que muitos pais apresentam dificuldade em reconhecer 
sintomas, compreender a importância das medidas preventivas, bem como sobre o uso 
dos medicamentos inalatórios e orais [15], o que dificulta, por consequência, o controle 
clínico da doença. A baixa concordância da percepção do controle da asma entre 
adolescentes e seus pais/cuidadores foi previamente encontrada envolvendo 
populações de diversos países [16]. Todavia, sabe-se que o nível de percepção do 
controle pode variar a partir da condição socioeconômica, aspectos culturais, nível 
educacional e quanto ao conhecimento sobre a doença [17]. Apesar da existência de 
diversos estudos comparando a percepção dos pais e das crianças, observa-se uma 
lacuna quanto à análise da percepção do controle clínico da asma considerando os 
adolescentes e seus pais/cuidadores na população brasileira. 
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Metodologia 

 
Trata-se de um estudo observacional, do tipo analítico e transversal, que utiliza dados 
parciais de uma dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGFis-UFRN). O estudo 
foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (1.808.185). Os 
pais/cuidadores e os adolescentes participaram de maneira voluntária assinando, 
respectivamente, um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e um Termo 
de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). População e amostra Foram considerados 
elegíveis para o estudo adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 19 
anos, com diagnóstico clínico de asma de acordo com os critérios estabelecidos pela 
Global Initiative for Asthma (2019), que assentiram sua própria participação e que 
receberam consentimento do pai/cuidador para sua participação no estudo. Estes foram 
encaminhados por equipe médica de pneumologistas e pediatras Os adolescentes não 
poderiam apresentar: infecção respiratória aguda nas últimas duas semanas ao início 
da coleta[8], histórico de cirurgias torácicas ou abdominais recentes e/ou doenças 
respiratórias associadas[15], como fibrose cística, bronquiectasia ou tuberculose 
pulmonar. Os pais/cuidadores considerados elegíveis para o estudo foram todos 
aqueles que assentiram sua própria participação no estudo, bem como consentiram a 
participação de seus respectivos adolescentes. Seriam excluídos, em conjunto, os 
adolescentes ou pais/cuidadores que apresentassem incapacidade de compreender 
algum dos procedimentos necessários, que faltassem às avaliações durante o período 
pré-definido ou os adolescentes que apresentassem algum sintoma agudo do trato 
respiratório durante o período de coleta de dados. Instrumentos e medida e 
procedimentos Para caracterização e descrição do perfil da amostra foram registradas 
informações socioeconômicas e clínicas. Para avaliação socioeconômica foi utilizado o 
Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) da Associação Brasileira de 
Empresas e Pesquisa (ABEP), que classifica a situação socioeconômica da família em 
7 diferentes níveis (classe A, B1, B2, C1, C2, D e E). Esta classificação é baseada em 
pontuações atribuídas a 15 diferentes indicadores, seguidos do valor bruto da renda 
familiar mensal [8,18]. Para classificação dos participantes do estudo de acordo com o 
nível de controle e severidade da asma, foram utilizados os critérios estabelecidos pela 
Global Initiative for Asthma (2019), que incluem o histórico dos sintomas respiratórios, 
bem como a resposta positiva ao broncodilatador nas variáveis do teste espirométrico, 
num período em que os sintomas não estejam exacerbados há, pelo menos, 3 meses 
anteriores ao exame.[1] Para avaliação da função pulmonar, foram registrados o volume 
expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), a capacidade vital forçada (CVF), a 
relação VEF1/CVF, o fluxo expiratório forçado (FEF) e o pico de fluxo expiratório (PFE). 
Para a avaliação do controle clínico da asma foram utilizados os questionários Pediatric 
Asthma Control and Communication Instrument (PACCI) e o Asthma Control Test (ACT) 
. Ambos foram desenvolvidos para a avaliação do controle clínico da asma pediátrica. 
Entretanto, os mesmos diferem quanto à aplicabilidade, sendo o PACCI baseado no 
relato dos pais/cuidadores e o questionário ACT, autoaplicável, destinado aos relatos 
de adolescentes. O questionário PACCI foi desenvolvido para pais/cuidadores de 
crianças e adolescentes americanas de 1 a 21 anos, e foi recentemente traduzido, 
adaptado e validado para a população brasileira [20]. O instrumento é composto por 12 
questões envolvendo aspectos relativos à avaliação do controle clínico da asma, 
segmentados em cinco domínios conceituais. Este questionário apresenta ainda uma 
questão discursiva que busca melhorar a comunicação entre o responsável e o 
profissional de saúde[12]. O escore dos itens pode ser realizado de duas formas: 1) a 
partir da soma do escore – através de um somatório da pontuação atribuída a cada 
opção de 2) por meio do índice de problema - classifica dicotomicamente cada um dos 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3108 

 

5 itens do domínio controle: como 0 (controlado) ou 1 (não controlado). O questionário 
ACT foi desenvolvido para avaliar o controle da asma em adolescentes a partir dos 12 
anos. Este questionário é um dos mais utilizados para a avaliação do controle clínico da 
asma na população pediátrica brasileira [13]. Por ter sido desenvolvido para 
adolescentes a partir dos 12 anos, este instrumento possibilita a auto aplicação, sendo 
possível demonstrar a percepção do adolescente sobre o controle da sua doença. O 
ACT possui cinco itens que dizem respeito aos sintomas, uso de medicação de alívio, 
efeito e impacto da asma nas atividades diárias do adolescente, sem a necessidade de 
medidas de função pulmonar [13] . Análise estatística A análise de dados foi feita por 
meio do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0 para 
o sistema operacional Windows, considerando-se nível de significância de 5%. O teste 
de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar a normalidade de distribuição dos 
dados do estudo. Na análise descritiva dos dados quantitativos, foram utilizadas 
medidas de dispersão e tendência central, e para os dados categóricos, foram utilizadas 
frequências absolutas e relativas. Para comparar a média das variáveis independentes 
em relação aos grupos, foi utilizado o test T de Student não pareado. Para verificar a 
correlação entre o nível de controle clínico da asma a partir da percepção dos 
pais/cuidadores e dos adolescentes, foi utilizado o teste de correlação de Pearson. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS O poder da amostra foi calculado a posteriori no software G*Power 
versão 3.1, considerando um nível de significância de 5%. Os resultados indicaram 
poder de 0,82 para detectar como significativas correlações iguais ou superiores a 0,31 
. Participaram do estudo 42 adolescentes, sendo 19 do sexo feminino (45,2%), com 
média de idade de 13,6 ±1,4 anos. O estudo contou também com a participação de 42 
pais/cuidadores, sendo que a maior parte deles era do sexo feminino (95,2%), com 
idade média de 39,3±8,4 anos, a maioria destes apresentavam o ensino médio completo 
(43,9%) e pertenciam às classes socioeconômicas C1 e C2 (76,2%) . A maioria dos 
participantes possuía asma leve (39,0%). Considerando o controle da asma, os 
participantes foram classificados em: controlada (12,2%); parcialmente controlada 
(56,1%); e não-controlada (31,7%). A maioria dos adolescentes avaliados não precisou 
de atendimentos de emergência (71,8%) ou internações (97,4%) nos 3 meses anteriores 
à avaliação. Na comparação dos escores dos questionários ACT e PACCI, formatos 
soma do escore e índice de problema, considerando a classificação socioeconômica 
dos participantes do estudo. Foi possível observar que não houve diferença 
estatisticamente significativa na percepção do controle clínico entre as classes (p > 
0,05). Ao avaliar a relação entre os escores do questionário ACT, respondido pelos 
adolescentes, com os escores do questionário PACCI, respondido pelos seus pais, no 
formato soma do escore e índice de problema, observou-se uma correlação significativa 
negativa e fraca entre os questionários ACT e PACCI (soma do escore: p-valor = 0,03 e 
r = -0,34), indicando que quanto maior o escore no questionário ACT, menor o escore 
no questionário PACCI (soma do escore) DISCUSSÃO Os achados do presente estudo 
evidenciam a presença de uma relação inversa entre a percepção do controle clínico da 
asma de adolescentes e de seus pais/cuidadores. Desse modo, é possível observar que 
a percepção dos pais/cuidadores sobre controle da asma dos adolescentes, não 
corresponde ao real estado da doença, auto relatado pelo adolescente. Previamente a 
este, Carroll et al. [16], reportaram em seu estudo que os pais/cuidadores tendem a 
superestimar o controle clínico da asma dos seus filhos (crianças com idades entre 4 e 
15 anos). Adicionalmente, estes autores [16] encontraram um baixo nível de percepção 
dos pais/cuidadores em relação ao controle clínico da asma dos filhos – avaliada pelo 
Childhood-Asthma Control Test (C-ACT) - quando comparada ao controle clínico da 
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asma das crianças e adolescentes definido pela GINA [1] e pela Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN)/ British Thoracic Society (BTS) [21]. Semelhante ao presente 
estudo, Carlton et al. [22] investigaram a similaridade entre percepção dos pais e filhos 
em relação ao controle da asma. Embora estes autores tenham avaliado uma amostra 
mais jovem, composta por 45 crianças entre 4 e 11 anos e seus respectivos 
pais/cuidadores,. os resultados apresentados suportam o presente estudo uma vez que 
foi identificada diferença entre a percepção das crianças e seus pais acerca do controle 
clínico da asma. É importante mencionar que a percepção das crianças indicou pior 
controle clínico quando comparado ao relatado pelos seus pais/cuidadores. Desta 
forma, podemos ressaltar que os estudos prévios que avaliaram a percepção de 
crianças e seus responsáveis acerca do controle da asma, similarmente ao presente 
estudo, evidenciaram que a percepção dos jovens pacientes difere da apresentada 
pelos seus respectivos pais/cuidadores [16,22]. Os estudos demonstram, assim, a 
dificuldade que os pais/cuidadores têm em reconhecer e identificar adequadamente os 
sintomas da asma apresentados por seus filhos, desde a infância. Ademais, os dados 
do presente estudo indicam que os 42 pais/cuidadores foram representados , 
predominantemente, por mães cuidadoras com idade inferior a 40 anos. Resultados 
semelhantes foram encontrados em Amato et al. [23] e Roncada et al. [24], que reiteram 
o fato de que a maior parte dos indivíduos com asma são cuidados por mulheres jovens. 
Os achados deste estudo também demonstram que a maior parte da população de 
pais/cuidadores possui uma escolaridade à nível médio completo, o que difere, neste 
aspecto, de Romano et al. [25], que encontraram níveis mais baixos de escolaridade 
nos pais/cuidadores participantes do estudo. A respeito das características da asma, a 
maior parte dos adolescentes foi classificada com asma leve ou moderada. Batan et al. 
[5] encontraram resultados distintos para a população da mesma faixa etária. O presente 
estudo também difere de Batan et al.[5] em relação à porcentagem de participantes que 
sofreram hospitalizações e ao período de tempo ao qual esses dados coletados se 
referiam. Já com relação ao controle da asma, os adolescentes participantes foram 
classificados, em sua maioria, com asma parcialmente controlada, de acordo com a 
GINA [1]. Estudos anteriores de Carroll et al. [16] e Gazzotti et al. [6] corroboram com 
os achados do presente estudo. Da mesma forma, Silva et al. [26] encontraram 
resultados de controle clínico semelhantes para sua amostra, na avaliação da qualidade 
de vida de crianças com asma. Tendo em vista que o manejo adequado da asma 
depende, dentre outras coisas, da sensibilidade que os pais têm para perceber o real 
estado da asma de seus filhos [14], e que, na infância, normalmente o nível de controle 
da asma é avaliado somente mediante ponto de vista dos pais/cuidadores, o presente 
estudo é de grande valia por se tratar de um estudo pioneiro na população brasileira 
que avalia a percepção dos adolescentes e em conjunto a de seus pais/cuidadores. 
Semelhantemente a Carlton et al (22) presente estudo reforça a importância de 
entrevistar não apenas os pais/cuidadores, mas também as crianças/adolescentes ao 
avaliar os sintomas da asma para o adequado manejo da doença. A principal limitação 
do presente estudo está relacionada à inexistência de um único instrumento com 
versões para pacientes e seus pais/responsáveis. Desta forma, para avaliar os 
participantes do estudo foi necessário utilizar instrumentos distintos que apresentam 
itens, opções de resposta e escores diferentes. À vista disso, cabe ressaltar a 
necessidade do desenvolvimento e validação de um questionário de controle clínico da 
doença, que possa avaliar de maneira mais equivalente a percepção dos adolescentes 
e de seus pais/cuidadores. Ademais, a população do presente estudo foi restrita a 
apenas um estado do Nordeste do Brasil, podendo não representar a realidade de 
outras regiões do país. 
 
Conclusão 
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Em conclusão, os achados do presente estudo ao apontam baixa percepção do controle 
da asma dos adolescentes pelo ponto de vista de seus pais/cuidadores. Desta forma, 
considerando que a avaliação dos sintomas da asma constitui a base para a avaliação 
do controle da mesma, e que esta avaliação é essencial ao adequado manejo da 
doença, é extremamente importante levar em consideração a percepção do adolescente 
acerca de seu estado de saúde. A realização de estudos futuros que explorem a 
percepção do controle clínico da asma por adolescentes e pais/cuidadores em 
diferentes níveis socioeconômico e de escolaridade poderão fornecer informações 
relevantes adicionais. 
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TÍTULO: Influência das variáveis familiares e ambientais no desenvolvimento das 

habilidades narrativas em pré-escolares em desenvolvimento típico nascidos no Rio 

Grande do Norte. 

Resumo 

Objetivo: Investigar a influência de variáveis familiares e ambientais no desenvolvimento 
das habilidades narrativas em crianças nascidas no Rio Grande do Norte. 
 
Método: Participaram dessa pesquisa 39 pré-escolares pertencentes à faixa etária de 4 
a 6 anos, de ambos os sexos, com desenvolvimento típico de linguagem e matriculadas 
em instituição de ensino infantil vinculada à Universidade. Inicialmente, os pais que 
concordaram com a participação no estudo responderam a um breve questionário a 
respeito do desenvolvimento infantil e práticas familiares e ao questionário de 
classificação socioeconômica da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 
(ABEP). Para avaliação da narrativa foi utilizado o livro “Frog, where are you?”, que é 
composto por 25 cenas em preto e branco, sem escrita e dispostas em sequência lógica. 
Foi solicitado que o participante explorasse as páginas e depois narrasse uma história 
com base no livro em mãos. 
 
Resultados: Não houve relação entre o desenvolvimento de habilidades narrativas e 
fatores familiares e ambientais. 
 
Conclusão: Ainda é necessário que se amplie as pesquisas sobre o tema no Rio Grande 
do Norte, ampliando a população estudada e buscando ambientes com maior 
variabilidade socioeconômica. 
 
Palavras-chave: Linguagem - Linguagem Infantil - Pré-escolares - Relações Familiares. 

TITLE: Influence of the family and the environmental variables on the development of 

narrative skills in typical developing preschoolers born in Rio Grande do Norte. 

Abstract 

Purpose: To investigate the influence of the family and the environmental variables on 
the development of narrative skills in children born in Rio Grande do Norte. 
 
Methods: Participated in this research39 preschoolers from the age group of 4 to 6 years 
old, of both sexes, with typical language development and registered in a child education 
institution linked to the University participated in this research. Initially, the parents who 
agreed to participate in the study answered a brief questionnaire about their child 
development, their family practices and the socioeconomic classification questionnaire 
of the Brazilian Association of Research Companies (ABEP). For the evaluation of the 
narrative, the book “Frog, where are you?” Was used, which consists of 25 scenes in 
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black and white, without writing and arranged in a logical sequence. The participant was 
asked to explore the pages and then tell a story based on the book in hand. 
 
Results: There was no connection between the development of narrative skills and family 
and environmental factors. 
 
Conclusion: It is still necessary to expand research on the topic in Rio Grande do Norte, 
expanding the population studied and seeking environments with greater socioeconomic 
variability. 
 
Keywords: Language - Child Language - Preschoolers - Family Relations. 

Introdução 

A linguagem oral já começa a se desenvolver desde o nascimento do bebê e se perdura 
pelos primeiros anos de vida, habilidades importantes para um bom desenvolvimento 
da linguagem, como o balbucio (entre os 6 e 10 meses) e o ato de utilizar gestos para 
se comunicar (entre os 9 e 12 meses) são alguns dos marcos do desenvolvimento. Para 
que tais habilidades sejam adequadamente desenvolvidas é preciso que haja bons 
estímulos, o papel da família é fundamental nesse processo, desenvolvendo um 
ambiente adequado e favorável. Assim, o crescimento ocorrerá da melhor maneira 
possível. 
Dentre as capacidades que a criança apresenta para dominar a linguagem oral, uma 
das mais significativas e notáveis é a de narrar eventos. A partir do encadeamento de 
palavras e da percepção dos eventos temporais, a criança começa a explorar o relato 
de suas próprias experiências. Esta capacidade aprimora-se a tal ponto que, tempos 
depois, a criança não somente é capaz de relatar experiências vivenciadas, como 
também pode recontar histórias e servir-se de sua imaginação criando cenários e 
personagens fictícios. Não está, tão somente, aprendendo uma língua, para dela se 
apropriar, mas sim, a aprender para poder utilizá-la de forma eficiente (MILLHER, 2006). 
Diversos fatores relacionados ao contexto familiar influenciam no desenvolvimento da 
linguagem e como consequência, na habilidade narrativa. Dentre eles podemos 
destacar o nível socioeconômico e a qualidade de estímulos e recursos aos quais as 
crianças estão expostas que desempenham influência positiva na performance 
linguística (CARVALHO; LEMOS; GOULART, 2016). 
As crianças inseridas em escolas privadas, contexto que relaciona-se diretamente ao 
nível socioeconômico, se sobressaem no desempenho acadêmico e linguístico quando 
comparadas às crianças no ensino público. Além disso, a presença da elaboração de 
discursos encontra-se mais incidente na performance linguística de crianças inseridas 
em instituições de ensino privadas. Tal situação ocorre como consequência do uso 
frequente de estratégias e recursos com o objetivo de estimular o desenvolvimento e 
aprimoramento dessas habilidades narrativas (HAGE et al; 2007). 
Assim, considerando a escassez de estudos que relacionem o desempenho da narrativa 
com variáveis socioeconômicas, e a importância desse tema. Este estudo teve como 
objetivo investigar a influência de variáveis familiares e ambientais no desenvolvimento 
das habilidades narrativas em crianças nascidas no Rio Grande do Norte e verificar 
possíveis relações entre eles. 
 
Metodologia 

 
Aspectos éticos 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob 
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número CAAE 87485518.0.0000.5292. Os pais assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido e os escolares assinaram o Termo de Assentimento após serem 
informados sobre a forma de coleta dos dados da pesquisa. 
Participantes 
Participaram dessa pesquisa 39 pré-escolares pertencentes à faixa etária de 4 a 6 anos, 
de ambos os sexos, com desenvolvimento típico de linguagem e matriculadas em 
instituição de ensino infantil vinculada à Universidade. Os critérios de exclusão adotados 
foram: alteração fonoaudiológica previamente diagnosticada, síndromes, deficiências 
sensoriais e motoras, ou deficiência intelectual; e não ser brasileiro ou não ter o 
Português Brasileiro como língua materna. 
O grupo foi composto por 48,7% (19) meninos e a média de idade foi de 6,57 ±8,49 
meses. Com relação às variáveis familiares foi possível notar que a maioria das mães 
concluiu ensino superior (82,1%) e B2 foi a classificação econômica mais frequente 
(38,5%). 
Com relação às variáveis ambientais, os itens que o pré-escolar possui notamos que os 
itens menos frequentes foram computador (25,6%) e dicionário (35,9%), ao passo que 
os mais frequentes foram jogos e livros (100% cada). 
Materiais e procedimento 
Inicialmente, os pais que concordaram com a participação no estudo responderam a um 
breve questionário a respeito do desenvolvimento infantil e práticas familiares e ao 
questionário de classificação socioeconômica da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (ABEP, 2016). Para responder aos objetivos desse estudo as variáveis 
familiares consideradas foram: Escolaridade materna - categorizada em educação 
básica ou educação superior - e classificação socioeconômica da família - categorizada 
em “A ou B1” ou “, B2, C1 ou C2”; já as variáveis ambientais foram relacionadas aos 
hábitos de leitura compartilhada e refeições compartilhadas - categorizadas em “nunca 
ou às vezes” ou “frequentemente ou sempre”, e visita a parques - categorizada em “sim” 
ou “não”; além da posse de instrumentos musicais, jogos de tabuleiro, dicionário, 
brinquedos de montar e computador - categorizadas em “sim” ou “não”. 
As avaliações ocorreram individualmente em um único encontro de aproximadamente 
uma hora. A bateria de avaliação foi composta por tarefas de vocabulário expressivo, 
fonologia, fluência, discurso e memória de curto prazo, mas para os objetivos deste 
estudo serão apresentados apenas os dados referentes à narrativa. 
Para avaliação da narrativa foi utilizado o livro “Frog, where are you?” (Mayer, 1996), 
que é composto por 25 cenas em preto e branco, sem escrita e dispostas em sequência 
lógica. Foi solicitado que o participante explorasse as páginas e depois narrasse uma 
história com base no livro em mãos. As amostras de fala foram analisadas e 
classificadas levando em consideração o tipo de narrativa, que poderia ser: descritivo, 
quando não foi estabelecido relação sequencial entre as cenas, abrangendo as 
produções em que as figuras foram descritas isoladamente; causal, quando foi 
estabelecidas causalidade entre as cenas e utilizadas conjunções aditivas com valor 
causal que demonstram que um acontecimento ocorreu em consequência de outro; ou 
intencional, quando foram expressados os estados mentais ou sentimentos da 
personagem e quando foram utilizados discursos diretos para expressar a fala da 
personagem. Caso ocorresse mais de um tipo de discurso em uma mesma narrativa, a 
classificação seria feita de acordo com o tipo predominante. Para as análises deste 
estudo as narrativas classificadas como descritivas e causais foram agrupadas para 
serem comparadas às intencionais (mais sofisticadas). 
Análise dos dados 
O tratamento estatístico dos dados foi realizado no software SPSS versão 21. A análise 
inferencial foi realizada pelo teste exato de Fisher e o nível de significância adotado foi 
de 5%. 
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Resultados e Discussões 

 
A análise da associação entre o tipo de narrativa com variáveis familiares revelou 
diferença estatística apenas para o nível socioeconômico, indicando que pré-escolares 
cujas famílias são classificadas como A ou B1 apresentaram mais narrativas 
intencionais (Tabela 1). 
Este achado corrobora estudo anterior que destacou que o desenvolvimento da 
linguagem e o desempenho em habilidades linguísticas sofrem interferências distintas 
resultantes dos diferentes níveis socioeconômicos. Além disso, pontuou como achado 
uma correlação positiva entre o nível socioeconômico das crianças e a qualidade de 
suas narrativas (SILVA; FERREIRA; QUEIROGA, 2014). 
A narrativa, assim como outras habilidades linguísticas, é muito influenciada por 
aspectos sociais. O nível socioeconômico e cultural, o ambiente linguístico familiar e a 
qualidade da escola são fatores que influenciam o desenvolvimento da linguagem. 
Estudos que correlacionam o estilo conversacional dos pais com o desenvolvimento da 
narrativa evidenciaram que conversas que envolvam mais comentários e perguntas 
favorecem o seu desenvolvimento. 
De forma geral, as crianças desse estudo estão inseridas em contexto familiar 
estimulador, com hábitos de leitura e de socialização, com acessibilidade a brinquedos 
e instrumentos educativos, cenário importante para o desenvolvimento dos aspectos 
comunicativos e de linguagem da criança (SOUZA, 2018). 
Outro fator importante é o contexto escolar em que a criança está inserida (escola 
pública ou privada). Existem evidências científicas de que crianças de escolas privadas 
apresentam melhor desempenho do que crianças de escolas públicas em vocabulário, 
consciência fonológica, compreensão e prontidão para a escola. Estas diferenças não 
refletem o desempenho da educação infantil na discrepância da qualidade do ensino 
entre as escolas, problema complexo e multifacetado que se relaciona com a formação 
e remuneração de dois professores, com as orientações pedagógicas, com os recursos 
físicos e humanos, condições socioeconômicas e socioculturais. 
Nesta amostra não houve associação entre o tipo de narrativa com nenhuma das 
variáveis ambientais (Tabela 2). 
Observamos que as crianças deste estudo em sua maioria estão inseridas em contexto 
familiar de bom nível socioeconômico e com acesso à recursos estimuladores, como 
brinquedos educativos, possuem hábitos de leitura e de socialização; pressupõe-se, 
então, que em decorrência dessa homogeneidade não houve diferença nos níveis de 
narrativa. 
Corroborando estudo anterior que destacou um bom desempenho linguístico das 
crianças quando expostas a variáveis ambientais estimuladoras, como acesso a 
instrumentos musicais, visitas a museus e teatros, socialização com a família, o estilo 
de interação (DIAS et al., 2019). 
De maneira geral, este estudo é de extrema relevância por caracterizar os aspectos 
linguísticos das crianças da região Nordeste. Estas informações são essenciais, pois é 
relevante levar em consideração as variações culturais e regionais no processo de 
avaliação, já que esses fatores podem interferir no desempenho das crianças 
principalmente quando relacionado aos aspectos lexicais da linguagem. Destaca-se, 
também, a importância da análise da narrativa, por ser um preditor do desempenho na 
vida escolar e por proporcionar dados clínicos no processo de avaliação e diagnóstico 
de possíveis alterações de linguagem (SOUZA, 2018). 
Assim, faz-se necessário o contínuo aprofundamento das pesquisas sobre 
desenvolvimento da narrativa, especialmente ao estudar a realidade da região 
Nordeste. Atualmente a produção científica e a atuação clínica nesta área ainda estão 
bem restritas, se comparadas a outras regiões do Brasil, ainda é necessário que se 
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amplie as pesquisas sobre o tema no Rio Grande do Norte, ampliando a população 
estudada e buscando ambientes com maior variabilidade socioeconômica em futuros 
estudos. 
 
Conclusão 

 
A maioria dos pré-escolares do presente estudo estava inserida em bom contexto 
sociocultural. Houve correlação positiva entre o nível socioeconômico e o tipo de 
narrativa, as crianças de melhores níveis produziram o tipo mais complexo, as narrativas 
intencionais. Não foi encontrada associação entre as variáveis ambientais e o tipo de 
narrativa. Porém, ainda é necessário que se amplie as pesquisas sobre o tema no Rio 
Grande do Norte, ampliando a amostra da população estudada e buscando ambientes 
com maior variabilidade socioeconômica. 
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TÍTULO: EFEITOS IMEDIATOS TREINO DE MARCHA LATERAL SOBRE A 

MOBILIDADE E ESTABILIDADE POSTURAL DE SUJEITOS COM DOENÇA DE 

PARKINSON 

Resumo 

Introdução: Indivíduos com doença de Parkinson (DP) apresentam desordens na 
mobilidade e estabilidade postural com graves repercussões em suas vidas. Neste 
contexto, o treino de marcha lateral tem sido citado como treinamento com objetivo de 
estimular parâmetros multidirecionais que poderiam minimizar as limitações de 
mobilidade e estabilidade. Objetivo: Avaliar os efeitos imediatos do treino de marcha 
lateral na mobilidade e estabilidade postural de pacientes com DP. Metodologia: Trata-
se de um ensaio clínico controlado e randomizado e cego, realizado no Laboratório de 
Intervenção e Análise do Movimento (LIAM) do Departamento de Fisioterapia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foi feita uma sessão única e 
diferencial de treinamento de 20 minutos com o grupo controle e grupo experimental e 
reavaliações posteriores ao treino. Resultados: Foram avaliados 14 sujeitos, sendo 64% 
do sexo masculino, idade média de 61 anos, nível de incapacidade moderado, de acordo 
com a Hoehn Yahr Modificada. Todos tinham capacidade de deambular de forma 
independente. A mobilidade básica média, avaliada pelo Timed Up and Go Test foi 
classificada entre 6,4 e 20,9 (x=9). Conclusão: A amostra revelou-se, 
predominantemente masculina, idosa, com ensino médio. Os participantes de ambos os 
sexos tiveram desempenho regular nos critérios avaliados. Conclusões relacionadas ao 
objetivo do estudo serão apresentadas após a finalização das coletas. 
 
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Marcha, TMLE. 

TITLE: MMEDIATE EFFECTS OF LATERAL MARCH TRAINING ON MOBILITY AND 

POSTURAL STABILITY OF SUBJECTS WITH PARKINSON'S DISEASE 

Abstract 

Introduction: Individuals with Parkinson's disease (PD) present disorders in mobility and 
postural stability with serious repercussions in their lives. In this context, lateral march 
training has been cited as training with the aim of stimulating multidirectional parameters 
that could minimize mobility and stability limitations. Objective: To evaluate the 
immediate effects of lateral march training on mobility and postural stability in PD 
patients. Methodology: This is a controlled, randomized, blinded clinical trial, performed 
at the Laboratory of Intervention and Movement Analysis (LIAM) of the Department of 
Physiotherapy at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). A single and 
differential training session of 20 minutes was carried out with the control group and the 
experimental group and reevaluations after the training. Results: 14 subjects were 
evaluated, 64% male, mean age 61 years, moderate level of disability, according to the 
Modified Hoehn Yahr. All had the ability to walk independently. The average basic 
mobility, assessed by the Timed Up and Go Test, was classified between 6.4 and 20.9 
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(x = 9). Conclusion: The sample proved to be predominantly male, elderly, with high 
school education. Participants of both sexes performed regularly in the evaluated criteria. 
Conclusions related to the objective of the study will be presented after the completion 
of the collections. 
 
Keywords: Parkinson's disease, March, TMLE. 

Introdução 

A doença de Parkinson (DP) é caracterizada por uma combinação de 
comprometimentos motores que resulta em alterações no padrão de deambulação dos 
indivíduos acometidos(1). Nesse contexto, o treinamento em esteira é considerado 
como um estímulo capaz de melhorar a função da marcha desta população(2). 
Estudos mostram que o uso da esteira na reabilitação da marcha na DP resulta em 
melhora dos parâmetros espaço-temporais da marcha, resistência à deambulação e 
qualidade de vida(3,4). Contudo, as dificuldades da marcha percebidas na doença 
afetam também a realização de tarefas multidirecionais e a mobilidade, confirmando a 
importância de se explorar a locomoção além do treino de marcha para frente (TMF)(5). 
O treino de marcha lateral (TML) é amplamente utilizado na área da ortopedia e terapia 
esportiva, tendo o fortalecimento dos músculos laterais do quadril e joelho como uma 
de suas finalidades. O TML parece gerar maior atividade muscular e gasto energético 
do que o treino de marcha em outras direções, tanto em pessoas lesionadas quanto em 
indivíduos saudáveis(6). Um único estudo que investigou os efeitos imediatos e a longo 
prazo da caminhada multidirecional (para frente, para trás e para os lados) na esteira 
em indivíduos com DP, revelou que o treinamento foi capaz de melhorar o desempenho 
da marcha e do equilíbrio dos participantes(7). Todavia, não foi realizada uma análise 
isolada dos efeitos de cada direção de treino sobre a marcha desses indivíduos. 
Diante das lacunas encontradas na literatura, caracterizadas por limitações 
metodológicas e baixa quantidade de evidências, foi constatada a necessidade do 
desenvolvimento de um estudo de caso para investigação dos efeitos isolados do TML 
em indivíduos com DP. Sendo assim, este estudo de caso irá analisar os efeitos 
imediatos do treino de marcha lateral na esteira (TMLE) nesta população e sua 
repercussão imediata no equilíbrio postural. 
O ato de caminhar é uma das atividades mais importantes que possibilita a participação 
das pessoas na comunidade. Nesse sentido, uma marcha debilitante pode levar à perda 
de independência e ao aumento da incidência de quedas. Por outro lado, as melhorias 
nos parâmetros da marcha e no equilíbrio dinâmico estão intimamente relacionadas ao 
aumento dos níveis de atividade e participação social, redução de quedas e melhora da 
qualidade de vida. Se indivíduos com DP treinam uma tarefa nova e complexa, como o 
TMLE, é admissível que ela gere melhorias adicionais ao equilíbrio, parâmetros da 
marcha e atividade muscular, diferentemente do simples ato de treinar uma tarefa 
automática, como a marcha para frente. Além disso, sugere-se que o TML demande um 
maior nível de gasto energético e exija maiores respostas cardiorrespiratórias e 
metabólicas do que o TMF. 
Partindo desse contexto, o TMLE pode ser de grande importância na abordagem das 
deficiências de mobilidade relacionadas à DP, uma vez que a marcha lateral é 
necessária para as mudanças de direção durante as atividades de vida diária. Nessa 
perspectiva, o TMLE parece ser uma alternativa recente e promissora no campo da 
reabilitação, tornando-se relevante a investigação de seus efeitos na DP. 
Este trabalho tem como objetivo principal, avaliar os efeitos imediatos do treino de 
marcha lateral na esteira sob a mobilidade e estabilidade postural de pacientes com DP. 
Do ponto de vista do ensino-aprendizagem, este estudo visa promover o intercâmbio 
entre a graduação e a pós-graduação, a fim de fomentar a participação e envolvimento 
dos alunos em atividades de pesquisa científica e fornecer a complementação do 
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conhecimento acadêmico aos alunos envolvidos. Do mesmo modo, visa estimular e 
apoiar o corpo docente e discente na publicação de suas produções científicas, bem 
como levantar a discussão sobre novas formas de intervenção na prática clínica. 
 
Metodologia 

 
 
Desenho e local do estudo 
Trata-se de um estudo do tipo ensaio clínico randomizado controlado, que está sendo 
realizado no Laboratório de Intervenção e Análise do Movimento (LIAM). 
População e amostragem 
Os participantes foram recrutados de uma população de pacientes com DP atendidos 
em clínicas/hospitais públicos e privados e centros de referência situados na cidade do 
Natal – RN, e da lista de participantes de pesquisas anteriores com DP do LIAM. A 
seleção ocorreu mediante a verificação nas listas de cadastro de pacientes com 
diagnóstico de DP, confirmado através do laudo de um neurologista. 
Critérios de inclusão 
Estágios 2 e 3 da Escala de Hoehn e Yahr Modificada (H&Y); Fazer uso da medicação 
antiparkinsoniana; Deambular sem qualquer tipo de órtese ou dispositivo de auxílio à 
marcha, de forma independente (escores de 3 a 5 da Functional Ambulatory Category 
– FAC), por no mínimo 10 metros; Não possuir outros tipos de distúrbios neurológicos, 
musculoesqueléticos, cardiovasculares, respiratórios, visuais e/ou auditivos que 
inviabilizam o treino de marcha na esteira e a aplicação do protocolo; Ter ausência de 
déficits cognitivos graves que impeçam a compreensão de instruções verbais simples 
(detectável por meio da escala Montreal Cognitive Assessment – MoCA); Não ter sido 
submetido à cirurgia estereotáxica; Assinar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). 
Critérios de exclusão 
Pressão arterial sistêmica (PAS) com valores sistólico e diastólico acima de 200 mmHg 
e 110 mmHg, respectivamente, antes e/ou durante o treinamento; Frequência cardíaca 

(FC) acima dos valores submáximos permitidos, calculada pela fórmula [〖"FC" 〗_"sub" 

=0,75x(220-idade)]; Alteração na dosagem e/ou tipo de medicamento antiparkinsoniano; 
Presença de dor e/ou fadiga muscular acentuadas que pudesse impedir a continuidade 
do treinamento. 
Instrumentos de avaliação 
Avaliação sócio demográfica, antropométrica e clínica 
Para registro dos dados sócio demográficos, antropométricos e clínicos do participante, 
foi utilizado um Formulário de Identificação anteriormente elaborado. 
Avaliação do nível de incapacidade física 
A H&Y foi utilizada para verificar o nível de incapacidade física, por meio da classificação 
do estágio da doença. O instrumento possui sete estágios de classificação da DP, que 
varia de 1 (doença unilateral) a 5 (confinado à cama ou cadeira de rodas). Para este 
estudo, foi selecionado o indivíduo com incapacidade moderada, que equivale aos 
escores 2 a 3 da escala(8). 
Avaliação da capacidade de deambulação 
A capacidade de realizar a marcha foi verificada pela FAC. A classificação da habilidade 
para andar é dada em seis níveis, onde a pontuação pode variar de 0 (incapacidade ou 
maior nível de dependência para deambular) a 5 (independência total para deambular). 
Para a inclusão no estudo, o indivíduo precisava se enquadrar nas categorias de 3 a 5 
da escala(9). 
Avaliação do estado cognitivo 
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Foi aplicada a versão experimental brasileira da MoCA, que tem por objetivo detectar 
déficits cognitivos leves. Sua pontuação varia de 0 a 30 e engloba aspectos relacionados 
à função visuoespacial e executiva, nomeação, memória, atenção, linguagem, 
abstração, evocação tardia e orientação temporal e espacial(10). 
Avaliação da mobilidade e estabilidade postural 
Para avaliar a mobilidade básica como o equilíbrio sentado, transferências de sentado 
para a posição de pé, estabilidade na deambulação e mudanças no curso da marcha, 
foi utilizado o Timed Up and Go Test – TUGT. Foi solicitado ao participante a levantar-
se de uma cadeira padrão, deambular três metros, retornar e sentar-se novamente na 
cadeira. Foi orientado ao participante que utilizasse o calçado que usa habitualmente e 
que realizasse sua marcha padrão. O tempo de realização do teste foi cronometrado 
em segundos(8). 
Randomização e sigilo da alocação 
Após a primeira etapa de avaliação, a alocação dos participantes nos grupos controle 
(GC) e experimental (GE) foi feita através do site www.randomization.com, por uma 
pessoa não vinculada aos procedimentos de avaliação e treinamento. 
Procedimentos de intervenção 
A sessão única de treinamento foi realizada no dia seguinte à avaliação inicial. As 
medidas referentes à PAS, FC e intensidade do esforço foram mensuradas e registradas 
antes e após a sessão de treinamento na ficha de acompanhamento. Caso o voluntário, 
durante a sessão, apresentasse fadiga acentuada ou alguma indisposição, o 
treinamento seria interrompido e a PAS, FC e intensidade do esforço seriam verificadas 
e registradas na ficha. O GC realizou o TMFE durante um período de 20 minutos. Já o 
GE fez 20 minutos de TMLE, sendo 10 minutos de treino para cada lado. A sequência 
da direção da marcha (para direita ou esquerda) no GE foi selecionada aleatoriamente 
por meio de sorteio. Antes de realizar o treino, o participante foi orientado sobre o 
funcionamento da esteira. Após isso, o colete foi colocado para início da etapa de 
familiarização do voluntário com o equipamento. Após a adaptação, o participante foi 
instruído a caminhar em velocidade confortável, onde se deu início ao treino. O uso das 
barras laterais acopladas ao sistema de suspensão de peso foi incentivado para que 
houvesse redução do esforço físico. O participante também foi autorizado a descansar 
durante o treinamento caso estivesse fatigado, todavia, as pausas para descanso ao 
longo do treino não foram contabilizadas, devendo-se completar o tempo de cada 
treinamento. 
Procedimentos de reavaliação 
As reavaliações não foram realizadas devido a interrupção das atividades no LIAM, em 
decorrência da pandemia. Após o retorno, os participantes serão submetidos a 
reavaliações por meio dos instrumentos de avaliação da mobilidade e estabilidade 
postural. 
  
 
Resultados e Discussões 

 
Este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos imediatos do treino de marcha lateral 
na mobilidade e estabilidade postural em pessoas com Parkinson. O estudo mostrou 
resultados importantes quanto aos parâmetros analisados, demonstrando um nível de 
funcionalidade regular e preservação da independência destes participantes. No 
entanto, devido à pandemia e todas as adaptações provocadas por ela, as coletas 
precisaram ser interrompidas, impossibilitando a apresentação dos dados neste 
momento. 
Assim, por se tratar de um ensaio clínico controlado, randomizado e cego, não será 
possível apresentar os dados relacionados ao pós treino, uma vez que a abertura dos 
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dados cegos antes do final das coletas poderia inviabilizar o estudo. Desse modo, será 
feita uma apresentação da caracterização dos pacientes avaliados até o momento, 
reunindo os dados que foram coletados antes do período anterior ao isolamento social. 
A amostra desta pesquisa é composta por 14 sujeitos, sendo 64% do sexo masculino, 
com idade média de 61 anos, a 5,8 anos de diagnóstico. O nível de escolaridade mais 
prevalente entre a população da amostra é o ensino médio. Na tabela 1, estão descritas 
as características sócio-demográficas, cujos dados são expressos de forma numérica 
em média, desvio-padrão e dados categóricos expressos em porcentagem. 
Tabela 1. Características sócio-demográficas (n=14), (anexo). 
A tabela 2 mostra as características clínicas dos sujeitos, extraídas através de 
instrumentos de avaliação, cujos os resultados são expressos numericamente em média 
e dados categóricos expressos em porcentagem.. 
Tabela 2. Características Clínicas da Amostra, (anexo). 
O nível de incapacidade física avaliado pela H&Y, registrou média 2,4 entre a população 
da amostra, caracterizando um nível de incapacidade moderada. No estágio 2, o 
indivíduo com Parkinson apresenta sintomas bilaterais, afetando membros inferiores e 
superiores, sem comprometimento do equilíbrio. No estágio 3, o indivíduo preserva o 
comprometimento bilateral, apresentando nível de incapacidade leve ou moderada com 
comprometimento de seu equilíbrio, porém, ainda mantendo independência(11). 
A verificação da capacidade de realizar a marcha medida pelo instrumento FAC, nos 
mostra uma regularidade nos valores, estando todos inseridos na categoria 5, 
demonstrando independência da capacidade de deambulação entre os mesmos. A 
cognição dos participantes por sua vez, medida através da MoCA, registrou média de 
21. Este resultado mostra um certo nível de comprometimento cognitivo sem gravidade. 
Na avaliação da mobilidade básica através do TUGT, os participantes obtiveram média 
de 9,99. Desse modo, a maioria deles alcançaram bons resultados a nível de mobilidade 
funcional com índices abaixo de 10 na medição da escala, um bom prognóstico deste 
parâmetro. Poucos registraram grande comprometimento deste neste requisito. 
 
Conclusão 

 
Os resultados do estudo mostram que a população da amostra obteve resultados 
favoráveis aos objetivos do estudo. Em geral, os dados expostos até o momento 
denotam um quadro regular de funcionalidade, com independência preservada nos 
parâmetros analisados. Os participantes se enquadram nos critérios preestabelecidos 
no planejamento do projeto, mostrando-se aptos a realização das próximas etapas a 
serem retomadas com a normalização das atividades no LIAM - UFRN, após as medidas 
de restrição impostas pela pandemia do covid-19. 
O entendimento sobre o impacto do treino de marcha lateral é de suma importância que 
sua utilização em pessoas com DP seja potencializada. Destacamos a necessidade de 
novos trabalhos para ampliar o acervo de informações no tocante aos efeitos de novos 
recursos na melhoria da saúde de pessoas com Parkinson, para que assim possamos 
contribuir cada vez mais com esse público, melhorando sua qualidade de vida tão 
afetada pelos desfechos da doença de Parkinson. 
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TÍTULO: Guia fotográfico com as plantas alimentícias da biodiversidade alimentar local 

Resumo 

Estes escritos apresentam o processo de elaboração de um Guia Fotográfico de 
Alimentos Biodiversos Consumidos na Caatinga, compreendendo duas pesquisas 
científicas sobre biodiversidade e Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Para além, 
o guia se insere em um contexto que visa a difusão das Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (PANC) e a promoção de dietas saudáveis na Caatinga. Elucidamos as 
etapas necessárias ao delineamento e à elaboração de um guia de alimentos 
biodiversos, além de explorar a utilização da ferramenta e suas possíveis implicações 
nas avaliações de consumo alimentar. Dessa maneira, apontamos a importância de 
abordagens transdisciplinares e de olhares atentos para a relação entre biodiversidade, 
identificação acurada de espécies de alimentos e aspectos qualitativos da dieta. 
 
Palavras-chave: Guia fotográfico; Alimentos; Biodiversidade; Caatinga. 

TITLE: Elaboration of a Photographic Guide of Biodiverse Food Consumed in Caatinga 

Abstract 

These writings present the process of elaboration of a Photographic Guide of Biodiversity 
Food Consumed in the Caatinga, comprising two scientific research projects on 
biodiversity and Food and Nutritional Security (SAN). In addition, the guide is inserted in 
a context that aims to disseminate Nonconventional Food Plants (PANC) and promote 
healthy diets in the Caatinga. We have elucidated the necessary steps for the design 
and elaboration of a guide of biodiverse foods, besides exploring the use of the tool and 
its possible implications in food consumption assessments. In that manner, we point out 
the importance of transdisciplinary approaches, and attentive looks for the relationship 
between biodiversity, accurate identification of food species, and qualitative aspects of 
diet. 
 
Keywords: Photographic guide; Foods; Biodiversity; Caatinga. 

Introdução 

A qualidade da nossa dieta está estritamente relacionada à variedade de espécies de 
alimentos que ingerimos (PENAFIEL et al., 2016). Contudo, o contexto alimentar atual 
impõe desafios ao consumo desses alimentos, uma vez que o sistemas alimentar 
predominante preza pelas monoculturas, cultivando, em massa, um número parco de 
espécies. Desse modo, à medida que as monoculturas são oportunizadas, o número de 
espécies alimentares decresce. Se antes conhecíamos diversos tipos de frutas, como a 
manga; hoje, com o pouco tempo disponível para a alimentação e outras atividades 
básicas, podemos estar limitados às opções oferecidas nos supermercados. 
Charrondière et al. (2012), refere que a perda da biodiversidade e a simplificação e 
monotonia da dieta caracterizam as dietas modernas. Os autores também apontam que, 
na Tailândia, as espécies cultivadas de arroz caíram de aproximadamente 16.000 
espécies para apenas 37. Quais caminhos podemos seguir para que esta realidade não 
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continue a perdurar? Considerando a complexidade dos fenômenos vitais, há várias 
respostas e abordagens possíveis, como o resgate do saber tradicional, o estudo e 
elaboração de ferramentas alternativas e transdisciplinares para o campo da Nutrição e 
a promoção de práticas alimentares que considerem a alimentação a partir de todas as 
suas funções e seus impactos no mundo. A elaboração do guia fotográfico de alimentos 
biodiversos aqui apresentado se traduz nos esforços para registrar, preservar, difundir 
e incentivar uma dieta rica em vida, nutrientes, sustentabilidade e biodiversidade, 
aspectos tão intrínsecos que os sistemas alimentares sustentáveis buscam suplantar 
em prol de uma errônea “produtividade”. Portanto, considerando que guias dessa 
natureza podem promover dietas saudáveis e sustentáveis, que consequentemente 
promovem a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), além de fortalecerem o nosso 
conhecimentos sobre a biodiversidade e o meio ambiente (PENAFIEL et al., 2016), este 
trabalho visa a elaborar um guia fotográfico com as plantas alimentícias da 
biodiversidade alimentar do bioma da Caatinga. 
 
Metodologia 

 
A elaboração do guia fotográfico representou uma das fases da pesquisa exploratória 
“Biodiversidade para Alimentação e Nutrição: Avaliação da biodiversidade alimentar 
para promoção de dietas e sistemas alimentares sustentáveis na cidade do Natal/RN”. 
O objetivo do projeto é avaliar a biodiversidade alimentar de Plantas Alimentícias Não 
Convencionais com ocorrência no bioma da Caatinga na cidade do Natal/RN. Além 
disso, o guia também relaciona-se à pesquisa transversal “Biodiversidade e segurança 
alimentar e nutricional plantas alimentícias biodiversas e dietas sustentáveis no bioma 
caatinga”, em que se propõe adaptar uma ferramenta de inquérito dietético que seja 
capaz de reconhecer a biodiversidade alimentar local com acurácia taxonômica. Desse 
modo, o delineamento do guia foi iniciado em 2018, no primeiro projeto referido. A fim 
de listar Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) do Bioma da Caatinga, a 
etapa 1 compreendeu (a) uma revisão bibliográfica, (b) a coleta de dados por meio de 
conhecedores e conhecedoras de plantas, geralmente agricultores e agricultoras, em 
mercados locais (dados primários) e (c) coleta de dados secundários na Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF - IBGE) e na Tabela Brasileira de Composição de 
Alimentos (TACO - UNICAMP). A partir dessa listagem, a pesquisa foi realizada em mais 
cinco etapas: a seleção de fotografias e confecção do guia (etapa 2); avaliação por 
experts, as mulheres conhecedoras de PANC da comunidade Sítio Carão, em 
Altinho/PE (etapa 3); correções a partir de uma análise em equipe (etapa 4); avaliação 
por profissionais da botânica para verificação da acurácia taxonômica; e adaptações e 
correções finais de conteúdo e layout. 
 
Resultados e Discussões 

 
A elaboração do guia 
Ao todo, seis etapas foram necessárias à elaboração da ferramenta. Por meio da etapa 
1, foi indicada a lista de espécies a serem inseridas no Guia. Em seguida, na etapa 2, 
criamos um acervo de imagens dessas espécies com o apoio de botânicos, bem como 
a partir de imagens disponíveis em acervos digitais e de fotografias de nossa autoria. 
Além desses aspectos, delineamos o primeiro layout do guia para o teste em campo, 
como exposto na figura 2. Nessa versão, além das fotografias coletadas, incluímos os 
principais nomes vernaculares, a nomenclatura científica e a família das espécies. 
Adicionalmente, deixamos um espaço para o feedback dos pesquisadores e 
pesquisadoras que aplicaram essa primeira versão em campo. 
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A etapa 3 foi executada em campo, contando com a participação essencial das mulheres 
conhecedoras de plantas da Comunidade do Carão. Além de apontarem no Guia as 
espécies existentes na região, elas relataram algumas espécies ausentes. A título de 
exemplo, foram adicionadas várias espécies de feijão e milho consumidas na localidade, 
tais como: Phaseolus lunatus L. (fava-branca), Phaseolus vulgaris L. 'rosinha' (feijão-
rozinha), Phaseolus vulgaris L. 'mulatinho-de-cacho' (feijão-mulatinho-de-cacho), Zea 
mays L. 'branco' (Milho-branco), Zea mays L. 'ponta fina' (Milho-ponta-fina) e Zea mays 
L. 'preto' (milho-preto). 
A perda de biodiversidade pode ser menos percebida em áreas urbanas, onde os 
consumidores produzem expressivamente menos alimentos e os padrões alimentares 
são monótonos e limitados. Além disso, representa um determinante limitante para o 
consumo de uma ampla gama de variedades de alimentos e uma consciência limitada 
das relações entre alimentação, biodiversidade e nutrição (PENAFIEL et al., 2016). 
Além disso, os usos culinários de algumas espécies foram atualizados a partir do saber 
compartilhado e técnicas e processamentos culinários específicos foram ensinados 
pelas participantes. Outro aspecto importante relatado foi a toxicidade de alguns 
espécies, que pode ser alterada conforme o uso culinário. As informações foram 
reunidas por meio da observação participante, de um grupo focal e inquéritos 
alimentares. 
Em um estudo realizado na Etiópia, Dillman (2015, p.7) observou que embora as 
pessoas das áreas rurais na Etiópia tenham conhecimentos substanciais sobre plantas 
comestíveis silvestres e seu consumo, informações sobre aspectos como valores 
nutricionais e toxicidade dessas plantas não estão disponíveis. Então, um guia de 
campo poderia permitir às gerações presentes e futuras "identificar plantas que possam 
melhorar a dieta e aumentar a diversidade alimentar". 
Na etapa 4, foram realizados novos ajustes na ferramenta, considerando aquilo que foi 
indicado pelas participantes, assim como a análise das pesquisadoras e pesquisadores 
envolvidos. Dessa forma, elaboramos uma nova versão do Guia de Alimentos 
Biodiversos, que passou a incluir as informações sobre a origem, as partes comestíveis 
e os usos culinários dos alimentos (Figura 2). 
A validação da ferramenta foi realizada nas etapas 5 e 6. Na etapa 5, o Guia foi avaliado 
por botânicos para verificação da acurácia taxonômica. Neste momento, foi sugerida a 
inclusão de um glossário para elucidação de termos técnicos utilizados. Ademais, na 
última etapa (6), foram realizadas as correções sugeridas pelos experts em botânica e 
o design analisado e aprovado pela equipe de pesquisadores(as) participantes. 
Nessas duas etapas finais, optamos por apresentar duas versões do guia, a primeira, 
para ampla divulgação (figura 3) e a segunda, para aplicação no desenvolvimento de 
pesquisas (figura 4). 
Aplicação do Guia de Alimentos Biodiversos: como utilizá-lo na prática? 
O Guia de Alimentos Biodiversos foi utilizado como uma ferramenta no processo de 
adaptação de uma ferramenta de inquérito dietético a fim de promover acurácia 
taxonômica de espécies relatadas e posterior análise dos possíveis impactos da 
avaliação de plantas alimentícias biodiversas no consumo alimentar na Caatinga. 
Observou-se que a aplicação de um inquérito alimentares, como o recordatório 24h e o 
questionário de propensão alimentar, com o suporte do guia possibilitou reconhecimento 
mais acurado das espécies dos alimentos. Por exemplo, pudemos identificar dentre 
diversas espécies de feijões, mangas, bananas, batatas-doce, manjericões, jerimuns 
etc. consumidas pelas sujeitas da comunidade colaboradora. 
Por isso, ressaltamos que o guia pode auxiliar na acurácia da aplicação desses 
inquéritos e, então, dos indicadores de consumo por proporcionar a diferenciaçãoentre 
espécies e forma de preparo dos alimentos. Segundo Stevenson, Haber e Morris (2003), 
os guias fortalecem a conexão humana com o meio ambiente e sua biodiversidade, além 
de representarem uma ferramenta que auxilia o monitoramento da biodiversidade. Os 
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pesquisadores também destacam esse tipo de ferramenta é mais compreensível e fácil 
de usar pelo público, enquanto as chaves taxonômicas são mais técnicas e focadas no 
uso acadêmico, bem como na descrição de níveis taxonômicos. 
Observamos que a utilização de dispositivos móveis, como tablets, trouxe dinamicidade 
à aplicação do Guia, pois permitiu a visualização mais detalhada e ágil das espécies 
consultadas. Buscando elaborar uma ferramenta da qual se possa lançar mão com 
facilidade em diferentes dispositivos, incluímos dois índices: o índice de alimentos por 
nome vernacular (figura 5) e o índice de alimentos por nome científico (figura 6).Também 
considerando esse aspecto do uso, incluímos a seção “Como usar este guia” na versão 
final (figura 7). 
Como exibido na figura 9, organizamos as informações de cada alimento em quatro 
seções. Na primeira, a principal nomenclatura vernacular (nome popular) está 
destacada para rápida localização. Logo em seguida, o nome científico e a família 
taxonômica dos alimentos podem ser encontradas. A terceira seção apresenta as 
fotografias, incluindo os créditos das imagens. Na última, descrevemos informações 
específicas quanto à origem, às partes comestíveis e aos usos culinários dos alimentos 
biodiversos. Além disso, vale destacar que o número das páginas pode ser utilizado 
como código de identificação de cada espécie (por exemplo,o abiu é a espécie nº 2). 
 
Conclusão 

 
A elaboração de um guia de alimentos reforça a necessidade de uma ponte entre saber 
científico e tradicional. A elaboração desse material só foi possibilitada devido às 
colaborações recebidas em todas as seis fases do trabalho: na fase de campo, 
agricultores e agricultoras, mulheres da comunidade sítio Carão, experts em botânica, 
nutricionistas e graduandos em Nutrição e em Comunicação Social. Assim, o Guia de 
Alimentos Biodiversos foi realizado a partir de uma abordagem transdisciplinar, em que 
aspectos que vão além do conteúdo, como design, também foram considerados para 
sua aplicação mais prática e elucidativa. Ressaltamos a importância de testes em 
campo e feedbacks constantes durante o processo de elaboração, pois foram esses que 
delinearam a versão a que chegamos do Guia. O incentivo à produção de outros 
materiais dessa natureza vai ao encontro de um mundo mais justo, biodiverso que 
considera o conhecimento e o saber fenômenos plurais, não apenas formais ou 
limitados a poucas mentes. Além disso, tal movimento tende a abrir caminhos muito 
profícuos à ciência da Nutrição, uma vez que quanto mais biodiversa a alimentação, 
mais nutrientes estarão (bio)disponíveis na dieta e mais saúde os sujeitos poderão ter. 
 
Referências 

 
CHARRONDIÈRE, U. Ruth et al. FAO/INFOODS food composition database for 
biodiversity. Food chemistry, v. 140, n. 3, p. 408-412, 2013. DILLMAN, K. et al. Field 
Guide to the Plants and Biodiversity of Borena Rangelands, Ethiopia. [S.l.]: USAID: 2015. 
PENAFIEL, Daniela et al. Barriers to eating traditional foods vary by age group in 
Ecuador with biodiversity loss as a key issue. Journal of nutrition education and behavior, 
v. 48, n. 4, p. 258-268. e1, 2016. STEVENSON, Robert D.; HABER, William A.; MORRIS, 
Robert A. Electronic field guides and user communities in the eco-informatics revolution. 
Conservation Ecology, v. 7, n. 1, 2003. 
 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3128 

 

 
Figura 1 - Layout inicial do guia 
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Figura 2 - Novo layout do guia fotográfico 
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Figura 3 - Versão para ampla divulgação 
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Figura 4 - Versão para campo 
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Figura 5 - Índice de alimentos por nome vernacular 
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Figura 6 - Índice de alimentos por nome científico 
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Figura 7 - Seção “Como usar este guia” 
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