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GRANDES CONQUISTAS DEMANDAM MUITO ESFORÇO E TRABALHO.

As indexações obtidas pelo periódico PERSPECTIVAS MÉDICAS da
Faculdade de Medicina de Jundiaí até o momento, representam vitórias e
incrementos na qualidade da publicação, caminhando conjuntamente com as demais
conquistas recentes da Instituição, em especial no Mestrado Acadêmico iniciado
neste ano com elevada procura e desempenho exemplar. Na Faculdade, houve um
crescimento das inscrições para o exame vestibular, passando de 47 em 2010 para 54
candidatos por vaga em 2011. No exame nacional de desempenho (ENADE-2010,
divulgado recentemente), a Instituição obteve um IGC (Índice Geral dos Cursos
avaliados) igual a quatro (4) para um máximo de cinco (5). Os trabalhos de Iniciação
Científica desenvolvidos pelo PIBIC desde 2005, têm sido avaliados e classificados
como de excelente qualidade, a ponto de o CNPQ conceder duas bolsas sanduíche
(SWG) no exterior em 2011. Em busca da padronização internacional, a
Perspectivas Médicas passou a contar em 2011 com a participação de dois membros
internacionais no Conselho Editorial que são a Prof . D . Virgínia Courtney
Broaddus, da University of California, San Francisco – USA e Prof. Dr. Richard W.
Light, da Vanderbilt University, Nashville – USA. Além disso, foi anexada ao Index
Copernicus, que avalia o Fator de Impacto dos periódicos internacionais e que
brevemente divulgará nosso índice. Foi ainda avaliada e aprovada para ingressar no
CrossRef, organização criada por editores internacionais de periódicos como a
Nature e a Science. Este órgão interliga todos os artigos indexados no mundo,
incluindo PUBMED e Web of Science, fazendo um link automático individualizado
para cada artigo, o que facilita muito sua obtenção pelos pesquisadores de todo o
planeta. Neste sistema, a revista e cada artigo passam a ter um código mundial,
denominado DOI – Digital Object Identifier, sendo a nossa referência
10.6006.perspectmed. Grandes conquistas demandam e continuarão demandando
muito esforço e trabalho, porém diz o antigo lema, “Quem corre de gosto não se
cansa”. Somos extremamente gratos aos colaboradores de qualquer espécie, aos que
amam a Instituição. Tenham todos um Natal de Luz, Paz e Esperança, Saúde e
profícuas realizações em 2012.
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Artigos Originais: investigação experimental básica ou clínica,
contendo título (100 caracteres ou 20 palavras no máximo) e
palavras-chave (ambos em português e inglês), autor(es) -
máximo de seis (exceto para grandes trabalhos investigativos e
de campo ou pesquisa animal), principais titulações e
Departamentos, resumo (até 250 palavras), abstract,
introdução e objetivos, material e métodos, resultados, discussão
e conclusões, agradecimentos, suporte financeiro e referências
bibliográficas.

Artigos Originais:
O autor e coautores

- Resumo em português e Abstract em inglês contendo no
máximo 250 palavras, fazendo referência à essência do
assunto num único parágrafo incluindo Introdução,
Objetivo(s), Material ou Casuística e Métodos, Resultados,
Discussão e Conclusão(ões).

- Introdução e objetivos, Material ou Casuística e Métodos da
pesquisa científica ou do relato, Resultados, Discussão e
Conclusões, seguidos de agradecimentos, suporte financeiro e
referências bibliográficas. Todas as referências citadas no
corpo do texto deverão ser numeradas e sobrescritas, por
ordem de aparecimento no texto.

A revista Perspectivas Médicas, periódico científico oficial da
Faculdade de Medicina de Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil,
tem como objetivo a publicação de trabalhos de qualidade na
área experimental básica e das áreas de saúde. Os trabalhos
poderão ser originais, revisões, artigos de atualização,
comunicações curtas, relatos de caso, cartas ao editor e outros.
Recebe artigos em fluxo contínuo, sendo editada entre janeiro e
junho, e entre julho e dezembro de cada ano, tendo periodicidade
semestral até a presente edição.

The Perspectivas Médicas (Perspect Med.) is the official
journal of the Jundiaí Medical School, São Paulo, Brazil. Its main
objective is to contribute for development of basic sciences and
clinical sciences by publishing high-quality scientific articles
produced by researchers all over the world. The works will be
able to be original papers, revisions, short comunications, case
reports, letters to the editor and others. The Journal receives
articles continuously, edited twice an year until this edition,
between January to June, and July to December.

Os trabalhos devem ser encaminhados ao Corpo Editorial
na forma eletrônica, após conferir todas as

normas editoriais através do endereço:
preferencialmente

http://www.fmj.br/revista_online.asp
acessando o item "Submissão", ou na forma impressa para o
endereço abaixo com cópia em CD:

As normas deverão ser obedecidas com rigor para que o
trabalho seja encaminhado para avaliação com vistas à sua
publicação. Os trabalhos devem ser inéditos, escritos
preferencialmente em português, podendo ser aceitos em
espanhol ou inglês, todos com aprovação em Comitê de Ética em
Pesquisa oficial da Instituição de origem, e ainda não publicados
de forma completa em outro veículo de comunicação científica
ou mesmo submetido simultaneamente a outro veículo de
publicação.
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deverá
mesmas   e   próximo   a   elas,

como   está
exemplificado abaixo:
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DOI (Digital Object Identifier) number 10.6006.
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Introdução: Elaborar prontuário para o
paciente é preconizado pelo Código de Ética Médica
e fundamental para promover uma boa assistência,
auxiliar no ensino e na pesquisa científica e ser
documento de processos judiciais. Deve ser
organizado, legível e conciso, de maneira que
contenha as informações sobre o paciente e
possibilite um raciocínio clínico bem embasado.
Objetivo: Elaborar um Prontuário Único do
Paciente (PUP) para o Ambulatório de
Especialidades da Faculdade de Medicina de
Jundiaí (AE-FMJ), conforme as resoluções do
Conselho Federal de Medicina. Métodos: Foram
elaborados formulários pilotos e testados no AE-
FMJ, até ser alcançado um “Modelo Novo”

RESUMO

consensual. O PUP final foi comparado com o
“Modelo Antigo”, por meio do teste qui-quadrado.
Resultados: Na ficha de Primeira Consulta
obtivemos uma significativa diferença no
preenchimento dos itens do “Modelo Antigo” em
relação ao “Modelo Novo” (41/80), enquanto que
na Ficha de Seguimento isto ocorreu em 31 dos 55
campos. A planilha de exames do “Modelo Novo”
apresentou preenchimento elevado quando
comparada ao “Modelo Antigo”. O preenchimento
entre as especialidades foi superior no “Modelo
Novo”. Discussão: É possível superar a realidade de
mau preenchimento a partir de prontuários
padronizados que organizem e facilitem este
processo. No ambiente didático, é necessário exigir
o correto preenchimento do prontuário. A educação
permanente é fundamental para assegurar esta
prática adequada. Conclusão: O PUP é o modelo
ideal de prontuário para o atendimento no AE-FMJ
e em razão da eficácia demonstrada pelo presente
trabalho, o PUP transformou-se no prontuário
oficial do serviço.

Introduction: Prepare medical records for
patients is advocated by Code of Medical Ethics and
is essential to promote good care, assist in teaching,
scientific research and document to be lawsuits.
Must be organized, readable and concise, thus
contains the patient informations and allows a
clinical reasoning well supported. Objectives:
Develop a Single Patient Medical Record (PUP) for
Clinic of Jundiaí Medical School (AE-FMJ)
according to resolutions of the Federal Council of
Medicine. Methods: We developed and tested in pilot
form at Clinic, until it reached a consensual "New
Model". The PUP was compared with the “Previous
Model” by chi-square test. Results: The “First
Consultation Form” got to fill 41 out of the 80 items
with significant differences between in the “Previous
Model” and new one, whereas in the “Follow-up
Form” it occurred in 31 of 55 fields. The “Medical
Tests Table” in the "New Model" reached high level

ABSTRACT

ARTIGO ORIGINAL

Prontuário único do paciente: ambulatório de especialidades da
Faculdade de Medicina de Jundiaí.

Single medical record for clinic of Jundiaí Medical School.

prontuário médico, educação médica, paciente.

medical record, medical education, patients.

Palavras-chave:
Key words:

Aline Paterno Miazaki*
Diogo Yochizumi Oda*

Fábio Henrique de Nuncio**
Marília Soares e Silva Alcadipani***

Fernando Antônio Maria Claret Alcadipani****
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of filled spaces than the “Previous Model”. The
padding between the specialties was higher in the
"New Model". Discussion: It is possible to overcome
the reality of poor filling from standardized medical
record that organize and facilitate this process. In
the learning environment is necessary to require the
correct completion of records. Lifelong learning is
essential to ensure that adequate practice.
Conclusion: The PUP is the ideal model of medical
records for attendance in the AE-FMJ and due to the
efficacy demonstrated by this study, the PUP has
become the official protocol of this service.

A necessidade de registrar informações dos
pacientes já era citada entre os aforismos de
Hipócrates . Em 2002, o Conselho Federal de
Medicina (CFM) publicou resolução obrigando a
realização de prontuário médico e criou Comissões
de Revisão de Prontuários nas Instituições de Saúde
Brasileiras . Segundo o CFM, prontuário do
paciente é definido como: documento único
constituído de um conjunto de informações, sinais e
imagens registradas, geradas a partir de fatos,
acontecimentos e situações sobre a saúde do
paciente e a assistência a ele prestada, de caráter
legal, sigiloso e científico, que possibilita a
comunicação entre membros da equipe
multidisciplinar e a comunidade, da assistência
prestada ao indivíduo .

No Código de Ética Médica, o prontuário do
paciente é documento dos atos médicos e parte
relevante da prática médica, conforme o artigo 669:
“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário
médico para o paciente” . O prontuário do paciente
pode ser usado como fonte de dados estatísticos,
permitindo ações de prevenção, tratamentos mais
eficazes, além de representar fonte para pesquisa
científica e ensino, sendo também imprescindível seu
preenchimento adequado para fins médico-legais
em demandas judiciais . Pode gerenciar as
atividades médicas com o correto registro das
informações, evitando duplicidade de atendimentos,
exames e procedimentos, controlando e reduzindo
custos .

No ambiente universitário, formador de
profissionais da saúde , o prontuário do
paciente define o bom atendimento médico, a
qualidade da assistência e da pesquisa.

O objetivo deste trabalho foi elaborar um
Prontuário Único do Paciente (PUP) para a
população atendida no Ambulatório de
Especialidades da Faculdade de Medicina de
Jundiaí (AE-FMJ) em cumprimento às Resoluções
pertinentes do Conselho Federal de Medicina e

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

(1)

(2)

(3,4)

(5)

(6-10)

(11,12)

(8,13,14)

avaliar a eficácia de seu uso no atendimento dos
pacientes daquele ambulatório.

O AE-FMJ encontra-se no nível secundário de
Atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), realiza
atendimento médico em 19 especialidades, sendo 31
médicos professores da Faculdade de Medicina de
Jundiaí (FMJ), responsáveis por cerca de 1000
consultas mensais.

O PUP constitui-se de itens pertinentes a uma
sequência propedêutica de cada consulta médica,
tais como: etiqueta de identificação, ficha de
primeira consulta (PC), ficha de seguimento (SG),
ficha de consulta interdisciplinar (CI), anexo de
exames (EX). O Anexo de Exames possui formato de
tabela e deve ser preenchido cronologicamente com
os resultados e laudos dos exames do paciente,
sendo comum a todas as especialidades . O PUP
foi elaborado para o AE-FMJ a partir de um modelo
inicial (“Modelo Antigo”) embasado nas
Resoluções do Conselho Federal de Medicina
(CFM), d iscu t ido e anal i sado com os
Coordenadores e responsáveis das especialidades,
realizando-se as modificações consensuais
necessárias até alcançar o modelo ideal (“Modelo
Novo”) para os objetivos deste trabalho . Quatro
especialidades utilizaram o PUP como teste:
Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Hematologia,
Reumatologia e Cardiologia, nas quais foram
realizados cerca de 300 atendimentos mensais com o
PUP piloto, de agosto de 2009 a maio de 2010,
totalizando cerca de 3.000 consultas (número
definido pelo atendimento anual e com nível de
significância de 5%). Neste contexto, foram
utilizadas as fichas de primeira consulta (PC),
seguimento (SG), consulta interdisciplinar (CI) e de
exames subsidiários (EX). Os preenchimentos foram
realizados por internos e residentes em rodízio nas
especialidades citadas, supervisionados e
orientados pelos respectivos docentes. Foram
digitalizados, pelos membros deste trabalho, os
prontuários do “Modelo Antigo” para análise de
seus itens e verificação das falhas passíveis de
melhora no registro das informações dos pacientes.
Foi comparado o preenchimento dos itens do PUP
nas quatro especialidades selecionadas em uma
amostra de 149 prontuários do “Modelo Antigo”,
preenchidos em março de 2009, com 146
prontuários do “Modelo Novo”, preenchidos em
março de 2010, seguindo-se uma distribuição
proporcional ao número de atendimentos de cada
especialidade: Cardiologia - 44, Cirurgia de
Cabeça e Pescoço - 42, Hematologia - 36 e
Reumatologia - 27.

Quanto à Metodologia Estatística, foi realizada
uma análise comparativa do preenchimento dos

MATERIAIS E MÉTODOS

(15,16)

(17-20)

Prontuário único do paciente: ambulatório de especialidades da  Faculdade de Medicina de Jundiaí. - Aline Paterno Miazaki e cols.
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prontuários entre “Modelo Antigo” e “Modelo
Novo”. Os dados foram estudados por frequências
absolutas (n) e relativas (%). As diferenças entre os
percentuais de preenchimento foram estudadas por
meio do teste de qui-quadrado ou teste exato de
Fisher para as frequências absolutas com valor
inferior a cinco . O software utilizado para análise
foi o SAS versão 9.02 e o nível de significância foi
assumido em 5% (p < 0,05).

Análise do prontuário “Modelo Antigo”
mostrou entre as falhas identificadas: 1) Ausência de
padrão no registro das informações e da sequência
propedêutica das anotações; 2) Individualização de
modelo no registro por especialidade; 3) Falta de
dados da anamnese e exame físico; 4) Indefinição de
diagnósticos e condutas; 5) Ausência de
identificação da sequência das folhas e da
especificação das diferentes especialidades em que
o paciente realizava sua consulta; 6) Letras
ilegíveis; 7) Ausência de identificação do atendente.

Em relação à ficha de exames, ocorreu uma falta
de anotação ou sua descrição estava intercalada
dentro das fichas de consultas disponibilizadas sem
qualquer ordem, os registros não apresentavam data
e sequer descrições adequadas.

A comparação entre os prontuários “Modelo
Antigo” e “Modelo Novo” mostrou durante a coleta
de dados dos prontuários as seguintes fichas: PC: 42
– “Modelo Antigo”, 31 – “Modelo Novo”; Sg: 104 –
“Modelo Antigo”, 117 – “Modelo Novo” e CI: 01 –
“Modelo Novo”. Foi realizada a comparação de 41
campos com p<0,05 num total de 80 itens que
constituem a ficha de PC, ocorrendo significativas
diferenças entre o “Modelo Antigo” e o “Modelo
Novo”.

Foram analisados os seguintes campos:
Cabeçalho, Sintomas Gerais, Interrogatório sobre
os diferentes aparelhos (ISDA), Antecedentes
Pessoais, Antecedentes Epidemiológicos,
Tabagismo, Dieta, Exercício Físico, Medicamentos,
Exame Físico e Conclusão do atendimento. Alguns
destes itens estão demonstrados no Gráfico 1.

Na ficha de SG ocorreu significância estatística
em 31 de um total de 55 campos, entre eles: Data da
consulta atual, Data da Última Consulta, Idade,
Medicamentos em Uso, Exame Físico Geral, PA
Ortostática, Pulsos: Rítmico e Simétrico, Altura,
Perfusão Periférica, Temperatura, Pele, Cabeça e
Pescoço, Respiratório, Cardiovascular, Abdome,
Musculoesquelético,   Extremidades,   Neurológico,
Genitourinário, Toque Retal; Conclusão da
Consulta, Atendente e Preceptor. Essas variáveis
foram preenchidas em número significantemente
maior no “Modelo Novo” em relação ao “Modelo
Antigo” (Gráficos 2 e 3).

A ficha EX do “Modelo Novo” demonstrou

(21)

RESULTADOS

maior quantidade de preenchimento quando
comparado ao “Modelo Antigo” (p=0,03). Esse
aumento foi encontrado nas especialidades de
Reumatologia, Cardiologia e Hematologia, fato que
não ocorreu com a Disciplina de Cirurgia de Cabeça
e Pescoço, como pode ser observado no Gráfico 4.

A distribuição do preenchimento entre as
especialidades mostrou-se superior e mais uniforme
após a implementação do “Modelo Novo”,
evidenciado pelos itens: Sintomas Gerais, Pulsos e
Diagnóstico, como apresentado no Gráfico 5.

Não ocorreram diferenças significativas em
alguns campos para os Modelos “Antigo” e
“Novo”. O item História Pregressa da Moléstia
Atual foi igualmente preenchido em ambos os
modelos, enquanto que o item Altura foi igualmente
negligenciado em ambos os modelos.

Gráfico 1: Preenchimento do prontuário, com os modelos novos e antigos,
em primeiras consultas

Preenchido:                   Não-preenchido:

Modelo Novo                 Modelo Novo
Modelo Antigo                Modelo Antigo
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DISCUSSÃO
Em relação ao preenchimento inadequado,

observamos no prontuário “Modelo Antigo” que a
maioria dos registros estavam incompletos, devido à
omissão do atendente na descrição dos dados por
esquecimento ou por considerar as informações
irrelevantes. A descrição de sinais e sintomas estava
apenas relacionada ao diagnóstico principal, na
maioria dos prontuários, rasuras, letras ilegíveis e
omissão de informações ocorreram em menor
incidência, como relatado na literatura .

As lacunas no preenchimento, levando à
exclusão de informações importantes, podem
acarretar ilegalidade e comprometer o cuidado do
paciente . A falha no preenchimento pode estar
relacionada a pessoas específicas, fato verificado
tanto no AE-FMJ como na literatura médica. Foi
necessário um trabalho direcionado para que
profissionais e acadêmicos fossem conscientizados
da importância do registro correto das
informações . Os resultados encontrados nos
prontuários “Modelo Antigo” em concordância com
a realidade do SUS, demonstram uma baixa ou
regular qualidade de preenchimento e são uma das
fontes de dados que o sistema de saúde atual
utiliza .

Segundo Sampaio e Barros (2007) o nível
secundário de atenção à saúde do SUS apresenta
93% dos prontuários com preenchimento
classificado como péssimo na primeira consulta e
80% na última consulta, apresentando entre as
principais falhas: a caracterização dos pacientes, os
antecedentes pessoais e a identificação do médico.
Esse comportamento, muitas vezes, justifica-se pela
atual remuneração dos profissionais da saúde que,
em razão do volume de atendimentos, negligenciam
o preenchimento do prontuário . Na presente
pesquisa os resultados comprovaram que é possível

(9,22)

(23)

(24)

(14)

(25)

Gráfico 2: Consultas de seguimento, modelos novo e antigo.

Preenchido:                   Não-preenchido:

Modelo Novo                 Modelo Novo
Modelo Antigo                Modelo Antigo

Gráfico 3: Medicamentos em uso nas consultas de seguimento, modelos
novo e antigo.

Preenchido:                   Não-preenchido:

Modelo Novo                 Modelo Novo
Modelo Antigo                Modelo Antigo

Preenchido:                   Não-preenchido:

Modelo Novo                 Modelo Novo
Modelo Antigo                Modelo Antigo

Gráfico 4: Exames preenchidos nas consultas por especialidades, com
modelos novo e antigo.

Preenchido:                   Não-preenchido:

Modelo Novo                 Modelo Novo
Modelo Antigo                Modelo Antigo

Gráfico 5: Preenchimento do item Pulso segundo especialidades nos
modelos novos e antigos
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superar esta realidade de mau preenchimento a
partir de prontuários padronizados que organizem e
facilitem esta prática. Com o PUP, verificou-se um
fluxo melhor no registro das informações dos
pacientes, tornando o prontuário “Modelo Novo”
mais adequado que o “Modelo Antigo”. Vale
ressaltar que a presença de estudantes de medicina e
médicos residentes no AE-FMJ contribuiu para
aumentar o sucesso no preenchimento do PUP, fato
característico de serviços que conciliam assistência,
ensino e pesquisa .

O preenchimento adequado no ambiente
acadêmico representa uma função didática
primordial na formação dos estudantes de medicina,
pois ensina a transcrever no papel a semiologia
desenvolvida, melhora o raciocínio clínico e
reafirma a importância ética do registro correto.
Essa experiência proporciona aos estudantes uma
reflexão sobre os encontros com o paciente,
envolvendo-os como responsáveis pelo cuidado
prestado. A compatibilidade entre os fatos
registrados e a situação clínica apresentada
propicia melhor auditoria médica e a avaliação dos
estudantes . Em face ao crescente volume de
processos judiciais envolvendo a classe médica, o
prontuário enquadra-se como documentação ímpar
capaz de reproduzir as circunstâncias que envolvem
o atendimento ao paciente.

Embora esta ainda não seja uma realidade
vigente no AE-FMJ, o PUP torna-se também um
importante respaldo para a Instituição na prevenção
de possíveis ônus judiciais .

A padronização dos formulários com o PUP
facilitará a elaboração de bancos de dados e
implicará em melhores soluções estatísticas à gestão
do AE-FMJ. Por exemplo, a caracterização da
população atendida e a avaliação de seu perfil de
morbidade propiciarão a elaboração de políticas
públicas direcionadas aos grupos identificados . À
medida que as informações foram coletadas e
registradas de maneira mais completa, o PUP
facilitou o raciocínio clínico, a organização das
idéias e a evolução do paciente, nas diferentes
especialidades, tanto na primeira consulta quanto
em consultas de seguimento. A criação de uma ficha
de exames comum às especialidades, facilitou a
visualização cronológica dos resultados
laboratoriais e de imagem, evitando a sua
duplicação .

Assim, o modelo final do Prontuário Único do
Paciente (PUP) institucionalizado pela Diretoria da
Instituição como o impresso oficial para o AE-FMJ
foi apresentado aos Departamentos de Clínica
Médica e de Clínica Cirúrgica, especialidades que
realizam atendimento didático neste Ambulatório
iniciando um processo fundamental para corrigir as
distorções, ainda verificadas, no preenchimento do

(25)

(23)

(5)

(25)

(26)

PUP. A conscientização dos profissionais médicos,
docentes, preceptores, residentes e estudantes sobre
as implicações que o preenchimento inadequado
acarreta incentiva o registro correto .

No intuito de garantir a continuidade do
preenchimento e da qualidade do PUP instituído, e
ainda para proteger este acervo documental, é
imprescindível a criação de uma comissão
permanente de avaliação e de revisão de prontuário,
conforme previsto pelo CFM e pelo Conselho
Nacional de Arquivo (CONARQ) .

A ficha de Consulta Interdisciplinar,
praticamente não apresentou preenchimento, fato
justificado pela pouca prática dos estudantes no uso
dessa ficha e a existência de um impresso oficial da
Secretaria Municipal de Saúde utilizado para esse
fim. Existe também um viés de preenchimento, pois
como os prontuários foram preenchidos em anos
diferentes e em especialidades distintas,
consequentemente, os grupos de internos e de
residentes não foram os mesmos nas amostras
selecionadas.

Os resultados obtidos com a execução do
presente trabalho permitiram a seguinte conclusão:
O PUP é o modelo ideal de prontuário para o
atendimento eficaz dos pacientes do ambulatório de
especialidades da FMJ.

O preenchimento completo do PUP cumpre as
Resoluções do Conselho Federal de Medicina;
protege os profissionais da saúde e a Instituição das
implicações médico-legais; é instrumento
fundamental para o ensino, pesquisa, elaboração de
censos, propostas de assistência à saúde pública e
para a avaliação da qualidade da assistência
médica prestada. Em razão da eficácia demonstrada
pelo presente trabalho o PUP se transformou no
prontuário oficial do AE-FMJ.

Dra Maria Amélia Fonseca de Almeida, Médica
oncologista. Sandra Maria Chequin Ferreira Alves,
Chefe administrativa do AE - FMJ. Eliana Blumer
Rodrigues Petroni e Aiko Shibukawa, Bibliotecárias
da FMJ. Agradecemos também ao Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) através do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-
PIBIC da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

(26)

(9,27)
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O estresse representa a resposta do organismo
frente a estímulos agressores ou desconhecidos; seu
agente causador é definido como estímulo
estressante. O objetivo do presente trabalho foi
estudar as consequências do estresse sobre o
aparelho reprodutor feminino e na prole de fêmeas
de camundongos. Para isto, foram utilizados fêmeas
e machos de camundongos swiss; os estímulos
estressores utilizados foram: luz contínua, ruído
branco e rampas com angulação de 45°. No décimo
oitavo dia gestacional, as fêmeas prenhas e não
prenhas foram anestesiadas e eutanasiadas. A
morfologia do aparelho reprodutor feminino foi
estudada através da análise histológica dos seus
órgãos; foram procuradas reabsorções precoces e
tardias. Os fetos foram pesados e então medidos os
comprimentos craniocaudal, occipitonasal e
biauricular; foi pesquisada a presença de
malformações externas. A análise histológica dos
úteros e ovidutos não revelou diferenças
morfológicas que pudessem ser associadas ao
estresse. Foram encontradas reabsorções precoces

smoraes@hotmail.com

RESUMO

nos úteros de ambos os grupos. Os pesos e
comprimentos craniocaudais dos fetos provenientes
de prenhas submetidas e não submetidas ao estresse,
não apresentaram di ferença estat ís t ica
significativa; também não houve diferença nos
parâmetros occipitonasal e biauricular. Maior
percentual de baixa implantação auricular foi
encontrado no grupo de fetos oriundos do grupo
estressado. Assim, o estresse não teve efeito
teratogênico no desenvolvimento fetal analisado.

Stress represents the organism's answer to
aggressive or unknown stimuli; its causing agent is
defined as "stressing stimulus". The objective of the
present work is to study the consequences of stress on
the reproductive system of female mice and their
offspring. For this purpose female and male Swiss
mice have been utilized; the stressing stimuli
employed were: continuous light, white noise and
45-degree ramps. On the eighteenth gestational day,
both pregnant and nonpregnant females were
lethally anaesthetized. The female reproductive
system's morphology was studied through
histological analysis of their organs; premature and
late reabsorptions were searched. The fetuses were
weighed and their craniocaudalis, occipitalnasalis
and biauricularis lengths were measured; the
presence of external malformations was searched.
The histological analysis of the uteri and the
oviducts did not reveal any morphological
differences that could be associated with stress.
Premature reabsorptions were found in the uteri of
both groups. Fetal weights and craniocaudalis
lengths from both groups of pregnant females
(submitted and not submitted to stress) did not
demonstrate any significant statistical difference;
there was also no difference in the occipitalnasalis
and biauricularis parameters. Higher percentage of
low auricular implant was found in the fetuses from
the stressed group. Thus stress did not have any
teratogenic effect on the fetal development under
analysis.

ABSTRACT
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INTRODUÇÃO
Fisiologia do Estresse.
Estresse representa a resposta do organismo

frente a estímulos agressores ou desconhecidos e o
seu agente causador é definido como estímulo
estressante ou estressor .

Podemos dividir a reação ao estresse em três
fases: fase de alarme ou excitação, fase de
resistência e fase de exaustão. A fase de alarme ou
excitação é aquela na qual o estímulo é reconhecido
como estressante, há um aumento da capacidade
orgânica em responder ao estímulo através da
elevação da liberação de noradrenalina e
adrenalina, além de glicocorticoides. Já a fase de
resistência é caracterizada quando o estímulo se
mantém constante por certo período de tempo,
diminuindo, desta forma, a capacidade de resposta
do organismo frente ao estressor; há adaptação do
organismo. A fase de exaustão, por sua vez, ocorre
quando essa exposição constante ao estímulo não
leva o organismo à diminuição da capacidade de
reação e, portanto, não o leva à adaptação .

O estresse tem o potencial de acarretar
inúmeras alterações funcionais ao organismo
humano, inclusive no ciclo reprodutivo; sua
principal finalidade é promover adaptação às novas
condições. A função reprodutiva humana está
interligada a complexas relações entre o sistema
nervoso central (SNC), hipófise, ovários, outras
estruturas endócrinas e órgãos reprodutivos. Assim,
quando o sistema límbico é estimulado por um
agente estressante, ocorre ativação do hipotálamo, o
qual, por sua vez, integra as informações neurais e
humorais, estimula a atividade simpática, a
secreção do hormônio liberador de corticotrofina
(CRH) e a vasopressina . Estes neuro-hormônios
são transportados até a hipófise anterior,
e s t imulando a l iberação do hormônio
adrenocorticotrófico (ACTH) . O ACTH, ao atuar
na zona fasciculada da glândula adrenal, promove
maior secreção de glicocorticoides. O cortisol e as
catecolaminas liberados pela adrenal são os
responsáveis pela resposta fisiológica ao estresse .
A ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal
(HHA) induzida pelo estresse, reduz a secreção de
hormônio liberador de gonadotrofinas, GnRH,
produzido no núcleo arqueado do hipotálamo
tuberal, privando o folículo ovariano de adequado
suporte de gonadotrofinas e resultando em
anovulação .

É importante ressaltar que, de acordo com
Handa (2000) citado por Tanno (2002), a resposta
aos estímulos estressores físicos ou psicológicos e o
consequente aumento da secreção de ACTH e
corticosterona é maior e mais prolongado em fêmeas
do que em machos.

(1)

(2)

(3,4)

(2)

(3)

(2)

Além da influência dos esteroides sexuais sobre
a ativação do eixo HHA em situação de estresse, foi
também evidenciado que os hormônios secretados
durante o estresse, como o CRH e os
corticosteroides, podem afetar diretamente a
secreção gonadal de esteroides sexuais, alterando,
portanto, a função reprodutiva em muitas espécies .

Há, também, evidências de que, tanto em
humanos, como em animais, a antecipação de um
evento é um potente ativador do eixo HHA, quando
comparado ao evento propriamente dito. Em
pacientes que apresentam fobia a algum estímulo,
ocorre maior elevação nos níveis de cortisol no dia
anterior em relação ao momento da exposição ao
estímulo .

Estudos indicam que a arginina-vasopressina
(AVP), cuja origem é paraventricular, também está
envolvida na resposta ao estresse . A ativação do
sistema nervoso simpático também leva ao aumento
da glicemia, pressão arterial sanguínea e frequência
cardíaca. Os opioides intrínsecos ao organismo
humano, por exemplo, a beta-endorfina, também
podem inibir o eixo hipotálamo-hipófise-ovariano .

Dependendo da intensidade e duração desses
estímulos, as mulheres submetidas podem
desenvolver "amenorréia hipotalâmica funcional"
ou "anovulação crônica hipotalâmica",
caracterizadas pela quiescência ovariana,
amenorreia e consequente infertilidade .

Estresse versus Gestantes
A gravidez está intimamente associada a

importantes alterações fisiológicas e a adaptação
fetal é crucial para seu desenvolvimento normal; o
estresse pode interferir nesta adaptação .

O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e o sistema
nervoso simpático (SNS) estão ativados durante a
fase aguda do estresse. Um aumento na ativação
destes sistemas é frequentemente relatado nos
pacientes deprimidos e ansiosos, e mudanças
dramáticas ocorrem durante a gravidez normal,
para acomodar as exigências metabólicas
maternofetais . Além disso, pode haver estresse e
ansiedade significativos associados à transição à
maternidade. A relação entre a aflição psicológica e
o estresse materno, depressão e ansiedade durante a
gravidez podem ter consequências graves para o
desenvolvimento do feto expressas, por exemplo, por
alterações do sono e apetite, alterações do eixo HHA
e ativação SNS . A desrregulação de ambos os
sistemas pode ser a base para uma importante
ligação etiológica entre o estresse materno e o
neurodesenvolvimento fetal .

Em consequência da sobrecarga de atividades
profissionais e decorrente postergação de planos de
gravidez, dupla ou múltiplas jornadas de trabalho,

(5)

(6)

(4)

(3)

(3)

(7)

(7)

(4)

(7)
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escassez de tempo dedicado ao lazer, compromisso a
ser cumprido perante a família, violência, trânsito,
cobranças, concorrência, desejos não realizados e
tantos outros fatores estressantes, há um número
crescente de indivíduos afetados pelo assunto em
questão.

Estresse versus Feto
Devido ao seu rápido crescimento, o feto é

particularmente vulnerável a insultos e
modificações hormonais, o que sugere que situações
adversas, como estresse e quaisquer mudanças
negativas experimentadas pela gestante podem
alterar o desenvolvimento e a saúde da criança .

Os resultados do estresse materno no feto
podem ser baixo peso ao nascer, menor duração do
tempo gestacional e menor circunferência da
c a b e ç a , q u e e s t ã o a s s o c i a d o s a u m
neurodesenvolvimento prejudicado, caracterizado
por diminuição da habilidade acadêmica, baixa
capacidade cognitiva, menor QI, problemas
comportamentais, sofrimento psíquico e depressão.
Além disso, crianças com baixo peso ao nascer têm
maior risco para problemas comportamentais, como
hiperatividade e dificuldades para interagir com
outras pessoas .

Em condições basais, aproximadamente 5% do
cortisol total está na forma livre e é desta forma que
atravessa a barreira hematoencefálica, porém
níveis elevados de cortisol durante longos períodos
de tempo podem ter efeitos prejudiciais sobre o
cérebro humano. Além disso, o cortisol materno
pode atravessar a placenta e estimular o eixo HHA
fetal; mesmo se essa travessia não ocorrer, o cortisol
materno pode estimular a produção de CRH fetal e
da placenta, o que leva ao aumento dos níveis de
cortisol . O aumento dos níveis de cortisol durante
a gravidez pode ser danoso, porém níveis elevados
da enzima placentária, 11-beta-hidroxiesteroide
hidrogenase tipo 2 (11b-HSD2), protege o feto em
desenvolvimento, ao converter o cortisol em sua
forma inativa, a cortisona . A atividade da 11b-
HSD2 é influenciada por diversos fatores. Em
experimentos, ratos expostos ao estresse agudo
mostraram um aumento imediato da atividade
enzimática em 160%, enquanto que não houve
mudança nos seis dias seguintes da exposição ao
estresse, indicando que o estresse crônico pode ser
prejudicial para uma gravidez saudável .

No entanto, alguns pesquisadores sugeriram
que os baixos níveis de estresse podem realmente ter
uma função adaptativa e pode afetar positivamente a
criança; existe a possibilidade de que níveis baixos
ou moderados de estresse durante a gravidez podem
aumentar a maturação fetal. Ademais, estes autores
sugerem que a genética é capaz de desempenhar um

(8-11)

(4,7,12,13)

(7,14)

(4)

(7)

papel que explica porquê alguns indivíduos são
influenciados negativamente pelo estresse pré-natal
e outros permanecem resilientes ou mesmo
beneficiam-se dele . Outros, porém, afirmam que
não há correlação entre as situações.

Muito do entendimento desses mecanismos
provém de modelos animais, no entanto, deve-se ter
cautela ao fazer um paralelo com o ser humano, pois
há importantes diferenças no desenvolvimento
neurológico entre as espécies. Por exemplo, o
desenvolvimento do cérebro de ratos e camundongos
ocorre após o nascimento, diferentemente dos
humanos, nos quais a maioria do desenvolvimento
ocorre no período pré-natal .

Tendo em vista que diversos autores estudados
durante a revisão bibliográfica divergiram quanto
aos seus achados que relacionavam o estresse às
possíveis alterações em órgãos reprodutores
femininos e teratogênese, tivemos como motivação
avaliar aquelas estruturas, bem como o peso,
crescimento e morfologia fetal.

Camundongos fêmeas (Mus musculus
domesticus), do gênero swiss provenientes do
Biotério Central da Universidade Estadual de
Campinas foram colocadas para acasalar, na
proporção de duas fêmeas para um macho; nas
manhãs seguintes, foi verificada a presença de
rolhas vaginais, cuja detecção determina a metade
do primeiro dia gestacional.

As fêmeas foram divididas em quatro grupos de
acordo com a presença de gestação e submissão ao
estresse, o grupo um e dois continham fêmeas
prenhas submetidas e não submetidas ao estresse,
respectivamente; o três e o quatro, compunham-se
de não prenhas com estresse e sem estresse,
respectivamente.

Como agentes estressores foram utilizados luz
contínua, ruído branco e rampa para inclinar a
gaiola a 45° e dificultar o acesso à ração. Para
evitar a fase de exaustão do estresse, tais agentes
foram substituídos a cada dois dias.

Ao fim de 18 dias de experimento houve
sacrifício em câmara de gás carbônico de todas as
fêmeas, as quais foram submetidas à laparotomia e
tiveram seus úteros e fetos, quando presentes,
retirados; foram calculados os índices reprodutivos,
Índice de Acasalamento (IA= número de fêmeas que
acasalaram/número de fêmeas do grupo x 100) e
Índice de Fertilidade (IF= número de fêmeas com
crias/número de fêmeas que acasalaram x 100). Os
úteros e ovidutos dos grupos três e quatro foram,
então , processados convencionalmente ,
desidratados e incluídos em parafina, com cortes de

(7)

(7)
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5 m e corados com hematoxilina e eosina. As lâminas
histológicas foram analisadas e documentadas em
microscópio óptico Nikon Eclipse E800. A captura
das imagens foi realizada por meio de um programa
de análise de imagens (software Image Prolite).
Foram avaliados, em aumento de 100X, 5 campos
aleatórios por lâmina de todas as fêmeas de cada
grupo. Os cornos uterinos dos grupos um e dois
foram seccionados na extensão longitudinal e se
procedeu à análise e contagem dos fetos, das
placentas e das reabsorções tardias. Em seguida os
úteros foram colocados em sulfeto de amônia 10%
(por 10 minutos), lavados em água corrente e em
seguida imersos em solução constituída por partes
iguais de ácido clorídrico a 1% e solução de
ferrocianeto de potássio a 20%, para contagem dos
sítios de implantação e de reabsorções embrionárias
precoces . As reabsorções tardias e os fetos foram
contados; estes também foram pesados e os
comprimentos craniocaudal, occipitonasal e
biauricular medidos, além de observados quanto à
presença de malformações externas com auxílio de
um estereomicroscópio. As medidas obtidas dos
fetos foram submetidas ao estudo estatístico
utilizando-se os testes ANOVA e TUKEY'S
MULTIPLE COMPARISON TEST, com nível de
rejeição para hipótese de nulidade fixada em 5%
(p<0,05), com o auxílio do software PRISMA 2.0.

Os índices de acasalamento e fertilidade foram,
respectivamente, 100% e 6,66%. A a n á l i s e
histológica dos úteros e ovidutos não revelou
diferenças morfológicas entre os grupos
experimentais que pudessem ser associadas ao
estresse. Foram observadas apenas as alterações já
esperadas entre úteros de nulíparas e gravídicas,
como por exemplo a decidualização dos
fibroblastos, presente no útero gravídico, sendo
todas observações características deste processo.

Com relação à análise dos úteros gravídicos
foram encontradas reabsorções precoces nos úteros
de fêmeas de ambos os grupos, não havendo
diferença estatística (p > 0,05).

Os pesos, comprimentos craniocaudais,
occipitonasal e biauricular dos fetos provenientes de
prenhas submetidas ao estresse não apresentaram
diferença estatística significativa quando
comparadas ao grupo controle. Maior percentual de
baixa implantação de orelhas foi encontrado no
grupo de fetos do grupo exposto aos agentes
estressores, contudo igualmente sem significância
estatística (p>0,05).

Até mesmo em 400 A.C., Hipócrates já tinha
conhecimento da importância das emoções sobre a

(15)

RESULTADOS

DISCUSSÃO

gravidez. Além disso, há mais de mil anos na China,
sabe-se da importância das atitudes no pré-natal, o
que levou os chineses a instituir a primeira clínica de
pré-natal. Tornou-se claro, então, que as condições
neonatais muitas vezes são marcadores para o futuro
da saúde e estes resultados têm estimulado muitas
linhas de pesquisa para explorar a natureza da
programação fetal .

Revendo a bibliografia, Lazinski et al.(2008)
referem em seu estudo que o resultado do estresse
materno ao feto pode ser baixo peso ao nascer,
porém no presente estudo não foi obtido este
resultado, assim como o estudo realizado com 1500
mulheres suecas e estudo de coorte com quase 700
mulheres norueguesas citados pelo mesmo autor
não encontraram nenhuma associação entre
depressão ou ansiedade materna durante a gestação
e peso fetal ao nascer .

O estresse, segundo outros estudos, também
possui efeitos sobre o sistema imunológico. O recém-
nascido é rapidamente colonizado por uma
microflora nos epitélios de revestimento e, portanto,
dependente do início precoce da imunidade inata. O
processo de nascimento e de adaptação pós-natal
está associado com o recrutamento e ativação de
leucócitos, uma resposta de fase aguda. A hipótese
naqueles estudos foi de que o processo de
nascimento, associado com o estresse e as principais
alterações fisiológicas, incluindo a criação de uma
microflora comensal, poderia ter um impacto sobre
a resposta imune inata do recém-nascido em termos
de recrutamento de leucócitos e quimiotaxia .

Segundo Wisborg (2008), o estresse psicológico
durante a gravidez também aumenta o risco de
natimortalidade em 80% . O resultado foi ajustado
para um número de potenciais fatores contribuintes,
mas a influência de fatores não controlados não
pode ser descartada .

De acordo com os resultados obtidos, não deve
ser descartada a possibilidade de existir maior
maturação fetal quando há exposição a baixos ou
moderados níveis de estresse, assim como citou
Lazinski et al.(2008), já que foram encontrados
maior peso e maior comprimento nos fetos
provenientes de fêmeas submetidas ao estresse .
Este fato pode ser explicado pela teoria da
adaptação do organismo ao estresse aliada à
genética que pode favorecer a resiliência ou mesmo
benefício de alguns indivíduos quando expostos ao
estresse pré-natal em oposição a outros que são
prejudicados quando expostos ao mesmo.

Consequências na vida futura de fetos oriundos
de fêmeas expostas ao estresse não podem ser
descartadas , uma vez que o atual estudo teve seu
término com a prole em seu 18º dia gestacional,
necessitando assim de estudos mais prolongados e

(16,17)
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detalhados para análise dos efeitos do estresse sobre
o desenvolvimento neuropsicomotor e interferências
comportamentais nestes fetos. O mesmo autor
anteriormente citado também afirma que o estresse
materno durante a gestação pode diminuir a
capacidade cognitiva, causar sofrimento psíquico e
outros problemas comportamentais aos fetos, o que
pode ser sugerido através dos achados de baixa
implantação de orelhas nos fetos-alvo deste estudo,
que podem estar associadas a problemas
neurológicos que somente seriam percebidos
durante seu desenvolvimento futuro.

O presente trabalho permitiu concluir que o
estresse não teve efeito prejudicial e/ou teratogênico
no desenvolvimento do feto no que diz respeito ao
peso, crescimento e morfologia fetal.

CONCLUSÃO
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Na programação de integração incentivada pelo
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde
(PET- Saúde) do Ministério da Saúde do Brasil entre
a Faculdade de Medicina de Jundiaí e a Secretaria
Municipal de Saúde, programou-se atividade
educativa em Doenças Respiratórias na
comunidade do bairro de Santa Gertrudes, no
município de Jundiaí, em São Paulo, Brasil, com o
objetivo de avaliar a integração, o aproveitamento e
a aceitação, na visão dos alunos. Foi feita revisão
bibliográfica sobre o tema, optando-se por
dinâmicas construtivas do conhecimento através de
linguagem acessível que possibilitasse intensa
participação. Foram transcritas e analisadas as
falas dos alunos a partir dos relatórios de atividades
que apontaram horário, falta de visão das doenças
como sendo um problema e negligência da
população masculina, como motivação para a baixa
adesão à atividade, totalizando somente dois
participantes da comunidade. Concluiu-se que,
mesmo com a baixa participação, o processo
permitiu haver importante reflexão e ampliação da
visão de alunos, profissionais e usuários da

erica_fragoso@hotmail.com

RESUMO

comunidade, dentro de aspectos da complexidade e
permitiu a integração dos mesmos.

In planning for integration encouraged by
Education Program for Health at Work (PET-
Health), program of the Brazilian Department of
Health, between the Jundiaí Medical College and
City Health Department, programmed educational
activities in Respiratory Tract Diseases in the
district of Santa Gertrudes, in the city of Jundiaí, São
Paulo State, Brazil, to evaluate the integration, the
use and acceptance in students' vision. It was
reviewed literature on the subject, opting for
constructive dynamics of knowledge through
accessible language that would enable strong
participation. It was transcribed and analyzed the
speech of students from the activity reports indicated
that time, lack of vision as a problem of disease and
neglect of the male population as the motivation for
the low adherence to activity, totalizing only two
participants from the community. It was concluded
that, despite the low participation, the process has be
important reflection and extension of the perspective
of students, professionals and users of community
features within the complexity and turned possible to
integrate them.

No Brasil, a educação em saúde foi instituída no
âmbito da saúde pública após a década de 1920,
porém apenas mais tarde constituiu-se em área de
estudo e pesquisa. Duas dimensões dessa disciplina
se destacam e persistem atualmente: uma
envolvendo a aprendizagem sobre as doenças, como
evitá-las, seus efeitos sobre a saúde e como
restabelecê-la e, a outra, é caracterizada pela
Organização Mundial da Saúde como promoção da
saúde, incluindo os fatores sociais que a afetam,
abordando os caminhos pelos quais diferentes
estados de saúde e bem-estar são construídos
socialmente .

O PET Saúde, Programa de Educação pelo
Trabalho para Saúde, um projeto do Ministério da
Saúde Brasileiro, instituído pela Portaria
Interministerial MS/MEC nº. 1.802, de 26 de agosto
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de 2.008, apresenta por objetivo geral "fomentar a
formação de grupos de aprendizagem tutorial no
âmbito da Estratégia de Saúde da Família,
caracterizando-se como instrumento para
qualificação em serviço dos profissionais da saúde,
bem como de iniciação ao trabalho e vivências
dirigidos aos estudantes das graduações em saúde,
de acordo com as necessidades do Sistema Único de
Saúde - SUS" . Tem por objetivo específico:
"Facilitar o processo de integração entre a
academia, o serviço de saúde e a comunidade,
institucionalizar as atividades pedagógicas dos
profissionais dos serviços de saúde, valorizar estas
atividades pedagógicas, promover a capacitação
docente dos profissionais dos serviços, estimular a
inserção das necessidades do serviço como fonte de
produção de conhecimento e pesquisa na
universidade e incentivar o ingresso de profissionais
do serviço na carreira docente" .

A partir desses objetivos do PET Saúde,
verificou-se os problemas e as doenças mais
prevalentes na comunidade do bairro Santa
Gertrudes do município de Jundiaí, estado de São
Paulo. Dentre estas, percebemos a alta prevalência
de doenças respiratórias na população. As doenças
respiratórias apresentam altas taxas de incidência
no Brasil. Em inquérito domiciliar realizado por
Benício et al. no Município de São Paulo em 1996,
foi encontrada prevalência aproximada de 50% de
doença respiratória em crianças menores de cinco
anos de idade . Essas doenças, além dos próprios
riscos, predispõem a outras infecções e
complicações, podendo prejudicar o crescimento e o
desenvolvimento infantil . Tanto em países
desenvolvidos como em países em desenvolvimento,
as doenças respiratórias representam grande
proporção da morbimortalidade na infância e, nessa
medida, exercem enorme pressão sobre os serviços
de saúde . Em países em desenvolvimento, estima-
se que 25 a 33% do total das mortes observadas nos
cinco primeiros anos de vida sejam causadas por
infecções respiratórias agudas . A asma, dentre as
doenças respiratórias, tem se destacado nas últimas
décadas. Vários autores de diferentes países
relataram aumento nos índices de morbidade e
mortalidade por asma e referem que estresse,
poluição do ar, alterações climáticas, dentre outras
causas, poderiam ser algumas das hipóteses para
explicar, em parte, esse fato .

Nesse tocante, vários autores ainda agregam,
como relevantes para caracterização do perfil da
morbimortalidade por asma, as mudanças no estilo
de vida determinadas por diminuição do número de
filhos, condições de habitação, urbanização,
controle de algumas doenças infecciosas, maior
cobertura das vacinações e diferenças na exposição
aos alérgenos domiciliares . Na população maior de
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60 anos, as doenças respiratórias, entre elas a
infecção pelo vírus da influenza e suas
complicações, constituem importante causa de
internação e morte nas últimas décadas,
particularmente nas faixas etárias mais idosas .
As hospitalizações por doenças respiratórias, de
acordo com o estudo de Francisco et al. , têm sido
responsáveis, nos últimos anos, por cerca de 10 a
11% do total de internações da população maior de
60 anos no Estado de São Paulo.

A partir dessas evidências, planejou-se
atividade educacional destinada a essa comunidade
visando à promoção de saúde e prevenção das
doenças respiratórias a partir do PET-Saúde,
implantado através da Faculdade de Medicina de
Jundiaí no ano de 2009, com a participação de
estudantes do segundo ano do curso de graduação
médica, monitores bolsistas e não bolsistas do
terceiro ano do curso de medicina e de enfermagem,
preceptores, um tutor e a população do Bairro de
Santa Gertrudes, vinculada à Unidade de Saúde da
Família, no município de Jundiaí, onde as atividades
foram desenvolvidas. A partir da integração entre a
Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), a
comunidade e o serviço de saúde local (Unidade
Básica de Saúde - UBS e Unidade de Saúde da
Família - USF), o objetivo foi analisar o
aproveitamento e a aceitação de atividade educativa
em saúde, no assunto doenças respiratórias, por
parte da comunidade, sob o ponto de vista dos
alunos da FMJ.

Integrar a Faculdade de Medicina de Jundiaí
(FMJ) com a comunidade e com o serviço de saúde
local (Unidade Básica de Saúde - UBS e Unidade de
Saúde da Família - USF) em atividades de
prevenção e promoção de saúde a partir da
educação em saúde através do programa PET -
Saúde Jundiaí, Jundiaí, estado de São Paulo, Brasil.
Promover ações educacionais e preventivas em
relação às doenças mais prevalentes na comunidade
do bairro de Santa Gertrudes, especificamente com
as doenças respiratórias.

Dados epidemiológicos da população (número
de moradores por casa, idade, doenças prevalentes,
grau de escolaridade, entre outros), colhidos por
alunos do segundo ano do curso de Medicina da
Faculdade de Medicina de Jundiaí, no território
delimitado para a Unidade de Saúde da Família do
bairro de Santa Gertrudes, no município de Jundiaí,
em São Paulo, durante o primeiro semestre de 2009,
em atividades de recadastramento das famílias,
quando 719 usuár ios foram vis i tados .
Apresentaram-se com queixas respiratórias 18,8%
dos usuários, assim como 14,7% revelaram uso de
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tabaco. Não houve registro de casos de tuberculose
em tratamento.

Uma das principais morbidades referidas foi de
Doenças Respiratórias, fato que direcionou a
elaboração de atividade, a partir das necessidades
reveladas para a população em questão, para a
educação em saúde. Foram realizados encontros
preparatórios com alunos, preceptores e monitores,
na Faculdade de Medicina de Jundiaí - FMJ para
discussão dessas necessidades, identificadas como
problemas no território da Unidade de Saúde da
Família de Santa Gertrudes, em Jundiaí. Desta
forma, as doenças respiratórias foram escolhidas
como tema . Rea l i zados l evan tamen tos
bibliográficos, o tema foi discutido entre monitores,
preceptores e alunos do 2º ano do curso médico.
Decidiu-se que, no momento da atividade, o tema
seria apresentado de maneira informal e
simplificada, com palavras compatíveis com a
capacidade de entendimento dos usuários, para
maior compreensão do assunto e construção do
conhecimento a partir dos saberes que os
participantes demonstrassem durante a atividade,
como sugerido por Paulo Freire .

Uma semana antes do evento, cartazes
convidativos foram fixados nos serviços de Atenção
Básica do bairro de Santa Gertrudes: Unidade
Básica de Saúde - UBS e Unidade de Saúde da
Família - USF. Os Agentes Comunitários de Saúde
da USF e enfermeiros também auxiliaram na
divulgação do encontro para a comunidade em
referência. Após o encontro, realizado no prédio da
antiga USF no dia 23 de setembro de 2009, no
período matutino, cada aluno participante elaborou
relatório individual, que foram entregues aos
monitores, com concordância prévia de que, além
dos fins de avaliação da disciplina e de estágio, que
seus dados seriam utilizados para realização de
trabalhos para publicações posteriores sem que
houvesse, em qualquer circunstância, exposição
particular dos alunos ou interferências indevidas.

Os seguintes quesitos foram respondidos nos
relatórios: 1. Número de participantes nas
atividades, com nome, idade, grau de instrução e
profissão; 2. Temas e assuntos desenvolvidos na
atividade; 2.1. Sobre a abordagem do tema
(exposição de cartazes, vídeos, dramatizações, etc.);
3. Sua percepção sobre o interesse e disposição dos
participantes (atenção, questionamentos,
argumentações, expressões e posturas); 4.
Responda a questão conforme sua percepção sobre a
atividade trabalhada: O quê da atividade deve ser
inserida na prática diária do serviço?; 5. Críticas e
sugestões; 6. Aspectos positivos e/ou negativos.
Foram analisados 12 relatórios dos alunos
participantes da atividade educativa. Os dados e as
informações dos relatórios foram ordenados de
forma a verificar se os objetivos propostos para a

(12)

atividade educativa descrita foram alcançados, na
visão dos alunos participantes. Foram transcritas
literalmente dos relatórios as falas dos alunos,
pertinentes aos objetivos propostos, sendo realizada
análise descritiva dos conteúdos apresentados e
comparação com dados da literatura. A atividade
educativa contou com a presença de apenas dois
membros da comunidade, o que trouxe à discussão
quais as possíveis razões para a baixa adesão dos
mesmos. Em seguida, explicaram-se as diferenças
entre UBS e PSF. As idéias comuns retiradas dos
relatórios foram agrupadas e ordenadas de acordo
com os objetivos assumidos e apresentadas nos
resultados em itálico: integração entre a
comunidade, o serviço de saúde e a academia e com
relação ao aproveitamento e à aceitação da
a t i v idade educa t i va . As ide ias foram,
posteriormente, comparadas com dados da
literatura. Todo o estudo foi realizado de acordo com
os princípios éticos de pesquisa.

Ideias comuns apresentadas: Integração - "Elas
(as participantes da comunidade) acham as
palestras úteis, assim como as atividades físicas que
frequentam, sendo um grande atrativo para
buscarem uma melhor qualidade de vida."
Aproveitamento e aceitação - "As duas participantes
alegaram que a baixa adesão às palestras se deu
também devido à baixa divulgação do evento e à
falta de interesse por parte de grande parte da
população", "O horário (dos encontros) foi
apontado como inconveniente, pois ocorreu no
período da manhã, horário em que muita gente está
trabalhando, estudando ou fazendo serviços
domésticos", "A população masculina negligencia
as palestras, não vendo sua importância direta,
privilegiando, portanto, outros afazeres", "Muitos
cidadãos negligenciam a educação em saúde,
pensando que as doenças não são preveníveis.

Um exemplo foi a baixa adesão da comunidade
ao encontro do tema de doenças respiratórias, o qual
traria benefícios a muitas pessoas que têm fatores de
risco, como por exemplo o tabagismo", "Muitas
doenças não são vistas como problemas por parte da
população, visto que em seu início, não há sinais
nem sintomas que atrapalhem as atividades
habituais de seus portadores. Elas só serão
enxergadas como problemas quando em estágios
mais avançados, quando houver limitação das
atividades diárias usuais e quando houver queda da
qualidade de vida".

Dificuldade de enxergar a doença como um
problema a ser enfrentado pode ser conduzida com a
educação em saúde e essa construção de novos
conhecimentos facilitaria a aquisição de
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comportamentos preventivos e estimularia o
indivíduo a compreendê-los, estimulando-os a
escolher a solução apropriada para o
gerenciamento dos cuidados da doença . A
educação em saúde procura desencadear mudanças
de comportamento individual, através de relações
sociais estabelecidas pelos profissionais de saúde
com o usuário, no desenvolvimento cotidiano de
suas atividades, visto que qualquer atendimento à
saúde envolve a interação entre duas pessoas .

A Organização Mundial de Saúde pontua que os
objetivos da educação em saúde são de desenvolver
nas pessoas o senso de responsabilidade pela sua
própria saúde e pela saúde da comunidade à qual
pertençam e a capacidade de participar da vida
comunitária de uma maneira construtiva. Esse
raciocínio faz da educação em saúde um dos mais
importantes elos entre os desejos e expectativas da
população por uma vida melhor . De acordo com
Melo : "Se a motivação e o interesse da população
não estiverem presentes, o trabalho estará destinado
ao fracasso, mesmo com todos os esforços do
educador". O diálogo com a comunidade, visando à
promoção de saúde e prevenção de doenças
respiratórias, foi prejudicado pela baixa adesão dos
moradores do bairro (apenas dois usuários). Muitas
variantes influenciaram, mostradas nas ideias dos
relatórios e expressas nos resultados, para essa
baixa adesão. No entanto, os maiores fatores que
impossibilitaram a atividade de educação em saúde
no tema doenças respiratórias, sob o ponto de vista
dos alunos, foram: a fraca divulgação do evento
para a população e a dificuldade que alguns
cidadãos têm de enxergar algumas questões, como
as relacionadas com as doenças respiratórias, como
um problema, o qual leva à deterioração da
qualidade de vida dos seus portadores, visto que não
procuram conhecimento e ajuda para prevenção e
tratamento. Conclui-se, todavia, que, com os
possíveis inconvenientes e imprevistos ocorridos
durante o desenvolvimento das atividades do PET -
Saúde, já citados na discussão, que os alunos
conseguiram perceber e realizar reflexões
importantes, construídas em conjunto com usuários
e profissionais de saúde, reflexões que mostram o
reconhecimento da realidade mais profunda da
comunidade, sua dinâmica, demonstrando a
necessidade de estreitamento das relações para o
cumprimento efetivo de tarefas educativas.

O assunto "doenças respiratórias", pouco
abordado, serviu como forma de alcançar essa
compreensão. A discussão aponta para a
possibilidade de a aprendizagem na educação em
saúde realizar-se de maneira plena se os locutores
estiverem preparados tecnicamente e com uma
infraestrutura adequada para essa finalidade, se a
comunidade (interlocutores) estiver ávida pela
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aquisição de saberes, o que só será possível se
houver interesse, vontade, reconhecimento da
realidade, e enxergar além do que "faz parte da
paisagem", como citado por Carlos Matus , no
reconhecimento dos problemas da comunidade e do
próprio indivíduo, chave para o autocuidado,
reconhecendo o sofrimento comum humano, suas
diferentes verdades, realidades e ilusões .

Desta forma, a integração maior observada
ocorreu entre os alunos da FMJ e os profissionais de
saúde da USF e menos com a comunidade local
somente em termos de número de participantes;
contudo, mesmo com a baixa adesão, a participação
da comunidade propiciou visão ampliada e
complexa da realidade. O aproveitamento e a
aceitação do processo educativo, tanto pelos alunos,
como pelos profissionais de saúde e pela
comunidade, propiciaram a realização de reflexão
aprofundada a todas as partes e apontaram para
formas mais adequadas de realização de atividades
educativas semelhantes no futuro.

O programa PET - Saúde de Jundiaí foi
financiado pelo Ministério da Saúde. Agradecemos
aos alunos do 2° ano de graduação do curso de
Medicina da FMJ, aos preceptores e monitores do
programa, a Natália Rachel dos Santos Manzato, à
comunidade e aos trabalhadores da saúde do Bairro
Santa Gertrudes, que tornaram possível a realização
desse trabalho.
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Introdução: Tumores de cabeça e pescoço são
neoplasias que afetam indivíduos geralmente após a
quinta década de vida. A diminuição na atividade
enzimática da metilenotetraidrofolato redutase
(MTHFR), causada por polimorfismos, tais como, o
C677T e o A1298C, está relacionada à ocorrência de
diversos tumores, entre eles os de cabeça e pescoço.
Objet ivo: Determinar a frequência dos
polimorfismos MTHFR C677T e A1298C em
indivíduos com tumor de cabeça e pescoço atendidos
no Ambulatório de Especialidades (FMJ) e em

RESUMO

indivíduos de uma população controle. Materiais e
Métodos: Foram avaliados em relação a sexo,
idade, tabagismo, consumo de álcool e genótipos, 27
indivíduos com a doença e 581 controles. A
genotipagem foi realizada pela técnica de PCR-
RFLP (C677T) e qPCR (A1298C) e para análise
estatística foram utilizados o teste qui-quadrado e o
teste t-student. Resultados: O tumor acometeu
predominantemente homens (77,8%), após a quinta
década de vida (85%). Houve associação com o
consumo de álcool (90,5% dos homens) e fumo
(95,2% dos homens). A distribuição genotípica do
polimorfismo C677T foi estatisticamente diferente
entre pacientes e controles (p=0.0095). Porém, não
foi encontrada associação entre o polimorfismo
A1298C e o tumor de cabeça e pescoço (p=0.3697).
Conclusões: O polimorfismo C677T do gene
MTHFR está relacionado à ocorrência de tumores
de cabeça e pescoço na população estudada.

Introduction: The head and neck tumor is a type
of cancer of the upper aero-digestive tract that
usually affects people after the fifth decade of life.
The decrease in enzymat ic act iv i ty o f
methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR),
caused by gene polymorphisms, such as the C677T
and A1298C, are related to the occurrence of many
tumors, including tumors of the head and neck.
Objective: To evaluate the frequency of MTHFR
C677T and A1298C polymorphisms in patients with
tumors of head and neck of the Outpatient Clinic on
the Jundiaí Medicine College (FMJ) and in
individuals of a control population, assessing the
relationship between the polymorphisms and the
occurrence of the disease. Materials and Methods:
Were evaluated i n relation to gender, age, smoking,
alcohol consumption and genotypes, 27 individuals
what presented head and neck tumors. and 581 with
no history of cancer. Genotyping was performed by
PCR-RFLP (C677T) and qPCR (A1298C) and
statistical analysis used the chi-square test and t-
student test. Results: The tumor had a higher
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incidence in men (77.8%) after the fifth decade of life
(85%). There was an association with alcohol
consumption (90.5% men) and tobacco (95.2%
men). Genotype distribution of the C677T
polymorphism was statistically different between
patients and controls (p=0.0095). However, we
found no association between the A1298C
polymorphism and the tumor of head and neck
(p=0.3697). Conclusions: We observed a
relationship between the presence of MTHFR C677T
polymorphism and the occurrence of tumors of head
and neck in these patients.

A região da cabeça e pescoço é sítio de variados
tipos de tumores, que afetam principalmente o trato
aerodigestório alto e envolvem em sua maioria,
cavidade oral, faringe e laringe , sendo a forma
histopatológica mais comum destes locais o
carcinoma espinocelular (CEC). Além deste, outros,
tais como, adenocarcinoma, carcinoma adenoide
cístico, carcinoma de células claras, carcinoma
mucoepitelioide, carcinoma pouco diferenciado e
linfoma não-Hodgkin , tumor de glândulas
salivares, glândulas endócrinas e tumores
metastáticos, podem ser detectados . Esse grupo de
neoplasias constitui o quinto tipo mais comum de
câncer no mundo e no Brasil tem apresentado um
aumento considerável na prevalência.

De acordo, com dados do Instituto Nacional do
Câncer , os tumores de cabeça e pescoço têm uma
prevalência de 14.160 novos casos por 100 mil
habitantes no Brasil. Em 2008 o câncer de boca foi
responsável por 6.214 mortes, com estimativa para
14.120 novos casos em 2010, o câncer de esôfago
matou 7.148 indivíduos em 2008 com estimativa de
10.630 novos casos em 2010 e o câncer de laringe
causou 3.594 óbitos em 2008 com estimativa de
9.320 novos casos em 2009 . São considerados
fatores de risco para o desenvolvimento destes
tumores, o etilismo, o tabagismo, as infecções virais
- especialmente aquelas provocadas pelo
papilomavírus (subtipos 16 e 18) e a deficiência de
vitaminas e micronutrientes, tais como deficiência
de ácido fólico, vitaminas A, C e E, selênio e zinco .

Alterações em diversos genes já foram
associadas à carcinogênese, entre elas, destacam-se
alterações no gene da 5,10-metilenotetraidrofolato
redutase (MTHFR), enzima envolvida no
metabolismo do ácido fólico, vitamina do grupo B.
Esse composto tem um papel importante na
carcinogênese, devido ao seu envolvimento na
metilação do DNA, na síntese de nucleotídeos, na
ativação de oncogenes e na inativação de genes
supressores de tumor . O gene MTHFR está
localizado no braço curto do cromossomo 1 (1p36.3)
e possui 11 éxons , que codificam uma flavoproteína
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citosólica, catalisadora da redução da 5,10-
metilenotetraidrofolato para 5-metiltetraidrofolato
(forma circulante do ácido fólico), na presença de
NADPH . O metabólito 5-metiltetraidrofolato é o
principal doador de radical metil na remetilação de
homocisteína para metionina, sendo esta, a
precursora da síntese de S-adenosilmetionina
(SAM), que é o mais importante doador celular de
radical metila para o DNA, para o RNA, para as
proteínas e para a síntese de fosfolipídeos
(Figura 1). O gene da MTHFR apresenta dez
polimorfismos, descritos até o momento, sendo os
mais estudados, C677T e A1298C.

A troca de citosina (C) por timina (T) na posição
677 do gene MTHFR, localizada no éxon 4, promove
a substituição de alanina para valina na proteína .
A presença desse polimorfismo em heterozigose
reduz a atividade da enzima em 35%, enquanto que
em homozigose essa perda atinge 70% de sua
atividade . O polimorfismo A1298C, localizado no
éxon 7, promove a substituição de alanina para
glutamato na enzima, influenciando em sua
atividade, porém, com menor impacto que o
polimorfismo C677T .

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi
determinar a frequência dos polimorfismos C677T e
A1298C do gene MTHFR em indivíduos com
tumores de cabeça e pescoço e em um grupo de
indivíduos controle e correlacionar esses
polimorfismos à ocorrência de tumores nos
indivíduos testados.

A triagem dos indivíduos foi realizada junto ao
ambulatório de especialidades - Cirurgia de Cabeça
e Pescoço da Faculdade de Medicina de Jundiaí,
sendo considerados para o estudo 27 indivíduos (21
homens / 6 mulheres) em acompanhamento clínico e
com diagnóstico de tumor de cabeça e pescoço
confirmado por exame histopatológico. O grupo
controle compreendeu uma amostra de 581
indivíduos saudáveis, selecionados da população
geral, sem história de doenças associadas. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicina de Jundiaí.

A extração do DNA genômico dos pacientes e
controles foi realizada a partir de linfócitos de
sangue periférico, de acordo com protocolo
desenvolvido por Lahiri e Numberger (1991) , com
modificações. A região de interesse do gene MTHFR
para o polimorfismo C677T foi amplificada por
reação em cadeia da polimerase (PCR) com o
protocolo de Frosst et al. , modificado, nas

(9)

(10,11)

(12)

(12)

(13)

(14)

(12)

OBJETIVOS

MATERIAIS E MÉTODOS

Casuística
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seguintes condições: volume f
ômico, 10 mM de MgCl2, 1.0 mM

dNTP, 2.0 U de Taq DNA polimerase (Invitrogen),
10mM de Tris- HCl (pH8,4), 50mM KCl, 1,0

ação de
amplificação foi realizada em um termociclador
(Corbett Research®) nas seguintes condições:
desnaturação a 95ºC por 5 minutos, seguida de 35
ciclos de amplificação de 1 minuto de desnaturação
a 95ºC, 1 minuto de anelamento a 61ºC.

O produto desta reação foi submetido à
eletroforese em gel de (Uniscience do Brasil Ltda)
para a verificação do sucesso da amplificação em
agarose a 1% com GelRed. Para a identificação do
polimorfismo C677T (rs1801133): a 37°C por 3
horas os produtos foram digeridos com 15U da
enzima Hinf I (BioLabs). A análise do tamanho dos
fragmentos de restrição foi realizada após a
separação por eletroforese em gel de agarose 3%
dos produtos de digestão da PCR (Figura 2).

Avaliação do polimorfismo A1298C – MTHFR:
Oe corados com GelRed polimorfismo A1298C
(rs1801131) do gene MTHFR foi identificado
através de PCR quantitativa em tempo real (Rotor
gene 6000 HRM 5 Plex Platform, Corbett, Life
Science, QIAGEN, Valencia, CA, USA) usando o
ensaio TaqMan® SNP Genotyping Assays
proveniente da Applied Biosystems® (Figura 2). Os
ensaios foram realizados com TaqMan Universal
Master Mix® (Applied Biosystems®) com 10-20ng
de DNA por reação.

As condições da PCR foram pré-padronizadas
pelo fabricante, segundo protocolo próprio (ensaio
TaqMan® - Applied Biosystems®) e consistiram de
95 °C de desnaturação inicial (15 min), seguida por
40 ciclos de desnaturação a 95 °C (15 seg),
anelamento e extensão a 60°C por 1 min.

As variáveis analisadas foram gênero, idade,
tabagismo, etilismo e parâmetros clínicos
relacionados ao tumor (localização em cavidade
oral, faringe e laringe). Os subsídios da cavidade
oral incluem: lábios, 2/3 anterior da língua, palato,
mucosa oral, gengiva, trígono retromolar e palato
duro.

A faringe é subdividida em três regiões distintas:
orofaringe (palato mole e úvula, tonsilas e paredes
laterais e posteriores da orofaringe); hipofaringe
(seios piriformes, paredes hipofaringeanas, regiões
pós-cricoides e não póscricoides) e nasofaringe
(paredes laterais, coanas).

A laringe é representada pela supraglote, glote e
subglote. As diferenças entre as médias foram
analisadas estatisticamente através do teste T-

inal de 25μL contendo
100ng de DNA gen

μM de
c  a  d  a p  r  i  m  e  r (  6  7  7  F 5  ' -
TGAAGGAGAAGGTGTCTGCGGGA - 3' 677R 5' -
AGGACGGTGCGGTGAGAGTG - 3'). A re

Análise Estatística

student. As frequências dos alelos e dos genótipos
foram comparadas às respectivas frequências do
grupo controle. Os resultados foram analisados
estatisticamente através do teste qui-quadrado. A
influência dos alelos e genótipos na ausência e
presença do tumor foi verificada pelo cálculo dos
produtos cruzados (odds ratio), com intervalo de
confiança (IC) de 95% é 5%,
com nível de significância para valor de p<0,05.

A amostra compreendeu 27 indivíduos com
tumor de cabeça e pescoço, provenientes do
Ambulatório de Especialidades da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, sendo 21 homens (77,8%) e 6
mulheres (22,2%) com idade média de 59,4+9,0
anos e 71,2+4 anos, respectivamente.

Em relação ao tabagismo, 95,2% (n=20) dos
homens eram fumantes, com tempo médio de
exposição de 37,8+14,5 anos e 1,1+0,7 maços
consumidos por dia. Um dos homens declarou-se
fumante passivo (4,8%). Entre as mulheres, 50,0%
(n=3) eram tabagistas e 33,3% (n=2) eram fumantes
passivas, com tempo médio de exposição de
22,7+23,0 e 0,3+0,4 maços consumidos por dia
(p=0,03 para a exposição e p=0,01 para quantidade
de maços por dia). Em relação ao etilismo, 90,5%
(n=19) dos homens faziam uso de bebida alcoólica,
com tempo médio de exposição de 27,8+15,3 anos e
dose média consumida por dia de 3,4+1,7 enquanto
33,3% (n=2) das mulheres era etilista, com tempo
médio de consumo de 15,3+21,8 anos e dose
média/dia de 1,5+2,1 (p=0,1 para a exposição e
p=0,025 para dose) (Tabela 1). Os sítios anatômicos
primários dos tumores nos homens foram: cavidade
oral 52,4% (11/21), faringe 38,1% (8/21) e laringe
9,5% (2/21). Já nas mulheres a distribuição foi a
seguinte: cavidade oral 66,7% (4/6) e faringe 33,3%
(2/6) (Tabela 2).

A frequência dos genótipos MTHFR 677CC,
677CT e 677TT nos pacientes com neoplasia foi,
respectivamente, de 44,0% (12/27), 22,3% (6/27) e
33,3% (9/27). Nos 581 indivíduos do grupo controle,
constituído de indivíduos selecionados da
população geral, sem histórico de doenças crônicas,
os genótipos 677CC, 677CT e 677TT foram
encontrados nas seguintes frequências: 59%
(219/581), 29% (107/581) e 12% (46/581),
respectivamente. A frequência dos alelos C e T nos
pacientes com tumor de cabeça e pescoço foi de
55,5% e 44,5%, respectivamente. Já nos controles, a
frequência do alelo C foi de 73,0% e do alelo T
27,0%.

A di ferença entre os genót ipos fo i
estatisticamente significante, com valor de
p=0,0095, assim como na análise de distribuição
dos alelos (p=0,0082, OR=2,19, 95% IC=1,25-
3,84) (Tabela 3). A frequência dos genótipos para o

. Admitiu-se erro α de at
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Indivíduos
com

neoplasia
(n=27)

Controles
(n=581)

P
(x²)

OR (95%IC)

MTHFR677

Genótipos

Alelos

MTHFR1298

Genótipos

Alelos

Valores significantes p<0,05

CC (%)

CT (%)

TT (%)

CC+CT

CT+TT

C (%)

T (%)

12 (44,0)

6 (22,3)

9 (33,3)

18

15

30 (55,5)

24 (44,5)

219 (59,0)

107 (29,0)

46 (12,0)

326

153

545 (73,0)

199 (27,0

0.0095

0.0057

0.2059

0.0082

3,54 (1,5-8,35)

1,79 (0,81-3,93)

2,19 (1,25-3,84)

AA (%)

AC (%)

CC (%)

AA+AC

AC+CC

A (%)

C (%)

16 (59,3)

8 (29,6)

3 (11,1)

24

11

40 (74,0)

14 (26,0)

239 (64,0)

115 (31,0)

18 (5,0)

354

133

593 (80,0)

151 (20,0)

0.3697

0.3349

0.7518

0.4166

2,46 (0,68-8,93)

1,24 (0,56-2,74)

1,37 (0,76-2,59)

Homens Mulheres P

n (%)

Idade

(média+DP)-

Tabagismo

21 (77,8) 6 (22,2)

59,4+9,0 71,2+4,7- - 0,003

(t-student)

Etilismo

Sim(%)
Não (%)

Fumante passivo (%)
Tempo/anos (média+DP)

Maços/dia (média+DP)
-

-

Sim(%)
Não (%)

Tempo/anos (média+DP)
Doses/dia (média+DP)-

-

20(95,2)
0

1 (4,8)
37,8+14,5

1,1+0,7

3(50,0)
1 (16,7)
2(33,3)

22,7+23,0

0,3+0,4

0,03

0,01

19 (90,5
3 (9,5)

27,8+15,3
3,4+1,7

2(33,3)
4(66,7)

15,3+21,8
1,5+2,1

0,1
0,025

Valores significantes p<0,05

- -

- -

-
-

-
-

DISCUSSÃO
Os tumores de cabeça e pescoço são

representados em sua grande maioria por
neoplasias epiteliais do tipo carcinoma
espinocelular em qualquer porção do trato digestivo
superior . São considerados os principais fatores
de risco para desenvolvimento desta neoplasia o
consumo de álcool e de tabaco, associado a fatores
genéticos e deficiências vitamínicas .

Considerando o gênero, 77,8% dos indivíduos
portadores desse tipo de tumor, no presente estudo,
foram homens, dados que corroboram com outros
trabalhos, o que mostra uma maior incidência desta
doença no sexo masculino . Nas mulheres é
considerada relativamente rara , porém, este
q u a d ro v e m m u d a n d o n o s p a í s e s e m
desenvolvimento, devido a mudanças nos hábitos em
relação ao consumo de álcool e ao tabagismo .
Este tumor é mais frequente a partir da quinta
década de vida, fator que alguns autores sugerem
estar relacionado a um maior período de exposição
aos agentes carcinogênicos do álcool e tabaco .

Na amostra estudada, foram observados dados
semelhantes, uma vez que 85% (23/27) dos pacientes

(15)

(5)

(1,2,15)

(16)

(17)

(1)

polimorfismo A1298C no gene MTHFR nos
pacientes com tumor de cabeça e pescoço e grupo
controle, foi, respectivamente: AA 59,3% (16/27) e
64% (239/581), AC 29,6% (8/27) e 31% (115/581) e
CC 11,1% (3/27) e 5% (18/581). Em relação aos
alelos, observamos a seguinte distribuição:
pacientes, alelo A 74% e alelo C 26%; grupo
controle, alelo A 80% e alelo C 20%.

As frequências dos genótipos mutantes não
foram estatisticamente diferentes entre os pacientes
com tumor de cabeça e pescoço e o grupo controle
(p=0.3697), mantendo-se na análise de distribuição
dos alelos (p=0,4166, OR = 1,37, 95% IC= 0,73-
2,59) (Tabela 3).

Figura 1: Via de metabolismo dos folatos
(modificado de Crott et al, 2001)  .

Figura 2: Produto de amplificação da PCR
correspondente ao polimorfismo C677T do gene da
MTHFR após digestão com enzima HinfI. M -
Marcador de peso molecular 50pb. Pacientes com
tumores de cabeça e pescoço (casos 1,4,5,8 e 9)
apresentam o genótipo CT, paciente 2 , ilustra o
genótipo TT e os pacientes 3, 6 e 7 apresentam o
genótipo CC.

41

Tabela 1: Dados clínicos dos pacientes estudados com tumores de
cabeça e pescoço.

Tabela 2: Sítio primário dos tumores nos paciente estudados na presente
amostra.

Localização do tumor Homens n(%) Mulheres n(%) Total n(%)

Cavidade Oral

Faringe

Laringe

11 (52,4)

8 (38,1)

2 (9,5)

4 (66,7)

2 (33,3)

NC

15 (55,5)

10 (37,0)

2 (7,5)

NC - não consta

Tabela 3: Distribuição dos genótipos e frequência alélica dos
polimorfismos C677T e A1298C do gene MTHFR nos pacientes com
tumores de cabeça e pescoço e nos indivíduos do grupo controle.
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tinham mais de 50 anos de idade e o restante entre 47
e 49 anos. Alguns estudos já demonstraram um
aumento na incidência deste tumor na população
mais jovem ( 40 anos), sendo considerados fatores
causais, o tabagismo desde a adolescência ,
alterações genéticas e infecções pelo
papilomavírus humano (HPV) . Conforme já
relatado, o etilismo e o tabagismo são fatores de
risco importantes para o desenvolvimento dos
tumores de cabeça e pescoço . Neste estudo, 90,5%
dos homens e 33,3% das mulheres eram etilistas e
95,2% dos homens e 50,0% das mulheres eram
tabagistas, sendo observada uma diferença
significativa para o tempo de exposição ao tabaco
entre homens (37,8+14,5 anos) e mulheres
(22,7+23,0) (p=0,03). Slaughter et al. sugerem
que um indivíduo predisposto geneticamente,
quando exposto a estas substâncias, responde com
uma inflamação crônica do trato aerodigestivo, o
que pode levar ao desenvolvimento de uma displasia
que, eventualmente se transforma em câncer
invasivo.

Estudos mais recentes relatam que alterações
em enzimas metabolizadoras do álcool podem
também estar relacionadas ao desenvolvimento
desta doença, devido ao acúmulo de metabólitos
tóxicos, como o acetaldeído , e a produção de
espécies reativas de oxigênio . Por outro lado,
estudo em animais sugerem que álcool não é
genotóxico, e sim atua como solvente para a entrada
de agentes carcinogênicos, além, de dificultar a
absorção de nutrientes no intestino, causando
deficiências nutricionais e alterando vias
metabólicas .

Hashibe et al. em um estudo multicêntrico,
mostrou que na ausência do tabagismo, a
associação entre o consumo de álcool e tumor de
cabeça e pescoço é insignificante. No presente
estudo, foi observada uma prevalência maior do
tumor na cavidade oral, seguida da faringe (55,5% e
37,0%, respectivamente), dados que corroboram
com estudos previamente divulgados, em relação à
cavidade oral . Polimorfismos no gene MTHFR,
especialmente o C677T, têm sido investigados em
relação à susceptibilidade ao câncer e já foram
associados a diversos tipos de tumores tais como
câncer de pulmão , carcinoma hepatocelular ,
certas leucemias , câncer de próstata , de mama,
de cólon , de endométrio, de esôfago, de estômago,
de pâncreas e de bexiga . Alterações no gene
MTHFR influenciam nos processos de metilação e
na síntese de DNA.

A expressão anômala de oncogenes em células
tumorais, associada à hipometilação, assim como o
silenciamento gênico causado pela hipermetilação
de ilhas CpG, localizadas em regiões promotora de

≤
(18)

( 1 9 )

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25-27)

(25)

(1,2)

(28) (29)

(30) (31)

(32)

(29)

genes supressores de tumor, são processos
característicos da tumorigênese . Foram
avaliados dois polimorfismos do gene MTHFR,
C677T e A1298C, porém, só foi observada
associação entre o polimorfismo C677T e os tumores
de cabeça e pescoço. Diversos estudos já foram
realizados com a intenção de descobrir a influência
destes polimorfismos na ocorrência dessas
neoplasias e os resultados são conflitantes . Em
2005, uma meta-análise avaliou nove estudos e
concluiu que não havia correlação entre o
polimorfismo C677T e os tumores de cabeça e
pescoço . Já em 2007, Relijic et al. e em 2008,
Solomon et al. , encontraram associação positiva
entre o polimorfismo C677T e os tumores de cabeça
e pescoço, em indivíduos croatas e indianos,
respectivamente. Rejilic et al. avaliaram 81
pacientes com tumores de cabeça e pescoço e 102
indivíduos controles e demonstraram, além da
associação do polimorfismo com o tumor, um efeito
protetor do genótipo 677CT, reduzindo em 2,8 vezes
o risco de desenvolvimento dessa doença.

Os dados da presente amostra corroboram com
Rejilic et al. , pois, observou-se o efeito protetor do
alelo C, reduzindo em 3,54 vezes o risco para o
aparecimento de tumores de cabeça e pescoço.

Em 2009, uma nova meta-análise, que avaliou
dados publicados entre 2005 e 2007 (n=9)
demonstrou não haver associação entre os
polimorfismos C677T e A1298C do gene MTHFR
com os tumores de cabeça e pescoço, ressaltando
que os níveis de folato são extremamente
importantes para a avaliação desta correlação. De
acordo com este estudo, o genótipo 677TT ou a
presença do alelo T pode ser benéfica ou deletéria
para o indivíduo, dependendo da ingestão de ácido
fólico . Dos nove estudos realizados, os que não
encontraram associação entre o polimorfismo
C677T e os tumores de cabeça e pescoço foram
realizados nos Estados Unidos, onde alimentos são
enriquecidos com ácido fólico desde 1998 . Em
2010, Rodrigues et al. , não encontraram
associação entre o polimorfismo C677T e esse tipo
de tumor, em indivíduos brasileiros.

Com o presente estudo, demonstra-se que há
uma relação entre o polimorfismo C677T do gene
MTHFR e a ocorrência de tumores de cabeça e
pescoço, todavia o mesmo não se observa para o
polimorfismo A1298C. A presença do alelo C do
polimorfismo C677T confere proteção aos
indivíduos, reduzindo o risco para desenvolvimento
do tumor em 3,54 vezes. Observou-se uma maior
prevalência do tumor de cabeça e pescoço nos
homens tabagistas e etilistas. Apesar dos dados
observados, é necessária uma avaliação de um

(33)

(34-37)

(34) (35)

(36)

(35)

(35)

(28)

(38-40)

(37)

CONCLUSÕES
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número maior de pacientes, analisando os fatores de
risco e ingestão de ácido fólico, para o entendimento
dos mecanismos envolvidos no processo de
tumorigênese e prevenção desta doença.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dobrossy L. Epidemiology of head and neck
cancer: magnitude of the problem. Cancer Metastasis
Rev. 2005 Jan;24(1):9-17.

2. Alvarenga LM, Ruiz MT, Pavarino-Bertelli EC,
Ruback MJC, Maniglia JV, Goloni-Bertollo EM.
Avaliação epidemiológica de pacientes com câncer de
cabeça e pescoço em um hospital universitário do
noroeste do estado de São Paulo. Rev Bras
Otorrinolaringol. 2008, Fev 74:68-73.

3. Marcu LG, Yeoh E. A review of risk factors and
genetic alterations in head and neck carcinogenesis
and implications for current and future approaches to
treatment. J Cancer Res Clin Oncol. 2009
Oct;135(10):1303-14.

4. INCA. Instituto Nacional de Câncer - Tipos de
Câncer. 2011 May [acesso em 2011 May 05].
D  i  s  p  o  n  í  v  e  l e  m  :
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdeca
ncer/site/home.

5. Galbiatti ALS, Ruiz MT, Biselli-Chicote PM,
Raposo LS, Maniglia JV, Pavarino-Bertelli EC, et al. 5-
M e t h y l t e t r a h y d r o f o l a t e - h o m o c y s t e i n e
methyltransferase gene polymorphism (MTR) and risk
of head and neck câncer. Braz J Med Biol Res. 2010
May;43(5):445-50.

6. Choi S.W. & Mason J.B. Folate status: effects on
pathways of colorectal carcinogenesis. J Nutr. 2002
Aug;132(8):2413S-2418S.

7. D'Alessio AC, Szyf M. Epigenetic tete-a-tete: the
bi la teral re lat ionship between chromat in
modifications and DNA methylation. Biochem Cell
Biol. 2006 Aug;84(4):463-76.

8. Goyette P, Sumner JS, Milos R, Duncan AM,
R o s e n b l a t t D S , M a t t h e w s R G . H u m a n
methylenetetrahydrofolate reductase: isolation of
cDNA, mapping and mutation identification. Nat
Genet. 1994 Aug;7(4):551.

9. WeisbergI I, Tran P, Christensen B, Sibani S,
Rozen R. A second genetic polymorphism in
methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR)
associated with decreased enzyme activity. Mol Genet
Metab. 1998 Jul;64(3):169-72.

10. Bailey LB, Gregory JF. Polymorphisms of
methylenetetrahydrofolate reductase and other
enzymes:metabolic significance, risks, and impact on
foliate requirement. J Nutr. 1999 May;129(5):919-22.

11. Chiang PK, Gordon RK, Tal J, Zeng GC,
Doctor BP, Pardhasaradhi K, MacAnn PP. S-
adenosylmethionine and methylation. FASEB J. 1996
Mar;10(4):471-80.

12. Frosst P, Blom HJ, Milos R, Goyette P,
Sheppard CA, Matthews RG, et al. A candidate genetic
risk factor for vascular disease: a common mutation in

methylenetetrahydrofolate reductase. Nat Genet. 1995
May;10(1):111-3.

13. van der Put NM, Gabreëls F, Stevens EM,
Smeitink JA, Trijbels FJ, Eskes TK, et al. 1998a. A
s e c o n d c o m m o n m u t a t i o n i n t h e
methylenetetrahydrofolate reductase gene: an
additional risk factor for neural-tube defects. Am J
Hum Genet. 1998 May;62(5):1044-51.

14. Lahiri DK, Nurnberger JL Jr. A rapid non-
enzimatic method for the preparation of HMW DNA
from blood for RFLP studies. Nucleic Acids Res. 1991
Oct 11;19(19):5444.

15. Dedivitis R.A., França C.M., Mafra A.C.B.,
Guimarães F.T. & Guimarães A.V. 2004a. Clinic and
epidemiologic characteristics in the with squamous
cell carcinoma of the mouth and oropharynx. Rev Bras
Otorrinolaringol. 2004 Fev;70(1): 35-40.

16. Bradley PJ, Raghavan U. Cancers presenting
in the head and neck during pregnancy. Curr Opin
Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 Apr;12(2):76-81.

17. Carvalho AL, Bruvanesh S, Spiro RH, Kowalski
LP, Shah JP. Cancer of the oral cavity: a comparison
between institutions in a developing and a developed
nation. Head Neck. 2004 Jan;26(1):31-8.

18. Kaminagakura E, Vartanian JG, da Silva SD,
dos Santos CR, Kowalski LP. Case-control study on
prognostic factors in oral squamous cell carcinoma in
young patients. Head Neck. 2010 Nov;32(11):1460-6.

19. Llewellyn CD, Linklater K, Bell J, Johnson NW,
Warnakulasuriya S. An analysis of risk factors for oral
cancer in young people: a case-control study. Oral
Oncol. 2004 Mar;40(3):304-13.

20. Campisi G, Giovannelli L. Controversies
surrounding human papilloma virus infection, head &
neck vs oral cancer, implications for prophylaxis and
treatment. Head Neck Oncol. 2009 Mar 30;1:8.

21. Argiris A, Karamouzis MV, Ferris RL. Head
a n d n e c k c a n c e r. L a n c e t . 2 0 0 8 M a y
17;371(9625):1695-709.

22. Slaughter DP, Southwick HW, Smejkal W.
"Field cancerization" in oral stratified squamous
epithelium. Cancer (Phila.) 1953:6:963-968, 1953.

23. Edenberg HJ. The genetics of alcohol
metabolism role of alcohol dehydrogenase and
aldehyde dehydrogenase variants. Alcohol Res Health.
2007;30(1):5-13.

24. Asakage T, Yokoyama A, Haneda T, Yamazaki
M, Muto M, Yokoyama T, et al. Genetic polymorphisms
of alcohol and aldehyde dehydrogenases, and drinking,
smoking and diet in Japanese men with oral and
pharyngeal squamous cell carcinoma. Carcinogenesis.
2007 Apr;28(4):865-74.

25. Hashibe M, Brennan P, Benhamou S,
Castellsague X, Chen C, Curado MP et al.. Alcohol
drinking in never users of tobacco, cigarette smoking in
never drinkers, and the risk of head and neck cancer:
pooled analysis in the International Head and Neck
Cancer Epidemiology Consortium. J Natl Cancer Inst.
2007;99:777-89.

26. Boffetta P, Hashibe M. Alcohol and cancer.
Lancet Oncol. 2006; 7:149-56.

Associação dos polimorfismos C677t e A1298c do gene Mthfr e a ocorrência de tumores de cabeça e pescoço... - Francine Rossetti Delboni e cols.

26

Perspectivas Médicas, 22(2): 21-27, jul./dez. 2011. DOI: 10.6006/perspectmed.22.040211



27. Warnakulasuriya S, Parkkila S, Nagao T,
Preedy VR, Pasanen M, Koivisto H et al..
Demonstration of ethanol-induced protein adducts in
oral leukoplakia (pre-cancer) and cancer. J Oral
Pathol Med.2008;37:157-65.

28. Boccia S, Boffetta P, Brennan P, Ricciardi G,
Gianfagna F, Matsuo K, et al. Meta-analyses of the
methylenetetrahydrofolate reductase C677T and
A1298C polymorphisms and risk of head and neck and
lung cancer. Cancer Lett. 2009 Jan 8;273(1):55-61.

29. Sohn KJ, Jang H, Campan M, Weisenberger
D J , D i c k h o u t J , Wa n g Y C , e t a l . T h e
methylenetetrahydrofolate reductase C677T mutation
induces cell-specific changes in genomic DNA
methylation and uracil misincorporation: A possible
molecular basis for the site-specific cancer risk
modification. Int J Cancer. 2009 May 1;124(9):1999-
2005.

30. Krajinovic M, Lamothe S, Labuda D, Lemieux-
Blanchard E, Theoret Y, Moghrabi A, Sinnett D. Role of
MTHFR genetic polymorphisms in the susceptibility to
childhood acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2004
Jan 1;103(1):252-7.

31. Marchal C, Redondo M, Reyes-Engel A, Perea-
Milla E, Gaitan MJ, Machuca J, et al. Association
between polymorphisms of folatemetabolizing enzymes
and risk of prostate cancer. Eur J Surg Oncol. 2008
Jul;34(7):805-10.

32. Sohn KJ, Croxford R, Yates Z, Lucock M, Kim
YI. Effect of the methylenetetrahydrofolate reductase
C677T polymorphism on chemosensitivity of colon and
breast cancer cells to 5-fluorouracil and methotrexate.
J Natl Cancer Inst. 2004 Jan 21;96(2):134-44.

33. Beier V, Mund C, Hoheisel JD. Monitoring
methylation changes in cancer. Adv Biochem Eng
Biotechnol. 2007;104:1-11.

34. Kreimer AR, Clifford GM, Boyle P, Franceschi
S. Human papillomavirus types in head and neck
squamous cell carcinomas worldwide: a systematic

review. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005
Feb;14(2):467-75.

35. Reljic A, Simundic AM, Topic E, Nikolac N,
J u s t i n i c D , S t e f a n o v i c M . T h e
methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T
polymorphism and cancer risk: The Croatian case-
control study. Clinic Bioch. 2007;40:981- 5.

36. Solomon PR, Selvan GS, Shanmugam G.
Polymorphism in ADH and MTHFR genes in oral
squamous cell carcinoma of Indians. Oral Dis. 2008;
14: 633-9.

37. Rodrigues JO, Galbiatti AL, Ruiz MT, Raposo
LS, Maniglia V, Bertelli EC, et al. Polymorphism of
methilenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene
and risk of head an neck squamous cell carcinoma.
Braz J Otorhinolaryngol. 2010 Dec;76(6):776-82.

39. Neumann AS, Lyons HJ, Shen H, Liu Z, Shi Q,
Sturgis EM, Shete S, Spitz MR, El-Naggar A, Hong WK,
Wei Q. Methylenetetrahydrofolate reductase
polymorphisms and risk of squamous cell carcinoma of
the head and neck: a case-control analysis. Int J
Cancer. 2005 May 20;115(1):131-6.

38. Shen H, Spitz MR, Wang LE, Hong WK, Wei Q.
2001a. Polymorphisms of methylene-tetrahydrofolate
reductase and risk of lung cancer: a case-control study.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001
Apr;10(4):397-401.

40. Hsiung DT, Marsit CJ, Houseman EA, Eddy K,
Furniss CS, McClean MD, Kelsey KT. Global DNA
methylation level in whole blood as a biomarker in
head and neck squamous cell carcinoma. Cancer
Epidemiol Biomarkers Prev. 2007 Jan;16(1):108-14.

41. Crott JW, Mashiyama ST, Ames BN, Fenech
MF. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T
polymorphism does not alter folic acid deficiency-
induced uracil incorporation into primary human
lymphocyte DNA in vitro. Carcinogenesis. 2001
Jul;22(7):1019-25.

Associação dos polimorfismos C677t e A1298c do gene Mthfr e a ocorrência de tumores de cabeça e pescoço... - Francine Rossetti Delboni e cols.

27

Perspectivas Médicas, 22(2): 21-27, jul./dez. 2011. DOI: 10.6006/perspectmed.22.040211



Perspectivas Médicas, 22(2): 28-33, jul./dez. 2011. DOI: 10.6006/perspectmed.22.050211

ARTIGO ORIGINAL

*Aluna do sexto ano de Graduação da Faculdade de
Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí, São Paulo,
Brasil.
** Alunos do quarto ano de Graduação da FMJ,
Jundiaí, São Paulo, Brasil.
*** Professor Coordenador da Disciplina de
Anatomia, Departamento de Morfologia e
Patologia, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Endereço para correspondência:
Aline Paterno Miazaki - Rua 15 de Novembro, n 330,
Centro, CEP: 16600-000
Pirajuí-SP. Telefone: 11- 3963-2925. Celular: 11-
8277-2887. e-mail:

Não há conflitos de interesse.
Artigo ainda não publicado na íntegra.

Artigo recebido em 07de Fevereiro de 2011.
Artigo aceito em 03 de Novembro de 2011.

Diante dos avanços nos conhecimentos em
Anatomia e das atuais Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Medicina, tem sido estimulada
uma maior autonomia estudantil no processo de
ensino-aprendizagem, por exemplo, através do
binômio monitor-monitorado. Objetivo: Identificar
a interface entre a monitoria de anatomia e a
formação médica na Faculdade de Medicina de
Jundiaí (FMJ). Foram aplicados diferentes
questionários aos professores, aos acadêmicos
monitores e aos não monitores da FMJ.
Responderam aos questionários: 58% dos
acadêmicos não monitores, 62% dos monitores e
8,2% dos professores. Verificou-se que 80% dos
estudantes de medicina têm alta frequência na
monitoria e que esta atividade extracurricular tem a
aprovação de 84% dos estudantes. Cerca de 80%
dos acadêmicos têm conhecimento significativo em
Anatomia na visão dos três grupos e a maioria dos
estudantes atribui grande contribuição da monitoria
para este aprendizado. Apesar do atual modelo da
monitoria na Anatomia ser uma atividade
extracurricular, esta tem impacto positivo na
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RESUMO

formação médica da FMJ.

Ahead of advances on knowledge in Anatomy
and of current National Curricular Lines of direction
for the Medicine learning is stimulated bigger
student autonomy in the teaching-learning process,
for example, through the monitor-monitored
binomial. The aim of this work is to identify the
interface between the anatomy's monitory and the
medical formation at Jundiaí Medical Faculty
(FMJ). Researchers applied different questionnaires
to the professors, and also to student monitors and
non monitors of the FMJ. 58% of the not monitorial
academics, 62% of monitors and 8.2% of the
professors answered the questionnaire. 80% of the
medicine students have high frequency in the
monitory and this extracurricular activity has the
approval of 84% of the students. About 80% of the
academics have significant knowledge in anatomy in
the vision of these three groups, and majority of the
students attribute great contribution of monitory for
this learning. Although the current model of the
monitory in the anatomy to be an extracurricular
activity, has been positive impact in medical
formation of the FMJ.

Desde 1971, durante o primeiro simpósio de
ensino sobre ciência anatômica ocorrido no México,
discute-se muito a forma de se ensinar Anatomia
para o curso médico, sugerindo um formato mais
aplicado, mais autodidático e independente, voltado
aos anseios médicos e não puramente anatômico .
Neste sentido, atualmente as escolas médicas são
orientadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN), a tornarem seus currículos de Anatomia
mais flexíveis, com redução da carga horária e que
integre as ciências morfológicas à prática
médica . Diante do aumento dos conhecimentos
gerados em todos os campos da ciência, inclusive na
Anatomia, enfrenta-se um desafio para sedimentar
todos os pormenores das disciplinas do curso
médico em apenas seis anos, fato que muitas vezes
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exige que o estudante seja mais autônomo,
autodidata e que as aulas teóricas sejam reduzidas.
Mas, independentemente do método de ensino-
aprendizado utilizado, para se obter sucesso, é
necessário considerar tanto a opinião dos
estudantes quanto a dos professores . Ensinar não
é apenas transferir conhecimentos e conteúdos.
Segundo Paulo Freire, ensinar e aprender, formar e
s e r f o r m a d o s ã o p ro c e s s o s h u m a n o s
interdependentes. Assim, o professor precisa
reconhecer na sua prática docente o seu dever de
reforçar a capacidade crítica, a curiosidade e a
insubmissão do educando, bem como cabe ao
educador criar situações de convívio entre ele e os
educandos, para estabelecer uma conjuntura de
ensino-aprendizagem diferente da atual, que muitas
vezes é hierarquizada, estática e arraigada . Para
Rego, muitos alunos anseiam complementar sua
formação em atividades longe da supervisão
docente, por acreditarem que podem desfrutar de
uma determinada autonomia na qual não sejam
meros expectadores da realidade . Dessa forma,
maior desempenho na Anatomia é alcançado
quando há mais dedicação às atividades práticas
entre os educandos mais experientes, os iniciantes e
o educador, em um ambiente apropriado e com a
infraestrutura necessária . A lei número 5.540 de
28 de novembro de 1968, que fixou as normas de
organização e funcionamento do ensino superior,
previa as atividades de monitoria na graduação
“Art. 41: As universidades deverão criar as funções
de monitor para os alunos do curso de graduação
que se submeterem a provas específicas, nas quais
demonstrem capacidade de desempenho em
atividades tecnicodidáticas de determinada
disciplina”. As monitorias acadêmicas na
graduação apontam oportunidades ímpares para: o
monitorado, o monitor e o docente e propicia aos
monitores o treinamento na área educacional,
estreitando a cooperação dos educandos com os
educadores nas atividades de ensino e de
pesquisa . A monitoria acadêmica apresenta
particular importância, ao envolver: o docente
compartilhando sua experiência, o monitor
transmitindo os conhecimentos adquiridos e o
monitorado iniciando seu aprendizado . Estudos
mostram um alto índice de aceitação dos discentes à
prática das monitorias, principalmente na
Anatomia . Aqueles que frequentam a monitoria,
geralmente obtêm melhor desempenho e alcançam
melhores médias nos períodos em que elas
ocorrerem . Apesar deste dado, persistem
dúvidas sobre a eficácia das monitorias, tanto para
os monitorados como para o atual currículo
proposto.

(4,5)

(6)

(7)

(8)

(9,10)

(11,12)

(12)

(13,14)

OBJETIVO

MATERIAIS E MÉTODOS

Os apontamentos das DCN, a Educação Médica
e seu Projeto Pedagógico, todos se estruturam para
formarem profissionais com o perfil generalista .
Considerando-se o objetivo final de formar o médico
nesta perspectiva, o presente trabalho teve por
objetivo avaliar a interface entre a Monitoria de
Anatomia e a Formação Médica da FMJ através: a)
do desempenho acadêmico versus sua frequência
nas monitorias; b) do monitor versus não monitor; c)
da visão dos docentes dos seis anos da graduação
médica.

A monitoria de Anatomia na Faculdade de
Medicina de Jundiaí (FMJ), Instituição localizada
no município de Jundiaí, estado de São Paulo,
Brasil, ocorre diariamente, no período noturno, na
presença de acadêmicos monitores selecionados
previamente, que orientam o estudo em Anatomia
dos estudantes do primeiro ano de medicina. A
casuística para a pesquisa foi identificada a partir
das respostas obtidas nos questionários dos
estudantes do primeiro ao sexto ano da graduação e
dos professores representantes de Departamentos da
FMJ. Foram aplicados três tipos de questionários
na FMJ, nos quais não foi revelada a identificação
dos indivíduos, garantindo o mais absoluto sigilo. O
questionário 1 foi entregue para todos os
acadêmicos do primeiro ao sexto, que frequentam /
frequentaram ou não a monitoria durante seu
aprendizado na disciplina de Anatomia. O segundo
foi aplicado para os discentes do primeiro ao sexto
ano da graduação, que são ou foram monitores de
Anatomia. O terceiro questionário foi enviado para
o endereço eletrônico de todos os docentes da FMJ.
A Instituição tem cerca de 400 estudantes de
medicina matriculados do primeiro ao sexto ano e
dentre eles, 231 (58%) responderam ao questionário
1. Entre 2003 e 2008, 48 estudantes foram
monitores, destes 30 indivíduos (62%) responderam
ao segundo questionário. A FMJ tem cerca de 120
docentes concursados, porém somente 10 desses
(8,2%) responderam ao seu respectivo questionário
eletrônico. Os três tipos de questionários
respondidos foram digitados no programa Excel ®
(Microsoft). As respostas pré-codificadas foram
digitadas a partir dos questionários em duas
ocasiões distintas, para minimizar as chances de
erro. Os dados foram estudados através de
frequências absolutas (n) e relativas (%). A
diferença entre os percentuais respondidos em cada
questão foi avaliada através do teste exato de Fisher
(quando 25% das células ou mais tivessem valor
esperado inferior a 5 – ALTMAN). O software
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utilizado para análise foi o SAS versão 9.02 e o nível
de significância foi assumido em 5% (p<0,05) .

A frequência dos estudantes nas monitorias de
Anatomia durante o primeiro ano foi classificada em
horas semanais da seguinte forma: frequência
razoável de 1 até 6 horas, boa frequência de 6 até 10
horas, muito boa frequência de 10 até 15 horas e
excelente freqüência acima de 15 horas. Através do
Gráfico 1 percebe-se que cerca de 80 % dos alunos
frequentavam mais de 6 horas semanais a monitoria
de Anatomia. Em relação às motivações dos
estudantes para frequentar a monitoria: 57% dos
estudantes justificaram sua presença pela
motivação intrínseca de aprender de fato o corpo
humano, enquanto que 37% pela motivação
extrínseca: prova, por medo desta e/ou para obter
altas notas nas avaliações.

Quanto à avaliação da monitoria de Anatomia,
esta atividade apresentou a aprovação de 84% dos
estudantes e foram citadas quatro vezes mais pontos
positivos em relação aos negativos. Dentre os
positivos mais descritos por todos os anos tivemos:
aprimorar o conhecimento/ aprender mais; mais
tempo de estudo/mais tempo em contato com as
peças; monitores que orientam bem o estudo;
abordagem mais informal e direta. Os negativos
foram: poucas peças e/ou peças ruins; falta de
tempo do monitorado para frequentar a monitoria;
ser cansativo; monitores despreparados. Houve
queixas de poucas peças anatômicas (22%) e a
ques t ionáve l qua l idade dos cadáveres
disponibilizados.

O Gráfico 2 demonstra o grau de conhecimento
e de aprendizado sobre Anatomia. Para os três
grupos questionados os estudantes adquiriram, os
não monitores adquiriram 82% do conhecimento
esperado e os monitores um conhecimento de 93%.
Apesar da participação dos docentes ter sido 8,2%,
valor estatisticamente não significativo, um terço
desses não reconheceu que os estudantes possuem
tais conhecimentos. Apesar da restrita participação
dos docentes (8,2%), dois terços destes reconheceu
que os estudantes apresentaram tais conhecimentos.

O Gráfico 3 demonstra a contribuição da
monitoria no aprendizado em Anatomia para
estudantes monitores e não monitores. Esta
atividade apresentou uma contribuição significativa
no aprendizado dos monitores (93%, p<0,05) e para
os estudantes não monitores (84%, p<0,05).

O Gráfico 4 evidencia o momento da graduação
que o estudante percebeu a importância da
Anatomia. Para a maioria dos discentes não
monitores (56%, p<0,05) o reconhecimento ocorreu

(16)

RESULTADOS

já no primeiro ano, enquanto que a metade (50%,
p<0,05) dos monitores percebeu no segundo ano.

A respeito do questionamento de quem mais
aprende na monitoria de Anatomia, o Gráfico 5
apresenta as respostas concordantes dos
entrevistados que tanto o monitor quanto o
monitorado aprendem bastante.

Gráfico 1: Grau de frequência dos acadêmicos da FMJ na monitoria de
anatomia durante o primeiro ano de medicina.

Gráfico 2: Grau percentual de conhecimento e de aprendizado sobre
anatomia.

Gráfico 3: Contribuição da monitoria no aprendizado em anatomia para
estudantes monitores e não monitores.

Gráfico 4: Momento da graduação que percebeu a importância da
anatomia.

Gráfico 5: Quem mais aprende na monitoria?
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DISCUSSÃO
Dentre os resultados obtidos, verificou-se que

80% dos estudantes de medicina frequentaram a
monitoria por mais de seis horas semanais,
atividade esta que tem aprovação de 84% dos
acadêmicos, os quais adquiriram um grau de
conhecimento superior a 80%. Estes atribuíram
importante contribuição dos conhecimentos
adquiridos à monitoria de Anatomia e perceberam a
importância desta disciplina logo nos primeiros
anos da graduação. Foi compartilhada a opinião
que tanto monitores como não monitores aprendem
eficazmente com a atividade de monitoria.

A frequência dos estudantes nas monitorias é
significativa, tornando-a importante no processo de
ensino-aprendizagem da disciplina e é relevante
destacar quais as reais motivações envolvidas .
Segundo a teoria da autodeterminação, existem
basicamente três conceitos de motivação: a
motivação intrínseca que age segundo o prazer e o
interesse inerente à ação, a motivação extrínseca
que visa à consequência ou ao desfecho da ação,
além da desmotivação, em que não se percebe a
relação entre atos e efeitos . Compatível com
outros estudos, a maioria dos estudantes justificou
sua presença na monitoria pela motivação
intrínseca, quando 51% deles o fazem para aprender
Anatomia e 8% porque gosta de estudar este tema .
Contudo, cerca de um terço do grupo é levado
semanalmente ao laboratório de Anatomia na FMJ
pela motivação extrínseca, devido às provas.
Geralmente as razões para escolha da carreira
médica são refletidas tanto nas motivações do
primeiro ano da graduação quanto no
comportamento profissional desses indivíduos .
Assim, os alunos que escolheram medicina por
identificar-se com a profissão na faculdade são
impulsionados pela motivação intrínseca, por outro
lado, aqueles que decidiram orientados pelo
mercado de trabalho geralmente têm motivações
extrínsecas durante o curso .

Dentre os pontos negativos da monitoria
apontou-se a má qualidade dos cadáveres. Porém, o
que estimularia mais o acadêmico na monitoria:
peças dissecadas à semelhança dos atlas
anatômicos ou um material menos dissecado que
incitasse a busca pelo conhecimento? Diante de tais
queixas pode-se considerar uma possível
passividade dos estudantes, consequência do
próprio modelo vertical e hierarquizado de ensino-
aprendizagem que geralmente não estimula a busca
ativa do conhecimento ou intimida a ousadia do
estudante .

Ao considerar o grau de conhecimento e
aprendizado adquiridos em Anatomia pelos

(17,18)

(19,20)

(21)

(20,22-25)

(26,27)

(4,6)

estudantes, houve tênue divergência percentual
entre as opiniões de discentes e docentes. Os
estudantes estariam equivocados quanto ao que
aprendem ou não seriam avaliados adequadamente
pelos docentes? É uma realidade nas faculdades
brasileiras de medicina, professores médicos sem
capacitação formal didaticopedagógica para a
docência, acarretando em dificuldades nas
atividades educacionais, inclusive sobre
avaliação .

Em relação ao grau de contribuição da
monitoria para o aprendizado e para os
conhecimentos adquiridos pelos acadêmicos
envolvidos, discute-se a essência desta prática. A
monitoria de Anatomia pode ser considerada
Atividade Extracurricular ou parte do Currículo
Informal . A primeira por não ter caráter
obrigatório, estar sob a responsabilidade da
Instituição de ensino e de certa forma fazer parte do
currículo da Graduação. A segunda, por serem
experiências na formação buscadas no interior da
própria Instituição, contudo, não estão no
planejamento curricular. Estudos anteriores
expuseram as justificativas desta prática: preencher
lacunas curriculares, suplementar o aprendizado,
aprofundar o conhecimento, acarretando falta de
tempo para o acadêmico, fatos que sobrecarregam e
tornam o curso integral de medicina ainda mais
cansativo . Para alguns autores, a incorporação
das atividades extracurriculares na graduação
médica revela a crise do modelo flexneriano
atualmente proposto, considerado superado,
insuficiente e responsável por grande parte dos
problemas de atenção à saúde das populações .

A importância da monitoria de Anatomia para a
formação médica reconhecida pelos acadêmicos do
primeiro ano foi reforçada pelos discentes do
segundo ao sexto anos, inclusive quando cursam
disciplinas correlatas de conhecimento anatômico
aplicado, como cirurgia e ortopedia por exemplo.

Sobre o questionamento de quem mais aprende
com a monitoria de Anatomia, há uma concordância
entre os três grupos estudados que monitor e
monitorado, aprendem bastante com esta atividade.
Apesar de ambos aprenderem, há um predomínio de
opiniões que o monitor aprende mais que o
monitorado, o que reafirma a importância desta
atividade para a formação dos acadêmicos da
Faculdade de Medicina de Jundiaí.

A frequência dos estudantes na monitoria de
Anatomia na FMJ está diretamente associada ao
desempenho acadêmico da disciplina. Quanto maior
for a participação, maior o desempenho.

(28)

(22,24)

(29-32)

(33-35)

CONCLUSÕES
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A monitoria de Anatomia propicia importante
aprendizado para os discentes não monitores e
aprendizado ainda maior para os monitores.

Apesar da participação dos docentes não ter
significância estatística, estes reconhecem o
aprendizado dos estudantes em Anatomia com
desempenho menor que o percebido pelos próprios
estudantes.

Neste sentido, na visão dos professores,
acadêmicos, monitores e não monitores a monitoria
possibilita maior aprendizado em Anatomia e,
consequentemente, em disciplinas correlatas.
Portanto, a monitoria de Anatomia tem um impacto
positivo no processo de formação do estudante de
Medicina da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

O presente trabalho foi avaliado e pré-
selecionado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e
financiado pelo Projeto de Iniciação Científica-
PIBIC da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
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Distância dos nervos facial- hipoglosso: um fator importante em anastomoses cirúrgicas. - Bruno Azevedo Randi e cols.
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*Medidas diferem em 5% de significância

Tabela 2: Medidas (cm) do tronco principal do nervo facial e de seus
principais ramos.

Tabela 1: Distâncias médias (cm) do tronco do nervo facial em relação aos
pontos de referência cirúrgica e em relação ao tronco do nervo hipoglosso.

*Medidas diferem em 5% de significância

Distância dos nervos facial- hipoglosso: um fator importante em anastomoses cirúrgicas. - Bruno Azevedo Randi e cols.
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Gráfico 1: Resultados dos exames micológicos
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Tabela 1: Estudo da prevalência na amostra segundo faixa etária e sexo

Resultado
Variável Negativo Positivo p-valor

n & n &
Faixa etária

31 a 40 anos

41 a 50 anos

51 a 60 anos

61 a 70 anos

71 a 80 anos

81 a 90 anos

Sexo

Feminino

Masculino

Teste exato de Fisher

1

9

17

32

9

4

43

35

1.4

12.5

23.6

44.4

12.5

5.6

55.1

44.9

1

6

12

13

11

3

29

23

2.2

13.0

26.1

28.3

23.9

6.5

55.8

44.2

0.45

1.00

Ocorrência de onicomicose em distrofias ungueais observadas durante campanha de câncer de pele... - Paulo Rowilson Cunha e cols.
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Detecção de vírus respiratórios em crianças portadoras de hipertrofia adenoamigdaliana: revisão da literatura. - Osvaldo Vinícius Biill Primo e cols.
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Carta ao Editor

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na graduação de Enfermagem da Faculdade de

Medicina de Jundiaí (FMJ) é uma exigência curricular e, até o ano de 2010, era apresentado no

formato de monografia. Em 2011, seguindo a proposta reformulada do Projeto Pedagógico do Curso,

os trabalhos passaram a ser apresentados no formato de artigo científico, para facilitar a submissão

em periódicos da área da saúde.

A mudança, entretanto, não se restringe ao formato do trabalho final, mas à sua concepção,

voltada para a realização de uma pesquisa de campo que origine um artigo científico.

O propósito da mudança na concepção do TCC é o de proporcionar ao estudante que

porventura não tenha participado do Programa de Iniciação Científica da FMJ/CNPq, a oportunidade

de realizar uma pesquisa científica durante a graduação, visto que o processo qualifica o egresso, na

medida em que exige dedicação e empenho em todas as etapas do processo científico, contribuindo

para a sua formação integral. Nesse processo, antes do aprofundamento teórico sobre o tema da

pesquisa, se aprende a eleger um problema, escrever o projeto, buscar o método mais adequado

para alcançar os objetivos propostos e viabilizar todas as etapas do processo de investigação. A

experiência de submissão do projeto de pesquisa à Comissão de Ética em Pesquisa é igualmente

importante, porque reforça o respeito aos aspectos éticos das pesquisas com seres humanos. Enfim,

exige do estudante um nível de organização de seu tempo justamente quando este se torna mais

escasso em função das atividades de estágio. Entretanto, este nível de organização é fundamental

para preparar o egresso para enfrentar o cotidiano de seu futuro profissional, seja qual for a sua

opção, no campo assistencial, na gestão, no ensino e/ou na pesquisa.

Os resumos que apresentaremos a seguir são uma mostra dos temas que despertaram

interesse nos egressos de enfermagem e refletem um pouco de suas experiências durante o curso e

da influência que seus mestres exerceram ao longo desses quatro anos de graduação na FMJ.

Prof . Dr . Maria Cristina Traldi

Departamento de Enfermagem

Faculdade de Medicina de Jundiaí.

a a
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Perspectivas Médicas, 22(2): 47-50, jul./dez. 2011

“UM VENTO LEVE E FORTE”: PERCEPÇÕES DE MÃES FRENTE AO FILHO COM TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO.

Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Jundiaí, (FMJ), Jundiaí, S P- Brasil

CUNHA, Chalimar; CARLOS, Diene Monique

chalimar05@yahoo.com.br

O objetivo foi e analisar a percepção de mães diante de um filho com transtorno global do desenvolvimento (TGD), acompanhadas pelo

Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de um município do interior do estado de São Paulo. Pesquisa qualitativa, sendo a coleta de dados

realizada através de entrevistas semi-estruturadas com 07 mães, e a análise através do método de análise de conteúdo, modalidade temática. Dos

resultados emergiram dois núcleos temáticos intitulados: Diferença, e Sobrecarga Proteção. Evidenciamos que as mães percebem as

alterações apresentadas por seus filhos a partir da comparação com outras crianças, e principalmente no âmbito da interação social. A sobrecarga

pelos cuidados intensivos com os filhos é ressaltada, e os percebem como extremamente frágeis, reforçando a necessidade de proteção sobre

eles. Entendemos que a necessidade de organização e efetivação de políticas públicas direcionadas à saúde mental infantojuvenil é urgente,

sendo necessária a articulação interdisciplinar e intersetorial. Olhar especial deve ser dado às mães de crianças e adolescentes com transtornos

mentais graves, para que seja possível o enfrentamento eficaz das situações vivenciadas.

Palavras-chave: mães; relações familiares; saúde mental; criança; adolescente.

versus

conhecer

CONHECENDO O BRINCAR TERAPÊUTICO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS E SEUS FAMILIARES – SUBSÍDIOS PARA O CUIDAR EM

ENFERMAGEM.

Departamento de Enfermagem da, FMJ, Jundiaí, S P- Brasil

CAROLLA, Débora C.; NALI, Sheila; CARLOS, Diene M.; VARALDA, Elis R.

carolladebora@yahoo.com.br

Pesquisa qualitativa, que teve como objetivo conhecer e descrever a vivência do brincar/brinquedo como estratégia terapêutica de intervenção na

assistência de pré-escolares hospitalizados e suas famílias, na unidade pediátrica de um Hospital Universitário do município de Jundiaí-SP.

Participaram deste estudo sete pré-escolares e seus familiares. Os dados foram coletados durante as sessões de brinquedo terapêutico (BT)

instrucional junto às crianças, observação participante e entrevista aberta com os familiares em junho e julho de 2011; e analisados a partir da

técnica de análise de conteúdo, modalidade temática. Emergiram dois núcleos denominados: O BT como facilitador para o enfrentamento da

hospitalização; e O BT como potencializador do protagonismo infantil. Entendemos que o BT instrucional pode auxiliar no manejo do medo e

ansiedade durante a hospitalização e coloca a criança como protagonista do cuidado. A implementação desta técnica junto às crianças

hospitalizadas oferece subsídios importantes para um cuidar mais humano e qualificado.

Palavras-chave: .criança hospitalizada; família; jogos; brinquedos; enfermagem

O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA SOB A ÓTICA DE CRIANÇAS INFECTADAS OU NÃO PELO HIV E EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

Departamento de Enfermagem da FMJ, Jundiaí, S P- Brasil

MONTEIRO, Letícia Barbosa; CARLOS, Diene M.; VARALDA, Elis Regina.

leticiab.monteiro@yahoo.com.br

Pesquisa qualitativa que teve como objetivo conhecer e analisar as percepções sobre saúde e doença em crianças de 7 a 12 anos, infectadas ou não

pelo HIV, que se encontram em acolhimento institucional na Associação Sítio Agar no município de Cajamar-SP. Participaram do estudo 15

crianças, sendo a coleta de dados realizada através de entrevistas semi-estruturadas e a análise a partir do método de análise de conteúdo,

modalidade temática. Emergiram dois núcleos, onde evidenciamos que as crianças constroem suas percepções sobre a saúde e a doença não

apenas pelo que vivenciam enquanto sujeitos, mas pelo que percebem e observam do meio em que vivem; e que as ações para manutenção da

saúde são centradas na prevenção de doenças. Consideramos que a educação em saúde destas crianças merece olhar especial para (re)

pensarmos práticas que tenham como referencial a promoção da saúde, enfatizando os aspectos saudáveis e os meios para reforçá-los.

Palavras-chave: saúde da criança; enfermagem; HIV; abrigo.

QUALIDADE DE VIDA DO CUIDADOR DO PORTADOR DE DOENÇA DE ALZHEIMER.

Departamento de Enfermagem da FMJ, Jundiaí, S P- Brasil

BAGNE, Bruna Mantovani; GASPARINO, Renata C.

brunabagne@yahoo.com.br

O estudo teve por objetivo avaliar a qualidade de vida do cuidador do portador de Doença de Alzheimer (DA). Foram entrevistados 66 cuidadores

de portadores de DA vinculados ao Centro de Referência ao Idoso de Jundiaí. Para a coleta de dados foram utilizados uma ficha de caracterização

sociodemográfica e o . Também foi obtida a Medida da Independência Funcional. A maioria dos

cuidadores era do sexo feminino, casada e residia com o portador da DA. No que se refere aos domínios do instrumento utilizado para avaliar a

qualidade de vida, encontrou-se que quanto menor o tempo gasto com cuidados, quanto maior a renda familiar e o apoio recebido por outros

familiares, melhor a qualidade de vida respectivamente nos domínios: relações sociais; meio ambiente; e psicológico. A maioria dos portadores foi

classificada como possuindo uma dependência modificada, ou seja, necessitava de 25% de auxilio na realização de suas atividades. Destaca-se a

importância de novos estudos para que os profissionais de saúde possam direcionar a assistência aos cuidadores.

Palavras-chave: qualidade de vida; cuidadores; doença de Alzheimer.

World Health Organization Quality of Life
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RESUMOS

ADESÃO DOS PACIENTES HIPERTENSOS AO TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO.

Departamento de Enfermagem da FMJ, Jundiaí, S P- Brasil

SANTOS, Sheila Feitosa; Talarico, Juliana Nery; TRALDI, Maria Cristina

fsantos-sheilaenf@hotmail.com

O estudo analisou a aderência dos pacientes hipertensos ao tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial. A amostra foi composta por

103 sujeitos, sorteados entre três micro-áreas da Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Gertrudes de Jundiaí, que obedeceram aos critérios

de inclusão e exclusão. Os dados foram coletados através de um questionário estruturado elaborado para a verificação da caracterização sócio

demográfica, do tratamento medicamentoso e do não medicamentoso. Além disso, foi aplicada uma Escala de Estresse Percebido (EEP),

verificados a pressão arterial, a circunferência abdominal, o peso e a altura. Os dados foram descritos em valores absolutos, percentagem, média,

desvio-padrão e mediana; e analisados através dos Testes de Variância (ANOVA) e Tukey. Nos resultados prevaleceu o gênero feminino (70,9%),

com idade média de 50,8±7,7 anos, de cor branca (75,7%), com escolaridade média de 6,1±3,9 anos, renda entre 1 e 3 salários mínimos (66%) e

casados (72,8%). Foram classificados como adesão ao tratamento medicamentoso 83,3% da amostra. Em relação ao tratamento não

medicamentoso relacionado ao estresse, dieta e atividade física a adesão foi de 48,5%, 34% e 18,4% respectivamente. Na análise dos tratamentos

em relação aos gêneros, a adesão do feminino foi superior ao masculino tanto para o medicamentoso quanto para o não medicamentoso.

Analisando separadamente os tratamentos, obteve-se maior adesão ao medicamentoso, seguido de estresse, dieta e atividade física A adesão ao

tratamento não medicamentoso prevaleceu no gênero feminino e ocorreu para a maioria da amostra. Diante disso, sugere-se a elaboração de

estratégias de educação em saúde para aumento da adesão e uma nova abordagem, desta vez qualitativa, para detecção dos principais

dificultadores.

Palavras-chave: hipertensão arterial; tratamento não medicamentoso; adesão ao tratamento; educação em Saúde.

.

EPISIOTOMIA DE ROTINA: DESRESPEITO AOS DIREITOS DAS MULHERES.

Departamento de Enfermagem da FMJ, Jundiaí, SP - Brasil

OLIVEIRA, Giovana; SILVEIRA, Carla

giovanaoliveira45@yahoo.com.br

O objetivo do estudo foi identificar o conhecimento, a participação e o consentimento das mulheres durante a realização da episiotomia. Estudo

descritivo de abordagem quantitativa realizado no alojamento conjunto de um hospital escola credenciado ao SUS e referencia em assistência

materno infantil e gestação de alto risco. Foram entrevistadas 65 puérperas submetidas a parto vaginal e episiotomia nas primeiras 24 horas de

puerpério. Os dados foram analisados através de frequências absolutas (n) e relativas (%), média, desvio-padrão e mediana. Evidenciou-se que

61,5% das puérperas não receberam informação sobre a realização da episiotomia durante o parto. Das que foram informadas, 63,6% não

conheciam a indicação do procedimento e 24,6% referiram que o procedimento foi realizado sem a sua autorização. A episiotomia foi amplamente

utilizada nesta instituição e as mulheres não conheciam a sua necessidade e indicação, e sequer consentiram na realização do procedimento.

Concluiu-se que os profissionais de saúde violam o direito de escolha das mulheres e perpetuam o poder sobre o corpo feminino, além de

manterem a idéia de que este procedimento é rotineiro no parto vaginal. O respeito ao processo fisiológico do parto e a humanização da

assistência ainda inexistem em vários cenários brasileiros, principalmente nos de formação de profissionais de saúde.

Palavras-chave: episiotomia; parto obstétrico; parto humanizado; parturição; períneo.

EXAUSTÃO EMOCIONAL EM ENFERMEIROS DE UM HOSPITAL PÚBLICO.
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O presente estudo teve como objetivo identificar o nível da síndrome de nos enfermeiros, de um hospital público do interior do estado de

São Paulo. A pesquisa descritiva, transversal e quantitativa foi realizada com 69 enfermeiros de diferentes setores do hospital. Foram utilizados a

ficha de caracterização sócio-demográfica e profissional e o Inventário de de Maslach (IBM). A maioria da amostra era do sexo feminino,

solteira, com pós- graduação, não possuía outro vínculo empregatício e estava lotada nas unidades de clínica médica/cirúrgica. As médias

encontradas para as subescalas do instrumento foram: 21,4 para exaustão emocional, 9,3 para despersonalização e 31,3 para diminuição da

realização pessoal, revelando um nível moderado da síndrome de . Destaca-se a importância de se avaliar a prevalência da síndrome entre

os diferentes profissionais, pois o seu desenvolvimento pode acarretar resultados negativos para os profissionais, pacientes e instituições.

Palavras-chave: esgotamento profissional; enfermagem; ambiente de instituições de saúde.
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RESUMOS

INDICADORES DE PROCESSO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO NO PRÉ-NATAL E NASCIMENTO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
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O estudo quantitativo e retrospectivo foi realizado no Hospital Universitário de Jundiaí-SP, com o objetivo de descrever alguns indicadores de
processo do pré-natal, preconizados pelo Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN). A amostra foi de 169 gestantes e os dados
coletados de junho a agosto de 2011. Os resultados evidenciam que os indicadores de captação precoce, número mínimo de consulta e exames
laboratoriais apresentaram elevado percentual de adequação. Houve declínio importante de percentual na adequação dos exames laboratoriais
da 30ª semana de gestação. A ausência de registros da assistência pré-natal foi observada para todos os componentes, especialmente o da
condição vacinal. Concluiu-se que em sua maioria, as ações preconizadas foram implementadas, porém sua efetivação não respeitou o período
recomendado, principalmente para os exames laboratoriais da 30ª semana de gestação, havendo necessidade de aprimoramento profissional,
especificamente no que tange a adequação dos procedimentos aos prazos estabelecidos e ao registro das informações.

Palavras-chave: educação em saúde; cuidado pré-natal; saúde da mulher.

SAÚDE SEXUAL DO ADOLESCENTE: ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS UTILIZADAS POR DOCENTES NA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
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A escola tem importante papel na orientação sexual durante a adolescência. Este estudo descritivo e quantitativo teve o objetivo de descrever as
estratégias de abordagem de temas sobre sexualidade, utilizadas pelos professores de ciências e de biologia do ensino fundamental e médio da
rede pública da região de Jundiaí-SP. Foi utilizado questionário semi estruturado, com amostra de 175 professores. Os resultados mostraram que as
estratégias mais referidas foram respectivamente: aulas expositiva (93,1%), dinâmica de grupo (65,7%) e vídeo (47,6%), e que são abordados
predominantemente os aspectos biológicos da sexualidade, desvinculados da subjetividade dos sentimentos, valores e ética. Concluiu-se que há
necessidade de maior preparo dos docentes para inovar estratégias de aula e criar contextos pedagógicos adequados ao desenvolvimento da
orientação sexual com enfoque bio-psico-social para que os adolescentes se tornem sujeitos ativos em suas relações interpessoais e em
sociedade, portanto, menos vulneráveis a DST/AIDS e gravidez indesejada.

Palavras-chave: adolescência; orientação sexual; estratégias pedagógicas; sexualidade; escolas públicas.

QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES NO PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA.
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As doenças cardiovasculares estão diretamente relacionadas aos crescentes números de pacientes que necessitam de procedimento cirúrgico
cardíaco. Tais intervenções afetam a saúde física e aspectos sociais e emocionais dos pacientes, exigindo muitas vezes, mudanças radicais de
hábitos de vida. O objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade de vida de pacientes em seguimento ambulatorial numa instituição pública do
interior de São Paulo. Foram abordados 38 pacientes, com idade média de 59,2 anos, que estavam em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Aplicou-
se o WHOQOL-Bref (instrumento de avaliação da qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde) e o questionário sociodemográfico.

Adotou-se um nível de significância de 5% (p 0,05). A maioria dos sujeitos era do sexo masculino (63,2%), casados (76,3%), sendo que (63,2%) não
havia completado o ensino fundamental, e (50%) recebia algum tipo de beneficio financeiro do governo. Os escores do WHOQOL-Bref, de 0 a 100
foram: domínio físico (62,9), psicológico (76,1), social (74,3), ambiental (69,2), avaliação geral da qualidade de vida (75,0) e satisfação com a saúde
(73,7). Houve associação significativa entre prática de atividade física, domínios físico e social. Houve ainda correlação significativa entre o
domínio físico e idade. No domínio psicológico foi observada diferença significante entre os sexos e no domínio meio ambiente, foram
encontradas maiores medias entre os não tabagistas. Concluiu-se que os participantes apresentavam elevada percepção da qualidade de vida
quando comparada a outros estudos.

Palavras-chave: qualidade de vida; cirurgia torácica; período pós-operatório.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INFECÇÕES HOSPITALARES NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO BRASILEIRO.
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A infecção hospitalar (IH) representa um grande problema de saúde, aumentando o período de internação e a morbimortalidade dos pacientes, bem
como, os custos hospitalares. O Objetivo foi conhecer o perfil das infecções hospitalares na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital terciário.
Estudo transversal, retrospectivo, quantitativo, realizado em 2010, na UTI geral de um hospital do interior de São Paulo. Os dados foram coletados através
do banco de dados da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e por prontuários. Foram coletados dados demográficos, diagnósticos de internação,
duração da internação, evolução, sítios de infecção, número de infecções hospitalares, microorganismos envolvidos e perfil de sensibilidade/resistência
microbiana. Foram excluídos pacientes com IH provenientes de outras unidades de internação ou outras instituições. A taxa de pacientes com infecção
hospitalar foi de 21,8% (100/458). Nos 100 pacientes o sítio mais acometido foi o trato respiratório (60,9%), sendo e

os patógenos mais encontrados nas culturas e o microorganismo de maior resistência aos antimicrobianos. A letalidade por IH
foi de 52,0%. O óbito foi mais freqüente em mulheres (p=0,0322), nos idosos (p=0,0002) e em pacientes com maior número de dias transcorridos entre a
data de internação e data da IH (p=0,0143). Os resultados apontam para a importância de se refletir sobre a problemática da infecção hospitalar, devido a
sua magnitude, letalidade e aumento no perfil de resistência dos microrganismos, mostrando a necessidade de ações de prevenção e controle deste
agravo.

Palavras-chave: fatores de risco; infecção hospitalar; microbiologia; mortalidade; unidade de terapia intensiva.
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