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EDITORIAL

SAUDADE E CULTO AO PROFESSOR BACILA.
O mundo inteiro mudou, as pessoas mudaram, os
costumes mudaram, só não mudou o valor das pessoas. O
respeito e a gratidão aos professores deve ser eternizada.
Meus respeitos aos antigos mestres, professores que muito
me ensinaram para a profissão e mais, para a vida. Aqui
presto uma homenagem singela e respeitosa a um dos meus
maiores professores, falecido no dia 3 de maio de 2012,
professor Dr. Metry Bacila, bioquímico que me ensinou
muito dessa área e de medicina, mas muito mais, ensinoume para a vida inteira. Sua severidade ganhou fama já na
primeira turma da Faculdade de Medicina de Jundiaí, sob a
forma de várias reprovações (dependências) e eu, aluno que
fui da segunda turma, decidi que sua matéria, Bioquímica,
seria minha prioridade. Estudei com afinco e obtive a
melhor nota da classe, nove e meio, angariando assim sua
confiança, credibilidade e respeito, o mesmo respeito que
sempre lhe dediquei.
Saudade, meu querido professor e ex-diretor da FMJ.
Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço
- Editor do periódico Perspectivas Médicas.
- Vice diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
- Professor Titular da Disciplina de Otorrinolaringologia.
- Professor do Programa de Mestrado Acadêmico da FMJ.

Perspectivas Médicas
v.23(1), jan. / jun. 2012
São Paulo, Faculdade de Medicina de Jundiaí.
21x28 cm
Periódico científico de áreas da Saúde da Faculdade de Medicina de Jundiaí,
Estado de São Paulo, Brasil.
ISSN 0100-2929
1. Medicina - Saúde - Periódicos
Richard W. Light Basic and Clin. Respirat. Research, Vanderbilt University, Nashville, EUA.

Rolando Ulloa Gutiérrez Medicine, Infectología Pediátrica, San José, Costa Rica.

Revista PERSPECTIVAS MÉDICAS
O Periódico Perspectivas Médicas é um órgão de publicação científica da Faculdade de
Medicina de Jundiaí (FMJ), com sede à Rua Francisco Telles, 250, Bairro VilaArens - Jundiaí,
Estado de São Paulo, Brasil, CEP 13202-550. Fone/Fax: (0xx11) 4587-1095. A Revista não
aceita, em hipótese alguma, matéria científica paga em seu espaço editorial, embora aceite
colaborações financeiras para viabilizar a continuidade de sua publicação, cedendo
eventualmente espaços para anúncios relacionados à Saúde. O exemplar encontra-se na
íntegra no site www.fmj.br, disponível em http://www.fmj.br/revista_online.asp, clicar em
edições já publicadas, que estão disponíveis para downloads desde 1998. É proibida sua
reprodução, total ou parcial, para quaisquer finalidades, sem autorização escrita e assinada
pelo Editor. O conteúdo impresso é o mesmo disponibilizado online.

Virginia Courtney Broaddus Medicine, University of California, San Francisco, EUA.

EXPEDIENTE
Impressão: Gráfica Apollo Ltda. - Fone: 4587-5248 / 4587-8809
E-mail: orcamento@graficaapollo.com
Diagramação: Thiago Alves - Editora Gráfica Apollo
Jornalista responsável: Cláudia Mello - Mtb 28.835
Tiragem: 600 exemplares
Perspectivas Médicas, 23(1): 2, jan./jun. 2012

3

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

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
preferencialmente na forma eletrônica, após conferir todas as
normas editoriais através do endereço:
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.

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.

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.
Perspectivas Médicas, 23(1): 3-4, jan./jun. 2012

4

Tese/Thesis:
Tannouri AJR. Campanha de prevenção do AVC: doença carotídea
extracerebral na população da grande Florianópolis. [Tese].
Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina; 2005.

Artigo de periódico na Internet/ Journal article on the Intenet
Dunne N, Stratford J, Jones L, Sohampal J, Robertson R, Booth MI, et al.
Anatomical failure following laparoscopic antireflux surgery; does it
really matter? Ann R Coll Surg Engl [Internet]. 2010 [citado 2012 Fev
2 2 ] ; 9 2 : 1 3 1 - 5 .
D i s p o n í v e l
e m :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3025249/pdf/rcse9
202-131.pdf

deverá
mesmas e próximo a elas,

Artigo com Digital object Identifier (DOI):
Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK.
Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug
reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan
7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.

como está
exemplificado abaixo:

Referências/References
As referências devem ser numeradas e apresentadas seguindo a ordem
de inclusão no texto, segundo Estilo Vancouver elaborado pelo
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), com
adaptação da National Library of Medicine dos Estados Unidos da
A m é r i c a ( N L M ) .
D i s p o n í v e l
e m :
<http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>. É
imprescindível ao enviar seu artigo conferir estas normas, sendo
sujeito ao não aceite de artigos sem a devida revisão. Os títulos de
periódicos devem ser abreviados segundo a abreviatura de
periódicos do Catálogo da NLM para MEDLINE, disponível em:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals> ou,
a l t e r n a t i v a m e n t e
e m
< f t p : / /
nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf>, sendo que colocase um ponto após o título para separá-lo do ano. Para abreviatura de
títulos de periódicos nacionais e latino-americanos, consulte o
endereço: http://portal.revistas.bvs.br/, eliminado os pontos de
abreviatura com exceção do último ponto para separar do ano, e as
iniciais em letras maiúsculas. Todas as indicações de referências no
texto devem ser digitadas, separadas por vírgula sem espaço
(exemplo: 1,5,9) e sobrescritas no corpo do texto e se forem citadas
mais de duas referências em seqüência, apenas a primeira e a última
devem ser digitadas, sendo separadas por um traço (exemplo: 5-8). É
sugerido que as citações de livros, resumos e home page, devam ser
evitadas e juntas não ultrapassar a 10% do total das referências e
também utilizar revistas indexadas.

Exemplos/Examples:
Periódicos/Journals:
- Até seis autores/ up to six authors (citam-se todos).
1. Nordlander A, Uhlin M, Ringdén O, Kumlien G, Hauzenberger D,
Mattsson J. Immune modulation to prevent antibody-mediated
rejection after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
Transpl Immunol. 2011 Sep;25(2-3):153-8.
- Mais de seis/ more than six (citam-se 6 autores seguidos de et al).
1. Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding
JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid
concentrations after cortical contusion injury. Brain Res.
2002;935(1-2):40-6.

Programas e Órgãos/Programs and Organs:
1. Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension,
insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose
tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.

Livros/Books:
1. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical
microbiology. 4ª ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Capítulo de Livro/Chapters:
1. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in
human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editores. The genetic
basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
Perspectivas Médicas, 23(1): 3-4, jan./jun. 2012

A revista detém todos os direitos, inclusive de tradução em
todos os países signatários da Convenção Internacional sobre
Direitos Autorais. A reprodução total ou parcial em outros
periódicos deverá mencionar a fonte, preferencialmente com
autorização prévia da revista, sendo proibida para fins
comerciais. Todos os artigos publicados a partir da edição 22(2):
jul./ dez. 2011 encontram-se disponíveis para acesso direto pelo
DOI (Digital Object Identifier) number 10.6006.

5
ARTIGO ORIGINAL

Fatores de risco relacionados ao ato cirúrgico em
puérperas com infecção de sítio cirúrgico.
Risk factors related to the surgical act on
puerperal women with surgical site infected.
Palavras-chave: infecção hospitalar; fatores de risco; procedimentos cirúrgicos operatórios; puerpério.
Key words: cross infection; risk factors; surgical procedures, operative; postpartum period.
Anderson Hugo Pereira*
Isadora Finati Capuzzi**
Carla Silveira***

* Enfermeiro do Hospital de Caridade São Vicente
de Paulo, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
** Coordenadora de Enfermagem do Programa de
Saúde da Família de Cajamar, Cajamar, São Paulo,
Brasil.
*** Professora Assistente do Departamento de
Enfermagem da Faculdade de Medicina de Jundiaí
(FMJ), Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Endereço para correspondência:
Anderson Hugo Pereira - Av. Bento do Amaral
Gurgel n° 1400, bloco H, ap. 42. Bairro Vila Nambi,
Jundiaí, São Paulo, Brasil. CEP: 13219-070.
e-mail: anderson.hpereira@sp.senac.br
Não há conflitos de interesse.
Artigo ainda não publicado.
Artigo recebido em: 23 de Novembro de 2011.
Artigo aceito em: 12 de Março de 2012.
RESUMO
Infecções em Sítio Cirúrgico (ISC) são as
maiores fontes de morbidade e mortalidade entre os
pacientes submetidos a cirurgias. O objetivo deste
trabalho foi a análise dos fatores de riscos exógenos
para infecção de sítio cirúrgico em procedimentos
invasivos relacionados ao parto, pois conforme
levantamento bibliográfico, a infecção hospitalar é
um dos principais fatores para a permanência do
paciente no hospital, risco de reinternação,
mortalidade e aumento no custo da internação.
Trata-se de um estudo retrospectivo, com
abordagem descritiva e quantitativa, realizado a
partir de dados coletados de 28 prontuários de
pacientes notificadas com infecção de sítio cirúrgico
pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar de
um Hospital Universitário no período de 01 de
novembro de 2003 a 30 de junho de 2006. O tipo de
parto, a realização de tricotomia e o número de
toques vaginais foram algumas variáveis associadas
neste estudo com as infecções desenvolvidas pelas
mulheres. Os resultados obtidos demonstraram a

necessidade de esclarecimento e o incentivo do
parto vaginal normal às gestantes, priorizando o
parto cesárea somente na presença de indicações
clínicas, visando à diminuição das taxas de infecção
hospitalar, com consequente melhora da assistência
prestada e redução do risco à gestante.
ABSTRACT
Surgical Site Infections (SSI), are the largest
sources of morbidity and mortality among patients
undergoing surgeries. The goal of this work was the
analysis of risk factors for surgical site infection
exogenous in invasive procedures related to
childbirth, because as bibliographical references
suggest, nosocomial infections are one of the main
factors for the patient's stay in hospital, risk of rehospitalization, mortality and an increase in the cost
of hospitalization. This retrospective study, with
descriptive and quantitative approach, carried out
from data collected from 28 patient records notified
with surgical site infection by Hospital Infection
Control Service of a University Hospital in the
period from November 1, 2003 up to June 30, 2006.
The type of childbirth, trichotomy and the number of
vaginal rings were some variables bound in this
study, with the infections carried out by women. The
results obtained demonstrate the need for
clarification and encouraging pregnant women as
for normal vaginal delivery and the predominance of
caesarean section delivery only on clinical
indications, thereby reducing hospital infection
rates, improving the assistance provided and less
risk to the pregnant woman.
INTRODUÇÃO
Em 2008 a Organização Mundial de Saúde
(OMS) revelou que foram realizadas 234 milhões de
cirurgias no mundo, uma para cada 25 pessoas
vivas, das quais 75% nos países desenvolvidos, que
contam com apenas 30% da população mundial.
Morreram dois milhões de pacientes nesses
procedimentos e cerca de sete milhões apresentaram
complicações, sendo que 50% das mesmas foram
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consideradas evitáveis . As Infecções em Sítio
Cirúrgico (ISC) são as maiores fontes de morbidade
e mortalidade entre os pacientes submetidos a
cirurgias. Estima-se que as ISC prolonguem o tempo
de internação em mais de sete dias. Sua incidência
pode variar, sendo em média de 2 a 5% para as
cirurgias consideradas "limpas". As ISC
correspondem a aproximadamente 38% do total das
infecções hospitalares em pacientes cirúrgicos e
16% do total de infecções hospitalares.
Diversos fatores aumentam a incidência de ISC:
alguns tipos de cirurgias, como cirurgias cardíacas
e em unidade de queimados; cirurgias realizadas em
grandes hospitais, pacientes adultos em
comparação com pediátricos e a quantidade de
inóculo bacteriano introduzido no ato cirúrgico(2). A
OMS estabeleceu uma meta até o ano de 2020 de
redução da infecção de sítio cirúrgico em 25%, o que
implicará em uma significativa queda da morbidade
(complicações) e da mortalidade. A infecção
hospitalar continua a ser um flagelo,
particularmente nos países em desenvolvimento.
Dentre elas, a infecção urinária é a mais frequente,
porém a infecção cirúrgica (incluindo a do sítio
cirúrgico) é a que produz maior mortalidade,
complicações e elevação do custo do tratamento(1),
especialmente considerando o prolongamento da
internação, o consumo de antibióticos, os gastos
com isolamento e os exames laboratoriais(3).
As taxas médias de incidência de infecção são de
1,2 % para um dia de internação pré-cirúrgica,
2,1% para uma semana e 3,4% para um período
superior a duas semanas(4). O impacto clínico desse
fato implica em elevação da permanência hospitalar
em 10 a 15 dias, aumento do risco de rehospitalização (cinco vezes) e de necessidade de
Terapia Intensiva (1,6%), duplica a mortalidade e
tem um custo estimado nos Estados Unidos de 10
bilhões de dólares por ano(1).
A ISC é uma das principais infecções
relacionadas à assistência à saúde no Brasil,
ocupando a terceira posição entre todas as que
ocorrem em serviços de saúde e compreende 14 a
16% das encontradas em pacientes hospitalizados.
Estudo nacional realizado pelo Ministério da Saúde
no ano de 1999 encontrou uma taxa de ISC de 11%
do total de procedimentos cirúrgicos analisados.
Esta taxa atinge maior relevância em razão de
fatores relacionados à população atendida e
procedimentos realizados nos serviços de saúde(5).
Para fins de vigilância epidemiológica de ISC para
procedimentos em pacientes internados e
ambulatoriais, as infecções podem ser causadas por
agentes patogênicos originados de fonte endógena
(pele, nariz, boca, trato gastrointestinal ou vaginal)
ou fonte exógena ao paciente (profissionais da área
da saúde, visitantes, equipamentos médicos,
ambiente)(6).

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi identificar os fatores
de risco exógenos para ISC relacionados com o
parto e procedimentos invasivos, considerando-se o
tipo de parto, tempo cirúrgico, tempo de trabalho de
parto, procedimentos com rotura das membranas
amnióticas, número de toques vaginais e cateterismo
vesical de demora (CVD).
MATERIAIS E MÉTODOS
Tipo de Estudo: Retrospectivo, com abordagem
descritiva e quantitativa, realizado por meio do
levantamento de dados de prontuários de pacientes
notificadas com ISC pelo Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital
Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí,
no período de 01 de novembro de 2003 a 30 de junho
de 2006.
O Hospital Universitário presta atendimento
maternoinfantil às gestantes de Jundiaí e região, e é
referência para gestantes de alto risco, sendo que
todas fazem parte da clientela atendida pelo Sistema
Único de Saúde. Coleta de Dados: Após a aprovação
do projeto de pesquisa pela Comissão de Ética e
Pesquisa da Faculdade de Medicina de Jundiaí, pelo
médico e pela enfermeira responsáveis pelo SCIH e
pela Diretoria Clínica e Administrativa do Hospital
Materno-Infantil em estudo, os dados de 28
prontuários foram coletados através de um
instrumento de coleta de dados (Anexo 1), com 34
questões que variaram desde o tipo de tricotomia
realizada até a duração da cirurgia, sendo
previamente elaborado e testado.
ANEXO 1:
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS –
FATORES RELACIONADOS À CIRURGIA
Prescrição de tricotomia:
1. Sim 2. Não
Anotação de enfermagem de realização de
tricotomia:
1. Sim 2. Não
Tipo de tricotomia:
1. Abdominal 2. Vulvar
Dia:................. Hora:.................
Registro de antibioticoprofilaxia:
1. Sim 2. Não
Início: 1. Pré-operatória 2. Intraoperatória
Medicamento:.................... Dosagem:....................
Registro de antibioticoterapia pós-parto:
1. Sim 2. Não
Data de Início:................. Hora:.....................
Medicamento:..............................
Dosagem:................................
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Registro de assepsia em descrição cirúrgica:
1. Sim 2. Não
Registro de antissépticos usados no preparo do
campo cirúrgico:
1. Sim 2. Não Qual:....................
Antissépticos descritos no débito do centro cirúrgico:
1. PVPI alcoólico 2. PVPI degermante 3. Clorex
alcoólico 4. Clorex degermante
Acidentes descritos durante a cirurgia:
.................... Tipo de anestesia:..................

Análise de Dados: Posteriormente à coleta de
dados, foi iniciada manualmente a análise dos
instrumentos de coleta de dados, utilizando
Microsoft Excel para elaboração de planilhas e
gráficos.
RESULTADOS
Do total de 28 pacientes com ISC, 26 foram
submetidas a partos cesáreas, uma teve parto
vaginal normal e uma teve parto vaginal fórceps
(Figura 1).

Número de mulheres

Registro de cateterismo vesical:
1. Sim 2. Não
Instalação: Dia:.......... Hora:..........
Registro de retirada de cateterismo vesical:
1. Sim 2. Não
Retirada de cateterismo vesical:
Dia:.......... Hora:..........
Registro de acesso venoso:
1. Sim 2. Não
Inserção: Dia:.......... Hora:..........
Retirada: Dia:.......... Hora:..........
Realização de episiotomia:
1. Sim 2. Não
Tipo de episiotomia:
1. Médio lateral 2. Perineotomia 3. Lateral
Registro de duração de cirurgia:
1. Sim 2. Não
Tempo de duração da cirurgia:.............
N° de pessoas no campo cirúrgico:.......

Figura 1: Tipos de partos realizados nas pacientes
com ISC (n=28).
Em relação às cesáreas, cinco (5) foram
declaradas como partos de urgência por
apresentarem risco de morte materna e/ou fetal.
Quanto ao tempo cirúrgico das mesmas, dezessete
(17) tiveram duração de 30 a 60 minutos, seis (6)
tiveram duração de uma hora até uma hora e 30
minutos e duas (2) tiveram duração de 2 horas
(Figura 2).
Duração e número de cesáreas

Outros procedimentos invasivos na cirurgia:
1. Sim 2. Não
N° de pessoas na sala cirúrgica:.........
Registro de presença de estudantes em sala
cirúrgica:
1. Sim 2. Não
Comprovação de esterilidade dos artigos:
1. Sim 2. Não
Registro de assepsia final da incisão:
1. Sim 2. Não
Registro de antisséptico usado para assepsia final da
incisão:
1. Sim 2. Não Qual:....................

Registro de assepsia final da incisão:
1. Sim 2. Não
Registro de antisséptico usado para assepsia
final da incisão:
1. Sim 2. Não Qual:....................

Figura 2: Tempo aproximado de duração da
cirurgia de cesárea em minutos (n=25).
Em relação aos partos vaginais, o parto vaginal
normal teve duração de 50 minutos e o parto vaginal
por fórceps teve duração de 1 hora. Das mulheres
que entraram em trabalho de parto (n=19), duas
permaneceram aproximadamente 1 hora em
trabalho de parto, nove permaneceram de 2 a 5
horas em trabalho de parto, seis permaneceram de 6
a 11 horas em trabalho de parto e duas
permaneceram de 12 a 27 horas em trabalho de
parto (Figura 3).
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Figura 3: Tempo de trabalho de parto em horas
(n=19).
Das mulheres deste estudo, 14 foram induzidas
ao trabalho de parto e 24 tiveram a bolsa rompida
artificialmente ou espontaneamente. Dessas 24
mulheres, uma permaneceu 1 hora com bolsa rota,
seis permaneceram de 2 a 3,5 horas com bolsa rota,
seis permaneceram de 4 a 5,5 horas com bolsa rota e
nove permaneceram com bolsa rota acima de 6
horas, sendo que três destas permaneceram acima
de 17 horas com bolsa rota. Em 21 prontuários o
líquido amniótico foi descrito como claro e com
grumos e em cinco prontuários foi descrito com
presença de mecônio. Em um prontuário o mesmo foi
descrito com odor fétido (fisometria), sugestivo de
infecção e contaminação da cavidade uterina.
Quanto ao fluxo de pessoas na sala de cirurgia,
analisou-se uma média de duas a quatro pessoas no
campo cirúrgico e de três a sete pessoas em sala
cirúrgica. Seis prontuários continham relatos de
participação de estudantes em cirurgias ou presença
dos mesmos na sala cirúrgica. Grande parte das
mulheres submetidas a parto cesárea foram
submetidas a cateterismo vesical de demora (CVD)
(25), porém apenas 19 desses prontuários
continham registros de retirada do cateter e seus
respectivos horários. Destas 19 pacientes, três
permaneceram aproximadamente, de 2 a 4 horas
com CVD, oito permaneceram de 5 a 10 horas, três
permaneceram de 11 a 15 horas, quatro
permaneceram de 16 a 24 horas e uma permaneceu
48 horas com CVD. Grande parte das mulheres
também foi submetida à cateterização venosa
periférica (27). Destas sete permaneceram de 5 a 10
horas com acesso venoso, nove permaneceram de 11
a 20 horas, sete permaneceram de 21 a 30 horas,
duas permaneceram de 31 a 48 horas e uma
permaneceu 53 horas com acesso venoso periférico.
Em seis prontuários houve relatos de realização
de outros procedimentos invasivos no período préoperatório. Em três cirurgias realizou-se também
laqueadura, em duas cirurgias foram usados drenos
de penrose, em uma cirurgia realizou-se um
cateterismo vesical de alívio e em duas cirurgias
realizou-se intubação orotraqueal. Em relação ao

Número de mulheres
n=28

número de toques vaginais, considerados desde a
internação até o parto, 10 pacientes foram tocadas
apenas uma vez, três pacientes foram tocadas de
duas a três vezes, sete pacientes foram tocadas de
quatro a cinco vezes e seis pacientes foram tocadas
seis a oito vezes (Figura 4).

Figura 4: Número de toques vaginais realizados nas
mulheres desde a internação até o parto. TV-toques
vaginais.
Foram consideradas as tricotomias realizadas
quando havia no prontuário a prescrição médica de
tricotomia checada pela enfermagem e anotações da
equipe relativa à realização da técnica. Sendo assim,
a tricotomia abdominal foi realizada até duas horas
antes da cirurgia e em uma paciente a técnica foi
realizada mais de 24 horas antes da cirurgia. Em 26
partos cesáreas e no parto fórceps (1) foi realizada a
antibioticoprofilaxia, já no parto vaginal normal (1)
e em 5 partos cesáreas não foi realizada
antibioticoprofilaxia.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Com relação ao tipo de parto, ao procedimento
cirúrgico onde ocorre abertura da parede
abdominal e à realização de episiotomia, como
fatores de risco para ISC, nos vinte e oito (28) partos
estudados, vinte e seis (26) estavam relacionados à
cirurgia de cesárea. Alguns autores relatam como
fatores de risco para infecção de sítio cirúrgico a
não utilização de antibioticoprofilaxia ou utilização
inadequada, a tricotomia realizada com mais de 2
horas antes do procedimento ou realizada com
lâmina, a técnica cirúrgica sem assepsia e a duração
do procedimento em que, quanto maior o tempo de
exposição tecidual, maior a chance de infecção(9, 10, 12,
13, 15, 16)
.
No parto por cesárea, com relação aos fatores
da cirurgia, como urgência cirúrgica, anestesia
geral, tempo de cirurgia ultrapassando de uma a
duas horas, realização de tricotomia abdominal
horas antes da cirurgia, cateterização vesical de
demora, inserção de acesso venoso periférico,
intercorrências durante a cirurgia, especialmente
parada cardiorrespiratória, número excessivo de
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pessoas em sala cirúrgica e em campo cirúrgico,
realização de outros procedimentos invasivos
durante a cirurgia, antibioticoprofilaxia não
condizente com o protocolo do SCIH do hospital,
todos foram relacionados neste estudo sobre a
ocorrência de ISC. Segundo alguns estudos, há uma
relação significativa entre o número de toques
vaginais, a duração do trabalho de parto e a
infecção no parto cesárea, fatores que não
constituem risco para o parto normal(18, 19).
Devido ao rompimento das membranas, seja ela
espontânea ou artificial, prematura ou não, pode
predispor à infecção, devido ao tempo de exposição
da cavidade e presença de líquido meconial(9, 11, 19). A
utilização de dreno de Penrose caracteriza um fator
predisponente à infecção relacionada ao
procedimento cirúrgico, sendo que em duas
pacientes foi colocado o dreno.
Em relação às variáveis relacionadas à
cirurgia, episiotomia, monitorização interna acima
de seis toques vaginais, tempo de duração de bolsa
rota e trabalho de parto acima de 6 horas, inserção
de acessos venosos periféricos, número excessivo de
pessoas em sala e em campo cirúrgico, foram
consideradas neste estudo como fatores
predisponentes à ISC. O fluxo de pessoas dentro da
sala cirúrgica também foi focado devido ao grande
número de estudantes de medicina no centro
obstétrico, sabendo que se deve limitar ao mínimo
necessário o número de pessoas na sala de cirurgia(8,
13, 14)
, evitando assim a sua circulação durante o
procedimento. Não pudemos relacionar as infecções
adquiridas pelas mulheres com comprovação de
esterilização de material, degermação e antissepsia
da pele para cirurgia, antissépticos utilizados, pela
falta de informações nos prontuários pesquisados.
Apesar das limitações desta pesquisa, devido à
falta de algumas informações nos prontuários
pesquisados, acreditamos que os profissionais de
saúde, ao terem acesso à análise deste estudo,
poderão verificar os fatores de risco predisponentes
a ISC em gestantes, para assim adotarem medidas de
prevenção e controle dirigidas, obtendo melhores
resultados. Reforçamos aqui, a importância do
seguimento pós-alta do paciente cirúrgico,
considerando que na sua ausência, as ISC deixam de
ser notificadas, já que as taxas obtidas somente de
pacientes internados, ou com retorno ao serviço
hospitalar, não refletem a real ocorrência de
infecção, em especial em partos em que o tempo de
permanência pós-operatória é comumente curto.
Além disso, recomendamos a elaboração de
programas educativos, implantação de protocolos e
orientações a toda a equipe multiprofissional que
presta assistência ao paciente cirúrgico, associado
ao apoio administrativo, na tentativa de
conscientização dos envolvidos, visando a uma boa

qualidade da assistência prestada à paciente,
oferecendo assim menor risco e maior eficácia.
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RESUMO
Objetivo: avaliar o efeito do exercício físico
com bicicleta estacionária na incidência de préeclâmpsia (PE), na variação da pressão arterial
(PA), na frequência cardíaca (FC) e na qualidade de
vida (QV) em gestantes com hipertensão arterial
crônica (HAC), PE em gestações anteriores ou os
dois fatores associados. Métodos: ensaio clínico
controlado e aleatorizado, de abordagem
quantitativa, realizado entre janeiro de 2008 e
setembro de 2009 com 52 gestantes que
apresentavam fatores de risco (HAC, PE em
gestações anteriores ou ambos os fatores) para o
desenvolvimento da PE. As participantes foram
aleatorizadas em dois grupos: no grupo estudo onde
realizaram exercícios físicos com bicicleta
estacionária semanalmente, e no grupo controle, em
que seguiram a rotina de assistência pré-natal com
retornos semanais para a aferição da PA e FC.
Ambos os grupos preencheram um questionário de
QV em três momentos ao longo do estudo. O nível de
significância assumido foi de 5%. Resultados: a
análise comparativa entre os grupos não
d e m o n s t ro u d i f e re n ç a s e s t a t i s t i c a m e n t e
significativas nos valores da PA e FC, porém na
análise intragrupos essa diferença foi observada
entre o momento inicial e final da intervenção. Em

ambos os grupos houve piora em alguns domínios do
questionário de QV, porém não houve diferença
estatisticamente significativa quando comparados
os escores entre os grupos ao longo do tempo.
Conclusão: Gestantes com risco para desenvolver a
PE que realizaram o exercício físico com bicicleta
estacionária não apresentaram PE (presente em três
casos no grupo controle) e não houve alteração nos
parâmetros da PA e FC, demonstrando ser uma
prática segura quando supervisionada. No entanto
apresentaram piora em alguns escores no
questionário de QV quando comparados à evolução
gestacional. São necessários mais estudos, com
maior tamanho amostral, para confirmar a hipótese
de prevenção para o aparecimento da PE em
gestantes de risco por meio de exercício físico.
ABSTRACT
Purpose: To assess the effect of physical
exercise with stationary cycling on the incidence of
preeclampsia (PE), blood pressure (BP), heart rate
(HR) and quality of life (QL) in pregnant women with
chronic high blood pressure (CHB), and/or previous
preeclampsia pregnancies. Methods: A randomized
controlled clinical trial was conducted between
January 2008 and September 2009 with 52 pregnant
women whom presented with risk factors (CHB, PE
in prior pregnancy or both) for preeclampsia
development. The participants were randomly
allocated in two groups: a treatment group in which
women did physical exercises using a stationary
bicycle weekly and the control group, which followed
a regular prenatal routine of weekly returns for HR
and blood pressure (BP) measurements. Both groups
completed the quality of life survey (Short Form
Health Survey - SF-36) on three separated occasions
during the study period. The statistically
significance was assumed as 5%. Results: the
comparative analysis between groups demonstrated
no statistical differences in blood pressure and HR.
However, within the intragroups assay (control and
study), the initial and final moment blood pressures
revealed statistical differences. Both groups had
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decreased scores in some QL survey domains, but
there were no statistically significant differences
when scores were compared between the groups.
Conclusion: Women at risk for preeclampsia
development, which performed physical exercise
using a stationary bicycle did not show preeclampsia
(present in three cases in control group), neither HR
and BP changes, and the use of a stationary cycling
program was shown to be a safe modality in this
population when properly supervised. However, they
shown worse QL score results in some domains when
related to gestational evolution. Further studies
need to be done with larger sample sizes to confirm
the hypothesis that PE can be prevented when
physical exercise is performed in risk pregnant
populations.
INTRODUÇÃO
A pré-eclâmpsia (PE) é um dos principais
distúrbios hipertensivos decorrentes do período
(1)
gestacional . Sua incidência, apesar de bastante
(2)
variada, é alta em muitos países , no Brasil girando
(3)
em torno de 9,8% em gestações normais e de 16 a
18% em mulheres com algum fator de risco, para
desenvolvê-la como hipertensão arterial crônica,
PE em gestações anteriores e obesidade,
contribuindo com os altos índices de morbidade e
(4)
mortalidade materna . Esses dados também podem
(5)
variar de acordo com cada país e/ou região .
Estudo realizado na cidade de Campinas, estado de
São Paulo, confirma as estatísticas elevadas de
morbidades maternas decorrentes das doenças
(6)
hipertensivas gestacionais .
Quando se contempla as causas de morte e
morbidade como desfecho negativo para mãe, feto
e/ou recém nascido, torna-se evidente e desejável a
qualificação da assistência pré-natal e enfoques
diferentes de abordagens clínicas, para um
desempenho satisfatório com as necessidades do
(7)
binômio maternofetal . Há muito se sabe que a
atividade física é uma aliada eficiente, cada vez mais
difundida e utilizada no tratamento e recuperação
de doentes portadores da hipertensão arterial
(8)
crônica .
No início do século XX, as repercussões da
atividade física durante o período gestacional eram
mal conhecidas, devido à escassez de pesquisas,
representando um fator preocupante para ser
permitida ou recomendada pela maioria dos
especialistas para qualquer situação do ciclo
(9)
gravidopuerperal . No entanto, alguns estudos
atuais sugerem que a prática de atividade física pode
auxiliar sobremaneira na prevenção do
aparecimento da PE sem ocasionar danos maternos
(10,11,12)
e fetais
. Porém o exercício físico e suas
repercussões podem ser diretamente influenciados
pela intensidade, duração e tipo de atividade

(13,14)

realizada
.
Na literatura atual já existem recomendações
para a prática de exercícios físicos, tanto para
mulheres que os praticavam antes da gravidez, como
para aquelas consideradas sedentárias ou ainda
para outras com complicações clínicas prévias e/ou
obstétricas, depois de apropriada avaliação
(15,16)
médica . Muitos estudos apontam várias formas
diferentes de atividades físicas a serem utilizadas
(12,17,18,19,20)
para gestantes
, no entanto, a escolha
proposta deve requerer alguns cuidados para não
colocar em risco a segurança da gestante, como
também prevenir acidentes, traumas ou perda de
equilíbrio durante sua execução.
A bicicleta estacionária horizontal pode ser
considerada um interessante recurso para aumentar
a qualidade assistencial pré-natal, pois além de ser
mais segura quanto ao risco de danos físicos e
traumas acidentais, pode melhorar a capacidade
aeróbica, reduzir a incidência de sintomas
indesejáveis (dores, cãimbras, edema e fadiga),
ajudar a controlar o ganho excessivo de peso
materno, o que é recomendado na prevenção do
aparecimento da PE, além de contribuir para o bemestar físico e qualidade de vida (QV) da gestante
(2,21,22)
(12-18,20)
. Muitos estudos
buscam estabelecer os
benefícios dos exercícios e atividades físicas na
melhora da função física e bem estar materno em
várias situações da gravidez, no entanto, ainda são
poucos os estudos que avaliam a eficácia do
exercício físico supervisionado e suas repercussões
maternas em mulheres com risco para desenvolver a
PE. Neste artigo são apresentados resultados
preliminares de um estudo que tem por objetivo
avaliar o efeito do exercício físico com bicicleta
estacionária na incidência de PE e seu efeito sobre a
PA, FC e QV em gestantes com hipertensão arterial
crônica, PE em gestações anteriores ou os dois
fatores associados.
OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar o
efeito do exercício físico com bicicleta estacionária
na incidência de PE, pressão arterial (PA),
frequência cardíaca (FC) e QV em gestantes com
hipertensão arterial crônica (HAC), PE em
gestações anteriores ou os dois fatores associados e
realizar a comparação dessas variáveis com um
grupo controle que não realizou exercício físico.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado um ensaio clínico controlado,
prospectivo e aleatorizado, de abordagem
quantitativa, nos Ambulatórios de Pré-Natal de Alto
Risco (PNAR), Pré-Natal Especializado (PNE) e na
Seção de Fisioterapia do Centro de Atenção Integral
à Saúde da Mulher (CAISM) da Universidade
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Estadual de Campinas (UNICAMP), após a devida
aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em
pesquisa da UNICAMP. O tamanho da amostra
inicialmente foi calculado tendo como base a
comparação de prevalências de PE em mulheres
com maior risco para desenvolvê-la, que é em torno
(4)
de 16 a 18% . Considerando a menor (16%)
prevalência de PE em gestantes de alto risco e de
1,6% para as de alto risco com atividade física
moderada e/ou leve, foi assumido um nível de
significância de 5% e um poder do teste de 80%,
totalizando o tamanho amostral necessário de 58
participantes para cada grupo. No entanto, foi
considerado como base para coleta de dados
preliminares o período entre janeiro de 2008 a
setembro de 2009. Foram selecionadas 52 gestantes
com diagnóstico médico de hipertensão arterial
crônica, pré-eclâmpsia em gestações anteriores ou
ambas associadas, entre 12 e 20 semanas
gestacionais e idade a partir de 18 anos.
Foram excluídas do estudo mulheres com
gestação múltipla, incompetência istmocervical,
sangramento vaginal persistente, cardiopatia, lúpus
eritematoso sistêmico (LES), insuficiência renal e
portadoras de doença neurológica. Para serem
admitidas no estudo, as gestantes também não
poderiam estar realizando qualquer exercício físico
supervisionado durante a pesquisa, sendo esta
variável disponível apenas na agenda dos prénatalistas do serviço.
Depois de selecionadas nos ambulatórios de
pré-natal (PNAR e PNE), as gestantes elegíveis
foram convidadas a participar do estudo. As que
concordavam em participar, assinavam um termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE). Após a
entrega da cópia do TCLE, a pesquisadora
preencheu uma ficha de coleta de dados respondida
pela gestante contendo perguntas sobre suas
características clínicas e sociodemográficas, como:
idade, raça/cor, estado marital, peso e altura para o
cálculo do índice de massa corporal (IMC),
hipertensão arterial prévia, prática de exercício
físico atual. Também foram coletados dados
obstétricos, como: semanas gestacionais, número de
gestações, partos anteriores (quantos foram
normais e quantos foram cesárea), número de
abortos e número de gestações anteriores com préeclâmpsia.
Na admissão ao estudo (de 12 a 20 semanas
gestacionais), entre 28 e 32 semanas gestacionais e
entre 36 e 41 semanas, as mulheres responderam a
um questionário de Qualidade de Vida (QV), o Short
Form Health Survey (SF-36), já validado no
(23)
Brasil . Esse questionário é composto por 36
questões agrupadas em oito domínios, que avaliam a
capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado
geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais,

aspectos emocionais e saúde mental. Esses aspectos
estão divididos em dois grandes grupos:
componente físico (capacidade funcional, aspectos
físicos, dor, estado geral de saúde e vitalidade) e
componente mental (aspectos sociais, aspectos
emocionais, saúde mental, vitalidade e estado geral
de saúde), onde zero representa pior QV e 100
melhor QV. Após preencherem o questionário, as
gestantes foram aleatorizadas utilizando-se um
envelope opaco, lacrado com sequência numérica
gerada estatisticamente por um computador, oculta
para o pesquisador. Este envelope continha a
informação em qual grupo a gestante seria alocada:
no grupo estudo, que realizaria o exercício físico
com bicicleta estacionária uma vez por semana sob
supervisão de uma fisioterapeuta, ou no grupo
controle, que não realizaria exercício físico e seria
abordada, apenas a mensuração da FC, PA e para
responder ao questionário de QV.
Depois de sorteadas, era entregue para ambos
os grupos uma ficha de agendamento completo dos
retornos semanais, coincidentes ao ambulatório de
fisioterapia e de pré-natal. As gestantes do grupo
estudo realizaram uma vez por semana, no decorrer
do período pré-natal, trinta minutos de exercícios
físicos com bicicleta estacionária sob supervisão da
pesquisadora. A sessão iniciava com a preparação
adequada da gestante para a prática do exercício
físico. Sentada em uma cadeira, retirava o calçado e
o substituía por um protetor podálico descartável.
Realizava-se então a mensuração da PA, e o
f o r n e c i m e n t o d o re l ó g i o e c i n t a d o
cardiofrequencímetro, responsável pela transcrição
dos batimentos cardíacos por minuto (bpm).
O relógio era colocado no punho esquerdo, e a
faixa, na região inframamária. O banco da bicicleta
era adaptado individualmente para a correção
postural e a altura do pedal conforme o peso da
mulher e a semana gestacional, para que
permanecesse em uma postura confortável e
protegida ao máximo de possíveis danos articulares.
As mulheres começavam a pedalar e eram
orientadas a tentar manter a FC 20% acima dos
valores de repouso, não ultrapassando o valor de
(16)
140bpm durante os 20 minutos da realização do
exercício aeróbico. A intensidade do exercício sofria
aumento gradativo até alcançar esse índice.
Aproximadamente dois minutos antes do
término do exercício, a gestante era orientada a
diminuir a velocidade das pedaladas, até o término
total do tempo estipulado. Era realizado, então, um
alongamento orientado por cinco minutos, ainda
com a gestante sobre a bicicleta, priorizando-se a
cadeia anterior e posterior de membros inferiores e
o relaxamento da coluna lombar. A gestante era
então retirada da bicicleta com auxílio da
fisioterapeuta e aguardava cinco minutos, sentada
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em uma cadeira confortável para a aferição final da
PA. As gestantes do grupo controle não foram
orientadas quanto à prática de exercícios físicos,
seguiam as orientações de rotina da assistência ao
pré-natal, porém, retornavam igualmente para
avaliação semanal, para mensuração da PA e FC,
utilizando os mesmos equipamentos e formas de
mensuração do grupo estudo. Os valores obtidos da
PA, FC, peso materno e a semana gestacional eram
transferidos a cada encontro para uma tabela de
controle especialmente desenhada. Foram
descontinuadas da pesquisa as gestantes que
desenvolvessem PE no decorrer do estudo, retardo
do crescimento fetal, ruptura prematura de
membranas, sangramento persistente e/ou mais de
três faltas consecutivas.
Para testar a homogeneidade entre os grupos,
foram utilizados os testes t de Student para as
variáveis contínuas de distribuição normal e MannWhitney para as variáveis contínuas de distribuição
não-normal, e no caso de variáveis nominais, o teste
exato de Fisher. O efeito da intervenção, no tempo e
entre os grupos, para as medidas de PA e FC, foram
avaliados através de ANOVA para medidas
repetidas. O nível de significância foi assumido em
5%.
RESULTADOS
Foram incluídas no estudo 52 gestantes, sendo
que 40 apresentavam apenas HAC, quatro
apresentavam história obstétrica de PE na gestação
anterior e oito com antecedente dos dois fatores
associados. Ao longo do estudo 11 mulheres foram
descontinuadas, restando 16 no grupo estudo e 25 no
grupo controle (Figura 1).
52 pacientes
convidadas

gestantes entre os grupos, não demonstrou
diferenças estatísticas em relação a qualquer
variável estudada (Tabela 1).
Tabela 1: Características sociodemográficas e clínicas das gestantes nos
dois grupos estudados.

GRUPO
ESTUDO
(n=22)
33,0 ± 6,6
Idade #
#
34,2 ± 7,0
IMC
16,3 ± 4,0
Idade gestacional #
Número de gestações anteriores # 1,71 ± 1,49
#
0,38 ± 0,67
Gestação anteriores com PE
0,38 ± 0,67
Abortos anteriores#
90,9
HAS crônica(%)
Raça/cor(%)
59,1
•Branca
9,1
•Preta
31,8
•Parda
Estado marital(%)
90,9
•Com companheiro
Prática de exercício físico anterior(%)
0,0
•Sim

6 descontinuadas no
grupo estudo
• 3 Pré-natal em outra cidade
• 1 suspeita de TPP
• 2 desistiram

16 analisadas no
grupo estudo

Valor-p

31,3 ± 6,0
34,5 ± 8,4
17,9 ± 3,8
2,47 ± 1,61
0,30 ± 0,47
0,43 ± 0,94
93,3

0,342*
0,915*
0,170*
0,103**
0,924**
0,893**
1,000
0,913

53,3
6,7
40,0
0,567
96,7
1,000
3,6

#
média±DP
Teste exato de Fisher
*teste t de Student
**teste de Mann-Whitney

Observou-se que a média de idade das
gestantes foi de aproximadamente 32 anos (33,0
±6,6 e 31,3 ±6,0 nos grupos estudo e controle,
respectivamente) e a idade gestacional média foi de
aproximadamente 16 semanas (16,3 ±4,0 e 17,9
±3,8, grupos estudo e controle, respectivamente).
Foi observado que a maioria das gestantes
apresentava obesidade, era da raça/cor branca,
tinha companheiro, era hipertensa atualmente e não
realizava exercícios físicos.
A Tabela 2 apresenta as médias da pressão
arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica
(PAD) e FC das gestantes nos dois grupos, nos três
momentos avaliados.
Tabela 2: Comparação das medidas da pressão arterial sistólica (PAS),
pressão arterial diastólica (PAD) e frequência cardíaca (FC) entre
gestantes do grupo estudo e do grupo controle, nos três encontros
avaliados (E1 - E2 - E3).
Medidas

22 incluídas no
grupo estudo

CONTROLE
(n=30)

30 incluídas no
grupo controle

5 descontinuadas no
grupo controle
• 3 PE
• 1 suspeitas de TPP

25 analisadas no
grupo controle

Figura 1: Fluxograma do processo de inclusão das
gestantes durante o seguimento.
Para homogeneidade da amostra foram
analisadas todas as gestantes convidadas a
participar do estudo. A comparação das
características sociodemográficas e clínicas das

Estudo
(n=16)

Controle
(n=25)

Valor-p
Efeito
tempo

Efeito
grupo

<0,0001

0,375

Média(±DP)

Média(±DP)

120,3 (±15,4)

119,8 (±12,9)

114,7 (±9,9)
118,0 (±11,5)

120,4 (±19,2)
122,1 (±14,7)

PAD
E1*
E2**
E3***

77,0 (±9,2)
73,3 (±7,2)
77,7 (±6,2)

78,5 (±14,0)
78,3 (±12,7)
77,3 (±12,9)

<0,0001

0,674

FC
E1*
E2**
E3***

87,5 (±12,4)
89,7 (±8,3)
90,9 (±8,6)

83,2 (±12,2)
86,6 (±8,4)
84,7 (±9,5)

<0,0001

0,310

PAS
E1*
E2**
E3***

Anova para medidas repetidas.
*primeiro encontro (entre 12 e 20 semanas gestacionais)
**segundo encontro (entre 28 e 32 semanas gestacionais)
***terceiro encontro (entre 36 e 41 semanas gestacionais)

Os grupos apresentaram diferenças
estatisticamente significativas nos valores entre o
momento inicial e final, a saber: a PAS diminuiu no
grupo estudo e aumentou no grupo controle; a PAD
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aumentou no grupo estudo e diminuiu no grupo
controle; a FC aumentou em ambos os grupos. A
análise comparativa entre os grupos não
d e m o n s t ro u d i f e re n ç a s e s t a t i s t i c a m e n t e
significativas em relação aos parâmetros avaliados:
PAS, PAD e FC.
A Tabela 3 mostra a avaliação das medidas da
PAS, PAD e FC das gestantes do grupo estudo no
início e final do acompanhamento.
Tabela 3: Comparação das medidas da pressão arterial sistólica (PAS),
pressão arterial diastólica (PAD) e frequência cardíaca (FC) somente entre
as gestantes do grupo estudo, nos três encontros avaliados (E1 - E2 - E3).

Medidas
(n=16)

Inicial
Média(±DP)

Final
Média(±DP)

Valor-p

PAS
E1*
E2**
E3***

120,3 (±15,4)
114,7 (±9,9)
118,0 (±11,5)

120,3 (±15,4)
114,3 (±10,5)
114,7 (±11,3)

1,000
0,869
0,096

PAD
E1*
E2**
E3***

77,0 (±9,2)
73,3 (±7,2)
77,7 (±6,2)

75,6 (±8,8)
73,3 (±5,9)
75,7 (±5,0)

0,347
1,000
0,252

FC
E1*
E2**
E3***

87,5 (±12,4)
89,7 (±8,3)
90,9 (±8,6)

87,8 (±10,6)
92,2 (±8,8)
92,3 (±10,3)

0,235
0,067
0,237

Teste t de Student Pareado.
*primeiro encontro (entre 12 e 20 semanas gestacionais)
**segundo encontro (entre 28 e 32 semanas gestacionais)
***terceiro encontro (entre 36 e 41 semanas gestacionais)

Não houve diferença em relação a nenhuma
dessas medidas ao final do tratamento. A
comparação do ganho de peso ao longo do período
de acompanhamento não revelou diferença
estatisticamente significativa entre os grupos,
apesar do ganho de peso ter aumentado
significativamente (grupo estudo ±7kg e grupo
controle ±6.9Kg).
A Tabela 4 evidencia as médias dos escores de
QV para cada domínio do SF-36 entre as gestantes
do grupo estudo e grupo controle nos três momentos
avaliados.
As gestantes dos dois grupos pioraram os
escores dos domínios capacidade funcional,
aspectos físicos, vitalidade, aspectos sociais e
aspectos emocionais ao final do estudo. Porém,
quando foram comparados os escores entre os
grupos ao longo do tempo (três momentos
avaliados), não houve diferença estatisticamente
significativa.
DISCUSSÃO
Os resultados parciais e preliminares deste
estudo indicam que não houve aparecimento de PE
nas gestantes que realizaram exercícios físicos com
bicicleta estacionária uma vez por semana,
enquanto que no grupo controle surgiram três casos

de PE (OR=0,11 IC=0,01 a 2,12). Além disso, foi
observada diferença estatisticamente significativa
nos dois grupos em relação à PA (PAS e PAD) e FC
materna ao longo do período de acompanhamento.
Tabela 4: Comparação dos escores do SF-36 entre gestantes do grupo
estudo e do grupo controle.
Domínios do SF-36

Estudo
(n=16)

Controle
(n=25)

Média (±DP) Média (±DP)

Valor-p
Efeito
tempo

Efeito
grupo

Capacidade Funcional E1*
Capacidade Funcional E2**
Capacidade Funcional E3***

57,8 (±24,8)
54,7 (±21,7)
41,9 (±18,3)

57,8 (±22,4)
44,2 (±13,1)
45,6 (±17,1)

0,001

0,660

Aspectos Físicos E1*
Aspectos Físicos E2**
Aspectos Físicos E3***

42,2 (±42,5)
35,9 (±38,7)
18,8 (±28,1)

34,0 (±33,0)
17,0 (±32,1)
12,0 (±17,9)

<0,0001

0,341

Dor E1*
Dor E2**
Dor E3***

59,5 (±19,5)
55,2 (±17,7)
54,1 (±18,4)

50,0 (±20,5)
48,5 (±17,2)
47,1 (±18,0)

0,261

0,837

Estado Geral da Saúde E1*
Estado Geral da Saúde E2**
Estado Geral da Saúde E3***

67,7 (±17,6)
60,7 (±15,1)
62,9 (±16,8)

59,3 (±18,0)
61,8 (±16,2)
67,2 (±18,4)

0,261

0,837

Vitalidade E1*
Vitalidade E2**
Vitalidade E3***

51,6 (±24,6)
53,1 (±23,4)
51,3 (±20,5)

46,6 (±17,7)
46,4 (±19,7)
44,6 (±20,5)

<0,0001

0,284

Aspecto Sociais E1*
Aspecto Sociais E2**
Aspecto Sociais E3***

71,1 (±29,1)
69,5 (±23,3)
70,3 (±25,8)

54,5 (±24,2)
60,0 (±23,9)
59,5 (±21,7)

<0,0001

0,103

Aspectos Emocionais E1*
Aspectos Emocionais E2**
Aspectos Emocionais E3***

52,1 (±47,2)
58,3 (±37,5)
33,3 (±34,4)

41,3 (±42,3)
38,7 (±43,8)
32,0 (±35,3)

<0,0001

0,323

Saúde Mental E1*
Saúde Mental E2**
Saúde Mental E3***

63,0 (±26,7)
64,8 (±22,5)
60,5 (±26,4)

53,9 (±18,6)
56,5 (±24,0)
57,1 (±23,2)

0,648

0,286

Anova para medidas repetidas.
*primeiro encontro (entre 12 e 20 semanas gestacionais)
**segundo encontro (entre 28 e 32 semanas gestacionais)
***terceiro encontro (entre 36 e 41 semanas gestacionais)

Com relação à QV, houve piora ao longo do
tratamento em ambos os grupos estudados, porém
não houve diferença entre os grupos. Embora as
morbidades maternofetais ocorridas após a
instalação da PE e as condutas para seu tratamento
estejam estabelecidas na literatura, ainda não há
consenso em relação aos mecanismos que levam ao
seu aparecimento, principais fatores de risco e as
possíveis medidas de prevenção.
Além disso, a PE também está relacionada a
altos índices de morbidade e mortalidade materna e
portanto tem despertado maior interesse científico
no estudo de intervenções que possam prevenir seu
desenvolvimento. Entre as intervenções estudadas
pode-se mencionar o alongamento(24). práticas de
atividades físicas recreacionais(12,17,19) e exercícios
aeróbicos (25,12). Em um estudo de revisão sistemática,
não foi possível concluir que a recomendação de
repouso e restrição da atividade possa reduzir o
risco de PE e suas complicações em gestantes
normotensas(26). Por outro lado é sugerido que o
exercício físico(24), o alongamento(25) e a atividade
física regular(12,17,19) podem estar associados à
redução de risco de PE. As atividades aeróbicas
regulares de leve a moderada intensidade também
poderiam trazer benefícios (22).
Sabe-se que os exercícios físicos aeróbicos
previnem as doenças cardiovasculares, como a
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hipertensão arterial crônica, além de promover
melhora no condicionamento cardiovascular, na
resistência endotelial e do sistema de defesa
antioxidante, podendo trazer benefícios em relação
(27)
á PE . Desta forma, a bicicleta estacionária
(exercício aeróbico de escolha neste estudo) não
desencadeou PE, não alterou a PA nem a FC ao
longo do tratamento nas gestantes de risco
(hipertensas, com história obstétrica anterior de PE
ou os dois fatores associados) do grupo estudo.
Portanto o exercício físico aeróbico mostrou-se
benéfico e seguro na população estudada, pois não
agravou nem causou transtornos hipertensivos e
inconvenientes hemodinâmicos.
A escolha ideal da atividade durante a gravidez
deve levar em consideração as alterações
fisiológicas do período gestacional, pois quando
não orientada adequadamente, pode ocasionar
(28)
danos tanto para a gestante como para o feto , no
entanto, poucos estudos descrevem qual tipo de
atividade seria mais adequada ou menos prejudicial
(29,30)
para a gestante . A opção da utilização da
bicicleta estacionária horizontal para realização
deste estudo baseou-se na sua segurança (evitando
possíveis quedas e lesões articulares), no conforto
(possibilitando a regulagem de distância do assento
ao guidão e pedais), além de permitir o
monitoramento da PA e FC concomitante à
realização do exercício.
A obesidade tem sido sugerida como um fator
(31)
de risco para o desenvolvimento da PE . Em nosso
estudo não a utilizamos para selecionar como
critério de risco para PE, mas o Índice de Massa
Corporal (IMC) médio inicial das mulheres
selecionadas foi classificado como obesidade e o
ganho de peso das gestantes de ambos os grupos foi
(32,33)
o esperado para este IMC . Cabe ressaltar que a
obesidade atualmente é um problema de saúde
pública e programas voltados para essa população,
como orientações nutricionais e práticas de
atividade física como a que propusemos, são de
grande relevância na prevenção e/ou redução do
ganho de peso corporal, além de contribuir para a
(34,35)
melhora da QV . As mudanças físicas (dores,
(2,22)
cãimbras, edema e fadiga)
e emocionais
(36,37)
(depressão e ansiedade) , ocorridas durante o
período gestacional, podem ser responsáveis pela
piora na QV, pois prejudicam a realização das
atividades de vida diária (AVD). Por esse motivo a
percepção da QV em gestantes deve ser sistemática e
cuidadosamente avaliada, sendo para isso
necessária a utilização de instrumentos capazes de
quantificá-la.
Em nosso estudo o questionário utilizado para
mensurar a QV das gestantes foi o SF-36, por ser
validado para língua portuguesa, ser de fácil

administração e compreensão, além de não ser tão
(23)
extenso , permitindo assim seu autopreenchimento. Observamos que, como esperado,
houve piora na QV ao longo do estudo em ambos os
grupos nos domínios da capacidade funcional,
aspectos físicos, vitalidade, aspectos sociais e
aspectos emocionais. Além disso, o exercício
proposto não interferiu na percepção da QV das
gestantes. No entanto as pequenas alterações do
escore dos domínios do SF-36 encontradas no
presente estudo são discutíveis, pois apesar de
estatisticamente significativas ainda não se pode
afirmar quais são os valores que poderiam ser
considerados clinicamente prejudiciais. Uma das
limitações do nosso estudo refere-se à frequência
escolhida de apenas uma vez por semana para a
realização do exercício com bicicleta estacionária.
No entanto, o avanço da gravidez pode ser um
fator responsável pela baixa aderência de gestantes
(25)
ao exercício físico regular e, portanto a escolha de
uma maior frequência poderia resultar em um
número maior de abandonos no decorrer do estudo.
Outra possível limitação seria a dificuldade em
recrutar gestantes com fatores de risco para o
desenvolvimento da PE (hipertensas crônicas, PE
anterior ou os dois fatores associados), para
procedimentos de exercício como os propostos, por
ainda não se saber qual é a melhor conduta a ser
adotada em mulheres com estas características
clínicas de risco.
Em alguns casos houve resistência da gestante,
e em outros a preocupação do profissional da saúde
em adotar esta prática durante a gravidez,
considerando tratar-se de mulheres de risco. O
tamanho amostral atingido ainda é preliminar, não
conferindo poder estatístico para legitimar as
hipóteses em relação à prevenção da PE em
mulheres que realizam exercício físico com bicicleta
estacionária uma vez na semana, embora seja
atraente destacar que não houve nenhum caso de PE
entre as mulheres que realizaram o cronograma
proposto de exercícios com bicicleta estacionária.
Apesar dessas limitações, nossos resultados
sugerem que gestantes com maior risco para o
desenvolvimento da PE (hipertensas crônicas, PE
anterior ou os dois fatores associados) que
realizaram exercício físico com bicicleta
estacionária não desenvolveram PE nem alteração
da PA e FC, embora tenham manifestado piora da
QV. Há necessidade de estudos com maior tamanho
amostral e o complemento de nosso estudo para que
possamos afirmar a efetividade da realização do
exercício físico com bicicleta estacionária na
prevenção do aparecimento da PE em gestantes de
risco.
CONCLUSÕES
Após avaliação dos resultados, não houve
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diferença estatisticamente significativa entre a
incidência de PE nas gestantes que realizaram
exercício físico com bicicleta estacionária em
relação ao grupo controle, no entanto apenas três
casos foram evidenciados no grupo controle. O
exercício físico supervisionado com bicicleta
estacionária em gestantes com fatores de risco para
desenvolver PE (hipertensão arterial crônica, PE
anterior ou os dois fatores associados) realizado
uma vez por semana pode não representar riscos
cardiovasculares durante todo período gestacional,
pois não alterou significativamente os valores da PA
e FC em relação às gestantes do grupo controle.
Assim, as gestantes estudadas apresentaram
piora da qualidade de vida em ambos os grupos,
porém não apresentaram diferença estatisticamente
significativa entre os grupos, fato este atribuído á
evolução gravídica, onde a percepção física e
emocional encontra-se alterada.
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RESUMO
O processo de envelhecimento vem crescendo
nos últimos anos e o idoso no Brasil ainda carrega o
esteriótipo de incapacidade e improdutividade.
Nesse sentido, a sexualidade na terceira idade é
i n t e r p re t a d a , p e l o s e n s o - c o m u m , c o m o
comportamentos imorais e patológicos. O objetivo
dessa pesquisa foi inserir a disciplina de
Sexualidade na Faculdade de Medicina da terceira
idade e fazer um levantamento do conhecimento
prévio desses alunos idosos. O método utilizado foi
elaborar aulas com diversos temas que envolvessem
sexualidade e também foi aplicado um questionário
com nove perguntas sobre o conhecimento prévio
dos participantes. Os resultados mostraram que a
maioria dos participantes acreditavam serem
necessárias as aulas e a discussão sobre o tema,
sendo que 64,1% nunca tiveram aulas sobre sexo.
Além disso, a pesquisa evidenciou que a grande
maioria apresentava uma visão preferencialmente

positiva da sexualidade. Pode-se concluir que é
importante a discussão dos temas sobre a
sexualidade na terceira idade, por ser mais um dado
brasileiro sobre sexualidade no envelhecimento e
também para desmistificar conceitos e promover
informações pertinentes.
ABSTRACT
Aging process has increased in recent years and
the elderly in Brazil still carries the sterotype of
disability and unproductive. In this sense, sexuality
in the elderly is interpretated by the common sense
such immoral and pathological behavior. The aim of
this research was to insert the Sexuality discipline in
a elderly school and to analyze the prior knowledge
of these students. The method used was to create
classes with various themes involving sexuality and
also to apply a questionnaire with nine questions
about prior knowledge of the participants. The
results showed that most participants believed to be
necessary the classes and discussion of the sexuality
and 64.1% had never taken classes about sex.
Moreover, research showed that most of participants
had a preferentially positive view of sexuality. To
conclude, it is important to discuss about sexuality in
the aging, to be one more Brazilian data and also to
demystify old beliefs and to promote relevant
information.
INTRODUÇÃO
Atualmente, muitos estudos têm enfatizado os
temas gerontológicos como principal objetivo de
suas pesquisas devido ao aumento do número de
idosos em todo o mundo(1). Neri(2) relata a
importância de se discutir os assuntos da terceira
idade, pois se torna uma maneira de melhor
compreender o processo de senescência e senilidade
e também para mudar o esteriótipo de velhice que,
ainda nos dias atuais, está relacionada á
incapacidade e improdutividade. Justamente por se
tratar de um tema que carrega muitas crenças
negativas e valores morais, a sexualidade na
terceira idade é pouco discutida e compreendida.
A palavra sexualidade é muito utilizada no
âmbito da adolescência e entre casais, mas ainda
parece um mito associar sexo e envelhecimento(3).
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Lindau et al. pesquisaram mais de 3000 idosos nos
Estados Unidos e verificaram que a sexualidade está
intimamente ligada á qualidade de vida.
Observaram também que a atividade sexual
diminuiu com a idade, porém os participantes que
relataram manter-se ativos sexualmente, sentiam-se
mais saudáveis.
Outro estudo internacional feito sobre
qualidade de vida mostrou a influência da
frequência das atividades sexuais positivamente
proporcionais ao aumento da saúde. Idosos que
relataram ter boa saúde tinham relações sexuais
uma ou mais vezes na semana. Idosos que relataram
ter uma ótima ou excelente saúde disseram ter uma
frequência de relações mais de duas vezes na
semana(5). A sexualidade pode ser definida como a
forma que o indivíduo expressa o sexo, ou seja, por
meio de gestos, postura, linguagem, roupas, enfeites,
perfumes e outros, enfim cada detalhe da pessoa(6,7).
Diferentemente do que muitas pessoas acreditam,
sexualidade não é sinônimo de relação sexual, sendo
esta considerada apenas um dos vários
componentes da sexualidade (6,7). A sexualidade não é
apenas a relação entre pênis-vagina, mas um
processo que envolve aspectos emocionais e de
estimulação (carícias, gestos, comportamentos,
cheiros)(6). É importante enfatizar a sexualidade no
envelhecimento, pois em cada fase da vida de uma
pessoa a sexualidade muda e na velhice perde-se em
quantidade, mas se ganha em qualidade (6,7).
Na velhice, o sexo pode ser encarado na sua
forma mais plena e é o momento de maior
aproximação com o parceiro(6). Andrade et al.(8)
acreditam que a sexualidade é parte integrante da
existência do ser humano e o idoso busca
compreender melhor o comportamento sexual.
Devido ao envelhecimento populacional ser um
processo em crescimento exponencial, ao sensocomum por acreditar que velhice não se associa com
sexo, ao próprio idoso que ainda carrega crenças e
valores imorais quanto à sexualidade e por haver
poucas referências na literatura nacional, este
trabalho de pesquisa, que teve como objetivo inserir
a Disciplina de Sexualidade na Faculdade de
Medicina da terceira idade e fazer um levantamento
do conhecimento prévio desses alunos idosos, se
torna relevante tanto para a área de pesquisa
gerontológica quanto para o próprio aluno idoso.
OBJETIVOS
Inserir a Disciplina de Sexualidade na
Faculdade de Medicina da terceira idade e fazer um
levantamento do conhecimento prévio sobre o tema
desses alunos idosos.
MATERIAIS E MÉTODOS
A Disciplina de Sexualidade foi implantada na

Faculdade de Medicina da terceira Idade e possui 61
alunos inscritos, no ano letivo de 2011. Antes de
iniciar as aulas foi elaborado um questionário a fim
de avaliar o interesse dos alunos pelo tema e saber o
quanto de informações os alunos já têm sobre sexo
(Apêndice 1).
O questionário foi aplicado durante a aula,
mais exatamente no segundo dia de aula, para todos
os alunos. Para esta pesquisa foram considerados
apenas homens e mulheres com idade igual ou
superior a 60 anos. Segundo o Estatuto do Idoso,
para a pessoa ser considerada idosa deve ter idade
≥ 60 anos. Seguindo os critérios de inclusão, foram
coletados dados de 39 alunos. Instrumentos
(Apêndice 1): O questionário foi elaborado
relacionando o tema com informações prévias dos
alunos. Das nove questões, apenas uma era questão
discursiva e opcional, onde os alunos poderiam
escrever o que pensassem sobre as aulas de
Sexualidade.
Em relação às outras oito questões, cinco
correspondiam a variáveis dicotômicas, ou seja,
apenas duas opções de resposta ("sim" ou "não") e
duas possuíam três opções de resposta ("sim", não"
e "às vezes"). Apenas uma questão possuía mais
possibilidades de resposta, o que permitiu reunir
aspectos emocionais negativos e positivos do tema.
Os aspectos negativos escolhidos foram: medo,
vergonha, pecado, obrigação e baixa autoestima. Já
os aspectos positivos foram: prazer, felicidade e alta
autoestima.
APÊNDICE 1:
Questionário aplicado antes das aulas de
sexualidade.
QUESTIONÁRIO SOBRE SEXUALIDADE
Sexo: Feminino Masculino
Idade: _____________
1. Os Srs(a) gostariam que o tema sexualidade
fosse abordado na FMJ da 3ª Idade? __Sim __ Não
2. Já tinha tido palestras com esse tema? __Sim
__Não
3. Acham importante a discussão e as aulas do
tema sexualidade? __Sim __ Não
4. São sexualmente ativos? __Sim __ Não
5. Quais desses sentimentos sobre a sexualidade
lhe é familiar? __medo __vergonha __ pecado
__baixa autoestima
__prazer __felicidade
__obrigação __ alta autoestima.
6. Faz uso de preservativos? __Sim __Não
__ Às vezes
7. Acredita que o uso de medicações que esteja
fazendo interfere no seu desejo sexual? __Sim
__ Não __ Às vezes
8. Tem conhecimento amplo do seu corpo?
__Sim __Não
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9. O que espera das aulas sobre sexualidade?
As aulas foram elaboradas em módulos, sendo
que cada módulo compreendia um dia de aula. Os
temas abordados, o objetivo de casa módulo e os
resultados esperados podem ser observados na
Tabela 1.

sexualmente ativos (46,15%) e dos que são ativos
apenas 5,13% relatam usar preservativos (Gráfico
2).
n=39

4

6

Tabela 1: Representação dos temas, objetivos e os resultados esperados
com as aulas de sexualidade.
Módulo
1

Tema

Objetivos

Religiosidade

-Desmistificar crenças
e mudar o senso comum

Resultados Esperados
-Assimilar o conteúdo e
discutir o assunto

2

Doenças Sexualmente
-Assimilar o conteúdo,
-Apresentar dados estatísticos
Transmissíveis
discutir o assunto e tirar
e epidemiológicos sobre o tema
(DSTs): aula 1
dúvidas

3

-Assimilar o conteúdo,
Doenças Sexualmente
-Mostrar que as DSTs ocorrem discutir o assunto e tirar
Transmissíveis
também
com
os
idosos
dúvidas
(DSTs): aula 2

4

Sexualidade:
conhecendo o corpo

5

Sexualidade:
buscando o prazer

- Fazer com que os alunos
compreendam os aspectos
fisiológicos e anatômicos

-Assimilar o conteúdo,
discutir o assunto e tirar
dúvidas

-Assimilar o conteúdo,
-Apresentar maneiras de se
discutir o assunto e tirar
buscar a sexualidade e o prazer
dúvidas

RESULTADOS
Foram avaliados 39 idosos, com média de idade
de 63 anos. Do total de participantes, 7 (17,94%)
eram do sexo masculino e 32 (82,06%) do sexo
feminino, evidenciando a grande participação das
mulheres nas atividades. Pode-se observar, com o
questionário aplicado, que 37 idosos (94,87%)
julgavam necessárias e importantes as aulas sobre
sexualidade na faculdade da terceira idade. Apenas
dois participantes (5,13%) disseram não achar o
tema relevante (questão 1) (Gráfico 1). Com relação
à questão 2, a grande maioria dos alunos relataram
nunca terem tido aulas sobre sexualidade (64,10%) e
94,87% disseram achar importante a discussão
sobre o tema (questão 3), o que pode ser visualizado
no Gráfico 1.
n=39

1

2

Gráfico 2: atividade sexual na terceira idade(4); uso do preservativo(6).

Em relação aos aspectos emocionais negativos e
positivos perguntados na questão 5, pode-se
observar na Tabela 2 que a grande maioria
apresenta a visão preferencialmente positiva da
sexualidade. Nessa questão, o aluno poderia
escolher mais de uma resposta, o que totalizou 72
resposta e observa-se que as pessoas relacionaram
os sentimentos, por exemplo: o aluno que optou por
dizer que sexualidade era um "pecado", também
escolheu outro sentimento negativo ("medo" ou
"vergonha" ou "baixa autoestima" ou "obrigação").
E os alunos que optaram por escolher sentimentos
positivos, pontuaram outro também mais de um item.
Pode-se identificar uma tendência a se agrupar mais
os sentimentos de acordo com suas visões tanto
positivas quanto negativas de um determinado tema.
Tabela 2: Resultados percentuais obtidos em relação aos aspectos
positivos e negativos presentes na questão 5.

Sentimento
Medo
Vergonha
Pecado
Baixa autoestima
Prazer
Felicidade
Obrigação
Alta autoestima
Nenhuma das respostas

N
1
3
3
3
21
16
7
18
3

Porcentagem
2,56%
7,69%
7,69%
7,69%
53,85%
41,02%
17,95%
46,15%
7,69%

O gráfico 3 aborda as informações obtidas das
questões 7 e 8.
n=39

7

3

Gráfico 1: relevância do tema sexualidade na terceira idade(1); aulas
pregressas sobre sexualidade(2); importância de discutir o tema(3).

Como alguns trabalhos científicos levantados
para esta pesquisa relatam que o fato de ser
sexualmente ativo auxilia o idoso a ter uma maior
qualidade de vida, foi questionado na questão 4
sobre a atividade sexual. Os números mostram que
quase metade dos participantes não são

8

Gráfico 3: interferência do uso de medicamentos no desejo sexual(7);
conhecimento sobre o próprio corpo(8).

Na questão 7 foi perguntado se os participantes
acreditavam que o uso de medicamentos estava
interferindo no desejo sexual e a grande maioria
respondeu negativamente (64,10%). Já a questão 8
mostrou que a maioria dos alunos afirmaram ter
conhecimento amplo sobre o seu próprio corpo
(76,93%).
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
A sexualidade ainda é um assunto pouco
discutido na velhice, mesmo sendo a população com
a maior parcela em crescimento, segundo estudos
epidemiológicos (9). A sexualidade deve ser expressa
naturalmente por uma pessoa. Encarar a
sexualidade como algo natural não significa dizer
que deve-se ter relações sexuais frequentes, pelo
contrário, significa dizer que é a forma de expressão
do ser, da identidade de cada um(6). Por mais que o
tema sexualidade no idoso seja um tabu, os próprios
participantes que responderam ao questionário,
acharam necessárias as aulas sobre o tema, com
uma aceitação de 94,78%. O questionário aplicado
no início dessas aulas, mostrou um grande número
de mulheres inscritas.
A grande participação do sexo feminino na
faculdade da terceira idade evidencia um processo
conhecido como feminização da velhice. O conceito
de feminização se refere ao aumento da proporção
de mulheres idosas em relação aos homens(10). A
feminização também considera que as mulheres
idosas são mais sugestionáveis e engajadas em
atividades sociais e essas características positivas
implicam em uma maior satisfação com a vida (10).
Esse fato pode ser evidenciado com o fato de que
nesta pesquisa a grande maioria dos participantes
(82,06%) foi composta por idosas. Outro ponto
importante observado com o questionário foi que,
dentre os idosos que disseram ser sexualmente
ativos, apenas 5,13% afirmaram usar preservativos.
Esse dado está de acordo com o estudo de Ribeiro et
al. (11) que evidenciaram o aumento de doenças
sexualmente transmissíveis entre idosos (12). Um
ponto falho da pesquisa e que deveria ter sido
questionado foi em relação ao número de
participantes casados, divorciados, solteiros e
viúvos. Com esse dado, a pesquisa poderia ter
resultados mais consistentes em relação ao uso de
preservativos e o risco para DST (12,13). Em relação
aos aspectos emocionais positivos e negativos
observados na Tabela 2, pode-se verificar que a
maior porcentagem de respostas dos participantes
foi nos aspectos emocionais positivos. O artigo de
Hyde et al.(14) pode justificar os resultados
encontrados nessa pesquisa. Nesse trabalho sobre a
prevalência de atividade sexual em homens com
idade entre 75 e 95 anos, concluíram que os
participantes que relataram ter menos saúde estava
associado com a falta de atividade sexual. Em outro
artigo Choi et al.(15) analisou a autoestima e a
atividade sexual de idosos casados, verificando que
a autoestima está relacionada com a frequência da
atividade sexual. Casais que pontuaram para uma
alta autoestima mantinham relações sexuais
frequentes com o cônjuge, enquanto os casais que

pontuaram para uma baixa autoestima, tinham
relações sexuais ocasionais. Os trabalhos
(14)
(15)
idealizados por Hyde et al. e de Choi et al. estão
de acordo com os dados desta pesquisa, onde podese observar o alto número de respostas positivas
(Tabela 2), já que 53,85% disseram ser sexualmente
ativos.
Em relação à questão 8, onde foi verificado o
conhecimento sobre seu próprio corpo, 76,93%
afirmaram ter um conhecimento amplo. Assim como
(14)
o trabalho de pesquisa de Hyde et al. que
analisaram a qualidade de vida entre homens idosos
(16)
em relação à atividade sexual, Nappi et al.
avaliaram a qualidade de vida das mulheres após a
menopausa e concluíram que dar a oportunidade às
idosas de falarem a respeito de seus problemas
sexuais é parte fundamental do tratamento para os
sintomas da menopausa (como falta de interesse
sexual e diminuição da lubrificação do canal
vaginal), contribuindo para a melhora de sua
qualidade de vida. Os 46,15% dos participantes que
relataram não ser sexualmente ativos podem ser
justificados pela falta de estimulação para o sexo.
(17)
Silva analisou a sexualidade em um grupo de
idosos e constatou que quando há estimulação
corporal dos parceiros para o início da atividade
sexual o ato acontece com maior prazer. A forma de
estímulo escolhida foram as carícias (56%), em
seguida por carícias com beijos (22%) e carícias nos
genitais (22%). Segundo a mesma pesquisa, as
regiões mais preferidas para os estímulos são
cabeça (30%), face (30%), pescoço (22%) e 7%
disseram mamilos, peito e genitais.
Para finalizar, verificou-se que deve se falar e
conversar mais sobre a sexualidade, sobre as
satisfações de cada um e compreender as
inseguranças de cada idoso devido às alterações
fisiológicas. Assim, permite-se oferecer maiores
explicações sobre as relações sexuais e cada idoso
poderá vivenciar o sexo de uma maneira plena e
satisfatória. Falar de sexo na terceira idade é
também falar sobre a vida, de motivação e de alta
autoestima. A sexualidade é uma necessidade
fisiológica e fonte de prazer, negá-la é uma forma de
(18-20)
privar o idoso de sentir prazer
. É necessário o
desenvolvimento de programas que apóiem
ativamente a vida sexual dos idosos, e através das
Faculdades da Terceira Idade tem-se, talvez, a
maneira mais simples de se trabalhar com o tema. O
objetivo foi alcançado, além de ter proporcionado
mais um dado referente à sexualidade entre idosos,
contudo o trabalho deixa também um incentivo a
futuras investigações e pesquisas nesta área.
Agradecimentos:
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RESUMO
Objetivo: determinar a prevalência de
sobrepeso e obesidade em adolescentes escolares de
um município do interior de São Paulo, Brasil, bem
como conhecer os aspectos alimentares e
nutricionais que contribuem para este agravo de
saúde. Material e Métodos: estudo descritivo,
transversal, quantitativo, realizado com 525
adolescentes que responderam a um questionário
contendo questões sociodemográficas e hábitos
a l i m e n t a re s . Ta m b é m f o r a m re a l i z a d a s
mensurações antropométricas e calculado o Índice
de Massa Corpórea, considerando-se percentil entre
85-95 para sobrepeso e percentil ≥ 95 para
obesidade (nível de significância de 5%).
Resultados: Dos 525 escolares, 59,2% eram do sexo
feminino, 48,2% pertenciam à escola pública e
51,8% à escola privada. A média etária foi de 15,8 ±
1,0 anos. A prevalência de sobrepeso entre os
escolares foi de 15,6% e obesidade de 6,3% (21,9%).
Associação significativa foi encontrada com a
escola (p=0,0155), sendo obesidade mais frequente
na escola pública e sobrepeso na privada. Em
relação aos hábitos alimentares, observou-se menor
número de refeições entre os adolescentes obesos
(p=0,0018) e maior frequência nas refeições em

restaurantes tipo "self-service" entre os
adolescentes com sobrepeso (p<0,0001). Preparo
dos alimentos com banha foi mais frequente entre os
adolescentes obesos (p=0,0097). O hábito de
adoçar bebidas foi mais frequente entre os eutróficos
(p=0,0336), bem como o consumo de guloseimas
três ou mais vezes por semana (p=0,0425).
Conclusões: Hábitos alimentares inadequados
foram observados em todos os grupos estudados.
Por ser a obesidade multifatorial, são necessárias
ações integradas de educação e promoção de saúde,
envolvendo todo o seguimento da sociedade.
ABSTRACT
Objective: Determine the prevalence of
overweight and obesity in adolescent students from
Jundiaí city in São Paulo state, Brazil, and to learn
about feeding and nutrition aspects that contribute
to this health problem. Material and Methods: It is a
descriptive, cross-sectional quantitative conducted
with 525 adolescents who completed a questionnaire
containing demographic questions and food habits.
Anthropometric measurements were also performed
and Body Mass Index was calculated, considering
between 85-95 percentile for overweight and ≥ 95th
percentile for obesity (significance level of 5%).
Results: Of the 525 students, 59.2% were female,
48.2% were in public school and 51.8% to private.
The mean age was 15.8 ± 1.0 years. The prevalence
of overweight among schoolchildren was 15.6% and
obesity 6.3% (21.9%). Significant association was
found with the school (p=0.0155), being obesity
more common in public schools and overweight in
private schools. Regarding eating habits, obese
adolescents showed lower number of meals (p =
0.0018), while overweight had more frequent meals
at restaurants such as "self service" among the
overweight (p <0.0001). Preparing food with lard
was more frequent among obese adolescents
(p=0.0097). The habit of sweetening drinks was
more common among normal individuals
(p=0.0336), as well as the consumption of sweets
three or more times per week (p=0.0425).
Conclusions: Inadequate eating habits were
observed in all groups studied. As obesity is
multifactorial, integrated actions of education and
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health promotion involving all segments of society
are needed to reduce this health problem.
INTRODUÇÃO
A obesidade é atualmente um dos mais graves
problemas de saúde pública. Sua prevalência vem
crescendo acentuadamente nas últimas décadas,
inclusive nos países em desenvolvimento, o que
levou a doença à condição de epidemia global. O
Brasil não está excluído deste cenário e enfrenta as
consequências do processo de transição nutricional,
caracterizada pela redução dos problemas
relacionados ao déficit da oferta alimentar e a
ocorrência mais expressiva de sobrepeso e
obesidade, ou seja, das repercussões patológicas do
excesso de oferta, fato este, presente não só na
população adulta, mas também em crianças e
adolescentes(1-3). Dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) revelam que num
universo de 95.5 milhões de pessoas de 20 anos ou
mais de idade há 3.8 milhões de pessoas (4,0%) com
déficit de peso e 38.8 milhões (40,6%) com excesso
de peso, das quais 10.5 milhões são consideradas
obesas.
Em adolescentes, a parcela do sexo masculino
de 10 a 19 anos de idade com excesso de peso passou
de 3,7% (1974-75) para 21,7% (2008-09), já no sexo
feminino, o crescimento do excesso de peso foi de
7,6% para 19,4% (4). O aumento da prevalência de
sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes
tem despertado a preocupação de pesquisadores e
profissionais da área de saúde, pois estes
indicadores têm sido associados ao surgimento de
complicações clinicometabólicas, como a
hipertensão, dislipidemias e Diabetes Mellitus (5,6).
O sobrepeso e obesidade são de difícil controle,
com alto percentual de insucesso terapêutico e de
recidivas, sendo pilares fundamentais no
tratamento, as modificações de comportamento e de
hábitos de vida, que incluem mudanças no plano
alimentar (7) e na atividade física (8). Ressalta-se, que
os determinantes do excesso de peso compõem um
complexo conjunto de fatores biológicos,
comportamentais e ambientais que se interrelacionam e se potencializam mutuamente (9).
OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo determinar a
prevalência de sobrepeso e obesidade em
adolescentes escolares do ensino médio de um
município do interior do Estado de São Paulo,
Brasil, bem como conhecer os hábitos/aspectos
alimentares e nutricionais que contribuem para este
agravo de saúde.
MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo descritivo, quantitativo, transversal, de

amostragem completa, realizado em 2010, com
adolescentes do ensino médio do município de
Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil. Dentre as
escolas com este perfil foram selecionadas duas,
uma da rede pública e outra da rede privada, por
sugestão da Diretoria Regional de Ensino, em
função da localização geográfica estratégica que
permite acolher estudantes de várias regiões do
município.
Após contato com os diretores das respectivas
escolas e agendadas as datas para a coleta de dados,
os pais e/ou responsáveis foram informados da
pesquisa, recebendo o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), conforme preconiza a
Resolução do MS/196-96. Nas datas previstas, os
pesquisadores estiveram presentes nas escolas, em
todos os turnos oferecidos pelas mesmas, e os
estudantes presentes foram convidados a participar
da pesquisa, recebendo informações sobre o
inquérito e a avaliação antropométrica que seria
aplicada. Integraram a amostra aqueles que
trouxeram o termo de concordância (TCLE)
assinado pelos pais e/ou responsáveis, previamente
distribuídos pelos pesquisadores, sendo um total de
525 estudantes, 253 da escola pública e 272 da
escola privada. Os 525 alunos que participaram da
pesquisa preencheram um questionário programado
contendo questões sociodemográficas e um
(10)
inquérito alimentar .
Também foram verificadas as medidas
antropométricas dos alunos, sendo que para o peso
medido utilizou-se balança portátil digital, com
capacidade de 150kg e precisão de 100g, com os
alunos descalços, usando roupas leves e sem portar
objetos pesados. Para a aferição da estatura foi
utilizado antropômetro e a estatura medida com os
alunos de meia ou descalços. Foram realizadas duas
mensurações de cada aluno, feitas por aparelhos e
pesquisadores distintos, tomando-se a média das
medidas.
As médias das medidas antropométricas (peso e
altura) originaram o índice de massa corporal
(IMC). Para o diagnóstico de sobrepeso e obesidade
foi adotado o critério do Centers for Disease Control
(11)
and Prevention (CDC) , através das tabelas de
IMC segundo idade e sexo. Foi considerado com
sobrepeso o adolescente com IMC entre os percentis
85 e 95 e com obesidade o adolescente com IMC
igual superior ao percentil 95. O processamento de
dados e as análises estatísticas foram realizados
através do programa SAS (Statistical Analysis
System) versão 9.2.
Os dados foram avaliados através de
frequências absolutas (n) e relativas (%). As
variáveis de estudo foram relacionadas aos
percentis, considerando-se três categorias: menor
que 85 (eutrófico), de 85-95 (sobrepeso) e igual ou
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maior que 95 (obesidade). Para as variáveis
categóricas, a associação foi estudada através do
teste exato de Fisher ou do teste de qui-quadrado e
para as intervalares através do teste de KruskalWallis. O nível de significância assumido foi de 5%.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de
Ética da Faculdade de Medicina do município
(protocolo nº. 48/10).
RESULTADOS
Dos 525 adolescentes escolares que
participaram do estudo, 59,2% eram do sexo
feminino e 40,8% do sexo masculino, sendo 48,2%
pertencentes à escola pública e 51,8% à escola
privada. A média etária foi de 15,8 ± 1,0 anos e
42,1% referiram renda familiar acima de seis
salários mínimos. O número médio de refeições foi
de 3,9 ± 1,2 por dia, e 96,4% relataram fazer
refeições fora de casa, sendo em média 2,8 ±1,6
refeições, a maioria em restaurantes, tipo "self
service" (52,9%). Em relação ao preparo das
refeições, a maioria (81,9%) utilizava óleos vegetais
no cozimento dos alimentos e 72,0% no tempero das
saladas. O consumo de leite foi relatado por 65,1%,
sendo a maioria integral (68,0%). Quase a
totalidade dos entrevistados adicionava algo ao leite
(91,9%), e o achocolatado foi o mais referido
(59,7%).
A maioria adoçava as bebidas (90,7%), sendo o
açúcar branco o mais utilizado (87,9%). Grande
parte da população não costumava ingerir a
gordura visível da carne vermelha (63,4%) ou
frango (44,1%), 42,3% consumia guloseimas três ou
mais vezes por semana e 88,1% consumia frituras
duas vezes ou mais vezes por semana. A porção
média semanal de frutas foi de 3,6 ± 3,2. O IMC
médio foi de 22,1 ± 3,9, sendo 78,1% (410 alunos)
com percentil menor de 85; 15,6% (82 alunos) com
percentil de 85-95 (sobrepeso) e 6,3% (33 alunos)
com percentil igual ou maior a 95, portanto, a
prevalência de sobrepeso/obesidade entre os
adolescentes foi de 21,9%. Mudança de hábitos
alimentares foi referida por 29,9% dos alunos, sendo
73,7% para redução de peso.
Na comparação das variáveis sóciodemográficas com os percentis, observou-se
associação com a escola (p=0,0155), sendo a
obesidade mais frequente em escola pública
(57,6%), mas o sobrepeso mais frequente na escola
privada (65,9%). Somando-se sobrepeso e
obesidade observou-se maior prevalência na escola
privada (25,0%). Em relação ao inquérito alimentar,
observou-se menor número de refeições entre os
adolescentes obesos (p=0,0018) média 3,6 ± 1,4,
bem como maior frequência nas refeições em
restaurantes tipo "self-service" entre os
adolescentes com sobrepeso (p<0,0001) (Tabela 1).

Tabela 1: Distribuição da população segundo o número, local de refeições
e percentis.
Variáveis

Percentil
<85
(410)
n
%

Percentil
85-95
(82)
n
%

Percentil
=95
(33)
n
%

Refeições/dia
n
Média
Desvio padrão

403
4,0
1,1

-

81
3,7
1,3

-

33
3,6
1,4

-

Refeições fora de casa
Sim
Não

397
13

96,8
3,2

78
4

95,1
4,9

31
2

93,9
6,1

Quantas vezes
n
Média
Desvio padrão

352
2,9
1,6

-

70
2,7
1,9

-

25
2,5
1,7

-

Valor-p

0,0018*

0,3968*

0,0736**

Onde faz
218
53,2
53
64,6 6
Self service
56
13,7
10
12,2 5
Bar, padaria
38
9,3
12
14,6 4
Marmita
181
44,1
30
36,6 20
Lanches rápidos
57
13,9
7
8,5
5
Outros
Teste qui-quadrado/Teste exato de Fisher*/Teste Kruskal-Wallis**

18,2
15,2
12,1
60,6
15,2

<0,0001
0,9013
0,3270
0,0630
0,3939

O preparo dos alimentos com banha foi mais
frequente entre os adolescentes obesos (p=0,0097)
(Tabela 2).
Tabela 2: Distribuição da população segundo o preparo dos alimentos e
percentis.
Variáveis

Valor-p

Percentil
<85
(410)
n
%

Percentil
85-95
(82)
n
%

Percentil
=95
(33)
n
%

Óleo vegetal

337

82,2

69

84,1

24

72,7

Margarina

54

13,2

13

15,9

7

21,2

0,3908

Bacon

14

3,4

7

8,5

1

3,0

0,1058*

Banha

5

1,2

3

3,7

3

9,1

0,0097*

Preparo das refeições
0,3368

Preparo das saladas
Óleo vegetal

295

72,0

63

76,8

20

60,6

0,2150

Margarina/manteiga

15

3,7

3

3,7

1

3,0

1,0000*

Maionese/molhos prontos

72

17,6

10

12,2

8

24,2

0,2678

Bacon

7

1,7

2

2,4

0

0,0

0,8084*

Teste qui-quadrado/Teste exato de Fisher*

Não se observou diferença entre consumo de
leite e população (p=0,6879) e o hábito de adicionar
algo ao leite e população (0,6386), porém,
associação significativa (p=0,0014) foi encontrada
entre o tipo de leite e população, com menor
consumo de leite integral entre os adolescentes com
sobrepeso, quando comparado aos adolescentes
eutróficos e obesos (Tabela 3).
Tabela 3: Distribuição da população segundo o consumo de leite e
percentis.
Variáveis

Percentil
<85
(410)
n
%

Percentil
85-95
(82)
n
%

Percentil
=95
(33)
n
%

Valor-p

0,6879

Toma leite diariamente
Não referido
Sim
Não

1
270
139

66,0
34,0

51
31

62,2
37,8

20
13

60,6
39,4

Tipo de leite que consome
Não sabe
Integral
Semi-desnatado
Desnatado
Outros

19
270
27
71
3

72,8
7,3
19,1
0,8

2
35
8
30
2

46,7
10,7
40,0
2,7

2
16
5
5
0

61,5
19,2
19,2
0,0

Adiciona algo no leite
Não referido
Sim
Não

12
365
33

91,7
8,3

1
74
7

91,4
8,6

4
28
1

96,6
3,4

0,6386

58
28
12
7

55,2
26,7
11,4
6,7

23
10
3
1

62,2
27,0
8,1
2,7

0,4441
0,1071
0,4208
0,5998

0,0014*

O que adiciona ao leite
Achocolatado
60,4
308
Café
19,0
97
Cereais
14,1
72
Frutas
6,5
33
Teste qui-quadrado/Teste exato de Fisher*
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O hábito de adoçar bebidas foi mais frequente
entre os adolescentes eutróficos (p=0,0336), bem
como o consumo de guloseimas três ou mais vezes
por semana (p=0,0425) (Tabela 4).
Tabela 4: Distribuição da população segundo o consumo de alimentos e
percentis.
Variáveis

Percentil
<85
(410)
n
%

Percentil
85-95
(82)
n
%

Percentil
=95
(33)
n
%

Valor-p

Adoça bebidas
Não referido
Sim
Não

1
347
62

84,8
15,2

0
61
21

74,4
25,6

2
23
8

74,2
25,8

0,0336

Se adoça, com o que
Açúcar branco
Açúcar mascavo
Mel
Adoçante dietético

307
22
12
39

88,5
6,3
3,5
11,2

51
3
3
12

83,6
4,9
4,9
19,7

21
1
1
3

91,3
34,3
4,3
13,0

0,4922
1,0000*
0,5082*
0,1852

Come carne com gordura
Não referido
Nunca/raramente
Algumas vezes
Sempre

2
255
113
40

62,5
27,7
9,8

0
59
19
4

72,0
23,2
4,9

1
17
13
2

53,1
40,6
6,3

0,1852

Come frango com pele
Não referido
Nunca/raramente
Algumas vezes
Sempre

1
177
152
80

43,3
37,2
19,6

0
41
26
15

50,0
31,7
18,3

2
12
13
6

38,7
41,9
19,4

0,7752

Come Frituras
Não referido
Nunca/raramente
2 x semana
=3 x semana

3
43
200
164

10,6
49,1
40,3

0
12
48
22

14,6
58,5
26,8

1
7
16
9

21,9
50,0
28,1

0,0590

Come Guloseimas
Não referido
2
0
Nunca/raramente
27
6,6
7
8,5
Algumas vezes
194
47,5
52
63,4
=3 x semana
187
45,8
23
28,0
Teste qui-quadrado/Teste exato de Fisher*

1
2
19
11

6,3
59,4
34,4

0,0425

Porção de frutas semanal foi referida em média
3,6 ± 3,3 vezes pelos eutróficos, 3,8 ±3,0 vezes pelos
adolescentes com sobrepeso e 3,1 ± 2,6 vezes pelos
adolescentes obesos (p=0,3376). Associação
significativa foi observada entre mudança de hábito
alimentar e adolescentes com sobrepeso
(p<0,0001), sendo que 15,0% dos eutróficos, 48,8%
dos adolescentes com sobrepeso e 45,2% dos
adolescentes obesos relataram tal mudança para
perda de peso.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O aumento da prevalência de sobrepeso e
obesidade em adolescentes tem sido observado em
diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, e tem
repercussões sobre a situação de saúde e qualidade
de vida desta população. Neste estudo, a prevalência
de sobrepeso e obesidade em adolescentes escolares
foi elevada (21,9%), comparando-se com outras
pesquisas realizadas na região do Nordeste
brasileiro, com percentual em torno de 10,0%(12),
13,8%(13), 15,8%(14), porém, menor que as descritas
(15)
(1)
em estudos realizados no Sul e Sudeste do país ,
inclusive em pesquisa anterior realizada no
município de Jundiaí.
Como evidenciado em outros estudos (12-14,16, 17) a
prevalência de sobrepeso e obesidade foi maior
entre os estudantes da escola privada (25,0%)

quando comparada aos estudantes da escola
pública (18,6%); não se observaram diferenças
significativas entre sexo, idade e renda familiar. Em
relação ao inquérito alimentar, observou-se menor
número de refeições entre os adolescentes obesos
(18)
(p=0,0018). Omitir refeições , principalmente o
(7,19)
desjejum , foi relatado como práticas associadas
à obesidade, a realização de desjejum e de refeições
fracionadas está associado a um padrão alimentar
mais adequado e regular, evitando assim, o hábito de
comer fora do horário das refeições ao longo do dia,
normalmente associado a alimentos com alto valor
calórico.
Esses achados corroboram resultados de
pesquisas anteriores que indicam crescimento na
disponibilidade de alimentos ricos em açúcares tais
como bolachas, bolos e biscoitos nos domicílios
(20,21)
brasileiros nos últimos anos . A frequência do
consumo em restaurantes do tipo fast food está
(22)
relacionada com o excesso de peso . A diversidade
de alimentos ofertados em uma mesma refeição
induz a um consumo quantitativamente maior
levando ao excesso, contribuindo para a
(23)
obesidade . Neste estudo, sobrepeso (p<0,0001)
foi observado entre os adolescentes que realizaram
com maior frequência as refeições em restaurantes
"fast food" tipo "self-service".
H á b i t o s a l i m e n t a re s f a v o r á v e i s a o
desenvolvimento de obesidade foram observados
tanto nos adolescentes em excesso de peso, quanto
nos eutróficos, fato este já evidenciado em pesquisa
(24)
realizada em São Paulo . As práticas alimentares
como determinantes diretos do aumento da
(7,25)
obesidade têm sido relatadas em vários estudos e
entre os adolescentes, a alimentação inadequada,
caracterizada pelo consumo excessivo de açúcares,
gorduras saturadas, associada à ingestão
insuficiente de frutas e hortaliças, contribui
(26,27)
diretamente para o ganho ponderal . Mudança de
hábito alimentar foi referida por 29,9% dos alunos,
sendo 73,7% para redução de peso, dado este mais
significativo entre os adolescentes com sobrepeso
(48,8%; p<0,0001). Em pesquisa realizada em
Brasília, 37,0% dos entrevistados relataram
mudança alimentar nos últimos seis meses, dado
este superior ao desta pesquisa, porém, inferior
quando associado aos motivos (32,6% atribuíram à
perda de peso, 25,4% à preocupação com a saúde e
(28)
20,0% à reeducação alimentar) .
Os achados do presente estudo evidenciam que
os níveis de prevalência de sobrepeso e obesidade
nos adolescentes são altos e que hábitos alimentares
inadequados estão presentes em toda a população
estudada.
Para reversão destes indicadores, é necessário
ações educativas e de promoção à saúde,
coordenadas pelos órgãos governamentais, porem,
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envolvendo todos os segmentos da sociedade civil,
famílias, escolas, comunidade, indústria
alimentícia, associações de todos os matizes e
credos e os meios de comunicação. Sem esforços
integrados dificilmente será obtido êxito no campo
da mudança no padrão nutricional, uma vez que
hábito alimentar é uma construção social e não
somente uma questão de escolha individual (2,3).
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo descrever as
rotinas padronizadas por uma Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) praticadas
por monitores e estagiários dos cursos de
enfermagem e medicina de uma universidade
pública estadual. Após a detecção dos problemas
mais frequentes da Instituição, a CCIH pôde
elaborar atividades direcionadas, como: isolamento
de pacientes com bactérias multirresistentes, busca
por infecção do sítio cirúrgico após alta, e vigilância
do seguimento das normas sanitárias e rotinas
padrão. Como subsídios, foram organizadas
discussões educativas semanais. É competência do
monitor, supervisionar os estagiários, bem como
auxiliar os docentes em aulas sobre temas
pertinentes à CCIH. Considerando a dimensão atual
das infecções relacionadas aos serviços de saúde,
destaca-se a importância desta vivência na
formação de futuros profissionais desta área, que
conviverão com problemas emergentes e frequentes,
necessitando de conhecimentos e práticas para
adotar atitudes positivas e pró-ativas nas ações de

prevenção e controle de infecção hospitalar.
ABSTRACT
This work aims to describe the standardized
routines by a Cross Infection Control Commission
(CICC) practiced by monitors and trainees from the
nursery and medicine courses in a state and public
university. After to detect the main institution's
problems, the CICC could elaborate specific
activities, as: isolating patients with multiresistent
bacteria, look for site chirurgical infection, and
monitoring the follow up of sanitary rules and
standards routines. Supporting it, were organized
weekly educational discussions. It's the monitor
function to supervise the trainees as well as to help
the professors in lectures about subjects linked to
CICC. Considering the current dimension of the
infections related to the health care system, the
importance of this knowledge is highlighted in the
educational process of health professionals who are
going to deal with this kind of problems every day.
INTRODUÇÃO
Surtos de infecção, bactérias
multirresistentes, fechamentos de leitos, medo e
mortes. Estas são notícias comuns no cenário atual
dos serviços de saúde, que convivem com novos e
antigos agentes infecciosos, bem como com o
avanço desenfreado da resistência bacteriana. Há
anos, infecções acometem pacientes internados em
hospitais ou submetidos a procedimentos em
serviços de saúde. Apesar de todas as pesquisas e
esforços, a infecção hospitalar (IH) firmou-se como
um problema de saúde pública de grande impacto
para as instituições de saúde, assombrando a
grande maioria dos profissionais por sua alta
incidência, taxa crescente de mortalidade e aumento
dos custos financeiros (1).
Atualmente, é exigida a elaboração de um
planejamento bem estruturado para conter o seu
avanço, regulamentado como Programa de Controle
de Infecção Hospitalar desde 1983, por meio da
Portaria MS nº 196/83. Diversas revogações foram
realizadas até que, em 1998, foi promulgada a
Portaria 2616, que estabelece os requisitos mínimos
para a manutenção de um programa de prevenção e
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controle de infecção hospitalar(2), todavia estas
ações mínimas não estão sendo suficientes para
reduzir os índices das infecções dos serviços de
saúde.
As taxas de IH variam entre as instituições,
mas apresentam-se maiores nos estabelecimentos de
ensino e de grande porte, locais onde ocorre
circulação de intenso número de pessoas.
Contrapondo-se a este aspecto negativo, tais
serviços formam recursos humanos, disseminando
pesquisas e conhecimentos. Na formação dos cursos
da saúde, "não se preconiza nenhum conhecimento
específico das competências que compõem o perfil
esperado do profissional" para o trabalho frente as
IH(4). É citado na literatura que "a graduação é o
momento propício de formação [...] ao ensino do
controle de infecção para os alunos da área da
saúde" (3), enquanto outros afirmam que os
profissionais da saúde têm uma importância muito
grande para interromper a cadeia de transmissão da
infecção nosocomial, sendo fundamental o
envolvimento dos mesmos (5). Acreditando no poder
da formação voltada para as práticas de prevenção,
a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH) de um hospital universitário do Paraná,
fundada em 1972, oferece vagas de estágio
extracurricular para graduandos dos cursos de
medicina e enfermagem desde 1974(6). O estágio tem
o objetivo de partilhar conhecimentos atualizados
na área de prevenção e controle de infecção
hospitalar, visando à conscientização dos
estagiários sobre as ações diárias que necessitam
ser implantadas para obter tal propósito.
Após um ano de estágio, o aluno pode se
candidatar à vaga de monitoria, adquirindo novas
competências, como noções de liderança e práticas
educativas junto a docentes, em aulas ministradas a
outros acadêmicos.
OBJETIVOS E MÉTODOS
Relatar a experiência acadêmica
desenvolvida na CCIH (Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar) de um hospital universitário,
através de práticas educativas, na condição de
estagiários e monitores. Este estudo está de acordo
com os preceitos éticos da pesquisa científica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conjugando teoria e prática na prevenção e
controle de infecção hospitalar:
O ensino e a prática na área da saúde se
inserem em um âmbito onde as exigências do
trabalho são grandes, tornando mais difícil a
inserção dos jovens recém-graduados neste
universo (7).
Qualidades como criatividade, valores éticos,
capacidade de relacionar-se, comunicar-se,

solucionar problemas, entre outros, são princípios
que norteiam a qualificação dos profissionais da
área da saúde que, ao aprender a fazer, têm a
oportunidade de obter o domínio sobre a dimensão
técnica e inter-relações pessoais, visando ao
(8)
cuidado integral do paciente .
Visto sob este aspecto, os campos de estágio
permitem a ampliação de conhecimentos e
estimulam a autonomia, preparando o futuro
profissional para o mercado de trabalho. No Brasil
os estágios são regulamentados pela Lei 6.494/77,
pelo Decreto 497/82 do Ministério da Educação,
alterados pela 8.859/94, que segundo esta
legislação deve complementar o ensino e
aprendizagem e ser planejados, executados,
acompanhados e avaliados em relação aos
(9)
currículos e calendários escolares .
Considerando os problemas mais frequentes
em um hospital universitário de grande porte, a
CCIH estabeleceu algumas atividades aos seus
estagiários, de forma a prepará-los para identificar
problemas relacionados ao controle de IH e buscar
ações para amenizá-los. Sendo assim, as atividades
foram direcionadas a: isolamento de pacientes com
bactérias multirresistentes, infecção do sítio
cirúrgico manifestada após a alta e falta de
seguimento das normas sanitárias e rotinas
padronizadas pela CCIH. Subsidiando estas
práticas, ações educativas para os estagiários foram
implantadas, sendo resumidas em discussões
semanais. Ao monitor competem as atividades de
supervisão dos estagiários e auxílio a docentes em
aulas, com abordagem de temas ligados à CCIH.
Dessa forma, seguindo a escala pré-programada de
30 estagiários, reveza-se as atividades, de segunda a
sexta-feira, das 12 às 14 horas, recebendo refeição e
uma bolsa/estágio, fornecidas pela instituição.
Atividades desenvolvidas pelos estagiários e
monitores:
1- Classificação e Isolamento de
Microrganismos Multirresistentes (MR): A
atividade conjunta da CCIH com o laboratório
microbiologia da referida instituição permite a
identificação do microrganismo e seu padrão de
sensibilidade frente aos antimicrobianos.
Diariamente, os estagiários recolhem os laudos de
exames no laboratório de microbiologia e, seguindo
critérios do Clinical and Laboratory Standards
Institute (CLSI) e protocolo estabelecido a partir da
realidade epidemiológica da instituição, classificam
cada microrganismo de acordo com sua
sensibilidade. Durante a classificação, são
analisados os resultados dos antibiogramas
seguindo o critério de resistência aos
antimicrobianos, de acordo com o Quadro 1 abaixo,
(10)
embasado em Siegel et al .
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Quadro 1: Classificação dos microrganismos segundo o perfil de
sensibilidade aos antimicrobianos.
Enterobacteriaceae

Carbapenem
(meropenem ou imipenem) ou
Cefalosporina de 3ª ou 4ª geração ou Monobactâmico

Klebsiella spp., Escherichia coli, Proteus
Carbapenem ou Cefalosporina de 4ª geração
mirabilis

Gram-negativo

Enterobacter spp., Providencia spp., Morganella
spp., Citrobacter spp., Serratia spp.
Pseudomonas spp e Acinetobacter spp MR
Carbapenem (imipenem ou meropenem)
Pseudomonas spp e Acinetobacter spp PAN- Resistente a todos os antimicrobianos: Carbapenem antipseudomonas, ceftazidima, cefepime, pipe-tazobactam,
resistentes
Pseudomonas spp e Acinetobacter spp ciprofloxacin e levofloxacin.
Extrema resistência
Resistente a todos os antimicrobianos: ceftazidima,

Gram-positivo

cefepime, carbapenem anti-pseudomonas, piperacilinatazobactam,
ampicilia-sulbactam,
ciprofloxacin,
levofloxacin, aminoglicosideos, tigeciclina e polimixinas.
Quinolona
Salmonella / Shigella
Não fermentadores: Burkholderia spp. e Todas são consideradas MR, mesmo sem especificação
de antibiograma.
Stenotrophomonas spp
Oxacilina (MRSA) / Glicopeptídeo (VRSA)
Staphylococcus aureus
Estafilococos coagulase negativo
Enterococcus spp
Streptococcus pneumoniae
Estreptococos (não pneumonniae)

Oxacilina/ Glicopeptídeo
Glicopeptídeo (VRE)
Penicilina/ Cefotaxima/Levofloxacina/Meropenen
Penicilina/ Glicopeptideo/Macrolideo

Após essa classificação, é seguida a seguinte
sequência: a) Verificação no sistema informatizado
do serviço de estatística (SAME) com a finalidade de
descobrir seu destino (alta/óbito/internação) e em
qual unidade; b) Anotação dos dados em caderno
específico para cada unidade: dados de
identificação do paciente, material de análise (ponta
de cateter, urina, sangue, fragmento ósseo, entre
outros), data da coleta e microrganismo
multirresistente isolado. c) Anotação da sigla MR
(padronização de microorganismo multirresistente)
no sistema (on-line) de registro dos pacientes. Dessa
forma, sempre que for impressa a etiqueta
autocolante com os dados de identificação do
paciente, poderá ser visualizado o alerta de MR.
Caso o paciente possua exame positivo para
bactéria produtora de carbapenemase (KPC), a
sigla padronizada é CR. d) Registro na evolução
médica do resultado do exame (nome do MR,
material de isolamento, data e assinatura do
estagiário). e) Comunicação à chefia de
enfermagem da unidade sobre o diagnóstico de MR
ou CR para mudança de leito ou quarto, agrupando
MR com MR e CR com CR.
A partir desta notificação, o enfermeiro irá
avaliar a necessidade de rearranjar o paciente,
colocando-o em coorte com outros portadores do
mesmo microrganismo, sempre que possível, ou com
outros MRs. Nesta rotina, o leito do paciente é
identificado com uma placa de cor amarela, onde
estão descritas as rotinas obrigatórias a serem
seguidas antes de tocar no paciente: 1)Lavar as
mãos com a técnica correta; 2)Paramentar-se com
avental de mangas longas e luvas não estéreis;
3)Lavar as mãos após remover a paramentação. Os
laudos microbiológicos para controle de qualidade
também são analisados (leite materno, sangue,
água, entre outros), arquivados ou encaminhados
para discussão quando é acusada uma
(11)
contaminação. Autores afirmam que é preciso

estabelecer adoção de práticas de isolamento e
precauções de contato para reduzir a disseminação
dos MRs, como estafilococo resistente à meticilina,
enterococo resistente à vancomicina, pseudomonas
e acinetobacter resistentes aos carbapenens, entre
outros. Esses autores esclarecem que é relevante
agir, frente ao isolamento de MR, estabelecendo:
1- Isolamento do paciente em quarto privativo ou
agrupar pacientes com a mesma bactéria MR
(coorte) e fazer uso de paramentação (luvas e
avental de mangas longas), tanto pelos profissionais
(11)
quanto pelos visitantes ;
2- Busca Ativa/Fonada: muitas infecções do sítio
cirúrgico (ISC) apresentam sinais e sintomas após a
alta hospitalar. Assim, a busca dos egressos
cirúrgicos é uma maneira de se realizar a vigilância
epidemiológica destes agravos, sendo indicada pela
Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organization (JCAHO) como fator primordial para
(12)
a comparação de taxas entre serviços de saúde .
Na referida instituição, os estagiários
escalados para essa atividade percorrem todos os
dias as unidades para encontrar pacientes
submetidos à cirurgia e recolher dados. Nesta
avaliação, são fornecidas informações sobre sinais e
sintomas de infecção do sítio cirúrgico e do trato
urinário que podem se manifestar após a alta
hospitalar. O trato urinário também é investigado
devido à possibilidade de cateterização durante a
cirurgia e, como as infecções deste sítio podem se
manifestar até sete dias da retirada do cateter
urinário, também fazem parte da busca fonada. Na
visita aos pacientes internados, são coletados os
seguintes dados do paciente: nome, data da cirurgia,
unidade na qual está internado no momento da
coleta, tipo de cirurgia e telefone para contato. É
orientado ao paciente que serão mantidos contatos
através de telefonemas realizados pelo hospital após
31, 61 e 91 dias.
Caso tenha sido implantada prótese, a busca
também será feita após um ano. Essa rotina baseiase na resolução da diretoria colegiada ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que
indica a necessidade de realizar pesquisa de casos
de micobactérias não tuberculosas de crescimento
rápido nos três primeiros meses após o
procedimento cirúrgico e nos critérios do Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) que
classifica como hospitalares as infecções com
(13)
próteses ocorridas até um ano da data da cirurgia .
Por isso, diariamente, um estagiário realiza
ligações telefônicas para os pacientes préagendados, seguindo o roteiro de questões abaixo:
Para cirurgias em geral: a) O paciente percebeu
alguma alteração no local da cirurgia e/ou em seu
organismo desde sua alta hospitalar? b) Qual
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alteração? ( ) vermelhidão ( ) local inchado e quente
( ) saída de pus ( ) arrebentou ponto e abriu ferida ( )
febre ( ) febre não medida c) Recebeu algum remédio
para tratar esta alteração? d) O paciente se recorda
qual foi o medicamento utilizado? e) Houve
ardência ao urinar, dor ou vontade de urinar várias
vezes ao dia após a alta hospitalar? f) Quanto tempo
após a alta ocorreram estes sintomas? g) Foi
necessário colocar sonda vesical no paciente depois
da cirurgia? Para cirurgias obstétricas: a) A
paciente apresentou algum problema após o parto?
b) Qual? ( ) leucorreia purulenta ou com odor fétido
( ) dor abdominal ( ) febre ( ) febre não medida c)
Houve tratamento para alguma destas queixas?
Qual? d) Houve alterações nas mamas? Quais?
Quando há detecção de caso suspeito de IH, o
impresso é repassado aos membros da CCIH para
uma análise mais aprofundada. Caso o paciente não
possua telefone, é entregue um aerograma (préselado) com informações sobre os sinais de infecção
do sítio cirúrgico e urinária, além de orientação
para buscar avaliação médica, confirmando ou não
o foco infeccioso. Todos os pacientes são orientados
a encaminhar para nossa instituição este aerograma
após a avaliação de um profissional da saúde, via
correios e sem custos aos mesmos. Quase 35% das
Infecções de Sítio Cirúrigico (ISC) hospitalares são
detectadas por meio da busca fonada realizada
pelos estagiários, confirmando esta prática como
(14)
uma medida relevante para a detecção das IH .
Além disto, durante as ligações, há a troca de
esclarecimentos entre estagiário e paciente/família,
que relatam imensa satisfação pelo interesse da
instituição no paciente, mesmo após a alta.
3- Vistoria das Unidades Hospitalares: atividade
realizada quinzenalmente para verificar o
seguimento de normas sanitárias e rotinas da CCIH,
englobando aspectos ligados às condições de
limpeza e organização, tanto para unidades de
atendimento/internação de pacientes estáveis ou
clinicamente graves, quanto para serviços de
hemocentro, endoscopia, quimioterapia e outros. As
vistorias buscam identificar falhas na conservação
de medicamentos, de materiais estéreis, limpeza dos
ambientes, descarte correto dos resíduos e a
apresentação dos profissionais da saúde (unhas
curtas, cabelos presos, sapatos fechados, uso
correto de equipamentos de proteção individual,
entre outros), preparando as unidades para futuras
fiscalizações de órgãos sanitários. Os estagiários
escalados nessa atividade são responsáveis pela
manutenção de cartazes normativos (lavagem das
mãos, descarte de resíduos, entre outros) bem como
pelo suprimento de produtos nos dispensadores de
sabão e papel toalha.
4- Atividades Educativas: para auxiliar na

compreensão das competências da equipe, são
realizadas atividades educativas semanais, nas
quais profissionais da CCIH e estagiários
apresentam temas atuais e de interesse pessoal nas
áreas de prevenção de infecções e infectologia. Além
disso, são realizados estudos dirigidos sobre
antimicrobianos e prevenção de infecção hospitalar
(15)
seguindo material divulgado pela ANVISA .
Muitos profissionais da saúde passaram por
sua formação sem discutir conceitos básicos da
prevenção e controle de infecção hospitalar. Um
estudo realizado aponta a necessidade de se impor
tal abordagem na formação, "insuficiente quanto ao
(16)
ensino e prática do controle de infecção" . Alguns
autores afirmam que além do conhecimento, os
profissionais da saúde precisam de atitudes
positivas para aderir às medidas de prevenção de
(17)
IH . Desta forma, o estágio permite a reflexão dos
conceitos durante a prática das atividades diárias,
subsidiadas pela supervisão direta da enfermeira da
CCIH.
5- Atividades Complementares: é incluído no
estágio na CCIH, em todo mês de maio, o
planejamento e desenvolvimento de campanha
educativa sobre higienização das mãos, com a
prática lúdica do uso da tinta guache, como forma
comemorativa ao mês do combate à infecção
hospitalar. No último trimestre do ano é promovida
uma jornada científica de prevenção e controle de
infecção hospitalar, e baseando-se em seus temas, é
formulada uma prova que será aplicada aos
ouvintes interessados em ingressar como novos
estagiários.
6- Monitoria: no segundo ano de estágio, o
acadêmico poderá concorrer à vaga de monitor,
quando exercerá funções de orientação e supervisão
dos estagiários, além de ministrar temas sobre
infecções dos serviços de saúde ao grupo ou mesmo
a estudantes de outros cursos. O monitor também
organizará escalas para períodos de recesso
acadêmico e coordenará eventos como jornadas,
simpósios, palestras e conscientizações lúdicas
sobre a importância do controle de infecção nos
serviços de saúde.
CONCLUSÕES
O termo “Comissão” normalmente é
associado a um grupo de pessoas designadas para
trabalhar provisoriamente em determinado
problema, não correspondendo às ações das
tradicionais CCIHs, que há anos executam
atividades cada vez mais diversificadas e relevantes
para a segurança e qualidade da assistência aos
pacientes. Entretanto, são poucas as que possuem
recursos humanos em número adequado.
Dessa forma, é extremamente importante a
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participação efetiva de estudantes da enfermagem e
da medicina no desenvolvimento das ações da
CCIH, que são cada vez mais amplas. Para o
acadêmico, propicia a vivência diária do fluxo de um
serviço de saúde, que precisa estabelecer ações
diárias frente a surtos, isolamento de pacientes com
bactérias multirresistentes, epidemias de doenças
virais, contaminação de materiais médicocirúrgicos, à manutenção de uma política de
reciclagem de resíduos nas diversas unidades de
internação, dentre outras situações. O
fortalecimento das interfaces entre a academia e a
prestação do serviço deve ser contínuo, inserindo os
estudantes nas engrenagens das instituições de
saúde, permitindo que sua formação seja pautada na
prática diária, sustentada pela literatura debatida
nas discussões entre profissionais, estagiários e
monitores.
Os aprendizados não se restringem apenas à
formação acadêmica, mas também se relacionam ao
crescimento pessoal, pois pudemos amadurecer no
sentido do trabalho em grupo, lidar com diferenças,
bem como à aquisição da habilidade para lidar com
a inevitável hierarquia de praticamente todos os
ambientes de trabalho. Além disso, é de suma
relevância destacar o incentivo que tivemos na parte
de produção científica, pois foi em razão dele que
hoje foi possível a confecção deste relato.
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RESUMO
Os tumores neuroendócrinos (TNE) são
neoplasias derivadas de células entercromafins, que
possuem a capacidade de produzir hormônios
neurotransmissores, neuromoduladores e
neuropeptídios. Sua incidência varia desde um caso
novo por um milhão de habitantes, até 1% em
autópsias. Quando funcionantes, os TNE podem
causar a Síndrome Carcinoide (SC), cujos sintomas
predominantes são: rubor cutâneo, diarreia
secretória, telangiectasia venosa, sibilos, dispneia e
lesões cardíacas. Atualmente, mais de 90% dos
pacientes portadores de TNE são diagnosticados
incorretamente, sendo tratados em média durante
cinco a sete anos indevidamente como uma doença
diferente.
ABSTRACT
Neuroendocrine tumors (NET) are neoplasms
derived from entercromafins cells. These cells have
the ability to produce hormones neurotransmitters,
neuromodulators and neuropeptides. Its incidence
varies from one new case per one million, up to 1% in
autopsies. When NET is functioning, it can cause the
carcinoid syndrome, which includes symptoms like:
flushing, secretory diarrhea, venous telangiectases,
wheezing, dyspnea, and cardiac lesions. Currently,
over 90% of patients are not correctly diagnosed as

NET and then, such ones are incorrectly treated on
average during five to seven years as another
disease.
INTRODUÇÃO
Os tumores neuroendócrinos (TNE) são
neoplasias derivadas das células entercromafins ou
células de Kulchitsky, difusamente distribuídas pelo
corpo(1), são raros e apresentam crescimento lento(2).
As células neuroendócrinas dos TNE têm
capacidade de produzir hormônios
neurotransmissores, neuromoduladores e
neuropeptídios. Possuem núcleo denso, com
grânulos secretores e ausência de axônios ou
sinapses. Elas são encontradas em todos os órgãos
sólidos, pele e membranas mucosas; por esse motivo
os TNE podem originar-se em diversos locais(3).
O comportamento e as características dos TNE
levaram os patologistas a classificá-los de acordo
com o local de sua origem: trato anterior, médio e
posterior(1).
OBJETIVOS
O presente estudo tem como objetivo realizar
revisão de literatura acerca dos aspectos
epidemiológicos, clínicos e terapêuticos dos TNE.
MATERIAIS E MÉTODOS
Identificadas as questões relacionadas aos
TNE, foi realizada uma busca bibliográfica na
United States National Library of Medicine
(PubMed), Scientific Electronic Library Online
(SciElo), UptoDate versão 18 e busca manual nos
principais livros relacionados ao assunto.
As palavras-chave e suas combinações foram:
Tumor Carcinoide, Tumor neuroendócrino +
Síndrome Carcinoide, Carcinoid Tumor,
Neuroendocrine Tumor + Carcinoid Syndrome.
RESULTADOS
A incidência dos TNE varia consideravelmente
de estudo para estudo, dependendo da metodologia
empregada, desde 1 caso novo por 1 milhão de
habitantes, até a incidência de 1% em autópsias(1).
Em uma série de 13.715 TNE do "Surveillance,
Epidemiology and End Results" (SEER), dos
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11.427casos de TNE tratados entre 1973 e 1997, a
maioria localizava-se no trato gastrointestinal
(TGI) (55%) e sistema broncopulmonar (30%). No
TGI, a maioria dos carcinoides surgiram no
intestino delgado (45%, mais comum no íleo),
seguido do reto (20%), apêndice (16%), colo (11%) e
(4-8)
estômago (7%) .
Os tumores carcinoides foram denominados de
tal forma, por serem morfologicamente distintos e
c l i n i c a m e n t e m e n o s a g re s s i v o s q u e o
adenocarcinoma intestinal. Os diferentes tipos de
tumor correlacionam-se com seu padrão
morfológico, afinidade pela prata e comportamento
clínico (Tabela 1).
Tabela 1: Correlação dos tumores com seu padrão morfológico, afinidade
(8)

pela prata e comportamento clínico .

Trato posterior

Trato médio

Trato anterior

Localização Estômago, duodeno, Jejuno, íleo,
brônquios
apêndice, colo
ascendente

Colo transverso,
descendente e
sigmoide, reto,
genitourinário

Histologia

Trabecular

Massa sólida de
células

Misto

Coloração
pela Prata

Argirófila

Argentafim

Variável

Produtos
secretórios

5-hidroxitriptofano, Serotorina,
histamina, múltiplos prostaglandinas,
peptídeos
polipeptídios

Variável

Metástase
hepática

Estômago- 20-25%

Intestino delgado
35%, colo
ascendente 60%,
apêndice 2%

Reto < 10% dos
tumores > 2 cm

Síndrome
carcinoide

Atípica e rara

Clássica

Rara

A classificação histológica nomeia os TNE em
"típicos" e "atípicos" (anaplásicos). Os tumores
típicos são bem diferenciados, com células
pequenas, regulares e de núcleo arredondado, com
cinco padrões histológicos distintos: insular,
trabecular, glandular, indiferenciado e misto. Os
tumores atípicos apresentam uma maior atipia
nuclear e atividade mitótica que os tumores típicos,
além de áreas de necrose. O comportamento
biológico dos TNE nem sempre correspondem às
suas características histológicas.
A diferença entre carcinoide benigno e maligno
geralmente é feita pela presença ou ausência de
metástases. O potencial metastático dos TNE
correlaciona-se melhor com o tamanho e o sítio

primário destes (8) . Em relação aos fatores
prognósticos histopatológicos, além do tamanho do
tumor, deve-se considerar algumas características
histológicas, que determinam o comportamento
biológico dos TNE: invasão vascular, linfática e das
camadas da parede dos órgãos, grau de atipia
celular, proporção núcleo-citoplasma, presença e
extensão de necrose tumoral e índice mitótico.
Marcadores de proliferação celular como Ki-67
(Tabela 2) e a expressão de p53 são também sinais de
agressividade do tumor.
(1)

Tabela 2: Classificação dos TNE de acordo com o índice de Ki-67 .

Classificação do TNE

Indíce de Ki-67

Tumor neuroendócrino bem diferenciado
(carcinoide típico)

< 2%

Carcinoma neuroendócrino
bem diferenciado

2-15%

Carcinoma neuroendócrino
pouco diferenciao

> 15%

A expressão da proteína do gene supressor p53,
apesar de não ser frequente em TNE, parece ter
correlação com sua agressividade. Os TNE possuem
ainda uma variedade de aminas biogênicas e
hormônios característicos, sendo os principais o
ácido 5-hidroxi-indol-acético (5-HIAA) e a
cromogranina-A (Cg-A). O 5-HIAA, principal
metabólito da 5-hidroxi-triptamina (serotonina),
encontrado na urina e utilizado como marcador
molecular para o diagnóstico, monitorização clínica
e prognóstico dos pacientes. Relaciona-se com a
sobrevida, intensidade e gravidade dos sintomas
carcinoides e até com o desenvolvimento da
cardiopatia carcinoide (1) , caracterizada por
depósitos patognomônicos de tecido fibroso, que
ocorre em 50% dos pacientes com Síndrome
Carcinoide(9). Já a Cg-A é uma proteína de alto peso
molecular, associada com os processos de secreção
de células neuroendócrinas, tanto normais quanto
neoplásicas. Dosada no sangue, a Cg-A é
considerada o marcador tumoral mais indicado
para seguimento em casos de TNE, para determinar
a resposta aos tratamentos e na indicação de
progressão da doença. Falsos-positivos são comuns
em pacientes com insuficiência renal(1). S í n d ro m e
dos Tumores Funcionantes ou Síndrome Carcinoide
(SC) é o termo utilizado para a constelação de
sintomas mediados por fatores humorais produzidos
por alguns TNE que sintetizam, armazenam e
liberam polipeptídios, aminas biogênicas e
prostaglandinas (Tabela 3).
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Tabela 3: Produtos dos tumores carcinoides

(10)

Dentre os TNE associados à síndrome, cerca de
10% ocorrem no intestino delgado, menos de 1% no
apêndice e virtualmente não há associação com
tumor de reto. TNE gástricos e brônquicos são
associados com SC atípicas. Em pacientes com TNE
intestinais, a SC só ocorre quando há metástase
hepática, uma vez que o fígado inativa os produtos
bioativos dos tumores. Dentre as várias
manifestações clínicas da SC, o rubor cutâneo,
diarreia secretória, telangiectasia venosa, sibilos,
dispneia e lesões cardíacas merecem especial
atenção. O rubor cutâneo típico, presente em 85%
dos pacientes possui início súbito com duração de 30
segundos a 30 minutos (com a evolução progressiva
da doença os episódios podem ser mais longos), que
envolve primariamente a face, pescoço e colo
associado a uma leve sensação de queimação
(Figura 1).

.

Aminas
Serotonina
5-Hidroxitriptofano
Norepinefrina
Dopamina
Histamina
Polipeptídios
Calicreína

Figura 1: Rubor carcinoide. Acentuado rubor facial em paciente com

Polipeptídio pancreático

síndrome carcinoide

(10)
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Associado ao rubor pode haver queda da
pressão arterial e aumento na frequência de pulso.
Em 10 a 20% dos pacientes, durante os episódios de
rubor podem ocorrer sibilos e dispneia. A maioria
dos episódios ocorre espontaneamente, mas podem
ser desencadeados por alimentação, álcool,
evacuação, fatores emocionais, palpação hepática e
(10)
anestesia . A diarreia secretória, presente em 80%
dos pacientes, é caracterizada por um elevado
número de evacuações aquosas, sem sangramento,
acompanhadas de cólica abdominal. A
telangiectasia venosa, lesões vasculares purpúreas,
semelhantes às que ocorrem na acne rosácea,
aparecem tardiamente no curso da doença, sendo
essas alterações decorrentes da prolongada
vasodilatação. Ocorrem mais frequentemente no
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nariz, lábio superior e área malar. As lesões
cardíacas ocorrem mais comumente no endocárdio
das válvulas cúspides, câmara cardíaca e
ocasionalmente na íntima das artérias pulmonares
ou aorta. São decorrentes da deposição de tecido
f i b ro s o ( " p l a q u e - l i k e " ) , c a r a c t e r í s t i c a
patognomônica da doença cardíaca carcinoide
(Figura 2).
Figura 2: Locais de placa fibrosa em doença carcinoide cardíaca. Quando
presente, lesões características em pacientes com doença carcinoide
cardíaca, denominadas placas carcinoides, sempre se desenvolvem no
lado direito do coração; essas placas são ocasionalmente encontradas no
lado esquerdo.

Adaptada de Roberts, WC. Am J Cardiol 1997; 80:25.1 Citado por
Sitaraman SV and Goldfinger SE

(10)

As valvas e o endocárdio do lado direito do
coração são frequentemente mais afetadas, devido à
inativação de substâncias humorais pelo pulmão,
que protege o lado esquerdo. Manifestações
menores como obstrução ureteral, doença de
Peyronie, úlcera péptica, pelagra e edema
infiltrativo persistente também podem ser descritas
na SC(10).
DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO
Na maioria dos pacientes é realizada
tomografia computadorizada (TC) de tórax, abdome
e pelve e ressonância magnética (RM) de fígado.
Essa última é feita para melhor avaliação de
metástases hepáticas. Nos tumores pancreáticos,
endoscopia digestiva alta (EDA) com

ultrassonografia endoscópica também são
indicadas, pois auxiliam na detecção de pequenas
lesões. No entanto, o diagnóstico da lesão primária e
a detecção de metástases podem ser difíceis porque
as lesões são frequentemente muito pequenas e
podem ter localizações anatômicas muito variadas.
As células dos TNE são caracterizadas pela
habilidade de captar e concentrar precursores de
aminas, por produzirem aminas e peptídeos e de
expressar em diferentes receptores de peptídeos
hormonais (somatostatina, por exemplo). Essas
características formam a base da imagem funcional
dos TNE. A metaiodobenzilguanidina (MIBG), um
análogo de catecolaminas, pode ser marcada com
iodeto-123 ou iodeto-131 e tem sensibilidade de
15% a 52% de lesões por TNE; a sensibilidade da
cintilografia com octreotídeo-111In é superior à
cintilografia com MIBG que, apesar de mais
disponível e de menor custo, é usada atualmente
apenas quando outros métodos de diagnóstico por
imagem falham em localizar os TNE ou quando a
terapia com MIBG está sendo considerada. A
cintilografia com octreotídeo-111In (Octreoscan) é
uma técnica funcional considerada atualmente
como o método de eleição para pacientes com TNE.
A recente introdução de equipamentos híbridos
como a tomografia por emissão de pósitrons (PETscan)/TC pode resultar em aumento da acurácia do
método, por agregar informações anatômicas às
imagens funcionais.
A sensibilidade varia de acordo com o tipo
histológico do tumor, tamanho e localização das
lesões. A PET-scan com FDG-18F não tem se
mostrado útil nos pacientes com TNE exceto nos
casos de tumores de alta agressividade,
proliferação e baixa diferenciação. A baixa
sensibilidade do PET-FDG tem estimulado os
pesquisadores a estudar outros radiofármacos, tais
como 5-HTP-11CE e DOTATOC-68Ga. A utilização
de ultrassonografia endoscópica tem sido eficaz em
detectar tumores gástricos, duodenais, pancreáticos
e colônicos. É considerado o exame de escolha para
a detecção de insulinomas (sensibilidade de 94%).
Em raros casos de tumores endócrinos de pâncreas,
a localização com os métodos usuais pode ser
impossível, sendo indicada a angiografia seletiva
com coleta setorizada de amostras sanguíneas, com
ou sem estímulos específicos, na tentativa de
orientar o cirurgião para a localização mais
(1)
provável de um tumor minúsculo .
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
A escolha terapêutica para pacientes que
apresentam TNE localizado é cirúrgica, com

Perspectivas Médicas, 23(1): 35-41, jan./jun. 2012. DOI: 10.6006/perspectmed.2012.0601127466440334

39
Tumores neuroendócrinos: revisão de literatura. - Nicole Almeida de Alencar Araújo e cols.

excelentes taxas de sobrevida a longo prazo. A
extensão da ressecção depende do local de origem e
do tamanho do tumor primário. É mandatório um
bom preparo pré-operatório, pela possibilidade de
dificuldades anestésicas e cirúrgicas, devido à
produção de substâncias vasoativas. São descritos
episódios de hipotensão grave após a indução
anestésica. Recomenda-se a pré-medicação com
bloqueadores adrenérgicos, corticosteroides,
clorpromazina e ácido acetilsalicílico.
Mais recentemente, octreotide tem sido
indicado com sucesso na prevenção e no tratamento
(11)
dessas crises anestésicas . O tratamento cirúrgico
de metástases de TNE é indicado frequentemente no
intuito paliativo. Estudos em pacientes com TNE
intestinais que apresentem SC sugerem que a
ressecção cirúrgica ampla da doença metastática,
incluindo linfonodos e fígado, está associada com a
melhora significativa dos sintomas da SC, podendo
até aumentar a sobrevida. Abordagens cirúrgicas
muito agressivas de grandes massas metastáticas,
incluindo transplante de fígado, são realizadas, mas
seu impacto real na evolução dos pacientes ainda
não foi estabelecido. Há relatos de sucesso no
tratamento de pequenas lesões (1 a 2 cm) com
radiofrequência, alcoolização de nódulos hepáticos
e ablação com laser. As taxas de cura, no entanto,
são baixas, e os tratamentos são associados a
terapias médicas.
Quando a doença metastática é extensa (bilobar
no fígado, por exemplo), o tratamento deve levar em
consideração o controle da progressão da massa
tumoral e alterações bioquímicas e hormonais.
Atualmente, não há um tratamento curativo para
pacientes com massas tumorais extensas,
metastáticas. No entanto, a qualidade de vida para
pacientes com tumores funcionantes tem melhorado
significativamente com a introdução de tratamentos
biológicos, particularmente os análogos de
somatostatina e os interferons. A somatostatina e
s e u s a n á l o g o s p o d e m e x e rc e r a ç õ e s
antiproliferativas, uma vez que inibem a liberação
de peptídeos pelas células tumorais. Tem-se uma
redução da ação de fatores de crescimento e um
aumento no número de apoptoses.
As melhores respostas são observadas com
análogos da somatostatina, como por exemplo
octreotide, que possuem meia vida mais longa que a
somatostatina. O octreotide em doses-padrão de 100
a 300 µg/dia produz resposta subjetiva, com redução
dos sintomas em 65% dos pacientes. Em altas doses
(500µg, 8/8h) o octreotide consegue controlar
rubores cutâneos em 100% e diarreia em 80% dos
pacientes. Recomenda-se iniciar o tratamento com

baixas doses, que progressivamente devem ser
aumentadas até o controle dos sintomas. Efeitos
colaterais como esteatorreia, disfunção da vesícula
biliar e até colecistite calculosa, hipocalcemia e dor
(11)
no local da injeção são descritos, porém são leves .
A imunoterapia com interferon (leucocitário ou
recombinante), indicado em pacientes com tumores
de baixo índice proliferativo e doença metastática
ainda limitada, reduz a síntese hormonal, aumenta a
fibrose nas massas tumorais e apresenta atividade
antiproliferativa importante, porém seus efeitos
parecem ser transitórios, com os sintomas e as
alterações bioquímicas retornando aos níveis prétratamento na maioria dos pacientes dentro de
algumas semanas após a suspensão da terapia.
Pacientes com SC que não apresentam nenhuma
resposta ao octreotide ou interferon isolados, podem
ser tratados com a combinação destes. Para
portadores de SC severa não responsiva às
medicações sistêmicas, a embolização ou a ligadura
da artéria hepática, isoladamente ou em
combinação com a administração de interferon ou
quimioterapia, podem ser eficientes. O objetivo
dessa abordagem é reduzir o volume tumoral. A
quimioterapia para o tratamento da doença
disseminada tem sido reservada para pacientes com
piora dos sintomas ou com o aparecimento de
fatores relacionados a um prognóstico mais grave
(disfunção hepática, cardiopatia carcinoide ou SC
não controlada).
Apesar de não haver muitos estudos
determinando de forma precisa, admite-se que
índices de proliferação celular acima de 10%,
associados à doença disseminada, podem ser
considerados como indicação para tratamento
(1)
quimioterápico . Há limitada evidência no que diz
respeito às recomendações de seguimento do
paciente após ressecção de TNE. Tem-se na Tabela 4
o seguimento preconizado pelos Guidelines do
(12)
National Comprehensive Cancer Network .
Tabela 4: Seguimento pós ressecção de TNE (National Comprehensive
Cancer Network)

(12)

Tempo após ressecção

Indicações*

3 meses

Marcadores tumorais
e TC/RM

3 anos

Dosagem de marcadores
tumorais semestral

Após 3 anos

Estudos de imagem
anualmente ou quando
houver indicação clínica

* Incluindo história e exame físico
(12)

Fonte: Guidelines do National Comprehensive Cancer .
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Assim, conclui-se que a prevalência dos TNE
está aumentando conforme dados da literatura(3,5).
Além do aumento nas últimas décadas, o sítio
primário também pode estar se modificando, como
apresentado nos últimos levantamentos do SEER(1) menor taxa no apêndice cecal e aumento relativo em
pulmão e estômago. Trata-se de um tipo de tumor de
difícil diagnóstico, mas cuja detecção precoce e a
abordagem multidisciplinar contribuem para o
processo de cura e a melhoria da qualidade de vida
dos doentes.
Atualmente, mais de 90% dos pacientes
portadores de TNE são diagnosticados
incorretamente, sendo tratados em média durante
cinco a sete anos como uma doença diferente, muitas
vezes com o diagnóstico correto somente sendo
efetuado quando surgem sintomas e sinais devidos à
disseminação da doença. Dependendo da
localização primária da doença, os TNE evoluem
com uma variedade de sintomas não específicos e de
pouca intensidade, o que dificulta o diagnóstico e
favorece a semelhança com outras afecções, como
síndrome do cólon irritável, doença de Crohn,
úlcera péptica, gastrite, outros distúrbios digestivos
ou até mesmo asma ou pneumonia.
A dificuldade do diagnóstico é devido à
presença de tumores geralmente muito pequenos,
muitas vezes menores de um centímetro, em qualquer
região do corpo e assintomáticos. A biópsia é o teste
que define o diagnóstico da doença, enquanto o
índice de proliferação celular através da
quantificação de Ki67 auxilia no prognóstico.
Índices abaixo de 2% ocorrem em tumores de
crescimento lento e acima de 10% sugerem
crescimento acelerado. Marcadores sanguíneos
como a cromogranina A e B e outros peptídeos e
hormônios podem auxiliar no diagnóstico. A
dosagem elevada de 5-HIAA (ácido 5 hidroxi
indolacético) na urina pode confirmar o
diagnóstico, apesar de esse teste poder ser negativo
em presença da doença.
A endoscopia é fundamental no exame dos
tumores do tubo digestivo, com a possibilidade de
execução de biópsia para a confirmação
histopatológica da doença. A cintilografia com
octreotídio marcado pode identificar locais de
presença do tumor que possua receptores para
somatostatina. O OctreoScan usa uma forma
sintética dessa substância, que é capaz de detectar
(13)
em torno de 80 a 90% dos tumores . O tratamento
depende da localização do tumor, e se o mesmo já
apresenta disseminação ou não. Outro parâmetro
fundamental na indicação de um tratamento mais ou
menos agressivo depende do status do paciente e sua

condição clínica prévia. Habitualmente a
abordagem da doença é multidisciplinar,
envolvendo cirurgião, medicina nuclear e
oncologista clínico. A cirurgia ainda é o único
(14)
tratamento que consegue curar o paciente .
De qualquer forma, as aplicações
medicamentosas de análogos de somatostatina
podem controlar alguns sintomas que ocorrem nas
síndromes carcinoides, porém nenhum agente
biológico apresentou benefício de qualidade de vida
em vários estudos em diversos tumores até hoje.
Agradecimentos: ao Dr. Mário Pantaroto pela
valiosa contribuição para a elaboração deste artigo.
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EFFECTS OF ANTI-CD3 MONOCLONAL ANTIBODY IN EXTRACELLULAR MATRIX OF SALIVARY GLANDS OF SPONTANEOUSLY DIABETIC MICE.
Éber Emanuel Mayoral, Eduardo José Caldeira
Tissue Morphology Laboratory, Department of Morphology and Basic Pathology, Faculty of Medicine of Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brazil.
ABSTRACT
Background: Diabetes mellitus results in many complications, also compromising the salivary glands. The current treatment for this condition should be a
substituting method to exogenous insulin. In this aspect, the immunotherapy has been tested, but, it can be inefficient as an agent for the control of damage
caused by diabetes. Thus, the aim of this study was to evaluate the anti-CD3 monoclonal antibody as alternative immunotherapy in the recovery of salivary
glands of spontaneously diabetic NOD (nonobese diabetic) mice. Methods: Fifteen NOD mice, were divided into three groups: 5 female Balb/C nomal mice
(untreated / group I), 5 diabetic female NOD mice (untreated / group II) and 5 also diabetic female NOD mice (anti-CD3 treated / group III). After treatment, the
samples of salivary glands were collected for histological examination under both transmitted and polarized light microscopy. Part of samples also used to
fluorescence microscopy. Results: Alterations in tissue architecture; increase in extracellular matrix, presence of inflammatory process and alteration in
insulin receptor expression were observed in untreated animals. Recovery of the salivary acinar cells occurred in treated animals. The parotid glands
demonstrated a smaller amount of collagen fibers and were not observed severe inflammatory processes, as well as in both glands were observed, the
recovery in INS-R expression. Conclusion: These results indicate that immunotherapy contributed to reestablishment of tissue damaged by the hyperglycemic
condition, demonstrating that the immunomodulation plays an important role in the recovery of salivary glands.
ACKNOWLEDGMENTS: This work was supported by the Nucleus of Support to Research and Teaching (NAPED), CNPq, Faculty of Medicine of Jundiaí, and
Research Foundation of the State of São Paulo (FAPESP) (Grant number: 2010/05455-8 and 2010/51619-2).

PÉ DIABÉTICO: AVALIAÇÃO DE RISCO E PRÁTICAS PREVENTIVAS.
Fernanda Natália Souza Lima, Márcia Regina Campos Costa da Fonseca
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
O Diabetes Mellitus (DM) é um dos problemas de saúde mais importantes da atualidade, por ser uma doença de elevada morbidade e mortalidade. Dentre as
complicações crônicas da doença destaca-se o ”pé diabético” cuja presença aumenta consideravelmente o risco de amputações. O objetivo deste estudo foi
avaliar o conhecimento da população portadora de diabetes sobre as práticas preventivas do pé diabético, bem como o risco para o desenvolvimento deste
agravo de saúde. Estudo descritivo, quantitativo, realizado através de um inquérito, tipo entrevista, bem como da avaliação do risco de desenvolvimento do
pé diabético. O estudo foi desenvolvido em uma unidade de saúde do município de Jundiaí, São Paulo, com 60 portadores de diabetes. Dos entrevistados
70,0% eram do sexo feminino, com média etária de 61,5 ± 11,7 anos. O tempo médio de diagnóstico da doença foi de 9,9 ± 7,7 anos, sendo que 36,7% dos
entrevistados faziam terapia combinada para o controle da doença (medicamento oral e dieta). Dos entrevistados, somente 36,7% responderam
corretamente o que era diabetes. Bom conhecimento em relação ao autocuidado com os pés foi observado em 73,3% da população, porém, 76,7% não
faziam a inspeção diária dos pés, 96,7% não usavam sapatos adequados, 70,0% não cortavam as unhas de forma adequada e 70,0% não procuravam a
unidade de saúde quando observavam algo diferente nos pés. Dos entrevistados, 75,0% receberam orientações sobre o manejo da doença e 65,1%
participavam das atividades educativas oferecidas pela unidade. Na avaliação clínica dos pés, 65,0% não apresentaram sensibilidade térmica, 91,7%
apresentavam pés desidratados e 85,0% micose nas unhas. Da população estudada, 80,0% não apresentava risco para o pé diabético. Não houve associação
entre conhecimento das práticas preventivas do pé diabético e demais variáveis de estudo. Conclui-se que a maioria da população tinha conhecimento sobre
as práticas preventivas do pé diabético e não apresentavam risco para o pé diabético. Tais indicadores não minimizam a importância da unidade de saúde e
profissionais e o seu envolvimento com as atividades de promoção de saúde e prevenção deste agravo, bem como a co-responsabilidade da população,
principalmente no que concernem ás ações de autocuidado.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.

ESTUDO DA OSTEOGÊNESE DA INTERFACE OSSO-ENXERTO AUTÓGENO QUANDO PREENCHIDA COM PROTEÍNA MORFOGENÉTICA DO OSSO (BMP) E
GRÂNULOS POROSOS DE HIDROXIAPATITA NA CALOTA CRANIANA DE CAMUNDONGOS.
Paula Srebernich Pizzinato, Marcelo Rodrigues da Cunha
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
Como tratamento ao reparo do tecido ósseo em casos de defeitos congênitos ou traumatismos, podem ser utilizadas proteínas ósseas e biomateriais
cerâmicos em função das suas propriedades osteocondutoras e biocompatibilidade. Entretanto, os resultados podem ser ainda mais promissores quando
associados aos enxertos autógenos. Assim, nessa pesquisa avaliou-se a capacidade osteogênica da proteína morfogenética óssea (BMP) e da hidroxiapatita,
associadas ao enxerto autógeno, no reparo da falha criada na calota craniana de camundongos. Foram utilizados 45 camundongos divididos em 3 grupos de
15 animais. Cada grupo foi submetido ao procedimento cirúrgico para criação da falha crítica no osso parietal esquerdo, realizada através de uma broca
cirúrgica acoplada a um mini-motor. O defeito ósseo foi preenchido com enxerto autógeno retirado do osso parietal direito e associado com a BMP e grânulos
porosos de hidroxiapatita. Uma, duas e quatros semanas após a cirurgia, os animais foram sacrificados e retiradas as calotas cranianas para análise
macroscópica. Em seguida, as amostras foram submetidas aos métodos histológicos de rotina e a seguir analisado o processo de neoformação óssea no local
do enxerto. Nos resultados, observou-se ausência de processo inflamatório na área do implante, comprovando a biocompatibilidade dos enxertos utilizados.
Em todos os grupos, o osso neoformado teve aspecto tanto maturo com disposição cortical quanto imaturo, devido ao aspecto trabeculado e osteócitos
volumosos e orientados desorganizadamente. Observou-se ainda a presença de tecido conjuntivo infiltrado na interface osso-enxerto autógeno. Desta
maneira, conclui-se que a BMP e os grânulos de hidroxiapatita apresentaram boa capacidade osteogênica, sendo importante para a regeneração óssea
mediante o estímulo osteoindutivo do enxerto autógeno, porém a neoformação óssea ocorreu lentamente, não sendo suficiente para o fechamento total do
defeito ósseo dentro do prazo pós-cirúrgico padronizado nessa pesquisa.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.
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EFICÁCIA DA GABAPENTINA NA MELHORA DO PRURIDO E NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES COM NOTALGIA PARESTÉSICA.
Ana Alice Wolf Maciel, Paulo Rowilson Cunha
Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
A Notalgia Parestésica (NP) é uma doença comum, porém é sub-diagnosticada e há poucas publicações na literatura a seu respeito. Os pacientes queixam-se
do intenso prurido (resultando em grande desconforto) e da mácula muitas vezes hipercrômica que ocupa grande parte do dorso, interferindo nos hábitos do
dia-a-dia e nas roupas a serem vestidas. Desse modo, a abordagem e o tratamento da Notalgia Parestésica (NP) são de extrema importância. O objetivo do
trabalho foi verificar a eficácia do tratamento da NP utilizando Gabapentina via oral e Capsaicina tópica, avaliando a melhora no grau de prurido e a sua
influência na qualidade de vida dos pacientes com essa doença, a partir da aplicação da escala análoga visual de prurido (EAV) e de um questionário para
medir o Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia (DLQI). Além disso, outro ponto relevante para este trabalho foi estudar os sinais e sintomas
associados à Notalgia Parestésica. Foram atendidos 20 pacientes: 10 pacientes receberam o tratamento com a Gabapentina na dose de 300 mg/dia por 4
semanas e 10 pacientes receberam o tratamento padrão tópico com capsaicina a 0,025% em dose única diária, por 4 semanas. Os pacientes foram
contatados semanalmente a fim de verificar a adesão ao tratamento, analisados a cada 2 semanas. Após o período de 4 semanas, os pacientes foram
submetidos novamente à escala de prurido para a avaliação do tratamento. Conclui-se que o uso da Gabapentina foi responsável por uma melhora
significativa no prurido (p semelhante a 0,0020), sendo muito importante na melhora da qualidade de vida desses pacientes, enquanto a Capsaicina não
apresentou uma diferença estatisticamente significante em relação à melhora do prurido ( 0,3125 <p< 0,4375 ). Além disso, pode-se notar neste trabalho que
dos 10 pacientes que fizeram tratamento com Capsaicina, todos referiram intensa queimação; enquanto os pacientes que receberam Gabapentina tiveram
apenas algum desconforto gástrico que não atrapalhou no desenvolver do tratamento. No presente trabalho observou-se também que, além do prurido e das
quatro manchas hipercrômicas no dorso, dos 20 pacientes analisados, 12 pacientes referiram também parestesias e 14 pacientes referiram dor na coluna
(cervical ou lombar). Além dessas manifestações clínicas associadas ao prurido, foi observado neste trabalho que o principal fator de piora do prurido foi o
calor, sendo referido em 13 pacientes.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.

MORTALIDADE INFANTIL NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ: FATORES IMPACTANTES PARA A MORTALIDADE PERINATAL.
João Vitor Ferraz, Wania Maria Papile Galhardi
Departamento de Saúde Coletiva, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
O estudo analisa as causas dos óbitos perinatais de Jundiaí, Estado de São Paulo, ocorridos em 2009 e 2010 e sua importância para a composição da
mortalidade infantil. Foram analisados, de maneira quantitativa e descritiva, os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de
Informação de Nascidos Vivos (SINASC) do Ministério da Saúde, as Declarações de Óbito e as fichas de investigação dos óbitos perinatais disponíveis no
banco de dados da Secretaria Municipal de Saúde de Jundiaí; após ter sido feita uma revisão bibliográfica utilizando-se como palavra-chave “mortalidade
infantil”. Como resultado, constatou-se um aumento da mortalidade por causas perinatais em 2010, embora o número total de óbitos se mantivesse
inalterado, um aumento de cesarianas também em 2010, contudo predominaram os nascimentos prematuros. Concluiu-se que o modelo atual de
assistência básica e hospitalar é o fator impactante que favorece a mortalidade perinatal, e precisa de ajustes urgentes para se adequar à necessidade e,
assim, alcançar a qualificação e garantia da assistência pré-natal, parto e recém-nascido e a consequente redução da mortalidade infantil.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE GESTANTES, VINCULADAS AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOBRE SAÚDE BUCAL.
Marcela Mayume Sassaki, Verônica Ozaki Gushiken, Clóvis Antonio Lopes Pinto
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
INTRODUÇÃO: No período gestante da mulher, é importante ter-se cuidados especiais com a saúde bucal, justamente pelas mudanças fisiológicas e bucais
que possa vir a desenvolver. A cárie dentária e as doenças periodontais são os problemas de saúde bucal mais frequentes. Essas patologias não são apenas
resultados de interações biológicas na placa bacteriana dentária, mas vêm sendo associadas às condições sociais, econômicas, políticas e educacionais.
Neste sentido, é importante salientar a importância do papel materno dentro do núcleo familiar, como figura mais representativa da família e um agente
multiplicador em potencial, capaz de formar e transformar atitudes e opiniões. Assim, é necessário que sejam vistas como indivíduos que necessitam de
promoção e educação em saúde bucal, para que possam desenvolver consciência da importância da saúde bucal para realizar a manutenção da saúde do
próprio organismo. OBJETIVOS: Nosso estudo tem a intenção de avaliar o conhecimento e as práticas cotidianas em saúde bucal de gestantes/puérperas do
Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí/SP. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizada uma entrevista com um grupo de 184
gestantes/puérperas, do Hospital Universitário, em Jundiaí-SP, e os dados obtidos foram analisados na forma de frequência e percentagem. RESULTADOS: A
faixa etária das gestantes/puérperas variou de 15 até 42 anos, 98,9% das entrevistadas consideraram importante tratar dos dentes e no que diz respeito à
percepção da própria saúde bucal e 42,4% das gestantes consideravam sua saúde “boa”. Das entrevistadas, 41,3% relataram ter ido ao dentista durante a
presente gestação, sendo o principal motivo consulta de rotina. Foram feitas questões sobre cárie e presença de problemas bucais e, de acordo com os
resultados obtidos, 44,6% das gestantes relataram apresentar cárie, porém somente 41,8% afirmaram ter conhecimento sobre a transmissão da mesma. Ao
serem questionadas sobre os cuidados com a saúde bucal do recém-nascido, apenas 54,9% relataram ter conhecimento do assunto, apesar de
aproximadamente 90,2% das gestantes terem noção da necessidade de se cuidar dos dentes de leite com a mesma atenção que os dentes permanentes.
CONCLUSÃO: Após a análise dos dados obtidos foi possível constatar que existe a necessidade de implementação de ações práticas voltadas à atenção
primária também em odontologia, para que seja instituído um programa educativo de atendimento à gestante e para que ocorra a conscientização das mães
sobre a saúde bucal de seus filhos, desde bebês. Os resultados obtidos possibilitaram concluir, que apesar de haver reconhecimento do importante papel da
saúde bucal pelas gestantes/puérperas, a contribuição dos exames do período pré-natal para a saúde bucal das gestantes tem sido deficiente. Também ficou
evidente que, apesar das gestantes demonstrarem pouco conhecimento sobre saúde bucal, elas se mostraram bastante receptivas a informações sobre o
assunto, o que reafirma a relevância do papel do cirurgião-dentista na atenção à saúde da gestante, através da equipe pré-natal.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.
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PERCEPÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS SOBRE CRITÉRIOS DE GRAVIDADE EM CRIANÇAS COM DOENÇA RESPIRATÓRIA AGUDA NO SERVIÇO
EMERGENCIAL.
Francila F. Maziero, Diego Q. Antoniassi, Saulo Duarte Passos
Departamento de Pediatria, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as infecções respiratórias agudas (IRA), destacam-se no perfil de morbidade e mortalidade no nosso meio.
Dentre as causas responsáveis por essa situação destaca-se o acesso limitado a medicamentos e cuidados adequados, escolaridade materna reduzida, baixa
renda familiar, tabagismo passivo, falta de reconhecimento dos sinais clínicos por parte dos responsáveis e demora na busca de tratamento. Este trabalho
pretende, através de um questionário, analisar a percepção dos responsáveis perante os sinais e sintomas apresentados por crianças atendidas no serviço
emergencial do Hospital Universitário de Jundiaí. A presença de sinais de gravidade de IRA como taquipneia e esforço respiratório, são indicativos de
necessidade de atenção médica imediata e aparecem antes mesmo dos exames laboratoriais. Reconhecer estes sinais e sintomas é essencial pelos
responsáveis por crianças e também pela população em geral, para que busquem um adequado serviço de saúde, visando a diminuição do quadro de
morbidade e mortalidade das IRA.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.

PARASITOLOGIA, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE, POR MEIO DA ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DE
ESCOLA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
Graziela Tavares Miola, Alcione Vendramin Gatti
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
As infecções parasitárias constituem um dos principais problemas de saúde pública, apresentando-se de forma endêmica em diversas áreas, sendo as
crianças significativamente acometidas por estas doenças. Uma das possibilidades de preveni-las é por meio da educação em saúde, sendo este
comprovadamente um método efetivo para o combate das parasitoses. Entende-se por educação em saúde, quaisquer combinações de experiências de
aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias conducentes à saúde. Partindo destas premissas, foi realizado em uma escola municipal de
Jundiaí, pequena e localizada em uma área considerada rural no bairro Santa Gertrudes, durante o período de 2011-2012, um estudo fundamentado nos
princípios da prevenção, promoção e educação em saúde fazendo uso do ensino expositivo e atividades lúdicas como instrumentos. Os temas escabiose,
pediculose, oxiuríase, dengue, giardíase e toxocaríase foram abordados, utilizando método expositivo e lúdico analisados posteriormente em termos de
ganho de conhecimento. A exposição de temas teve grande amplitude de participação entre os estudantes e foi construído um material didático na forma de
.
um caderno de atividades, embasado em literatura científica, que aprimora a apostila utilizada nesta escola. Este caderno foi fornecido à professora da 5ª
Série, a fim de possibilitar a multiplicação deste saber aos estudantes de classes futuras.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.

AVALIAÇÃO NO NÍVEL DE INFORMAÇÃO SOBRE CÂNCER DE BOCA, HÁBITOS DE HIGIENE E CONDIÇÕES DA SAÚDE BUCAL ATRAVÉS DE
QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO EM PESSOAS QUE FREQUENTAM O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DA FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ.
Fernando Henrique de Carvalho Gouvêa, Clóvis Antonio Lopes Pinto
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
INTRODUÇÃO: O câncer bucal (CB) é o sexto tipo de câncer mais comum no mundo e o sétimo câncer mais comum na população brasileira, tornando-se
assim um problema de saúde pública. É uma doença crônica multifatorial, resultante da interação dos fatores etiológicos que afetam os processos de
controle da proliferação e crescimento celular. Os principais fatores etiológicos são fumo, álcool, radiação solar, dieta, microrganismos, próteses dentárias e
deficiência imunológica. Embora os carcinomas orais sejam passíveis de prevenção, eles não receberam atenção suficiente por parte da população geral,
nem dos profissionais de saúde, por isso, muitos casos são diagnosticados tardiamente. OBJETIVO: Fazer uma avaliação no nível de informação sobre o
câncer de boca, hábitos de higiene e condições da saúde bucal através de um questionário aplicado às pessoas que frequentam o Ambulatório de
Especialidades da Faculdade de Medicina de Jundiaí. MATERIAIS E MÉTODOS: O questionário foi aplicado em dois grupos de 100 pessoas cada. Um grupo
contava com pessoas com idade entre 20 e 50 anos e o outro com pessoas de 50 anos ou mais. Ao término do trabalho foi feito uma análise estatística dos
resultados. RESULTADOS: O grupo de 50 anos correspondeu a 101 (50,5%) pessoas entrevistadas e o grupo de 20 até 50 anos correspondia a 99 (49,5%).
Quanto ao sexo, 135 eram mulheres (67,5%), e 65 eram homens (32,5%). Dizem fumar 43 (21,5%) pessoas, e não fumam 157 (78,5%). Escovavam os dentes
197 (98,5%), sendo que 3 não escovam (1,5%). Vão ao dentista 118 (59%). Os participantes que sabem da existência da Campanha do câncer de boca são 99
(49,5%) pessoas, sendo que 12 sabem da existência do auto-exame (6%) contra 188 que não sabem (94%). Já realizaram o auto-exame 7 pessoas(3,5%), 193
não realizaram, sabem realizar o auto exame 7pessoas (3,5%), não sabe realizar o autoexame 193 (96,5%). DISCUSSÃO: Foi observado que a baixa
escolaridade está relacionada com a higiene bucal, e com a frequência ao dentista. Assim, pode-se associar a escolaridade com auto-avaliação da saúde
bucal. Quanto aos quesitos “saber do auto-exame” e da “existência da campanha”, o sexo feminino se mostrou predominante. A prevalência de pessoas que
conheciam esta campanha foi baixa (49,5%), comprovando que ela não está dentro do que seria o ideal. Assim concluímos que a campanha do Ca de boca
não está atualmente colaborando de forma efetiva no auxílio de obtenção de diagnóstico precoce do CB e de lesões potencialmente malignas, através da
educação da população sobre a saúde bucal e do esclarecimento da população sobre a importância do auto-exame, já que grande parte da população não
sabe da campanha e sequer da existência do auto-exame.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.
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TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL: CONHECIMENTO DOS MÉDICOS PEDIATRAS, NEONATOLOGISTAS E RESIDENTES EM PEDIATRIA DO
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-SÃO PAULO.
Ana Carolina Moreno de Campos, Edmir Américo Lourenço
Departamento de Cirurgia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
INTRODUÇÃO: A deficiência auditiva acarreta graves consequências para o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Além de problemas
emocionais, psicológicos e sociais, afeta também seus familiares. Por esta razão, a identificação precoce de alterações auditivas é fundamental. OBJETIVO:
avaliar e quantificar o conhecimento de neonatologistas, pediatras e médicos residentes em Pediatria, sobre fatores de risco, detecção, diagnóstico e
encaminhamento dos pacientes acometidos por deficiência auditiva neonatal, com vistas à prevenção de danos adicionais à saúde futura do recém-nascido,
no município de Jundiaí, estado de São Paulo. MÉTODOS: Foi realizado um estudo transversal analítico com 47 médicos pediatras, neonatologistas e
residentes em pediatria, por meio da aplicação de um questionário com 16 perguntas em formato de múltipla escolha. RESULTADOS: A maioria (55,3%) dos
participantes deste estudo foi representada por médicos pediatras. Predominaram os participantes que atuam em ambos, tanto em hospital privado quanto
em público. Grande parte dos entrevistados (83%) relatou ter obtido informações a respeito de deficiência auditiva ou surdez em seus cursos médicos.
Porém, em sua maioria, declararam não ter conhecimento sobre técnicas de avaliação auditiva de seleção dos suspeitos e não souberam classificar os
diferentes graus e tipos de perda auditiva. A respeito das crianças de alto risco, a maioria dos entrevistados (72,3%) respondeu realizar a avaliação auditiva nos
primeiros seis meses de vida, sendo confirmado o conhecimento da maioria (68,1%) sobre as técnicas para avaliar a audição da criança. Todos os médicos
desse estudo concordaram que nos primeiros seis meses de vida já é possível avaliar a audição de uma criança. Em relação à verificação rotineira da audição
dos recém-nascidos, houve um equilíbrio entre as respostas. A maioria dos médicos avaliados em nosso trabalho (72,3%) relatou encaminhar a criança
quando detecta uma suspeita durante sua avaliação e que isso pode ocorrer nos primeiros seis meses de vida da criança. Quanto à possibilidade de
adaptação de um aparelho auditivo, os entrevistados julgam que pode ser realizada antes do primeiro ano de vida. Os médicos analisados no presente estudo
tiveram respostas diferentes em relação à idade em que a criança pode receber a reabilitação auditiva, predominando o final do primeiro ano e o segundo de
vida. CONCLUSÃO: a maioria dos entrevistados detém conhecimentos sobre fatores de risco para a detecção neonatal da deficiência auditiva, bem como se
são realizados procedimentos e a maioria conhece técnicas de avaliação da audição em neonatos de alto risco. A grande maioria dos entrevistados
reconhece a importância do diagnóstico da deficiência auditiva e a necessidade de efetuar seu encaminhamento dos casos suspeitos. Todos os entrevistados
acreditam que é dever do médico se preocupar com a comunicação da criança.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO CÂNCER DE ENDOMÉTRIO EM JUNDIAÍ - SÃO PAULO NO ANO DE 2006.
Luciana Vergara Ferraz de Souza, João Bosco Ramos Borges
Departamento de Tocoginecologia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
O câncer de endométrio é considerado a sexta neoplasia maligna mais frequente da mulher, com aproximadamente 150 mil novos casos por ano no mundo.
Estudos mostram que mais de 40% dos casos são atribuídos ao excesso de peso, predominando na pós-menopausa e idade de 50 a 60 anos. A principal
sintomatologia o sangramento uterino anormal e os fatores de risco associados incluem hiperestimulação endometrial pela exposição crônica aos altos
níveis circulantes de estrógenos sem oposição de efeitos antiproliferativos da progesterona, obesidade, dieta hiperlipídica, sedentarismo, nuliparidade,
ciclos menstruais irregulares, menarca precoce, menopausa tardia, diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. Em contrapartida, possíveis fatores
protetores o tabagismo e o uso prolongado de anticoncepcionais orais que contenham progesterona. O diagnóstico deve ser precoce, associado ao
estadiamento e determinação de fatores prognósticos para então se estabelecer a melhor conduta terapêutica, como histerectomia, quimioterapia,
hormonioterapia e radioterapia. Dessa maneira, resolveu-se fazer este estudo buscando determinar, através da análise retrospectiva de prontuários do
Serviço Municipal de Oncologia de Jundiaí, preenchidos durante todo o ano de 2006, a prevalência do câncer de endométrio nesse município e os fatores a
ele associados.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO CÂNCER DE MAMA EM JUNDIAÍ - SÃO PAULO NO ANO DE 2006.
Rhayssa Bertholdo Marraccini, João Bosco Ramos Borges
Departamento de Tocoginecologia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente de neoplasia maligna e o mais comum no sexo feminino (22% dos casos novos a cada ano), sendo
estimado, pelo Instituto Nacional de Câncer do Brasil (INCA), 52680 novos casos em 2012. Inúmeros fatores podem ser listados como protetores ou
predisponentes para a doença, sendo que neste estudo, buscamos a presença de alguns deles, como idade, peso, estatura, Índice de Massa Corpórea,
comorbidades, além do estadiamento clínico, classificação TNM, estadiamento patológico, estadio, grau do tumor, receptor de estrógeno/progesterona,
pesquisa de cERbB2, se houve tratamento cirúrgico, radioterapia, quimioterapia, diagnóstico patológico, tamanho do tumor. Assim, apresentamos nossos
resultados e discutimos os achados com o já apontado pela literatura.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.
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PREVALÊNCIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DO PARECHOVÍRUS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER.
Dayane Peverari Cabrini, Saulo Passos Duarte
Departamento de Pediatria, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
INTRODUÇÃO: Os Parechovírus pertencem à familía Picornaviridae, que inclui outros vírus patogênicos, como o vírus da doença da febre aftosa (FMDV), o
vírus da hepatite A, o enterovírus e o rinovírus.Os parechovírus humano (HPeVs) foram anteriormente classificados como enterovírus echo22 e echo23. Hoje
sabe-se que há 16 tipos e pouco se sabe da análise genética e suas manifestações clínicas. Pela literatura, os HPeV são transmitidos pela via oral-fecal,
provocando leves sintomas respiratórios e gastrointestinais, embora condições tais como bronquiolite e infecções neonatais também terem sido relatadas.
Pesquisa retrospectiva não contém dados que relatem a prevalência e as manifestações clínicas desse novo vírus em pacientes pediátricos oncológicos,
sendo de grande importância termos informações sobre o mecanismo de ação do patógeno nesses pacientes. OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho foi o de
observar a prevalência e as manifestações clínicas do Parechovírus em crianças e em adolescentes com câncer. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizados os
mesmos materiais e métodos do Projeto sobre “Infecções respiratórias agudas virais em crianças e adolescentes com câncer: prevalência, características
clínicas e biomoleculares.”, utilizando as mesmas amostras do aspirado da secreção da nasofaringe dos pacientes que frequentam o GRENDACC e o HUJ. A
coleta contou com a participação de 74 amostras, em que os pacientes tinham idades entre zero e 18 anos. Para análise da coleta, foi utilizado Kit de Real Time
PCR, que segunda a literatura, mostrou ser o melhor método para análise molecular do patógeno. RESULTADOS: Infelizmente, não foi possível obter
resultados numéricos referente à prevalência de infecções causadas pelo HPeV nos pacientes pediátricos oncológicos que frequentam o Grendacc e o HU,
devido a problemas de importação do Kit. Entretanto, a pesquisa realizou a coleta de 74 amostras de aspirado da secreção da nasofaringe dos pacientes
pediátricos oncológicos que frequentam o GRENDACC e o HUJ, onde foram feitos protocolos com dados importantes para a pesquisa de cada paciente
oncológico, como sexo, idade, procedência, dados sobre IVAS. DISCUSSÃO: Da literatura, percebemos que o contágio do Parechovírus (HPeVs) é amplo,
com transmição via oral-fecal. A literatura refere que o número de subtipos do vírus aumentou, tendo-se identificação de 16 sorotipos de HPeVs. Entretando,
não foi encontrado nenhum trabalho que correlacionasse a infecção do HPeV com pacientes oncológicos. Assim não foi possível verificar quais são as
manifestações e prevalência desse vírus nestas crianças, o que justifica a importância deste trabalho.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.

AVALIAÇÃO DO PERFIL METABÓLICO DE RATOS WISTAR SUBMETIDOS A DIFERENTES DIETAS HIPERLIPIDÊMICAS.
Murilo Molina Ferreira, Fábio Vicentim Portes de Almeida, Ana Elisa Bertoldi, Renata Alves Nogueira, Roberto Póvola Segura, Heryck José Stella, Mércia
Breda Stella, Sônia Valéria Pinheiro Malheiros
Departamento de Biologia e Fisiologia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
Nos dias atuais, cada vez mais a má alimentação tem se tornado um problema de saúde pública, principalmente quando se diz respeito às dietas
hiperlipídicas, que se correlacionam com doenças como a obesidade mórbida, doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras, com consequente
diminuição da qualidade de vida das pessoas acometidas por esses males. Em vista disso, é interessante pesquisar quais são as principais alterações
metabólicas que acontecem diante desse quadro. Este trabalho teve como objetivos avaliar a influência de dietas hiperlipídicas no metabolismo de
carboidratos e lipídios. Utilizou-se ratos da raça Wistar, tratados por 42 dias, com cinco diferentes dietas hiperlipídicas que diferenciavam-se entre si pelo tipo
de matéria prima utilizada (purificada, semi-purificada e integral) e monitorou-se os seguintes parâmetros: peso dos animais, consumo de água e ração, HDL
colesterol, colesterol total, triglicerídeos(TG) e glicose séricos, comparando-os aos mesmos parâmetros dos respectivos grupos controle (animais que
receberam dieta normolipídica). Os principais resultados obtidos mostraram que em todos os grupos houve acréscimo no peso dos animais. Mostraram
também que os teores de colesterol e glicose, pouco se alteram, com diferenças sem significância, e, os que se alteram, são dentro de um grupo, e não
diferindo entre os grupos. Já os resultados de TG, foram os que mais se apresentaram alterados, principalmente em dois dos cinco protocolos de número 3,
no qual a dieta usada é purificada 60% com ácidos graxos de soja, e no protocolo 5, que usa a dieta integral 45%, o que já era de se esperar, uma vez que a dieta
com ácidos graxos de soja diminui níveis séricos de TG. E a dieta integral pode promover diminuição de absorção de carboidratos, auxiliar na redução da
glicemia, e ainda promover diminuição da absorção de TG no intestino delgado.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ROTATIVIDADE DOS MÉDICOS GENERALISTAS: PERSPECTIVAS DE ALUNOS INGRESSANTES E EGRESSOS DO
CURSO DE MEDICINA.
Alessandra Presotti Correia, Maria Cristina Traldi
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
Objetivos: Comparar as perspectivas de alunos ingressantes e egressos do curso de medicina de uma instituição privada com relação ao funcionamento do
Programa de Saúde da Família (PSF) e os motivos que levam à alta rotatividade dos médicos, traçar o perfil dos alunos e estudar qual a relação entre o ensino
da disciplina de APS e o interesse pela atuação na atenção básica. Métodos: Foram respondidos 107 questionários por alunos egressos e ingressantes do
curso de medicina e os dados obtidos foram submetidos á análise estatística. Resultados: A maioria dos alunos são solteiros (98,1%), sem filhos (97,2%) e
procedentes do estado de São Paulo (84,1%), possuem mais que 25 anos, renda familiar média mensal maior que oito mil reais (68,3%), relatando que o
conteúdo de APS foi bem abordado. Existem associações significativas, como por exemplo pertencer ao sexto ano e ponto de vista sobre o funcionamento do
PSF no Brasil (p=0,001); criticar o funcionamento do PSF em decorrência da falta de apoio governamental (p=0,037); afirmar que a população não entende a
proposta do PSF (p=0,002); relatar que o médico de família é desvalorizado (p=0,001) e referir salário inadequado do médico de família (p=0,000). Para
explicar a rotatividade no PSF foram apontadas remuneração inadequada (17,8%) e a falta de interesse do médico (13,1 %). Para os alunos egressos, a falta de
interesse pessoal como explicação para a rotatividade dos médicos no PSF mostrou-se significativa (p=0,035). Como motivos de insatisfação do médico de
família, foram apontadas a remuneração inadequada (34,6%) e a falta de materiais e equipamentos (13,1%). Para os alunos dos ingressantes houve
correlação significativa (p=0,021) entre a falta de suporte de materiais e equipamentos e o principal motivo de insatisfação do médico no PSF. Conclusão: Os
estágios em Saúde Coletiva são importantes na formação de opinião dos alunos. Não houve correlação significativa entre remuneração e motivos para a
rotatividade dos médicos, nem entre nível de aprendizado em APS e o fato de trabalhar em um PSF.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.
Perspectivas Médicas, 23(1): 42-50, jan./jun. 2012

49
RESUMOS DE TRABALHOS PIBIC/CNPQ/FMJ/FAPESP 2011 - 2012
RESUMOS

AUTOMEDICAÇÃO EM ESTUDANTES DA FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ.
Veronica Ozaki Gushiken, José Fernando Amaral Meletti
Departamento de Cirurgia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
A automedicação é a administração de medicamentos sem orientação qualificada ou prescrição médica, com a intenção de tratar doenças ou aliviar
sintomas. Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, a automedicação pode ser definida como “a prática dos indivíduos em tratar seus próprios
sintomas e males menores com medicamentos aprovados e disponíveis sem a prescrição médica e que são seguros e efetivos quando usados segundo as
instruções”. A automedicação está diretamente relacionada à redução da demanda pela busca do serviço de saúde, muitas vezes excessiva. Desse modo, a
OMS recomenda que os medicamentos para a prática da automedicação responsável, sejam acompanhados por uma informação adequada ao consumidor.
No Brasil, a automedicação não é conhecida com acurácia, há apenas levantamentos limitados e parciais. A Pesquisa por Amostragem Domiciliar de 1998 do
IBGE oferece alguns elementos de informação. Entre as pessoas que procuraram atendimento de saúde, cerca de 14% adquiriram medicamentos sem
receita médica, percentual que parece muito subestimado, talvez em função da pesquisa não ter sido desenvolvida com a finalidade de avaliar a
automedicação. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a prática e os principais motivos da automedicação entre os alunos do Curso de Graduação
Médica da Faculdade de Medicina de Jundiaí por meio de um estudo transversal, quantitativo e descritivo dos acadêmicos do curso de medicina da
Instituição Faculdade de Medicina de Jundiaí. Os resultados encontrados foram de 261 (94,9%) estudantes entrevistados, que fizeram uso de medicamento
sem prescrição médica. Desses estudantes, as principais causas da automedicação foram: gripe/resfriado, 212 estudantes; cefaléia, 198 estudantes; dores
musculares, 154 estudantes; dor de garganta, 154 estudantes. Os principais medicamentos usados para os sintomas apresentados anteriormente foram:
analgésicos (252 estudantes), anti-inflamatórios não esteroides (240 estudantes) e antitérmico (166 estudantes). Não se pode condenar o ato de se
automedicar, porque seria socioeconomicamente inviável o atendimento por um médico para a solução de todos os sintomas da população. Assim, é
necessário que a sociedade se adapte, a população receba mais informação científica sobre o uso de medicamentos de venda livre, sem estímulo ao
consumo excessivo, ao mesmo tempo que seja incentivada a procura do profissional médico, relevando a importância que uma consulta médica pode trazer
em relação à automedicação.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.

AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA DOS MÉTODOS DE AFERIÇÃO DE TEMPERATURA NA CRIANÇA COM CÂNCER.
Mágna R. Teixeira, Saulo Duarte Passos
Departamento de Pediatria, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
A temperatura corporal é um fator importante na avaliação do estado de saúde do ser humano. A sua aferição cabe à enfermagem na maioria das vezes. Este
estudo teve por objetivo avaliar a acurácia dos métodos de aferição da temperatura na criança portadora de câncer de zero a 19 anos, através de análise
comparativa das aferições realizadas. Foi realizado um estudo prospectivo, observacional, periódico, primário, a partir de amostras de aferições de
temperatura em menores de dezenove anos em pacientes portadores de câncer atendidos na Instituição Grendacc. Foram coletadas as temperaturas nos
seguintes sítios: temporal, oral e axilar, totalizando 92 aferições. Os dados apontam que em média a temperatura das crianças com câncer é menor que os das
crianças normais, com significância estatística na diferença das temperaturas.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.

AVALIAÇÃO MORFOQUANTITATIVA DOS COMPONENTES FIBROELÁSTICOS DA AORTA TORÁCICA DE RATOS SUBMETIDOS AO TABAGISMO PASSIVO E
CRÔNICO.
Paula Sanches dos Santos Azevedo Genovez, Cesar Alexandre Fabrega Carvalho
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
RESUMO
A exposição crônica à fumaça do cigarro influencia negativamente os diversos sistemas orgânicos, bem como a saúde vascular, levando-os a prejuízos
morfofuncionais. Com o reconhecido potencial nocivo ao organismo presente nas substâncias oriundas do cigarro, espera-se que indivíduos expostos
passivamente à fumaça que sai da ponta acesa do cigarro, sofram as consequências tanto quanto o fumante ativo. Assim, o objetivo do presente trabalho foi
avaliar as possíveis alterações dos componentes fibrilares da aorta torácica de ratos frente ao tabagismo passivo e crônico. Ratos machos foram divididos nos
grupos, controle (GC, n=10) e tabagista (GT, n=10). Os animais do GT foram expostos, diariamente e por um período de 30 semanas, à fumaça de 3 cigarros
(alto teor). Os animais do GC foram manipulados nas mesmas condições experimentais do GT, sem exposição à fumaça do cigarro. Findo o período
experimental, os animais de ambos os grupos (GC, GT) foram sacrificados com overdose de anestésico. As aortas torácicas foram dissecadas e submetidas a
procedimentos histológicos rotineiros, corados com HE, Picrossirius e Verhoeff, analisados e digitalizados em microscópio sob luz normal e polarizada. Para a
determinação da área relativa das densidades (Vv/μm²) das fibras colágenas e elásticas foi utilizado um sistema teste contendo 100 pontos. Diferenças
significativas entre os grupos (P<0,01) foram notadas, a saber: nos diâmetros, externos (GT=1889,12μm±165,54 / GC=1523,68μm192, 58) e internos
(GT=1588,83μm±356,21 / GC=1372,58μm±197,67); as densidades de fibras elásticas (GT=0,26%±0,26 / GC=0,34%±0,77) e de fibras colágenas totais
(GT=0,20%±0,28 / GC=0,27%0,19), correspondendo ao colágeno I (GT=0,14%±0,35 / GC=0,16%±0,16) e colágeno III (GT=0,06%±0,10 / GC=0,11%±0,12)
na túnica média vascular. Na túnica adventícia observou-se diminuição significativa (P<0,01) da densidade do colágeno total (GT=0,34%±0,37 /
GC=0,48%±0,88), correspondendo, principalmente, à perda de colágeno do tipo I (GT=0,24%±0,33 / GC=0,40%±0,78), porém não houve alteração
(p>0,05) em relação à sua espessura (GT=0,33μm±0,04/GC=0,38μm±0,08). Os resultados permitem inferir os seguintes significados morfofuncionais: 1) A
diminuição da capacidade elástica da túnica média; 2) A perda da resistência total da parede do vaso em consequência da diminuição da densidade de
colágeno I na túnica adventícia; 3) Contribuição de tais alterações estruturais no aumento do diâmetro do vaso.
Apoio: NAPED/FMJ, CNPq.
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