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A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) e a Escola Superior de Educação 

Física de Jundiaí (ESEFJ) contribuem para formação de profissionais da área da 

Saúde, na região de Jundiaí-SP, há mais de 40 anos. Em agosto deste ano, de forma 

inédita, as duas Instituições compartilharam a produção de conhecimento dos 

respectivos Programas de Iniciação Científica no Fórum PIBIC (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) “Prof. Dr. Fernando A. M. Claret 

Alcadipani”. De fato, estamos em comemoração pelo aumento das nossas cotas de 

Bolsas de Pesquisa do PIBIC pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), pelo sucesso do PIBIC Júnior da FMJ com alunos do Colégio 

Degraus de Jundiaí, entre outras conquistas de ambas as Instituições de Ensino 

Superior, que são autarquias municipais. Acreditamos que esta parceria Institucional 

foi um fator importante para a obtenção desses resultados e além disso acreditamos ter 

contribuído para destacar Jundiaí no cenário educacional nacional. Lembramos que o 

PIBIC é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e 

iniciação à pesquisa de estudantes de graduação, visando: a) contribuir para a 

formação de recursos humanos para a pesquisa; b) contribuir para a formação 

científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional; c) 

contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação. 

Nesse sentido, é com muita satisfação que apresentamos os projetos de Iniciação 

Científica dos bolsistas da FMJ, ESEFJ e Colégio Degraus. Por fim, a qualidade dos 

resumos dessa publicação, fruto da dedicação, seriedade e compromisso dos bolsistas 

e orientadores representa a síntese do esforço das pessoas envolvidas nos Programas 

de Iniciação Científica da FMJ e ESEFJ. 

Prof. Dr. Marcelo Conte - Coordenador Institucional de Pesquisa - ESEFJ. 
Prof. Dr. Eduardo José Caldeira  - Coordenador do PIBIC da FMJ.

Coeditor

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

Richard W. Light -
Basic and Clin. Respirat. Research, Vanderbilt University, Nashville, EUA.

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

O presente trabalho teve como principal objetivo 
apresentar a importância do psicólogo na assistência 
e intervenção com as crianças e seus familiares na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como a 
importância do psicólogo dentro do Hospital, que 
atua de forma humanizada e verdadeira, com intuito 
de acolher o paciente e seus familiares para a 
amenização do sofrimento. Foram realizadas 
intervenções lúdicas com as crianças e atendimentos 
aos acompanhantes, havendo também observações 
do envolvimento das crianças com seus pais ou 
acompanhantes. Este trabalho destaca a importância 
da família junto à criança internada, para o alívio da 
dor, da angústia, do medo, e da insegurança. O nome 

UTI amedronta os pais, surgindo sentimento de 
impotência, culpa, stress, ansiedade e temor na 
criança e nos pais, que correlaciona UTI e morte, 
gerando um desequilíbrio emocional no contexto 
familiar. A psicologia Hospitalar visa à abrangência 
dos aspectos psíquicos e psicossociais do ser 
humano, tornando o relacionamento profissional, 
paciente e ambiente, humanizados. Dessa forma, a 
atuação do psicólogo no hospital visa o apoio, a 
atenção, a compreensão, a escuta ativa, o 
fortalecimento dos familiares e principalmente da 
criança hospitalizada, o acolhimento, o brincar, o 
esclarecimento sobre a doença, tratando assim todos 
os aspectos físicos e emocionais. 

ABSTRACT

This study aimed to present the importance of a 
psychologist to support and intervention with 
children and their families in the Intensive Care Unit 
(ICU), as well as the importance of the psychologist 
within the Hospital which acts in a humane and true, 
in order to accommodate the patients and their 
families for the alleviation of suffering. Playful 
interventions were conducted with children and 
caregivers to care, and there are observations on the 
involvement of children with their parents or 
caregivers. Interventions need a look as a whole, 
sickness, fear, emotions and all the feelings that 
involve the child and his family, performing 
interventions focused on physic pain and mental 
from patients and their families. This work 
highlights the importance of family with the 
hospitalized child, for the relief of pain, anguish, 
fear, and insecurity. The name ICU frightens parents, 
arising feeling of helplessness, guilt, stress, anxiety 
and fear in children and parents, which correlates 
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Assistência psicológica aos pacientes e seus familiares 
internados na Unidade de Terapia Intensiva. 

Psychological assistance to patients and their families 
admitted in Intensive Care Unit. 

Palavras-chave: assistência à saúde, unidades de terapia intensiva, ludoterapia. 
Keywords: delivery of health care, intensive care units, play therapy. 
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ICU with death, creating an emotional imbalance in 
the family context. Psychology Hospital aims to 
reach the psychological and psychosocial aspects of 
being human, making the professional relationship, 
patient and environment, humanized. Thus, the 
psychologist at the hospital aims to support, 
attention, comprehension, active listening, 
strengthening the family and especially the 
hospitalized child, the reception, the play, the insight 
into the disease, thus treating all physical and 
emotional aspects. 

INTRODUÇÃO

O brincar no Hospital é extremamente importante 
para a criança, tornando-se um instrumento 
preventivo, diagnóstico, prognóstico e terapêutico 
na situação de doença crônica, acidentes, morte ou 
por outros motivos, a partir do brinquedo e tomando 
consciência do seu estado. A criança terminal pode 
e laborar  e  ass imi lar  o  que  exper imenta , 
internalizando e amadurecendo o processo de luto. 

Portanto, deve-se buscar no brincar e nas 
atividades em geral, alicerçar o fortalecimento de 
autoestima e autoconceito, com o objetivo da criança 
tomar consciência de si, de sua existência, de sua 
doença e iminência de morte, estruturando o ego, e 

1assim, entendendo seus sentidos e sentimentos . Os 
pais ou acompanhantes de crianças hospitalizadas 
apresentam-se na maioria das vezes, com sentimento 
de solidão, medo, ansiedade, e caso a doença se 
agrave, esses sentimentos são potencializados. A 
presença dos pais durante o período de internação da 
criança na UTI é importante, pois ambos sentem-se 
seguros e gratificados, amenizando assim, o estresse 

2-4
emocional da criança e da família . A assistência 
psicológica no ambiente hospitalar busca o alívio 
emocional do paciente e de sua família, procurando 
investigar a vivência do doente, intervindo através 
de uma relação envolvente, empática e flexível, 
realizando um atendimento com foco na dor psíquica 
e na dor física, enfim, buscando compreender o 
momento tão difícil para o enfermo e seus familiares. 

Portanto, o ouvir e o observar com atenção às 
falas do paciente, e até mesmo o silêncio, é 
fundamental para acolher de forma humanizada e 

1precisa . O foco da Psicologia Hospitalar é realmente 
a visão diferenciada em torno do adoecimento. Os 
aspectos psicológicos que acompanham o paciente 
não estão livres, e sim presentes nas pessoas 
internadas, nas famílias e nas pessoas da equipe 
multidisciplinar, pois o trabalho da psicologia 

hospitalar é definido, por intervir na dor do paciente, 
na angústia da família, na angústia disfarçada pela 
equipe, e também na angústia negada dos médicos. A 
doença orgânica faz um elo com o campo da 
psicossomática, onde a mente influencia sobre o 
corpo, resultando assim nas emoções, conflitos, 

5estresse e doenças crônicas . 

A História da Psicologia Hospitalar

6
Segundo Almeida  a reforma da Psicologia 

Hospitalar iniciou-se em 1818, em Massachussets, 
no Hospital McLean, e ali formou-se a primeira 
equipe multiprofissional que abrangeria o 
profissional "Psicólogo". Em meados de 1904, no 
Hospital McLean, foi fundado o laboratório de 
Psicologia, onde foram realizadas e desenvolvidas 
pesquisas que abriram o caminho para a Psicologia 
Hospitalar. Na década de 50, Matilde Neder, deu 
início à psicologia hospitalar no Brasil, na clínica 
Ortopédica e Traumatológica da Universidade de 
São Paulo (USP), acompanhando psicologicamente 
esses pacientes para a cirurgia de coluna, como 
também para a recuperação pós-cirúrgica. A partir da 
psicologia hospitalar, o psicólogo atua frente ao 
maior medo do ser humano, que é a morte. A palavra 
cura o sofrimento emocional, espiritual e a dor física, 
por isso, o contexto hospitalar exige que os 
profissionais da saúde possam aprender a obter uma 
escuta ativa da angústia, do sofrimento, da 

1,7ansiedade, do medo e da dor . 
Em 1974, Bellkiss Wilma Romano Lamosa, 

considerada uma das pioneiras nesse assunto, foi 
convidada para implantação do Serviço de 
Psicologia do Instituto do Coração do Hospital das 
Clínicas da USP. Ao assumir o cargo, Bellkiss 
realizou atividades junto ao hospital, atendendo 
assim à população com problemas cardíacos e 

8
psíquicos . A psicologia da saúde tem como principal 
objetivo compreender como os fatores biológicos, 
comportamentais e sociais influenciam na doença do 
paciente internado. A atuação do psicólogo no 
contexto hospitalar visa à compreensão dos aspectos 
psíquicos e psicossociais do ser humano, tornando 
uma relação profissional-paciente e ambiente 

9
humanizados . A psicologia hospitalar abrange a área 
do entendimento e dos aspectos psicológicos em 
torno do adoecimento. 

A psicologia hospitalar não trata somente das 
doenças psíquicas ou "psicossomáticas", pois no 
ambiente hospitalar todos os aspectos psicológicos 
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de toda e qualquer doença são tratados, por isso o 
foco da psicologia hospitalar é o contexto 

5
psicológico em torno do adoecimento . 

Atuação do Psicólogo na UTI Pediátrica

A psicologia hospitalar tem como objetivo 
específico a minimização do sofrimento provocado 
pela hospitalização, pois a atuação do psicólogo no 
contexto hospitalar é diferente do enfoque 
terapêutico habitual. O psicólogo hospitalar atua nos 
focos principais do paciente e da sua doença, no fato 
que eventualmente tenha desencadeado a 
hospitalização e principalmente nas sequelas 

1emocionais devido à hospitalização . A integração da 
equipe multidisciplinar na UTI é fundamental para a 
compreensão do que ocorre com a criança, a 
comunicação torna-se um dos principais fatores no 
ambiente hospitalar, sendo fundamental que a equipe 
esteja atenta no desenvolvimento da criança, 
estimulando os conteúdos sadios como o falar, o 
movimentar-se no leito, ter brinquedos por perto, 
realizando o toque de forma afetuosa e um olhar 

9carinhoso . 
5De acordo com Simonetti  a UTI é um local onde 

são internados os pacientes em estado grave e que 
necessitam de cuidados especiais, assistidos 24 
horas do dia. É um ambiente que exige ações 
precisas, urgentes e eficientes, pois, é o limite entre a 
vida e a morte. Na UTI é tudo muito intenso como: o 
tratamento, os riscos de infecções, as emoções, o 
t r ab a l h o  d o s  p r o f i s s i o n a i s ,  o s  c u s t o s  e 
principalmente a esperança. 

A conversa que o psicólogo proporciona ao 
paciente no hospital não é uma conversa qualquer, 
pois, no hospital há muita gente querendo dizer o que 
o paciente tem que fazer, dando conselhos, 
estimulando, mas somente o psicólogo quer escutar 
o que esse paciente tem a dizer, os pacientes 
verbalizam seus temores, dores, revoltas e 
devaneios, gerando muitas expectativas e emoções 
no ouvinte. As angústias apresentadas pelo paciente 
não se resolvem, elas se dissolvem, em palavras, no 
desabafar e no falar dessas angústias, simbolizá-la e 
dissolvê-la. Nenhum outro profissional estudou e foi 
treinado para escutar como o psicólogo5. De acordo 
com Simonetti5 os pacientes internados na UTI 
sofrem pela falta de movimentos e sons, pela rotina, 
o acordar e dormir, a ausência de contato com o 
mundo externo, falta de conversar com as pessoas, 
fazendo com que haja perda da noção de tempo e de 
espaço físico, ocorrendo comportamentos estranhos, 

como frases desarticuladas, fuga de pensamentos, 
entre outros. 

O psicólogo na UTI proporciona ao paciente um 
atendimento através de estimulação psíquica, visual, 
orientação temporal, reforçando suas atividades 
diárias, orientando as visitas de familiares e 
informando-o sobre o mundo externo.  O 
atendimento psicológico na UTI exige um desafio, 
pois a maioria dos pacientes internados apresenta 
dificuldade para se comunicar verbalmente, ou por 
estar em estado inconsciente, sob sedação, confuso 
ou até mesmo deprimido, mediante essas situações o 
psicólogo cria e elabora novas formas de 

5,6linguagem . No caso de paciente consciente, a 
linguagem não verbal deve ser esmiuçada, por isso, 
escrever bilhetes, comunicação gestual e pequenos 
toques são bastante eficazes. Com pacientes 
inconscientes, a fala será alimentada de forma 
privilegiada de comunicação, havendo relatos de 
pacientes em coma que não são capazes de se 
comunicar, porém registraram o que ouviram no 
período de coma. Nesses casos, o psicólogo fala 
baixinho ao pé do ouvido, como está sendo assistido 
e cuidado por toda a equipe, o quanto a família 
almeja a sua recuperação e coisas positivas e 
esperançosas. Com o princípio técnico da 
psicologia, isso ajuda bastante, e diante do silêncio 
do coma não pode hesitar, mas sim trabalhar a 

5
subjetividade com o paciente . O psicólogo no 
hospital atua conforme o contexto apresentado, 
muitas vezes é interrompido pela equipe de 
enfermagem, para uma aplicação ou procedimento 
médico, para a limpeza ou assepsia hospitalar, dessa 
forma é preciso trabalhar com essas eventuais 
variáveis, o psicólogo procede com os limites de sua 
atuação, evitando ser abusivo ou agressivo no 
processo de hospitalização. Mesmo apresentando 
todas as tecnologias e avanços da medicina, o 
ps icó logo  é  essenc ia l  para  a  escuta  das 

10
manifestações “da alma humana” . 

A assistência psicológica deve ser cumprida a 
todos, paciente, familiares e membros da equipe de 
saúde, auxiliando com o apoio interventivo, na 
compreensão da hospitalização, da doença, do 
adoecimento, da morte e da elaboração da perda. Um 
dos desafios do psicólogo hospitalar é associar o 
objetivo ao subjetivo, integrar o geral e o particular, a 
fim de reduzir as sequelas emocionais causadas pelo 

9adoecimento e pela hospitalização . 
Quando a criança passa por um processo de 

hospitalização, ocorre também a despersonalização, 
onde passa a ser um número de leito, ou um 
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indivíduo portador de alguma doença grave, uma 
síndrome, enfim, passa a ser definida pela doença de 
que é portador. As crianças passam a seguir regras, 
rotinas de alimentação, vestimenta e horários para 
banho. Os limites e as exigências impostas pelo 
hospital e principalmente pela rotina da UTI podem 
ser vistos como algo abusivo pelo paciente e pelos 
seus familiares, diante da necessidade de aceitação 
desse processo de hospitalização. Esse processo é 
uma ruína com relação à dignidade do paciente, por 
isso, o psicólogo trabalha no sentido de cessar os 
processos de despersonalização, contribuindo na 
humanização do hospital, envolvendo toda a equipe 

1,9de saúde . 
Assim, o objetivo geral deste trabalho foi 

promover intervenção psicológica por meio de 
brincadeira lúdica com o paciente infantil internado 
na clínica de Unidade de Terapia Intensiva e orientar 
seus familiares, viabilizada por meio da descrição 
das queixas e intervenções realizadas, promoção do 
alívio do sofrimento dos pacientes e de seus 
familiares, desenvolvimento de atividades lúdicas 
compatíveis com as queixas apresentadas, e por fim 
fornecimento de informação e orientação a seus 
familiares.

MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo prospectivo de corte transversal, onde 
foram atendidos 19 pacientes, de ambos os gêneros, 
de recém-nascidos a 18 anos de idade, independente 
da queixa principal, mas que se encontravam 
internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
pediátrica do Hospital Universitário de Jundiaí, 
Estado de São Paulo, Brasil, no período de Março a 
Dezembro de 2012, que recebe pacientes de 28 dias 
de vida a 18 anos de idade. Todo este trabalho foi 
realizado dentro dos princípios éticos e legais. 

Os pacientes recém-nascidos não passaram por 
intervenções, sendo que os atendimentos foram 
voltados para acolhimento e alívio do sofrimento dos 

11pais por meio da técnica de associação livre . 
Já os pacientes entre 1 e 4 anos de idade 

receberam intervenções por meio de ludoterapia, de 
a c o r d o  c o m  a n a m n e s e  r e a l i z a d a  p e l a s 
pesquisadoras. Todo o material utilizado nas 
a t iv idades  lúdicas  eram provenientes  da 
brinquedoteca do próprio hospital, onde se dispunha 
de livros, lápis de cor, papel sulfite, jogos, dentre 
outros. Nesses casos, também foram atendidos os 
pais dos pacientes para um acolhimento e alívio de 

11sofrimento por meio da técnica de associação livre . 

Para os pacientes de 17 e 18 anos, foi realizado o 
acolhimento e alívio de sofrimento para as suas 
angústias e também realizada a técnica de associação 

11livre . 

RESULTADOS

Do total de pacientes atendidos, 10 eram do sexo 
feminino (52,63%) e 9 do sexo masculino (47,37%). 
Em relação à variável idade, dois pacientes eram 
recém-nascidos (10,53%), 7 (36,84) tinham idade 
entre 2 e 9 meses, e 10 (52,63%) apresentavam idade 
entre 2 e 17 anos. 

O paciente M.L.R, três anos de idade, foi 
internado na UTI pediátrica, após ter passado por 
uma cirurgia de alto-risco, onde teve o rompimento 
da parede estomacal/abdome distendido. Nos 
atendimentos realizados com a mãe do paciente, a 
mesma apresentava-se com estrutura básica regular e 
ansiedade elevada. Na intervenção realizada com o 
paciente, o mesmo interagiu através de estímulos, 
onde o piscar era sinal positivo, e com o polegar fez 
por várias vezes o sinal positivo. Quando foi 
perguntado se gostaria de escutar uma história 
através de um livro ilustrativo, o mesmo respondeu 
com sinal positivo, então foi contada a história de 
uma criança, mas relatando o que havia ocorrido com 
ele, foi verbalizado sobre a queda, o ficar doente, 
estar no hospital, a recuperação e a presença da 
família. Em uma das páginas havia a ilustração do 
pai brincando com o menino, e o paciente ficou 
observando a ilustração e sorrindo. Após a alta da 
UTI, esse paciente permaneceu em observação na 
pediatria Infantil. A outra intervenção e atividade 
lúdica foi realizada na brinquedoteca, onde foram 
contadas histórias novamente. O paciente estava 
com uma folha de desenho e alguns lápis coloridos 
para desenhar, mas devido aos efeitos colaterais, o 
paciente estava trêmulo e sonolento, não havendo 
controle nas mãos. A hipótese diagnóstica era 
Transtorno Pós-Traumático, pois apresentou alguns 
requisitos como sonhos aflitivos, irritabilidade, 
dificuldade em conciliar o sono e inquietação 
motora.  

A paciente A.M.A.S, com nove meses de vida, foi 
internada na UTI pediátrica devido à uma 
pneumonia e febre. Na intervenção realizada com 
sua mãe, esta apresentou choro, e sentiu-se culpada 
pela internação da filha. A culpa pode estar 
relacionada à busca de compreender ou justificar o 
estado da paciente. Observou-se a mãe da paciente 
angustiada, ansiosa e impotente devido à 
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hospitalização. Relatou que o nome UTI a assustava, 
porém percebeu que a filha estava recebendo a 
atenção necessária, relatou que sentia muito medo de 
perder a filha e temia a piora do quadro clínico. 
Quando a paciente recebeu alta da UTI e foi 
acomodada na pediatr ia  infant i l ,   a  mãe 
demonstrava-se satisfeita em virtude da evolução 
positiva. No último atendimento, a mãe externou 
vários sentimentos, relatou estar angustiada, pois 
temia a piora da filha. 

A paciente M.D.B.F, seis meses de idade, 
internou na UTI pediátrica com diagnóstico de 
Leucemia Mieloide Aguda, que é uma doença grave 
e rara. A intervenção foi realizada com a mãe que 
estava no quarto apresentando estado aflitivo e 
hostil. A mãe foi então encaminhada a uma sala 
reservada, onde recebeu orientação, acolhimento e o 
esclarecimento sobre suas dúvidas referentes à 
doença, o tratamento, a cura e todo o processo da 
quimioterapia.  Observou-se a afl ição e a 
desestruturação da mãe em função do diagnóstico. A 
paciente recebeu alta da UTI e foi para a pediatria 
infantil em quarto isolado. Diante do desânimo, 
medo, raiva, tristeza e mudança na dinâmica 
familiar, houve acolhimento e principalmente escuta 
ativa para todos os anseios e sentimentos que 
acompanharam a mãe no tratamento da paciente. O 
tratamento foi iniciado com a quimioterapia, um 
processo difícil e com vários efeitos colaterais e 
incertezas. 

O paciente I.J.C.S, sete meses de idade, ficou 
internado na UTI por 14 dias, devido a uma 
bronquiolite. Quando foi acomodado na pediatria 
infantil, no primeiro momento a mãe não estava 
junto ao filho, em outro momento foi realizada a 
intervenção com a avó da paciente e observou-se 
uma fala confiante devido à melhora do quadro 
clínico da criança. 

A paciente V.R.D.O, três anos de idade, foi 
internada apresentando febre alta e foram realizados 
vários exames sem nenhum diagnóstico fechado. A 
avó materna que acompanhava a internação da 
criança relatou que o médico acreditava que poderia 
ser algum problema no rim. Foi realizada 
intervenção lúdica com a paciente através da leitura 
de um livro e desenhos, a paciente pediu para que a 
estagiária desenhasse junto com ela e a mesma o fez, 
ao desenhar a paciente relatou que ela era muito 
inteligente. A paciente brincou com bichos de 
pelúcia (o leão e a girafa) e verbalizou que os bichos 
eram namorados; a intervenção foi interrompida, 
pois a equipe de enfermagem estava realizando a 

transferência da paciente da UTI para a Pediatria 
Infantil. 

O paciente C.H.B, oito meses de idade, foi 
internado na UTI com diagnóstico de pneumonia. A 
mãe do paciente apresentou-se agitada, angustiada e 
com medo de perder o filho. Observou-se a 
importância de dar continuidade ao atendimento, 
mas foi internado na UTI o paciente F.G.N, dois anos 
de idade, apresentando bronquiolite. O paciente é 
portador de Síndrome de Down, Síndrome de West e 
apresenta traços autistas, porém o autismo não foi 
diagnosticado. Bronquiolite é causada por uma 
infecção viral dos bronquíolos. Observou-se que em 
diversos momentos a mãe apresentou características 
de cansaço físico e mental devido à longa internação. 
A mãe do paciente relatou que há oito meses o 
mesmo não apresentava convulsões, sintomas da 
síndrome de West. Diante de um caso complexo, 
observou-se a importância de dar continuidade no 
atendimento psicológico. 

Paciente A.L.A, três anos de idade, com 
diagnóstico de parasitose intestinal, foi internado na 
UTI pediátrica. A intervenção foi realizada com a 
mãe, que relatou que sentiu-se impotente e com 
medo. Para o alívio do sofrimento da mãe foi 
utilizada a técnica de associação livre, onde pode-se 
observar suas angústias e seu medo.  P a c i e n t e 
V.M.S.A, dois meses de idade, com diagnóstico de 
infecção generalizada, as intervenções foram 
realizadas com a mãe e com a avó paterna da 
paciente, relatando impotência, cansaço físico e 
mental. Mediante o longo período de internação, 
observou-se que a mãe apresentava cansaço físico e 
mental. Analisou-se que se tratava de uma família 
desestruturada. A paciente faleceu devido a uma 
parada cardiorrespiratória. 

J.G.S.R, três anos de idade, com diagnóstico de 
Pneumonia e Síndrome de Down como doença base. 
A intervenção foi realizada com a mãe do paciente, 
que apresentou cansaço físico e mental, devido ao 
longo período de internação. A família do paciente é 
estruturada e após intervenção psicológica e alívio 
do sofrimento psíquico por meio da técnica de 
associação l ivre,  os pais se encontravam 
emocionalmente mais tranquilos no momento da 
alta. 

A paciente S.M.G.C, 18 anos de idade, 

primigesta, foi internada na clínica maternidade. A 

intervenção foi realizada com a paciente e com o seu 

esposo, com isso notou-se o quanto os pais estavam 

envolvidos com o nascimento da criança e que o 
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vínculo mãe-bebê estava sendo estabelecido de 

forma positiva. 
O paciente M.S.F, de oito meses de idade, foi 

diagnosticado com pneumonia e portador de 

paralisia cerebral, tendo sido internado na UTI 

pediátrica. A intervenção foi realizada com a mãe e 

observou-se em seus relatos os sentimentos de 

angústia e o processo de negação do estado de saúde 

do filho. A mãe relatou que estava ansiosa para voltar 

para casa, justificando que o quarto da casa do filho 

era adaptado e que o mesmo havia tido bons 

progressos. A mãe disse que o ambiente hospitalar é 

muito doloroso. No decorrer dos atendimentos, 

observou-se que a família é estruturada e após um 

longo período de internação o paciente recebeu alta 

hospitalar. 
Internado na UTI pediátrica, o paciente A.B.C, de 

dois anos de idade, portador de paralisia cerebral, foi 

internado devido a uma pneumonia e problemas 

cardiorrespiratórios. Em todas as intervenções a mãe 

apresentou-se hostil e resistente. A hipótese da 

resistência é atribuída às intercorrências do paciente. 

O processo interventivo com a mãe do paciente foi 

interrompido devido a suas resistências. 
A primigesta A.M.A, 16 anos de idade, foi 

internada na clínica maternidade. Nesse atendimento 

a paciente apresentou-se com insegurança e medo, 

devido à sua imaturidade decorrente da própria 

idade. Observou-se que a primigesta está envolvida 

com a maternidade e que o vínculo mãe-bebê estava 

sendo estabelecido, porém apresentou dúvidas nos 

cuidados maternos, e a intervenção foi realizada a 

partir das queixas. 
O paciente K.H.A, quatro anos de idade, com 

diagnóstico de nódulo benigno na região do pescoço. 

Foi internado na clínica cirúrgica para a retirada do 

nódulo. Foi realizada uma atividade lúdica na 

brinquedoteca, e através do brincar, analisou-se que 

o paciente apresenta insegurança e baixa autoestima. 

Os pais estavam presentes no momento da 

intervenção e somente a mãe participou da atividade. 
A paciente A.S.R, 8 meses de idade, estava 

internada na clínica UTI-neonatal, devido ao baixo 

peso. A intervenção foi realizada com a mãe, que no 

momento estava visitando o filho e o amamentando. 

A mãe relatou que foi muito difícil não poder levar o 

filho para casa, porém percebeu e compreendeu a 

necessidade da internação do filho. 

A paciente A.E., 15 dias de vida, estava internada 

na clínica Alojamento Tardio, com diagnóstico de 

Icterícia. A intervenção foi realizada com os pais, e 

observou-se que os mesmos estavam aflitos e com 

dúvidas a respeito do tratamento. Os pais foram 

orientados sobre o tratamento, a importância do 

banho de luz, e a importância do vínculo afetivo 

entre eles e o filho. 
A paciente B.S.S., recém-nascida, internada na 

clínica alojamento conjunto, teve os diagnósticos de 

prematuridade e baixo-peso. Na intervenção 

realizada com a mãe da paciente observou-se 

preocupação devido ao parto prematuro e à perda de 

peso. O vínculo mãe-bebê apresentou-se de forma 

positiva. 
A paciente B.D.B.L., com 17 anos de idade, 

estava internada na clínica alojamento tardio, devido 

à internação do seu recém-nascido que foi 

diagnosticado com uma infecção no intestino. A 

intervenção foi realizada com os pais do bebê 

internado, que verbalizaram a inexperiência nos 

cuidados com o bebê. Observou-se o quanto os pais 

estavam envolvidos, e estabeleceram o vínculo 

positivo com o bebê. 
A.L.S.P. recém-nascida, internada na clínica 

alojamento tardio, com diagnóstico de baixo peso, 

mediante o parto prematuro. A intervenção foi 

realizada com a mãe da paciente, onde se observou 

que a mesma estava emocionalmente fortalecida. A 

mãe relatou que sentia a necessidade de cuidar o 

tempo inteiro da filha, compensando o medo da 

perda, mediante a gestação de alto-risco. Foi 

realizado um trabalho de acolhimento psicológico e 

ao sentir-se fortalecida, foi realizada a orientação do 

quadro clínico da paciente. Sentindo-se mais segura, 

a mãe pode tirar suas dúvidas e assimilar as 

informações que a equipe de saúde orientou. 
A Tabela 1 representa as principais queixas e 

também as intervenções que foram realizadas a partir 

da anamnese feita com os pacientes e seus familiares. 

Verifica-se também que a maior parte das 

internações foram decorrentes de problemas 

respiratórios (36,84%), seguidas de problemas com 

as gestantes (15,79%) e prematuridade e baixo peso 

(15,79%). Foi atendida apenas uma doença rara 

(5,26%) e a soma de outras complicações que 

justificassem a internação totalizaram 26,32%, 

como mostra o Gráfico 1. 

Assistência psicológica aos pacientes e seus familiares internados na Unidade de Terapia Intensiva.  - Bianca do Prado e cols.

10

Perspectivas Médicas, 24(2): 5-14, mai./ago. 2013. DOI: 10.6006/perspectmed.20130111.5341116835



11

Assistência psicológica aos pacientes e seus familiares internados na Unidade de Terapia Intensiva.  - Bianca do Prado e cols.

Perspectivas Médicas, 24(2): 5-14, mai./ago. 2013. DOI: 10.6006/perspectmed.20130111.5341116835



O Gráfico 2 apresenta a porcentagem observada 

no trabalho interventivo. Pode-se observar que a 

grande maioria dos atendimentos foram em relação 

ao acolhimento e alívio do sofrimento dos pais 

(47,36%), em seguida do acolhimento dos pais 

(15,79%), ludoterapia, acolhimento e orientação e 

acolhimento do paciente (10,53%) e 5,26% apenas 

orientação. 

Assistência psicológica aos pacientes e seus familiares internados na Unidade de Terapia Intensiva.  - Bianca do Prado e cols.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Neste trabalho observou-se a importância do 

psicólogo no contexto hospitalar, sendo que o apoio 

psicológico é fundamental para os pacientes 

hospitalizados na UTI pediátrica, bem como para os 

acompanhantes, dado concordante com o observado 

na literatura1,12-17. A vida de qualquer pessoa pode 

oscilar entre o estável e o instável, contudo o modo 

de enfrentar a doença de um ente querido depende de 

vários fatores, como: contexto familiar, papel 

desempenhado pela pessoa doente na família, o 

impacto que a doença causa em cada familiar, e o 

modo como a família se organiza perante a doença. A 

hospitalização de uma criança pode ser causadora de 

diversas situações familiares e de muitos 

sentimentos, incluindo separação dos pais, brigas, 

culpas, medo, solidão, preocupação e desequilíbrio 

pessoal, podendo resultar em desestruturação 

familiar2. A criança hospitalizada na UTI pediátrica 

fica exposta à vista de todos que por ali circulam e 

passam por situações desagradáveis, à medida que 

seu estado de saúde se agrava. O paciente passa por 

situações de medo e ansiedade, porém esses 

sentimentos são experienciados pela família e com 

elevados sentimentos de culpa por sua possível 

responsabilidade. 
O nome UTI gera muito medo aos parentes e ao 

paciente internado, surgindo sentimento de 

impotência, estresse, ansiedade e temor na criança e 

nos pais, que correlaciona UTI à morte, gerando um 

desequilíbrio emocional no contexto familiar2. De 

acordo com Molina et al.2 a UTI pediátrica, foi 

criada com o objetivo de salvar a vida de crianças em 

estado grave. Com o avanço da medicina e da 

tecnologia,  os procedimentos invasivos e 

complexos, têm conseguido salvar e prolongar a vida 

de pacientes de todas as idades, porém o ambiente 

frio e hostil da UTI pode trazer traumas para a 

criança e sua família, principalmente quando os pais 

não podem permanecer junto à criança internada. 

Segundo Finkel11 a internação da criança na UTI 

pediátrica pode dizer muito da dinâmica familiar, há 

mães que transmitem a tarefa de ficar na UTI para a 

avó, há mães que não saem de perto, e também há o 

pai que nunca pode estar nos horários de visita; com 

12
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isso, pode-se perceber o lugar dessa criança na 

família, e o que ela representa para cada membro da 

mesma. 
A criança hospitalizada normalmente reage 

nega t ivamente  ao  es tado  de  in te rnação , 

apresentando choro contínuo, medo e desespero. 

Porém quando a criança não causa preocupações, é 

fácil de lidar e não verbaliza o que está sentindo, 

deve-se observar atentamente, pois pode tratar-se de 

uma criança desequilibrada psicologicamente. Há 

também as crianças emocionalmente carentes, que 

no seu cotidiano são agredidas ou passam fome, e 

mediante a internação recebem atenção e os 

cuidados psicológicos e fisiológicos, mostrando-se 

gratificados pelos cuidados recebidos12-14. 

Elisabeth Kubler-Ross foi a pioneira nos estudos 

sobre o processo da morte e do morrer, e definiu os 

cinco estágios desse processo, que são: negação, 

raiva, barganha, depressão e aceitação. Esses 

estágios são vivenciados tanto pelo paciente, quanto 

pelos seus familiares. O paciente com prognósticos 

de morte ou até mesmo de uma doença crônica, de 

síndrome, quando internadas na UTI, decorrente de 

câncer, pneumonia, parada cardíaca, problemas 

pulmonares, devido à patologia, tanto o paciente 

como os familiares vivenciam esses estágios. O 

psicólogo hospitalar acolhe o paciente e a família e 

trabalha todos esses aspectos, sentimentos, falas, 

conflitos, o estilo de vida e do adoecer5. A família é a 

sustentação e fonte de apoio e de proteção para a 

criança hospitalizada, pois ambos se sentem mais 

seguros. 
A criança sente-se cuidada, animada, mais 

confiante, amada e protegida com a presença dos 

pais no processo de hospitalização, tornando-se mais 

forte para enfrentar a doença. A maioria dos pais que 

tem o filho internado na UTI apresenta alterações 

psicológicas negativas, geradas pela incerteza, pelo 

medo e preocupação relacionadas à possibilidade de 

morte2. O processo de hospitalização deve ser 

compreendido pela criança, os pais devem relatar as 

causas da internação, considerando a faixa etária da 

criança e o seu nível de entendimento, cabendo aos 

pais que sejam esclarecidos os procedimentos 

médicos, as rotinas, a hospitalização da criança, 

podendo recorrer ao auxílio do psicólogo para ajudá-

los nessa preparação. Para evitar a desconfiança da 

criança com seus pais, por isso, é extremamente 

importante evitar a mentira à criança hospitalizada2. 

Com o presente estudo e com as intervenções 

realizadas na UTI infantil, foi possível perceber a 

importância dos pais ou acompanhantes na UTI, para 

que as crianças possam se sentir mais seguras, 

confiantes e protegidas no período de hospitalização. 
A internação da criança afeta toda a rotina de uma 

família, gerando vários sentimentos negativos, pois 

o nome UTI causa temor, por muitas vezes ser 

associado à morte. Percebe-se a importância dos pais 

na UTI para o fortalecimento de ambos, mesmo que a 

criança esteja em estado consciente ou inconsciente, 

através da fala, do toque, do carinho, e até mesmo da 

presença em procedimentos que sejam dolorosos 

para as crianças, a presença dos pais se torna 

confortante.
 As intervenções psicológicas são realizadas tanto 

para a criança hospitalizada, quanto para os pais ou 

acompanhantes, buscando a diminuição das aflições, 

das preocupações, os falsos conceitos com relação à 

doença e à sua permanência na UTI, os sentimentos 

de impotência e principalmente o medo da morte. Foi 

observado que algumas dúvidas sobre o processo de 

internação e da hospitalização ficaram mais 

esclarecidos para os pais, amenizando a ansiedade, a 

preocupação, o estresse e a impaciência. A atuação 

do psicólogo na UTI deve ser realizada de forma 

humanizada, acolhendo a criança hospitalizada e 

seus familiares, ter uma escuta ativa, e estar junto 

com o paciente e  seus famil iares  para o 

enfrentamento das situações, realizando assim a 

busca do equilíbrio emocional e os cuidados 
16-necessários para o entendimento da hospitalização

18. 
Verifica-se com o presente estudo que o 

psicólogo entrou no ambiente hospitalar e sua 

atuação é evidente, urgente e precisa nos cuidados 

psicológicos, assim, como exige postura ética, 

comprometimento, envolvimento com a equipe 

multidisciplinar, amor à profissão, e particularmente 

e essencialmente amor ao ser humano, rompendo as 

barreiras e conquistando a cada dia o seu espaço no 

ambiente hospitalar. 
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ARTIGO DE REVISÃO

básicas e de suas famílias. O acidente do trabalho 
está coberto pela Previdência Social, onde a 
manutenção do sistema da seguridade social está 
descrito na nossa Constituição. A interação entre a 
empresa e a Previdência Social promove a proteção 
efetiva da saúde do trabalhador, da sua família e da 
sociedade como um todo. 

ABSTRACT
  
We conducted a literature survey of the 

qualitative approach, addressing the relationship 
between Social Security and the problems related to 
work accidents. It were revised a few concepts about 
the types of security today in our country, allowing 
an analysis of which is security. Social Security is a 
set of principles, rules and institutions designed to 
establish a system of social protection to individuals 
against contingencies that prevent them from 
providing for their basic personal needs and their 
families. The accident at work is covered by Social 
Security, where the maintenance of the social 
security system is described in our Constitution. The 
interaction between the company and Welfare 
promotes the effective protection of workers' health, 
their family and society as a whole. 

INTRODUÇÃO

A legislação define acidente do trabalho como 
aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho, a 
serviço da empresa, provocando lesão corporal, 
perturbação funcional ou doença que cause a morte 
ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. Por sua vez doença do 
trabalho será  qualquer das chamadas doenças 
profissionais, inerentes a determinados ramos de 
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RESUMO

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica com 
caráter qualitativo, a qual abordou a relação entre a 
Previdência Social e os problemas relacionados ao 
acidente de trabalho. Foram revistos alguns 
conceitos sobre os tipos de previdência existentes 
atualmente em nosso país, permitindo uma análise 
do que é seguridade. A Seguridade Social é um 
conjunto de princípios, de regras e de instituições, 
destinado a estabelecer um sistema de proteção 
social aos indivíduos contra contingências que os 
impeçam de prover as suas necessidades pessoais 

Perspectivas Médicas, 24(2): 15-19, mai./ago. 2013. DOI: 10.6006/perspectmed.20130106.61098765

15



A relação entre a previdência social e o acidente de trabalho: como está a nossa realidade?- Marcos Nascimento e Silva e cols.

atividade e relacionadas em ato do Ministro do 
Trabalho e Previdência Social, bem como a doença 
resultante das condições especiais ou excepcionais 
em que o trabalho for realizado, desde que 

1
diretamente relacionada com a atividade exercida . 

Aproximadamente 700 mil casos de acidentes de 
trabalho são registrados em média no Brasil 
anualmente, sem contar os casos que não 
notificados. O país gasta cerca de R$ 70 bilhões com 

2
esse tipo de acidente anualmente . 

Gráfico  : Acidentes de Trabalho registrados 
2006-2010

FONTE: Ministério da Previdência Social. 
Disponível em: http://www.previdência.gov.br/ 
conteudodinamico.php?id=423. Acesso em 
30/01/2013.

O Ministério da Previdência Social divulgou em 
2010 dados estatísticos de Acidentes de Trabalho 
que indicam, em comparação com os dos anos de 
2009 e 2008, uma pequena redução no número de 
acidentes de trabalho registrados. O número total de 
acidentes de trabalho registrados no Brasil caiu de 
755.980 casos em 2008 para 733.365 em 2009, até 

3chegar ao patamar atual, de 701.496 acidentes .  
O Estado do São Paulo registrou 242.271 

acidentes de trabalho, sendo que desse total houve 
710 mortes. Participa com 34,53% do total de 

4acidentes de trabalho no país . 
Os acidentes mais frequentes são os que causam 

fraturas, luxações, amputações e outros ferimentos. 
Em segundo lugar aparecem os casos de lesões por 
esforço repetitivo e Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), que 
incluem dores nas costas. Em terceiro lugar, 
a p a r e c e m  o s  t r a n s t o r n o s  m e n t a i s  e 
comportamentais, como episódios depressivos, 

4estresse e ansiedade . 

Seguridade Social

A Seguridade Social é um conjunto de princípios, 
de regras e de instituições, destinado a estabelecer 
um sistema de proteção social aos indivíduos contra 
contingências que os impeçam de prover as suas 
necessidades pessoais básicas e de suas famílias, 
integrado por ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, visando assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. A seguridade social é um direito 
social garantido no artigo 6º da Carta Magna de 
1988. A competência para legislar sobre a seguridade 
social é privativa da União, conforme preceitua o art. 

522, XXIII, da Constituição de 1988 . 
Um dos seus anseios é universalizar a 

participação nos planos previdenciários. Para tanto, 
será necessária a contribuição do segurado, por outro 
lado, não se fala em universalidade da cobertura, já 
que nenhum benefício ou serviço pode ser criado, 
estendido ou majorado sem a correspondente fonte 
de custeio total. 

Tipos de Seguridade Social
Da saúde

Com o advento da Constituição de 1988, a saúde 
foi colocada como um tipo de seguridade social. No 
artigo 196 a saúde é direito de todos e dever do 
Estado. A saúde é garantida mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco e 
de doenças e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e aos serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. A execução das 
ações de saúde pode ser realizada diretamente pelo 
Estado ou de forma complementar através de 
terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado, 
conforme o artigo 199. O artigo 198 fala sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS), que é um conjunto 
de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da administração direta e indireta e das 
fundações públicas, e instituições privadas de forma 
complementar. 

É baseada na descentralização, com direção 
única em cada esfera de governo; o atendimento 
integral, com prioridade para as atividades 
preventivas e a participação da comunidade. 

 A Lei nº 8.080/90 é a principal norma que trata da 
saúde. O artigo 2º da Lei nº 8.212/91 relata que a 
saúde é garantida mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doenças 
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e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e aos serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação. A saúde pública é gratuita, 
independentemente de ser o paciente contribuinte ou 
não da seguridade social, o sistema de saúde será 
financiado pelo orçamento da seguridade social, 
além de outras fontes (artigo 198, § 1º da 
Constituição). 

Da Assistência Social

A assistência social foi inserida na Constituição 
de 1988 nos artigos 203 e 204, e encontra-se 
regulamentada pela Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS). É uma política social 
destinada a atender às necessidades básicas dos 
indivíduos, traduzidas em proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à 
pessoa portadora de deficiência. As prestações de 
assistência social são destinadas aos indivíduos sem 
condições de prover o seu próprio sustento de forma 
permanente ou provisória, independentemente de 

5
contribuição à seguridade social . 

Wladimir Novaes Martins define a assistência 
social como "um conjunto de atividades particulares 
e estatais direcionadas para o atendimento dos 
hipossuficientes, consistindo os bens oferecidos em 
pequenos benefícios em dinheiro, assistência à 
saúde, fornecimento de alimentos e outras pequenas 
prestações. Não só complementa os serviços da 
Previdência Social, como a amplia, em razão da 
natureza da clientela e das necessidades providas”. A 
principal característica da assistência social é ser 
prestada gratuitamente aos necessitados. As ações 
governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com os recursos dos orçamentos dos entes 
federativos e mediante o recolhimento das 
contr ibuições previstas no art igo 195 da 

5Constituição, sem prejuízo de outras fontes . 

Da Previdência Social

A previdência social é um seguro coletivo, 
público, compulsório, destinado a estabelecer um 
sistema de proteção social, mediante contribuição, 
que tem por objetivo proporcionar meios 
indispensáveis de subsistência ao segurado e a sua 
família, quando ocorrer certa contingência prevista 
em lei. Wladimir Novaes Martinez conceitua a 
previdência social "como a técnica de proteção 
social que visa propiciar os meios indispensáveis à 
subsistência da pessoa humana – quando esta não 

pode obtê-los. Consistem uma forma de assegurar ao 
segurado, com base no princípio da solidariedade, 
benefícios ou serviços quando seja atingido por uma 
contingência social. O artigo 201 da Constituição 
Federal dispõe que a previdência social será 
organizada sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados os 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial, nos termos da lei, e atenderá à: 

a) Proteção à maternidade, especialmente à 
gestante. 

b) Proteção ao trabalhador em situação de 
desemprego involuntário. 

c) Cobertura de eventos de doença, invalidez, 
morte e idade avançada. 

d) Salário-família e auxílio-reclusão para os 
dependentes dos segurados de baixa renda. 

e) Pensão por morte do segurado, homem ou 
mulher, ao cônjuge ou companheiros e dependentes. 

As principais regras estão disciplinadas na Lei nº 
8.213/91, que trata dos benefícios previdenciários e 
regulamenta o caput do artigo 201 da Carta Magna, e 
na Lei nº 8.212/91, que dispõe sobre o custeio da 
seguridade social. Merece destaque também o 
Decreto nº 3.048/99, que trata do Regulamento da 
Previdência Social. 

Assim, o objetivo deste trabalho é demonstrar a 
relação entre a Previdência Social e os problemas 
relacionados ao acidente do trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo 
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo 
exercício do trabalho dos segurados, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 
morte ou a perda ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade para o trabalho. É 
considerado acidente do trabalho, a doença 
profissional, assim entendida a produzida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 
determinada atividade e constante da respectiva 
relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social; a doença do trabalho, assim 
entendida a adquirida ou desencadeada em função de 
condições especiais em que o trabalho é realizado e 

6com ele se relacione diretamente . 
Não é considerada como doença do trabalho a 

doença degenerativa; a inerente a grupo etário; a que 
não produza incapacidade laborativa; a doença 
endêmica adquirida por segurado habitante de região 
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em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que 
é resultante de exposição ou contato direto 
determinado pela natureza do trabalho. 

São equiparados a acidente do trabalho aquele 
evento ligado ao trabalho que, embora não tenha sido 
a causa única, haja contribuído diretamente para a 
morte do segurado, para redução ou perda da sua 
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que 
exija atenção médica para a sua recuperação. 
Acidente sofrido pelo segurado no local e no horário 
do trabalho, em consequência de ato de agressão, 
sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 
companheiro de trabalho; ofensa física intencional, 
inclusive de terceiro, por motivo de disputa 
relacionada ao trabalho; ato de imprudência, de 
negligência ou de imperícia de terceiro ou de 
companheiro de trabalho; ato de pessoa privada do 
uso da razão; desabamento, inundação, incêndio e 
outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior; 
a doença proveniente de contaminação acidental do 

7empregado no exercício de sua atividade . 
O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora 

do local e horário de trabalho na execução de ordem 
ou na realização de serviço sob a autoridade da 
empresa; na prestação espontânea de qualquer 
serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou 
proporcionar proveito; em viagem a serviço da 
empresa, inclusive para estudo quando financiada 
por esta dentro de seus planos para melhor 
capacitação da mão de obra, independentemente do 
meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de 
propriedade do segurado; no percurso da residência 
para o local de trabalho ou deste para aquela, 
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive 
veículo de propriedade do segurado; nos períodos 
destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da 
satisfação de outras necessidades fisiológicas, no 
local do trabalho ou durante este, também é 
considerado como acidente de trabalho. 

A perícia médica da Previdência Social 
considerará caracterizada a natureza acidentária da 
incapacidade quando constatar ocorrência de nexo 
técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, 
decorrente da relação entre a atividade da empresa e 
a entidade mórbida motivadora da incapacidade 
elencada na Classificação Internacional de Doenças 
- CID, em conformidade com o que dispuser o 
regulamento. A empresa poderá requerer a não 
aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja 
decisão caberá recurso com efeito suspensivo, da 
empresa ou do segurado, ao Conselho de Recursos 
da Previdência Social. 

A empresa deverá comunicar o acidente do 
trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil 
seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de 
imediato, à autoridade competente, sob pena de 
multa variável entre o limite mínimo e o limite 
máximo do salário de contribuição, sucessivamente 
aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada 
pela Previdência Social. Desta comunicação 
receberão cópia fiel o acidentado ou seus 
dependentes, bem como o sindicato a que 
corresponda a sua categoria.  Na falta de 
comunicação por parte da empresa, podem 
formal izá - la  o  p rópr io  ac iden tado ,  seus 
dependentes, a entidade sindical competente, o 
médico que o assistiu ou qualquer autoridade 
pública, não prevalecendo nestes casos o prazo 
citado acima, porém, tal fato não exime a empresa de 

7responsabilidade pela falta da comunicação . 
O segurado que sofreu acidente de trabalho tem 

garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a 
manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, 
após a cessação do auxílio-doença acidentário, 
independentemente da percepção de auxílio-
acidente. Observa-se, que somente terá direito à 
estabilidade quando o afastamento perdurar por mais 
de 15 dias. 

CONCLUSÕES

O acidente do trabalho está coberto pela 
Previdência Social, onde a manutenção do sistema 
da seguridade social está descrito na nossa 
Constituição. Saber identificar o acidente do 
trabalho é de vital importância para garantir os 
direitos do trabalhador. Entretanto a variedade de 
definições de acidente de trabalho é decorrente da 
sua caracterização e dependem da ótica de quem o 
define. 

Atualmente, devemos apreciar os acidentes de 
trabalho impostos por tragédias que aconteceram 
recentemente em nosso país. Neste contexto, não 
podemos esquecer-nos dos trabalhadores das casas 
noturnas. O acidente da Boate Kiss, onde morreram 
mais de 230 pessoas por inalação de fumaça, na 
cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do 
Su l  a inda  aca r re t a ra  consequênc ias  aos 
t rabalhadores  com sequelas  pulmonares , 
ocasionando assim, uma elevação para o sistema da 
previdência8.

Nenhuma definição de acidente satisfaz todas as 
pessoas interessadas nas suas causas e medidas de 
prevenção. O conceito da previdência baseia-se 
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exclusivamente no prejuízo físico sofrido no 
trabalho, oferece a compensação e indenização ao 
acidentado; não promove a prevenção dos acidentes. 

  Apesar de algumas divergências 
com relação à correta caracterização de acidente de 
trabalho, a interação entre a empresa e a Previdência 
Social promove a proteção efetiva da saúde do 
trabalhador, da sua família e da sociedade como um 
todo e novos olhares devem ser impostos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1- Brasil. Ministério da Previdência e Assistência 
Social. Lei Orgânica da Previdência Social. Lei n° 
8.212 e Lei n° 8.213, de 24.07.1991. Diário Oficial 
da União, Brasília. 1991.

5-Brasil. Ministério da Previdência e Assistência 
Social. Dataprev. DECRETO-LEI Nº    893 - DE 26 
DE SETEMBRO DE 1969 - DOU DE 9/10/69. 
D i s p o n í v e l  e m : 
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/24/1
969/893.htm. Acesso em 8 de outubro de 2011.

2- Brasil. Ministério da Saúde. Saúde do 
t r a b a l h a d o r .  D i s p o n í v e l  e m : 
http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/saude-do-
trabalhador/acidentes-de-trabalho. Acesso em 29 de 
janeiro de 2013.

3- Brasil. Tribunal Superior do Trabalho. Dados 
N a c i o n a i s .  D i s p o n í v e l  e m : 
http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/dados-
nacionais. Acesso em 29 de janeiro de 2013.

4- Brasil. Tribunal Regional do Trabalho. 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 
D i s p o n í v e l  e m : 
http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/trt02. 
Acesso em 29 de janeiro de 2013.

5- ARAÚJO, Francisco Carlos da Silva. 
Seguridade social. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, 
n. 1272, 25 dez. 2006. 

6- ESPINOSA, Ricardo, Evolução histórica da 
lei sobre acidente de trabalho, Junho de 2008. 
D i s p o n í v e l  e m :       
h t t p : / / w w w. c o n j u r . c o m . b r / 2 0 0 8 - j u n -
13/evolucao_historica_lei_acidente_trabalho. 
Acesso em 10 de outubro de 2011.

7- Brasil. Ministério da Previdência Social. 
PORTARIA Nº 5.051, de 26 de fevereiro de 1.999. 
D i s p o n í v e l  e m 
http://www.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id
=297. Acesso em 18 de outubro de 2011.

8 -  B B C  B r a s i l .  D i s p o n í v e l  e m : 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/01/
130127_tragedia_boate_historia_pu.shtml. Acesso 

1 
em 03/02/2013.

A relação entre a previdência social e o acidente de trabalho: como está a nossa realidade?- Marcos Nascimento e Silva e cols.

19

Perspectivas Médicas, 24(2): 15-19, mai./ago. 2013. DOI: 10.6006/perspectmed.20130106.61098765



ARTIGO DE REVISÃO

compromet imen to  dos  par t i c ipan tes ,  ou 
compararam eficácia entre técnicas. Assim, estudos 
mais aprofundados nestas duas temáticas são 
recomendados. 

ABSTRACT

The aim of this study was to delineate the 
contributions of Cognitive-Behavioral Psychology 
in the methods of intervention targeted toward 
people with autism and to identify areas that need 
further study, designed to further development of 
social behaviors. Seventeen studies published 
between 2001 and 2010 were used to review and 
behavioral techniques as the most suitable for 
intervention in autism. Few techniques were found, 
and research on cognitive stimulation and virtual 
environments can be promising in the area. Only four 
papers related their results to age or deficits of 
participants and\or comparing the effectiveness of 
techniques. Thus, further studies on these two themes 
are recommended.

INTRODUÇÃO

A palavra autismo foi criada por Plouller em 
1906 e difundida por Bleuler, a partir de 1911, para 
descrever as características de isolamento em 
pacientes com esquizofrenia e consequente perda de 

1
contato com a realidade . Kanner, em 1943, utilizou-
se do termo para descrever características 
encontradas em 11 crianças que apresentavam 
"autismo extremo, obsessividade, estereotipias e 

     2
ecolalia"  . 

Considerações sobre o desenvolvimento de comportamentos sociais em pessoas 
com autismo sob a perspectiva da psicologia cognitiva-comportamental: 

uma revisão de literatura. 

Considerations on the social behavior development in people 
with autism in the perspective of cognitive-behavioral psychology: a review of literature. 
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RESUMO

O objetivo do estudo foi delinear as contribuições 
da Psicologia Cognitiva-Comportamental nos 
métodos de intervenção voltados para pessoas com 
autismo e identificar áreas que necessitam de 
estudos mais aprofundados, visando a um maior 
desenvolvimento de comportamentos sociais. 
Dezessete trabalhos publicados entre 2001 e 2010 
foram selecionados para revisão bibliográfica, 
tendo as técnicas comportamentais como as mais 
indicadas para intervenção no transtorno autista. 
Poucas técnicas novas foram encontradas e 
pesquisas sobre estimulação cognitiva e ambientes 
virtuais podem ser promissoras na área. Dentre os 
trabalhos pesquisados, apenas quatro relacionaram 
seus  re su l tados  à  i dade  ou  ao  grau  de 
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Por muitos anos, o transtorno autista foi 
considerado um tipo de psicose que poderia 
preceder um quadro esquizofrênico na fase adulta, 
concepção esta que começou a mudar a partir de um 
enfoque biológico de Schopler, na década de 1960 e 
de autores, como Ritvo, Rutter e Cohen, na década 
de 1970, que consideraram o autismo como uma 

2,3síndrome relacionada ao déficit cognitivo . Wing, 
em 1988, descreveu a ideia de continuum ou 
spectrum autista, relacionando o grau de severidade 
do transtorno ao grau de déficit cognitivo, 
o b s e r v a d o  p r i n c i p a l m e n t e  a t r a v é s  d o s 
comportamentos bizarros, com progressivo número 
de doenças associadas. Assim, o transtorno autista 
seria um grupo de doenças, visão que se tornou 

4,5
premissa de muitos autores atuais . Segundo 

4Schwartzman e Assumpção , o transtorno autista 
deixou  "oficialmente" de ser considerado um tipo de 
psicose em 1989, com a revisão do DSM III, e o 
lançamento  da  CID-10 em 1993,  ambos 
considerando o distúrbio como integrante dos 
Tr a n s t o r n o s  I n v a s i v o s  ( o u  G l o b a i s )  d o 
Desenvolvimento. 

A história do transtorno autista no Brasil se 
iniciou em 1983, com a criação da Associação de 
Amigos do Autista (AMA), por não existir, até então, 
escolas que aceitassem essa população. Já leis 
específicas para a educação de pessoas com 
Transtornos Globais do Desenvolvimento só foram 
sancionadas pelo MEC em 2008, através da Política 

3Nacional de Educação Especial . O transtorno 
autista é descrito na literatura internacional como 
um Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, na 
CID-10 (1993), ou Transtorno Global do 
Desenvolvimento, no DSM IV (2003), assim como a 
Síndrome de Rett, a Síndrome de Asperger e o 
Transtorno Desintegrativo da Infância. Segundo a 
classificação da Organização Mundial da Saúde – 
CID - 10 (1993), a criança com autismo apresenta 
um desenvolvimento anormal, manifestando 
sintomas até os três anos de idade, com 
comprometimentos significativos na interação 
social, na comunicação e no comportamento. O 
transtorno atingiria todas as populações, 
independentemente de classe econômica e nível 

6,7 5cultural . Segundo Facion , 70% das pessoas com 
autismo apresentariam atrasos no desenvolvimento 
neuropsicomotor; 75% possuiriam algum déficit 
cognitivo e apenas 10% apresentariam habilidades 
especiais, com inteligência acima do normal. 

8 
Gauderer completa que essas habilidades especiais 
se concentrariam em áreas como: música; números 

e localidades; artes; áreas técnicas variadas. Por 
outro lado, é frequente que os indivíduos com o 
transtorno apresentem diversos medos ou fobias, 
ocorrência de insônia (calma ou agitada), 
problemas na alimentação (recusa de certos 
alimentos), ataques de " birra"  na infância, humor 
lábil (choro ou riso descontrolados e fora de 
contexto), pouca noção de perigo, hiperatividade, 

1,2,5
desatenção, impulsividade, entre outros . 

2
Assumpção e Kuczinski  afirmam que o 

transtorno pode apresentar histórico familiar de 
déficit cognitivo e transtorno de linguagem. Há 
estimativa que haja de três a dez genes diretamente 
envolvidos, embora já se tenha detectado alterações 
em quase todos os cromossomos, além de sua 
relação com diversas doenças, principalmente com 

1 a síndrome do X-frágil. De acordo com Camargos
algumas pesquisas relacionaram uma maior 
incidência do transtorno autista ao maior grau de 
parentesco, principalmente no caso de gêmeos 
monozigóticos, que compartilham do mesmo 
material genético. Embora as taxas de incidência 
não sejam de 100% nesses gêmeos, o autor aponta 
uma possível combinação de genes para o 

2,8diagnóstico . 

Alterações na comunicação, comportamentos 
e interação social 

A criança com autismo desenvolve formas de 
comunicação muito peculiares, com alterações 
anteriores à fala nos entendimentos de sinais, sons, 
gestos, expressões faciais, entre outros. Além disso, 
há raras antecipações de contato e a linguagem 
verbal pode ser entendida até como um estímulo 

1 , 2 , 8 , 9
aversivo . De acordo com Assumpção e 

2
Kuczinski , a presença de comportamentos 
estereotipados e de interesses restritos são 
características sempre presentes nas pessoas com 
autismo, seja em maior ou menor grau, sendo 
relacionadas a um mecanismo para diminuir a 
ansiedade frente a erros de compreensão dos 
estímulos externos, em decorrência de alterações no 
sistema sensorial. 

Dentre os comportamentos estereotipados mais 

observados, pode-se citar: bater palmas ou estalar 

dedos; balançar, oscilar ou inclinar abruptamente o 

corpo; andar nas pontas dos pés (mais comum em 

crianças); movimentos estranhos das mãos e 

p o s t u r a s ;  o u  c o m p l e x a s  s e q u ê n c i a s  d e 

compor tamentos .  Es tes  compor tamentos 
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normalmente são mais intensos com a presença de 
7 , 9

maior  comprome t imen to  cogn i t i vo .  O 

desconhecimento de regras sociais, além de 

dificultar as interações sociais, ainda explicaria 

comportamentos inadequados em vários contextos, 

assim como a falta de entendimento dos papéis 

sociais, o que rotularia, muitas vezes, a pessoa com 
  5 , 8autismo como sendo " esquisita" . Outros 

comportamentos inadequados que podem ser 

citados, segundo o DSM IV (2003), são: as 

autolesões; as agressões a terceiros; e a utilização 

de outras pessoas como
1,9

"  f erramentas"   para obter algo . 

Alterações sensoriais 

A sensação é um processo pelo qual os receptores 

sensoriais e o sistema nervoso recebem e 

representam a energia do estímulo ambiental. Já a 

percepção é o processo de organizar e interpretar 

informações sensoriais, possibilitando reconhecer 
10objetos e eventos significativos . O desenvolvimento 

perceptual se dá com a idade e a interação do sujeito 

com o ambiente, podendo variar com o nível de 

maturação neurológica e os processos de 

aprendizado. Na presença de distorções sensoriais, 

a pessoa afetada perceberia o mundo distorcido, o 

que refletiria na forma desta interagir com o 
2 11contexto e se comportar . Caminha  aponta que os 

critérios diagnósticos para o transtorno autista não 

fazem referência aos prejuízos sensoriais, embora 

cresçam ev idênc ias  adv indas  de  re la tos 

autobiográficos de autistas de alto funcionamento, 

de pais e cuidadores, de que este transtorno seja uma 

condição relacionada a um aparato sensorial 
11imperfeito . 

12De acordo com Ayres , o autismo seria mesmo 

resultado de um Distúrbio da Integração Sensorial, 

pois o cérebro não consegue atribuir significado às 

sensações. Os comportamentos apresentados pelos 

indivíduos afetados poderiam ser entendidos como 

parte de uma disfunção no processo de recebimento 
11

dos estímulos sensoriais. Segundo Caminha , as 

atividades repetitivas (estereotipias) apresentadas 

por autistas são formas de evitar a entrada excessiva 

de estímulos e trazer alívio diante de um estresse 

sensorial. Essas atividades podem ser entendidas 

como uma forma de desligamento do cérebro, com a 

finalidade de reduzir a atenção a estímulos 

inesperados e desconfortáveis. 

Desenvolvimento e diagnóstico 

8
Segundo Gauderer , pessoas com autismo 

apresentam expectativa de vida normal, mas com o 
ritmo de desenvolvimento alterado: ora acelerado, 
ora com muito atraso, sendo que cada fase do 
desenvolvimento possui grandes diferenças entre si, 
frente ao grau de atraso cognitivo e às possíveis co-
morbidades. Assim, as características descritas 
abaixo podem não abranger todos os casos. A 
necessidade do bebê (normal) de buscar outros seres 
humanos é detectável nos primeiros meses de vida, 
principalmente a partir do segundo mês, quando 
apareceriam os sorrisos sociais na presença de 

1,13,14outro rosto humano . Ainda segundo os autores 
acima, a partir do terceiro mês, o bebê já chamaria a 
a t e n ç ã o  p a r a  o b j e t o s ,  a u m e n t a n d o 
progressivamente sua exploração ambiental e 
habilidades motoras. Do quarto mês em diante, já 
passa a utilizar estratégias simples para controlar 
emoções e, por volta dos 6 meses, aparecem sinais 
distintos de medo, quando os bebês ficam 
desconf iados  na  presença  de  um adul to 
desconhecido. As crianças com autismo recém-
nascidas, por sua vez, podem apresentar choro 
excessivo, não aceitação de contato afetivo, bem 
como reações exageradas aos estímulos. Até os seis 
meses, não sorriem ou esticam os braços 
(antecipando o colo), o brincar pode estar ausente e 

8
o balbucio ausente ou atrasado . 

Segundo Gauderer9, entre os 6 e 12 meses de 
idade, as crianças com autismo podem recusar 
certos alimentos, apresentar atrasos no sentar e 
andar, ausência de busca por afeto, indiferença às 
pessoas e falta de estranhamento (ou estranhamento 
tardio, por volta dos 4 ou 5 anos de idade). A criança 
normal costuma apontar para os objetos de seu 
interesse, antes de começar a andar e falar, pois 
entendem que a outra pessoa é capaz de suprir seus 
desejos9. Além disso, o "apontar" teria a função de 
dividir as experiências com o adulto, assim como 
olhar para os cuidadores quando consegue fazer 
algo. A criança com autismo se auto-satisfaz, não 
apresentando comportamentos de partilha (entre 6-
8 meses), da mesma maneira que não tenta causar 

9 15emoções nas outras pessoas . Perissinoto et al.  
descrevem que o ato de apontar seria resultado do 
pleno desenvolvimento sensório-motor, que 
ocorreria por volta dos 12 meses de idade, 
indicando o desejo de se comunicar do bebê. As 
crianças com autismo, por sua vez, têm as 
brincadeiras dificultadas pela ausência de 
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amizades, pois têm pouca percepção das outras 
crianças (incluindo dificuldades na linguagem não-
verbal), bem como pelas formas não-convencionais 
de explorar os brinquedos, somados à pouca 

9
criatividade e espontaneidade . Em relação aos 
adultos, da mesma maneira que as crianças com 
autismo, não se comportam de acordo com as regras 
sociais e tendem a apresentar menos vergonha ou 

9
culpa por não se comportarem adequadamente . 

OBJETIVOS

Delinear as contribuições da Psicologia 
Cognitiva-Comportamental nos métodos de 
intervenção voltados para pessoas com autismo e 
identificar áreas que necessitam de estudos mais 
aprofundados, visando a um maior desenvolvimento 
de comportamentos sociais. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Como parte da metodologia, levou-se em 
consideração a revisão bibliográfica sobre o 
Diagnóstico Precoce e Diagnósticos Diferenciais, 
citados abaixo e organizados a partir de base de 
dados e revistas indexadas.

Diagnóstico precoce 

8Segundo Gauderer , o diagnóstico do transtorno 
autista é resultado da somatória da observação 
cl ínica e  parental ,  do detalhamento dos 
antecedentes gestacionais, exames físicos, 
avaliação neurológica e definição do nível 
intelectual, visto que não há testes específicos para 
detectar tal transtorno. O autor ainda ressalta a 
necessidade de avaliação periódica, pois alguns 
sintomas mudam e até somem com a idade, variando 
com o grau de deficiência intelectual. Além disso, 
um bom prognóstico estaria diretamente ligado ao 
nível intelectual e ao desenvolvimento da linguagem 
de cada indivíduo. 

9
De acordo com Siegel , é necessário se distinguir 

quais comportamentos que se devem a deficiência 
intelectual, quais à personalidade e aqueles 
característicos do transtorno autista. Além disso, é 
importante se identificar a função de cada 
comportamento observado, a fim de se evitar erros 
no diagnóstico ou intervenção. Seguindo os 
postulados acima os profissionais experientes 
poderiam detectar sinais precoces do transtorno 

autista antes dos 6 meses de idade, no entanto, os 
pais costumam notar alguns problemas apenas após 
os 18 meses, ou mais. 

De qualquer forma, os sinais são mais concretos 
a partir dos 6 meses e, principalmente aos 9 meses, 
quando a busca por compartilhar interesses estaria 

1mais aparente . A avaliação diagnóstica deve se 
atentar antes à forma como a criança interage com 
adultos e objetos e, não se o faz. Por exemplo, 
crianças pré-escolares podem recorrer ao 
isolamento, ou até algum objeto preferido, quando 
perturbadas ou com medo, dispensando atenção ou 
colo e, parando de chorar apenas por serem 
colocadas no berço. Quando em alerta ou 
desconfiadas, podem andar em círculos ou de um 
lado para o outro, ao invés de procurarem por um 
adulto9. As crianças mais velhas, por sua vez, 
podem ser mais bem avaliadas de acordo com o grau 
de dependência dos pais. O modo como procuram 
conforto, quando doentes ou machucadas, por 
exemplo, pode indicar seu nível de desenvolvimento 
social e afetivo, avaliando-se o vínculo com os 

9
cuidadores . 

Diagnósticos diferenciais 

O diagnóstico correto do transtorno autista 
depende da minuciosa diferenciação de suas 
características e outras patologias (como outros 
Transtornos Globais do Desenvolvimento, 
transtornos de l inguagem, esquizofrenia, 
deficiência intelectual, entre outros) que, em 
algumas fases do desenvolvimento infantil, 

16
apresentam-se de formas semelhantes . Os 
Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) 
sem outra especificação podem ser muito 
semelhantes ao transtorno autista, mas, há 
notadamente menores comprometimentos, seja na 

1 6quantidade ou gravidade dos sintomas . 
Provavelmente, eles integrarem um continuum da 
mesma síndrome e, a distinção entre eles costuma 
variar entre os profissionais, pois há entendimentos 

9,16
das características de formas diferentes . 

O transtorno autista apresenta atraso ou 

ausência de linguagem verbal, indivíduos com TGD 

até aprendem a falar, mas começam a perder as 

habilidades aprendidas entre 15 e 22 meses, 
9

perdendo-as completamente entre 24 e 30 meses . 

Outras perdas incluem: menor contato visual, 

menor interesse nas atividades sociais e 
9brincadeiras . O Transtorno de Rett é observado 
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apenas em meninas, cujo desenvolvimento é normal 

até os 6 a 18 meses. Após este período, há uma 

desaceleração do crescimento craniano, perda das 

habilidades adquiridas (principalmente motoras), 

podendo ocorrer déficit cognitivo grave ou 

profundo, além de problemas respiratórios, 

escoliose, entre outros. Antes dos 4 anos aparecem 
5,16

estereotipias e a interação social é afetada . A 

Síndrome de Asperger seria uma forma "branda" do 

transtorno autista, apresentando maior QI verbal, 

menor déficit cognitivo associado (não havendo 

atrasos significativos até 3 anos de idade) e maior 

autonomia. No entanto, os indivíduos apresentam 

características de personalidade distintas 

(excêntricos) e, afeta mais meninos que no 

transtorno autista (10:1 contra 4:1). Pode não ser 

percebida até o início da idade adulta, quando o 

comprometimento da interação social torna-se mais 
5,9,16aparente . 

Alguns autores diferenciam a Síndrome de 

Asperger do autismo de alto funcionamento, por este 

último apresentar atraso ou ausência de linguagem 

comunicativa. O Transtorno Desintegrativo da 

Infância apresenta desenvolvimento normal até 2 

anos de idade, quando se inicia uma progressiva 

perda das habilidades adquiridas (linguagem, 

comportamentos sociais, controle de esfíncteres e 

habilidades em jogos); o quadro acarreta em déficit 
5 , 6

cogn i t i vo  grave ,  em  poucos  meses .  A 

esquizofrenia, por sua vez, aparece após anos de 

desenvolvimento normal, com esquiva de qualquer 

tipo de contato; a criança apresenta um "fechamento 

sobre si mesma", enquanto aquela com autismo busca 
5

contato de forma peculiar . Um indivíduo com 

autismo pode ter diagnóstico adicional de 

esquizofrenia se apresentar delírios e alucinações 
16

por pelo menos um mês . 
O autismo atípico é aquele que não apresenta 

todas as características necessárias para o 

diagnóstico do transtorno autista. Geralmente, esse 

quadro está presente em pessoas com deficiência 

intelectual profunda, ou naquelas com transtorno do 
6desenvolvimento da linguagem receptiva . Por fim, 

demais transtornos de linguagem podem ser 

diferenciados do transtorno autista por não 

apresentarem déficits nas interações sociais. E, por 

vezes, a diferenciação entre o transtorno autista e a 

deficiência intelectual pode ser dificultada quando o 

grau de comprometimento for grave ou profundo, 

requerendo profissionais experientes para 
6, 16diferenciá-los . 

Metodologia de pesquisa 

Os dados necessários para fundamentar este 

estudo foram obtidos nas seguintes bases de dados: 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Periódicos Eletrônicos em 

Psicologia (Pepsic), Scientific Electronic Library 

Online (Scielo), Google Acadêmico. As consultas 

foram feitas a partir das palavras-chave "autismo" 

A N D  "c o g n i t i v a - c o m p o r t a m e n t a l " A N D 

"comportamento" AND "intervenção"; "estimulação 

cognitiva" e "reabilitação cognitiva", em páginas em 

português, cujas publicações se restrinjam aos anos 

de (2001-2010), este período foi escolhido por se 

tratar de um período, onde se observou um numero 

maior de publicações sobre o tema. 
Este estudo não exclui anos anteriores ou 

posteriores, a escolha foi feita por conveniência dos 

autores. Os trabalhos foram selecionados a partir 

da leitura de seus respectivos títulos e resumos e 

deveriam apresentar informações acerca de 

intervenções da Psicologia Cognitiva e/ou 

Comportamental no autismo, ou outras técnicas de 

estimulação cognitiva. 

RESULTADOS

Dezessete trabalhos foram selecionados para 

integrar este estudo, cujos anos de publicação 

variaram entre 2001 e 2010, conforme descrito 

anteriormente, com maior quantidade produzida no 

ano de 2008 segundo as bases de dados. Os métodos 

TEACCH, ABA e PECS foram os mais comentados 

pelos autores,  seguidos por temas sobre 

Estimulação Cognitiva, Treino de Habilidades, 

Revisão Bibliográfica, Modelo Integrativo e 

Intervenção Precoce. O Quadro 1 apresenta o título 

de cada trabalho, respectivos autores, ano de 

publicação e foco da pesquisa, para facilitar a 

visualização dos resultados obtidos.
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Quadro   – Dados de Identificação dos Trabalhos. 

Título do trabalho Autores Anos Foco da pesquisa

O autismo entre dois pontos

A estimulação cognitiva de pessoas com transtorno 
autista através de ambientes virtuais

Autismo e preocupações educacionais

Modelo Terapêutico Integrativo Comportamental 
aplicado em Autismo com Grau Severo de Comportamento

Hiperatividade e terapia cognitivo-comportamental:
uma revisão de literatura

Aquisição e generalização de mandos em uma 
criança com autismo

A aplicabilidade de um programa de intervenção 
precoce em crianças com possível risco autístico

Autismo infantil e estresse familiar: uma revisão 
sistemática da literatura

Autismo: intervenções psicoeducacionais

Estimulação magnética transcraniana na neuropsicologia: 
novos horizontes em pesquisa sobre o cérebro

Aquisição e generalização de comportamentos em uma
criança com diagnóstico de autismo

A Aplicação do método TEACCH como Intervenção 
Psicoeducacional em um Autista

O uso de habilidades comunicativas verbais para aumento 
da extensão de enunciados no autismo de alto funcionamento 
e na síndrome de Asperger.

Análise de um procedimento de comunicação funcional 
alternativa.

Transtorno autista e a abordagem cognitivo-comportamental: 
possibilidades de auxílio psicológico

Aplicações terapêuticas da estimulação cerebral por corrente 
contínua na neuroreabilitação clínica

A adequabilidade do modelo TEACCH para a promoção do 
desenvolvimento da criança com autismo

Farah & 
Goldenberg

Drummond et al.

Bagaiolo & 
Guilhardi

Facion

Sampaio

Leite

Correia

Fávero & 
Santos

Bosa

Boogio et al.

Rosa

Filho

Lopes-Herrea & 
Almeida

Fidalgo, Gioia &
Godoi

Sampaio

Machado et al.

Fernandes

2001

2002

2002

2002

2005

2005

2005

2005

2006

2006

2008

2008

2008

2008

2008

2009

2010

Métodos Miller e
 TEACCH 

Estimulação
cognitiva

Método ABA

Modelo 
Integrativo/ ICC

Método ABA

Treino de 
habilidades

Intervenção
precoce

Revisão 
bibliográfica

Revisão 
bibliográfica

Estimulação
cognitiva

Método ABA

Método TEACCH

Treino de 
habilidades

Método PECS

Revisão 
bibliográfica

Estimulação
cognitiva

Método TEACCH
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O Programa TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic and related Communication 

h a n d i c a p p e d  C h i l d re n )  é  u m  m é t o d o 

psicoeducacional que se baseia no pressuposto de 

que pessoas com autismo respondem melhor aos 

sistemas organizados, ou seja, são mais capazes de 

aprender numa proposta de atividade estruturada 

de acordo com suas limitações e potencialidades. 

Este método tem como objetivo principal a 

promoção da autonomia do indivíduo através do 
17

treino em habilidades sociais . De acordo com 
18Fernandes , o programa TEACCH evoluiu para 

uma divisão educacional e de saúde na Carolina do 

Norte (EUA), responsável pelo desenvolvimento de 

instrumentos diagnósticos, treinamento de 

profissionais, orientação para pais, entre outros. 

O programa tem base  na  Ps icologia 

Comportamental e na Psicolinguística, é adaptado 

para cada usuário e propõe aos pais que 

participem como co-terapeutas de seus filhos. A 

autora considera este programa como uma das 

intervenções mais eficazes no transtorno autista. 
19Farah e Goldenberg  realizaram um estudo de 

descrição e comparação de dois métodos de 

educação para pessoas com autismo, Miller e 

TEACCH, através de observações realizadas em 

uma entidade nos Estados Unidos e outra no 

Brasil, respectivamente. O método Miller foi 

aplicado em crianças entre três e quatorze anos, 

sendo realizado em pranchas de madeira elevadas 

a 50 a 90 cm de altura de formato quadrangular. As 

ações efetuadas pela criança são narradas e 

acompanhadas por sinais e, à medida que se nota o 

progresso da criança, o quadrado elevado e os 

materiais vão sendo modificados, auxiliando na 

estimulação da comunicação. 

O método TEACCH foi investigado a partir da 

observação das atividades e de entrevistas com os 

profissionais da instituição. O grupo era 

geralmente composto por quatro crianças, 

acompanhadas por professor, assistente, 

fonoaudiólogo e terapeuta. A partir desta 

comparação, os autores concluíram que o método 

Mil ler  t rabalha o  comportamento  para 

desenvolver o pensamento da criança, enquanto o 

método TEACCH trabalha as condutas a fim de 

promover a autonomia. 
20

Facion  propõe um Modelo Integrativo de 

I n t e r v e n ç ã o  c o m  b a s e  p re d o m i n a n t e 

comportamental, a partir de cinco condições 

básicas: (1) observação intensiva da pessoa com 

autismo e seu contexto social (linha de base); (2) 

estruturação ambiental (redução de estímulos); (3) 

aplicação diária da Interação Corporal Centrada 

(ICC), desenvolvendo a interação social a partir de 

e s t í m u l o s  s e n s o r i a i s ;  ( 4 )  i n t e r v e n ç ã o 

personalizada com foco terapêutico; (5) avaliação 

de resultados, treino parental e reintrodução da 

pessoa com autismo no ambiente familiar. 
21

Bagaiolo e Guilhardi  orientam que a intervenção 

comportamental em crianças com autismo pode 

ser sequenciada em passos pré-definidos, 

direcionando o trabalho do terapeuta. Para tanto, 

faz-se necessário a (1) definição das classes de 

comportamentos a serem instaladas/mantidas ou 

minimizadas; (2) observação e registro dos 

comportamentos de interesse; (3) estabelecimento 

de linha de base; (4) definição das metas 

comportamentais a serem cumpridas; (5) escolha 

dos procedimentos a serem utilizados; (6) 

promoção de generalizações e avaliação constante 

da intervenção proposta. 
22A partir da análise encontrada em ROSA  e 

23SAMPAIO  deve-se promover a manipulação do 

ambiente físico e social dos indivíduos, visando 

ensinar habilidades que estão ausentes ou 

prejudicadas em seu repertório, através de 

tratamentos personalizados. Segundo os descritos 

nestes estudos, toda resposta correta é seguida por 

reforçadores positivos que estimulam a pessoa com 

autismo a manter as mudanças comportamentais. 

O PECS (Picture Exchange Communication 

System), por sua vez, promove a comunicação 

através da troca de estímulos visuais (cartões com 
24figuras) por objetos ou atividades de interesse . Os 

resultados do PECS demonstraram que todas as 

crianças alcançaram, de forma relativamente 

rápida, os critérios de aprendizagem propostos em 

cada fase do treino e a frequência dos 

comportamentos-problema diminuiu. 

Sendo assim, pode-se afirmar que o PECS é um 

procedimento eficaz para a intervenção em 
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crianças com autismo, pois além de ensinar as 

habilidades envolvidas na comunicação funcional, 

contribui para o desenvolvimento de outros 
25comportamentos adequados. Leite , por sua vez, 

combinou as três fases iniciais do PECS (de um 

total de seis) com técnicas comportamentais do 

método ABA (reforçamento, modelagem e 

esmaecimento), com o objetivo de treinar mandos 

em um menino com autismo de 7 anos. A autora 

definiu mandos, como o ato da criança pedir algo, 

através de qualquer tipo de comunicação e de 

aceitar o que lhe foi dado. Isto foi treinado 

principalmente por meio dos cartões de 

comunicação do PECS, seguido por reforçadores 

(identificados através do Teste de Identificação de 

Potenciais Reforçadores, entrevistas com os pais e 

professores e vídeos). 

O treino constituiu-se de 30 sessões (sendo duas 

para linha de base) e, possibilitou que a criança 

generalizasse o aprendizado para outros dois 

ambientes. No entanto, a aquisição de mandos 

requer alguns pré-requisitos: habilidade de 

contato com o ambiente, pessoas e objetos; 

comportamentos exploratórios; imitação social; 
25permanência de um mínimo de tempo sentado . 

26Correia  propôs um programa de intervenção 

precoce, com foco na atenção compartilhada, que 

foi realizado no decorrer de seis meses, com duas 

sessões semanais de duas horas e meia cada uma 

em crianças de até 3 anos. A primeira hora era 

reservada para orientação dos cuidadores e o 

restante, dispensado no treinamento da criança em 

situações naturais. As variáveis apontadas pela 

autora que influenciaram os resultados obtidos, 

dizem respeito ao grau de envolvimento dos 

cuidadores (e respectivas dificuldades dos 

m e s m o s )  e  c a r a c t e r í s t i c a s  d a  c r i a n ç a 

(personalidade; déficits). Para tanto, recomenda 

q u e  o s  c u i d a d o r e s  s e j a m  a t e n d i d o s 

individualmente (num processo psicoterápico) e 

que os sentimentos da criança norteiem todas as 

intervenções, respeitando seus limites e levando 

em consideração o lado humano antes do 

transtorno em si. 
27Fávero e Santos  realizaram um estudo 

sistemático da produção bibliográfica sobre a 

realidade vivida por famílias de crianças com 

autismo, entre 1991 e 2001. Fatores como a 

comunicação funcional, interações familiares, 

estratégias de enfrentamento, a capacidade e 

p ro c e s s o  d e  re s i l i ê n c i a ,  a t e n d i m e n t o 

psicoterápico, entre outros, foram relevantes para 

a generalização, organização e análise dos dados. 

Os resultados obtidos mostraram a necessidade de 

modificação do ambiente (família, educadores, 

profissionais da saúde) para lidar com a criança 

com autismo. Os autores apontaram que outra 

estratégia presente na literatura são os apoios 

visuais (como aqueles utilizados nos métodos 

TEACCH e PECS, por exemplo). Eles auxiliam as 

intervenções no transtorno autista, no treinamento 

dos educadores e cuidadores a fim de usar os 

suportes visuais com razoável confiança. Os 

instrumentos se adaptam a vários ambientes, são 

baratos e úteis e, podem trazer resultados 

posi t ivos.  Além disso,  os  programas de 

treinamento de pais puderam auxiliar no manejo 

das crianças. 

Segundo a revisão de literatura realizada por 
23Sampaio , o transtorno autista ainda apresenta 

muitas discrepâncias em sua def inição, 

diagnóst icos e  métodos de intervenção, 

especialmente em relação ao discernimento de 

outros transtornos invasivos do desenvolvimento. 

No estudo, a autora apresentou o histórico do 

transtorno, as manifestações mais comuns, a visão 

cognit ivo-comportamental  a respeito do 

transtorno, o sistema de avaliação do mesmo e as 
28técnicas mais adequadas de intervenção. Bosa  

aponta que muitos estudos têm se baseado nas 

diferentes etapas da vida do paciente, assim como 

nas necessidades, habilidades e grau de 

comprometimento, para propor medidas de 

intervenção. Enquanto as crianças necessitam de 

maior trabalho com a fala,  interação e 

comunicação sociais, educação especial, suporte 

familiar, etc., os adolescentes são auxiliados com o 

treino de habilidades sociais,  a terapia 

ocupacional e a sexualidade. Já com os adultos, o 

foco concentrar-se-ia nas opções de moradia e 

tutela. 

Para estimular o desenvolvimento social e 
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comunicativo, a autora discute opções como: (1) 

PECS, que exige menos habilidade cognitivo-

l ingUís t ica  ou memória ,  auxi l iando na 

comunicação, compreensão e aumento de 

complexidade da fala; (2) TEACCH, um programa 

estruturado com materiais  visuais  para 

aperfeiçoar linguagem, aprendizado e reduzir 

comportamentos inadequados; (3) Ambientes 

virtuais, que focam a interação e comunicação 

sociais e tem melhor aceitação que outras técnicas 

v e r b a i s ;  ( 4 )  A B A ,  p ro m o v e  m u d a n ç a s 

comportamentais diversas, mas seus resultados 

dependem da experiência profissional. Lopes-
29Herrera e Almeida , por sua vez, propuseram um 

treino de Habilidades de Comunicação Verbal 

(HCV) para pessoas com autismo de alto 

funcionamento (AAF) e com Síndrome de Asperger 

(SA). O programa teve duração de 8 meses, com 

uma linha de base traçada em torno de três 

semanas e, após, o treino com frequência 

decrescente (duas vezes por semana até uma vez ao 

mês). Ele teve por objetivo aumentar a extensão 

dos enunciados dos participantes, sendo dividido 

em quatro fases. O treino de HCV foi realizado em 

ambientes naturais, facilitando a generalização do 

aprendizado pelos participantes e apresentou 

como vantagem principal a "comparação intra-

sujeitos", ou seja, a avaliação inicial e final 

possibilita conhecer o desempenho real do 
29sujeito . 

Em relação à Realidade Virtual (RV), 
30Drummond et al.  afirmam que as pesquisas na 

área se iniciaram no Brasil em 2000, sendo 

voltadas para a reabilitação de diferentes tipos de 

desordens cognitivas, principalmente para a 

esquizofrenia. Esta tecnologia facilitaria o acesso 

à estimulação das habilidades, sejam cognitivas ou 

motoras, através de ambientes virtuais que 

promovam associações mais simples acerca do 

ambiente cotidiano. De acordo com os autores, a 

RV é uma intervenção de alto custo, devido aos 

equipamentos necessários (capacete e óculos 

apropriados e salas de projeção), mas possui 
31inúmeras opções de programação. Boggio et al.  

sugerem outra forma de estimulação cognitiva: a 

estimulação magnética transcraniana. É uma 

técnica não-invasiva, segura e indolor em seres 

humanos conscientes. Tal técnica é baseada em um 

campo magnético variável, que possibilita a 

modulação de áreas cerebrais, permitindo o estudo 

do comportamento e da cognição de maneira 

estruturada e precisa. Neste estudo, os autores 

mostraram diversos  trabalhos  na área, 

investigando aspectos da linguagem, memória e 

exercícios neurológicos em pesquisa clínica. 

Conclui-se que os estudos com esta técnica 

abrem novas perspectivas e possibilidades na 

prática científica para a Neuropsicologia na 

medida em que fornece elementos para o 

desenvolvimento dos estudos e do conhecimento 

em relação à cognição e ao córtex. Machado et 
32

al. , também se referindo à estimulação cognitiva, 

afirmam que a estimulação transcraniana por 

corrente contínua de baixa intensidade (ETCC) é 

uma técnica que tem se mostrado segura e simples 

e m  i n t e r v e n ç õ e s  d e  t r a n s t o r n o s 

neuropsiquiátricos, a fim de modular as atividades 

cerebrais. A ETCC está sendo utilizada com 

frequência e vem demonstrando bons resultados na 

reabilitação de transtornos como depressão, 

acidente vascular cerebral, doença de Parkinson, 

epilepsia e dor crônica. 

A técnica apresenta poucos efeitos adversos, 

mas, embora evidências confirmem seu valor 

terapêutico, a pobreza de estudos impede o 

desenvolvimento da mesma em outras áreas (como 

no transtorno autista, por exemplo). Em 

comparação a tratamentos farmacológicos, a 

técnica é indolor, porém, ainda economicamente 

inviável. Diante dos resultados apresentados até o 

presente momento e disposto no quadro abaixo um 

resumo das técnicas pesquisadas, seus principais 

focos de atuação e público-alvo. Cabe-se ressaltar 

que a maioria das pesquisas não define a idade ou 

o grau de comprometimento dos sujeitos aos quais 

cada intervenção se destina, sendo ainda mais 

raras as pesquisas destinadas às pessoas adultas 

com aut ismo.  De acordo com os  dados 

apresentados no quadro 2, cinco técnicas têm foco 

principal na mudança comportamental, três 

focam-se na comunicação e duas se detêm na 

estimulação cognitiva. 
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As técnicas priorizam o estudo com crianças e 

adolescentes (cujas atividades geralmente são 

desempenhadas na escola/ instituição especial), 

tendo apenas quatro delas (Modelo Integrativo; 

Intervenção Precoce; HCV; Método Miller) 

especificado seu público-alvo. A Realidade Virtual 

e a Estimulação Cognitiva ainda estão em fase de 

estudo, por isso há poucos dados para uma análise 

mais aprofundada e o método ABA poderia ser 

considerado mais abrangente, visto que as 

técnicas de mudança comportamental podem ser 

adaptadas a quaisquer sujeitos. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Os estudos acerca do transtorno autista ainda 

não foram suficientes para se determinar sua 
23etiologia e instrumentos diagnósticos . Por isso, 

profissionais experientes são fundamentais para se 

estabelecer um diagnóstico preciso e precoce, 

orientando as intervenções e favorecendo o 

prognóstico. Camargos1 afirma que profissionais 

treinados poderiam detectar sinais precoces do 

transtorno antes dos 6 meses de idade, no entanto, 

os pais raramente notam problemas antes dos 18 

meses. Dentre os sinais precoces mais utilizados 

como indicadores do transtorno, podem ser 

citados: choro excessivo ou ausente; reações 

inadequadas aos estímulos; ausência de sorriso 

social, de antecipação do colo, de busca por afeto, 

da imitação social, de balbucio, do contato visual e 

de curiosidade; apontar instrumental; recusa de 

alimentos; indiferença às pessoas; falta de 

estranhamento; atraso na linguagem oral; jogo 
1,8,9bizarro; resistências de forma geral . 

Um programa de intervenção precoce (até os 3 
26anos), como indicado por Correia , pode 

promover inúmeras melhoras no quadro autista, 

visto que trabalha atenção compartilhada, 

interação social e iniciativa. A partir dos 3 anos (e 

até os 14 anos), o método Miller já seria mais 

i n d i c a d o ,  m u d a n d o  s e u  f o c o  p a r a  o 

desenvolvimento da comunicação. No entanto, os 

resultados dos programas variam muito de acordo 

Técnica Foco de atuação Público-alvo 

ABA Mudança comportamental Todas as idades 

PECS Promoção da comunicação  Crianças 

TEACCH 
Mudança comportamental/
Autonomia/ Educação 

Crianças 

Método Miller 
Mudança comportamental/
Pensamento 

Crianças de 3 à 14 
anos 

Modelo Integrativo/ ICC 
Mudança comportamental 

 para autismo severo 

Crianças/ 
adolescentes 

Intervenção Precoce 
Atenção compartilhada/
Comportamento/Comunicação 

Crianças de até 3 
anos. 

Treino em HCV  

Promoção da comunicação 

para autismo de alto funcionamento 
ou S. Asperger 

Crianças/ 
adolescentes 

Realidade Virtual Habilidades cognitivas e motoras Indefinido 

Estimulação Cognitiva 
Modulação cerebral/ 

Reabilitação neurológica 
Indefinido 

 

Quadro 2 – Análise das Técnicas Pesquisadas.
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com o engajamento dos pais e déficits das crianças, 

mas suas vantagens são superiores às possíveis 
19intercorrências . 

Para crianças com autismo a partir dos 4 ou 5 

anos, independente do grau de comprometimento, 

indica-se o método TEACCH como forma de 

intervenção eficaz para promover a autonomia, 

pois tem foco educacional e treina habilidades 

sociais ao mesmo tempo. O PECS, por sua vez, 

aux i l iar ia  es tas  mesmas  cr ianças  a  se 

comunicarem funcionalmente e contribuiria para a 

adequação de outros comportamentos. Ambos 

trabalham com apoios visuais que facilitam o 

aprendizado da criança e orientam pais e 
17-19,23,24

educadores no manejo das mesmas . Da 

mesma maneira que o programa proposto por 
26Correia , o TEACCH e o PECS também requerem 

a atuação intensiva dos pais para a obtenção de 

resultados satisfatórios. Além disso, estudos 

apontaram que a modificação e estruturação 

ambiental (familiar, educacional, profissional) são 
23,27fundamentais para o sucesso das intervenções , 

d e v e n d o - s e  t a m b é m  c o n s i d e r a r  o 

c o m p ro m e t i m e n t o  d a  c r i a n ç a  e  s u a s 

características pessoais. 

M é t o d o s  b a s e a d o s  n a  a n á l i s e  d o 

comportamento, como o ABA, poderiam ser 

utilizados em pessoas de quaisquer idades e graus 

de déficit cognitivo, uma vez que o analista utiliza-

se de técnicas totalmente adaptáveis às 

características do indivíduo. Dentre elas, pode-se 

citar: a observação e identificação das funções dos 

comportamentos;  modif icação/  ext inção 

comportamental com o auxílio de reforçadores; 
21-23manipulação do ambiente físico e social . 

Adolescentes com autismo de grau severo 

poderiam se beneficiar mais com programas de 

maior intensidade, como o Modelo Integrativo de 
20Intervenção proposto por Facion . Este modelo 

integra diversas outras técnicas, adapta-se às 

necessidades de cada indivíduo e reestrutura os 

ambientes em que vive, embora o adolescente fique 

um período afastado de sua família para tanto. Tem 

como pré-requisito a participação familiar e o 

auxílio do tratamento farmacológico, mas foca 

cerca de cinco ou seis comportamentos apenas. 

P a r a  p e s s o a s  c o m  a u t i s m o  d e  a l t o 

funcionamento (AAF) ou com Síndrome de 

Asperger (SA), o treino de Habilidades de 

Comunicação Verbal proposto por Lopes-Herrera 
29

e Almeida  apresenta bons resultados no aumento 

da extensão dos enunciados, embora aqueles com 

SA tenham se beneficiado mais. Os próprios 

autores indicaram a necessidade de mais estudos 

para AAF e apontam, assim como a maioria dos 

trabalhos já citados, que ambientes estruturados, 

profissionais experientes e famílias participativas 

são fundamentais no processo. 

Cabe-se ressaltar que pessoas com autismo de 

alto funcionamento, por não apresentarem déficit 

cognitivo relevante, poderiam de beneficiar de 

todos os métodos de intervenção apresentados 

neste trabalho (exceto do Modelo Integrativo de 

Intervenção), apresentando resultados melhores e 

mais rápidos que outros indivíduos com maior 

comprometimento e, indo além, como no treino de 

habilidades apresentado acima. Em relação à 

estimulação cognitiva, tanto o estudo sobre 

Realidade Virtual (RV), como aqueles que se 

utilizaram da corrente contínua (ETCC) ou do 

campo magnético (EMT) para estimular áreas 

cerebrais e respectivas habilidades, trazem 

possibilidades de intervenção no transtorno 
28,30-32autista . Mas, enquanto a RV favorece a 

interação social e já está sendo testada em 

monitores convencionais, a ETCC e a EMT ainda 

estão em fase inicial de testes práticos e nem sequer 

foram testadas em pessoas com autismo. 

Desta maneira, a apresentação destas técnicas 

é válida para se divulgar avanços na reabilitação 

cognitiva e indicar novos estudos. Elas ainda têm 

alto custo, mas são indolores e poderiam 

apresentar eficácia maior que os medicamentos 

atuais. De forma geral, a RV poderia ser utilizada 

em instituições e escolas, para crianças que já 

adquiriram uma coordenação motora suficiente 

para utilizar computadores, enquanto a ETCC e a 

E M T s e r i a m  m a i s  re c o m e n d a d a s  p a r a 

adolescentes e adultos com comportamento 

previsível, devido ao uso de eletrodos e demais 

equipamentos. 

Assim, o presente estudo teve o objetivo de 
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delinear as contribuições da Psicologia Cognitiva-

Comportamental nos métodos de intervenção 

voltados para pessoas com autismo, identificando 

áreas  que  necess i tam de  e s tudos  mai s 

aprofundados. Conclui-se que ainda há avanços 

modestos na área e poucos profissionais 

capacitados para a realização de diagnósticos 

adequados, incluindo o precoce. O correto 

diagnóstico é fundamental para a definição das 

intervenções mais apropriadas para cada 

indivíduo e favorece estudos posteriores. As 

t é c n i c a s  a p re s e n t a d a s  n e s t e  t r a b a l h o 

demonstraram bons resultados (com exceção da 

ETCC e EMT ainda em testes iniciais), indicando-

se o aprofundamento das pesquisas para melhor 

adequação das técnicas existentes à idade e grau 

d e  c o m p r o m e t i m e n t o  d o s  s u j e i t o s , 

desenvolvimento de novos métodos de intervenção, 

assim como a definição de necessidades das 

pessoas com autismo que já atingiram a idade 

adulta. 
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RESUMO PIBIC: 12/5208445011

IMPLANTES DE MEMBRANAS DE COLÁGENO POLIANIÔNICAS ASSOCIADAS COM HIDROXIAPATITA NO REPARO DE 
DEFEITOS CRANIANOS EM RATOS.

 
IMPLANTS POLYANIONICS COLLAGEN MEMBRANES ASSOCIATED WITH HYDROXYAPATITE IN THE REPAIR OF CRANIAL 

DEFECTS IN RATS. 

Autores: Ana Carolina Ribeiro Pereira, Marcelo Rodrigues da Cunha.
 

Departamento de Morfologia e Patologia Básica da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

ABSTRACT
Clinical treatments aimed at regenerating bone have been widely studied due to the large number of traumas arising primarily 
from automobile accidents. The treatment may be using autogenous bone grafts and biomaterials in cases of considerable loss of 
bone mass. Thus, the objective of this research was to evaluate the osteoconductive and repair of hydroxyapatite and collagen 
which are some of the various materials that receive particular attention in several studies in the search for ideal synthetic 
implants. For this it were used 32 rats underwent the surgical procedure for creation of critical bone defect in the skull. The bone 
defect was filled with polyanionic collagen membrane and hydroxyapatite granules. Two and six weeks after surgery, the animals 
were sacrificed and samples of the receiving area of the implant were subjected to macroscopic, radiological and histotechnical 
evaluation. As macroscopic and radiological findings were not observed any pathological changes characteristic of immune 
rejection. Histologically it was noted bone formation at the site of the surgical area. The young bone disorganized formed in some 
parts of the collagen membrane and also from the original bone. The hydroxyapatite particles were surrounded by both, bone 
formation and connective tissue. Surrounding the graft it were observed areas of immature bone neoformation more accentuated 
when was used the polyanionic collagen membrane or hydroxyapatite alone. 

Palavras-chave: osteointegração, colágeno, hidroxiapatita.
Key words: osseointegration, hydroxiapatite, collagen.
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RESUMO PIBIC: 12-074676082

ANÁLISE MORFOQUANTITATIVA DA ARTÉRIA BASILAR DE RATOS SUBMETIDOS AO TABAGISMO PASSIVO EXPERIMENTAL. 

MORPHOQUANTITATIVE ANALYSIS OF BASILAR ARTERY IN RATS SUBMITTED TO EXPERIMENTAL PASSIVE SMOKING. 

Autores: Arthur Vieira Barros*, Mariana Pereira Morais*, Avner Castro Lyra*, Larissa Gatto*,  Everson Robello*, Larayni 
Balestra*, Cesar Alexandre Fabrega-Carvalho**. 

* Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí – Jundiaí – São Paulo – Brasil. 
** Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí – Jundiaí – São Paulo – Brasil e 

Departamento de Anatomia – ICB/Universidade de São Paulo - São Paulo – Brasil. 

RESUMO
Introdução: A literatura científica tem demonstrado que fumantes de cigarro apresentam maior probabilidade de estenoses e 
dilatações até rupturas arteriais. Todavia, existem poucos relatos sobre a influência passiva da fumaça do cigarro nos 
componentes fibroelásticos das artérias cerebrais. Objetivo: Avaliar as densidades dos componentes fibrilares e do colágeno (I e 
III) da artéria basilar de ratos diante do tabagismo passivo e crônico. Material e Método: Ratos machos foram divididos nos grupos 
controle (GC, n=10) e tabagista (GT, n=10). Os animais do GT foram expostos, diariamente por 12 semanas, à fumaça de 20 
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 e perfundidos com PBS e 
paraformaldeído (4%). Posteriormente, os encéfalos foram colocados em solução de sacarose 30%, congelados e cortados em 
criostato. As lâminas obtidas foram coradas com HE, Picrossirius e Verhoeff, analisados e digitalizados em microscópio óptico, 
sob luz normal e polarizada. Para a determinação da área relativa das densidades (Vv/µm²) das fibras colágenas e da espessura 
(µm) da lamela elástica, foi utilizado o programa Motic-Image Plus® -2.0. Resultados: Na túnica adventícia observou-se 
diminuição significativa (P<0,01) da densidade do colágeno I (GC=0.05±0,08/ GT=0.84±0.09) e colágeno III (GC=0.04±0.08/ 
GC=0.15±0.11). Quanto à espessura da lamela elástica interna, a diferença também foi significativa (p<0,01) 
(GT=0.03±0.01/GC=0.01±0.00). Conclusão: A inalação da fumaça passiva do cigarro foi capaz de alterar a estrutura da artéria 
basilar, tornando-a mais susceptível a rupturas ou estenoses. 

Palavras-chave: artéria basilar, colágeno, fibra elástica, tabaco. 
Key words: basilar artery, colagen, elastic fiber, tobacco. 
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RESUMO PIBIC: 12/8745412658

REPERCUSSÕES INFLAMATÓRIAS LOCAIS E SISTÊMICAS DA PLEURODESE EM MODELO EXPERIMENTAL DE 
PNEUMOTÓRAX. 

LOCAL AND SYSTEMIC INFLAMMATORY REPERCUSSIONS OF PLEURODESIS IN EXPERIMENTAL PNEUMOTHORAX. 
Autores: * Ariane Lázaro, ** Richard Wayne Light, *** Evaldo Marchi. 

* Departamento de Cirurgia Torácica, Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí, São Paulo, Brasil. 
** Vanderbilt University, Nashville, TN, EUA. 

RESUMO
Introdução: O pneumotórax é a presença anômala de ar entre as pleuras visceral e parietal, e seu tratamento se constitui em um 
desafio, pois admite desde a observação clínica até a cirurgia com ligadura de bolhas apicais, seguida de técnicas diversas de 
pleurodese para prevenção da recorrência. No entanto, os efeitos locais e sistêmicos das diversas formas de toracoscopia com 
pleurodese, empregadas para tratamento cirúrgico do pneumotórax, são pouco conhecidos. Objetivo: Avaliar, em modelo 
experimental de pneumotórax em coelhos, o perfil de resposta inflamatória local e sistêmica, comparando diferentes métodos 
de pleurodese habitualmente empregados na prática clínica. Método: Vinte coelhos, divididos em 4 grupos de 5 animais, foram 
anestesiados e submetidos à toracoscopia videoassistida sem pleurodese (controle), ou com pleurodese pelos métodos de 
abrasão com gaze, material plástico (márlex) ou pleurectomia apical. Nos tempos, pré-operatório e após 1, 2 e 28 dias, foram 
colhidas amostras de sangue para medida de leucócitos, neutrófilos, linfócitos e plaquetas, e dosagem das citocinas séricas IL-8, 
VEGF e TGF-β. Após 28 dias os animais foram sacrificados e o tórax foi aberto para avaliação do grau macroscópico de pleurodese 
e microscópico de fibrose pleural nos diferentes grupos. Resultados: Não foi observada diferença significativa entre os grupos nos 
valores de leucócitos, neutrófilos, linfócitos ou plaquetas nos tempos de estudo. Os níveis séricos de VEGF e TGF-β foram 
indetectáveis em todos os períodos nos diferentes grupos. Os níveis de IL-8 se elevaram após 1 dia, com pico após 2 dias em todos 
os grupos, e decresceram aos 28 dias, exceto no grupo pleurectomia. Os graus de aderência e de fibrose pleural foram 
significativamente maiores aos 28 dias no grupo pleurectomia, quando comparados aos grupos controle e abrasão por gaze ou 
márlex. Conclusões: A pleurectomia foi a forma mais eficaz de pleurodese neste modelo experimental, com graus de aderência e 
fibrose pleural significantemente maiores que os grupos controle e abrasão por gaze ou márlex, no entanto o grupo pleurectomia 
apresentou maior resposta sistêmica, com níveis de IL-8 significativamente elevados até 28 dias mais que os demais grupos. 

Palavras-chave: pneumotórax, pleura, pleurodese, inflamação, citocinas.
Key words: pneumothorax, pleura, pleurodesis, inflammation, cytokines.
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RESUMO PIBIC: 12/6847146853

AVALIAÇÃO DO ESTRESSE PERCEBIDO EM ACADÊMICOS DO CURSO DE MEDICINA. 

ASSESSMENT OF PERCEIVED STRESS IN MEDICAL STUDENTS. 

Autores: Camila Annicchino de Andrade, Marcia Carvalho Garcia, Iraídes Nunes dos Santos. 

Departamento de Biologia e Biofísica e Saúde Coletiva, Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO 
A educação médica tem como objetivo formar profissionais com sólido conhecimento e habilidade para servir a comunidade de 
forma eficiente. Apesar dos currículos nas diferentes universidades serem desenvolvidos para alcançar este objetivo, a 
graduação médica é percebida como estressante, podendo comprometer o rendimento e a saúde dos acadêmicos. Este trabalho 
teve como objetivo quantificar o estresse em acadêmicos do curso de medicina da Faculdade de Medicina de Jundiaí através da 
utilização do Questionário de Estresse Percebido (QEP), um instrumento de auto-avaliação amplamente utilizado em pesquisa 
psicossomática clínica, que permite avaliar e quantificar a presença de sinais de estresse. Nossos resultados demonstram que os 
acadêmicos do 1º ao 6º ano do curso de medicina apresentam nível mediano de estresse, sendo o índice de estresse percebido 
das mulheres superior ao dos homens. A análise dos domínios mostrou que as principais fontes de estresse dos estudantes de 
medicina são sobrecarga, irritabilidade, tensão e fadiga. Por outro lado, a aceitação social, realização e satisfação pessoal não são 
percebidos pelos alunos como altamente estressantes. O conhecimento do grau de estresse a que os acadêmicos do curso de 
medicina são submetidos, pode servir como um instrumento valioso para que os indivíduos envolvidos na formação destes 
alunos possam desenvolver ferramentas que minimizem a presença de fatores estressantes, e que também possam servir para 
tornar os acadêmicos aptos para gerenciarem seu próprio estresse. 

Palavras-chave: estresse, acadêmicos de medicina, qualidade de vida. 
Key words: stress, medical students, quality of life. 
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RESUMO PIBIC: 12/7214063726

LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES): IDENTIFICAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES 
PULMONARES EM PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DA FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ (FMJ)-

SP.  

SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE): IDENTIFICATION AND FREQUENCY OF PRINCIPAL PULMONARY EVENTS IN 
PATIENTS OF  CLINIC SPECIALTY COLLEGE OF MEDICINE JUNDIAÍ (FMJ)-SP. 

Autores: Bruno Nunes Lapa, Natália Bressiani Amstalden, Lucas Chequi, Waldenise Cossermelli. 

Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO  
O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença de etiologia desconhecida, na qual tecidos e células são atacados por auto-
anticorpos patogênicos e imunocomplexos. Dentre as doenças autoimunes, é usualmente a que mais envolve deterioração e 
comprometimento do sistema respiratório. Objetivou-se, no presente estudo, identificar e analisar a frequência das principais 
alterações pulmonares em pacientes com diagnóstico de LES por meio de recursos clínicos, laboratoriais e radiológicos. A 
tomografia computadorizada de alta resolução(TCAR) do tórax mostrou-se o método mais sensível para detecção dessas 
alterações. A frequência encontrada foi de 60%, sendo o padrão em vidro fosco o mais prevalente (33,33%), seguido de 
espessamento interlobular(16,66%) e opacidade compatível com sequelas (16,66%). Não houve associação significativa entre 
achados positivos na TCAR e o tempo de evolução da doença, atividade lúpica, tabagismo, exame físico, sinais e sintomas 
pulmonares, envolvimento de órgãos e consumo de complemento. Devido à ausência de evidências clinicolaboratoriais do 
envolvimento pulmonar, sugere-se investigação sequencial dos pacientes com LES por meio de tomografia computadorizada de 
alta resolução. 

Palavras-chave: lúpus eritematoso sistêmico; colagenose; manifestações pulmonares. 
Key words: systemic lupus erythematosus, collagenosis, pulmonary manifestations. 
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CONHECIMENTO E ATITUDE DE PUÉRPERAS INTERNADAS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SOBRE OS TIPOS DE 
PARTO. 

KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF WOMEN INTERNED IN A UNIVERSITY HOSPITAL ON THE TYPES OF DELIVERY. 

Autores: Ananda Sabbag Domingos, Ana Luiza Castro Possidente, Karayna Gil Fernandes, Rodrigo Paupério de Camargo. 

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO
Introdução: As mulheres brasileiras apresentam uma tendência crescente de busca por conhecimentos relacionados ao ciclo 
gravidopuerperal, em especial quando estão pessoalmente envolvidas no processo. Estudos realizados com o intuito de analisar 
a atitude, a opinião e o conhecimento de mulheres em relação aos tipos de parto, têm demonstrado que a maioria opta pelo parto 
vaginal, por acreditar ser um método natural, mais saudável, de recuperação mais fácil, apresentar menor risco de sequelas e por 
ser mais rápido. Objetivo: analisar a opinião e a atitude das puérperas internadas no Hospital Universitário da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí (HUFMJ), sobre a escolha da via de parto. Métodos: foram preenchidos 200 questionários de puérperas 
internadas no HUFMJ, na forma de entrevista presencial, de outubro de 2012 a maio de 2013. Foram aceitas respostas 
espontâneas às perguntas, sem que houvesse indução por parte do pesquisador. Os dados passaram por análise estatística. 
Resultados: Dentre as 200 puérperas que participaram deste trabalho, 46% tinham idade entre 20 e 29 anos e 48% tinham segundo 
grau completo. Ao serem questionadas sobre o conhecimento dos diferentes tipos de partos, 122 puérperas conheciam o parto 
vaginal e o parto cesárea e apenas 76 tinham conhecimento sobre o parto fórceps. Ao serem questionadas se gostariam de ter 
opinado e escolhido o tipo de parto da atual gestação, 60% responderam que não. Discussão e Conclusão: Parece que a via de 
parto que a mulher vivenciou interferiu nas respostas, pois houve relação entre o maior conhecimento sobre o risco de alterações 
maternas em mulheres submetidas ao parto vaginal, por aquelas que vivenciaram o mesmo.

Palavras-chave: puerpério, cesárea, parto domiciliar, parto normal, vácuo-extração, parto. 
Key words: postpartum, cesarean, home-birth, normal-birth, vacuum extraction, partum. 
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RESUMO PIBIC: 12/0110013482

EXPRESSÃO DE PROSTAGLANDINA, AROMATASE P-450, RECEPTORES DE ESTRÓGENO E CICLOXIGENASE-2 EM 
ENDOMETRIOMAS INDUZIDOS EM RATAS. 

EXPRESSION OF PROSTAGLANDIN, AROMATASE P-450, ESTROGEN AND CYCLOOXYGENASE-2 IN ENDOMETRIOSIS 
INDUCED IN RATS. 

Autores: Carolina Nishikawa, Bruna Bracci Vieira de Souza, Susi Sayuri Nishitsuka, Taila Harumi Shimabukuro, Geovanne 
Ribeiro dos Santos, Clovis Antonio Lopes Pinto, Lia Mara Rossi. 

Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO 
Introdução: A endrometriose é definida como sendo uma disfunção ginecológica benigna e estrógeno-dependente e caracteriza-
se pela presença de tecido com aspectos histológicos e funcionais semelhantes ao do endométrio tópico (células endometriais, 
estromais ou epiteliais), porém localizadas fora de seu sítio habitual. Há evidências de que a expressão de aromatase nas células 
endometriais parece ser o elemento chave para o implante destas células na cavidade pélvica e o consequente desenvolvimento 
das lesões de endometriose. A atividade da aromatase, por aumentar a síntese local de estrogênios, estimula a produção da 
prostaglandina E2 e esta por sua vez, induz ao aumento da cicloxigenase-2 (COX-2), estabelecendo assim um “feedback” positivo 
a favor da formação contínua de estrógenos. Desta forma, acredita-se que drogas inibidoras dessas substâncias poderão exercer 
ações antiproliferativas e curativas e exibirem uma ótima alternativa de tratamento dessa doença. Objetivos: Com base nestas 
informações, estudamos a imunoexpressão de P-aromatase, prostaglandina, estrógeno e COX-2 em endometriomas induzidos 
em ratas. Métodos: Endometriose foi induzida em 6 ratas da linhagem wistar adultas e virgens. Foi realizado procedimento 
cirúrgico para a indução da endometriose através do implante autólogo de endométrio na parede abdominal, através da incisão 
do corno uterino. Após 30 dias foi feita a análise imuno-histoquímica do tecido. Resultados: O procedimento cirúrgico foi eficiente 
para a indução da endometriose em ratas, e à semelhança do que acontece em endometriomas em humanos, houve expressão 
da COX-2, aromatase, prostaglandina e receptores de estrógeno. Conclusões: O modelo utilizado para indução da endometriose 
em ratas é eficiente e representa condições favoráveis para as extrapolações dos resultados em humanos, incluindo a aplicação 
de novas drogas para o tratamento da doença. 

Palavras-chave: endometriose, aromatase, prostaglandina E2, ciclooxigenase-2, estrógeno, estudo experimental. 
Key words: endometriosis, aromatase, prostaglandin-E2, cyclooxygenase-2, estrogen, experimental study. 
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PESO PRÉ-GRAVÍDICO, GANHO GESTACIONAL E PESO AO NASCER. 

PRE-PREGNANCY WEIGHT, GESTATIONAL WEIGHT AND BIRTH WEIGHT. 

Autores: Caroline Roveri Marin, Priscila Galvão, Maria Cristina Traldi, Márcia Regina Campos Costa da Fonseca. 

Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO 
A obesidade na gestação acarreta complicações maternas, fetais e perinatais. O objetivo deste estudo foi determinar a 
prevalência de sobrepeso e obesidade pré-gravídica e gestacional, e verificar a existência de associação com o peso ao nascer do 
concepto. Estudo descritivo, transversal, quantitativo, realizado em 2011, no hospital da FMJ, com 712 puérperas. A coleta de 
dados se deu por entrevista e contemplou: perfil sociodemográfico, gestacional, peso pré-gravídico, assistência pré-natal, ganho 
de peso gestacional total e peso ao nascer do concepto. A maioria das gestantes era de Jundiaí, média etária de 25,18 anos, 99,7% 
tiveram acesso ao pré-natal, 75,4% iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre e 84,6% realizaram 6 consultas ou mais. A 
prevalência de excesso de peso foi de 34,7% (24,0% sobrepeso/10,7% obesidade). Ganho de peso total excessivo foi observado 
em 36,9%. Na comparação do IMC inicial da gestante e peso do RN, observou-se associação (p=0,0002), bem como na 
comparação do ganho de peso total da gestante e peso do RN (p<0,0001). Nas gestantes com peso excessivo observou-se maior 
prevalência de RNs com peso adequado, por outro lado, gestantes com ganho de peso insuficiente tiveram 2,15 vezes mais risco 
de terem RNs com peso insuficiente e 2,85 vezes mais risco de terem RNs com baixo peso. Conclui-se que embora seja grande o 
percentual de gestantes com peso excessivo, este não influenciou no peso ao nascer do concepto e sim o peso insuficiente da 
gestante. No pré-natal, a identificação das gestantes de risco é fundamental e o estado nutricional é determinante para uma 
gestação saudável. 

Palavras-chave: obesidade, peso ao nascer, gestação, ganho de peso. 
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RESUMO PIBIC: 12/7816887846 

ASSOCIAÇÃO ENTRE VÍRUS E A PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNOGÊNICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

ASSOCIATION BETWEEN VÍRUS AND IMMUNOGENIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA IN CHILDREN AND ADOLESCENTS. 

Autores: Ana Luiza Castro Possidente, Ananda Sabbag Domingos, Célia Martins Campanaro. 

Departamento de Pediatria, Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO 
Introdução: As alterações de plaquetas são frequentes e de várias causas. Trombocitopenia: até 72h após o nascimento, decorre 
de fatores pré-natais ou maternos; após: infecções adquiridas, principalmente bacterianas e enterocolite necrotizante. Após esse 
período, TPI e infecção viral aguda são as causas mais comuns. Trombocitose: classificada em primária ou secundária, a qual 
predomina em pacientes pediátricos. As principais etiologias envolvidas são: infecções agudas, inflamação crônica, doenças do 
colágeno, vasculares ou renais, deficiência de ferro, anemia hemolítica e doença de Kawasaki. Objetivos: analisar as principais 
causas de alterações plaquetárias em crianças de 0 a 17 anos, internadas em um hospital pediátrico durante 8 meses, 
identificação de causas e sazonalidade. Materiais e métodos: estudo retrospectivo, descritivo, baseado em análise de prontuários 
de crianças internadas na enfermaria, UTI pediátrica e neonatal de um Hospital Universitário materno-infantil, durante 8 meses. 
Resultados: foram analisados 78 prontuários: 52,5% sexo feminino; 51,28% menores que 2 anos. UTI neonatal: 27 recém-nascidos 
apresentavam plaquetopenia e 6 plaquetose. Dos casos de trombocitopenia, 66% tinham sepse neonatal como diagnóstico. 
Enfermaria e UTI pediátricas: 48% apresentaram plaquetopenia, cuja etiologia foi infecção em 40,9% e neoplasias em 31,8%. Das 
crianças com trombocitose, 69% apresentavam infecção. Conclusões: As plaquetopenias no período neonatal tiveram como 
etiologia principal a sepse (60%). Enfermaria e UTI pediátricas: a plaquetopenia foi prevalente em doenças onco-hematológicas; 
plaquetoses foram menos frequentes. A correlação sazonal mostrou que a plaquetopenia foi prevalente no verão e a plaquetose 
na primavera. Destacou-se a importância da interpretação adequada do hemograma, como um exame dinâmico e variável. 

Palavras-chave: Plaquetopenia, plaquetose, criança, recém-nascido.
Key words: Thrombocytopenia, thrombocytosis, children, newborn. 
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ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DA RESPOSTA TERAPÊUTICA À CRIOTERAPIA COM NITROGÊNIO LÍQUIDO EM PACIENTES 
COM CERATOSE ACTÍNICA REINCIDENTE. 

HISTOPATHOLOGICAL ANALYSIS OF THERAPEUTIC RESPONSE TO CRYOTHERAPY WITH LIQUID NITROGEN IN PATIENTS 
WITH ACTINIC KERATOSIS RECIDIVIST. 

Autores: Marina Câmara de Oliveira, Flávia Trevisan, Célia Antônia Xavier Moraes Alves, Clóvis Antônio Lopes Pinto. 

Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí- São Paulo, Brasil.

RESUMO 
Introdução: Ceratoses actínicas são lesões pré-malignas da pele causadas pela exposição solar excessiva. As lesões podem se 
transformar principalmente em carcinoma espinocelular. A crioterapia com nitrogênio líquido é um dos principais tratamentos. 
Objetivo: Avaliar a resposta à crioterapia de ceratoses actínicas reincidentes através do estudo histopatológico. Metodologia: Em 
14 pacientes com ceratoses actínicas reincidentes, foram selecionadas duas lesões. Em uma foi feita uma biópsia e na outra foi 
feita a crioterapia e depois a biópsia. Os dados histopatológicos dos grupos de biópsia com e sem tratamento foram comparados. 
Resultados: Dos 13 pacientes que concluíram o estudo, 10 (76,92%) apresentaram melhor grau de atipia nas lesões com a 
crioterapia. A espessura do epitélio e da camada córnea se mostraram menores em nove (69,23%) dos pacientes tratados e a 
espessura da elastose, presente em 12 pacientes, apresentou diminuição em apenas cinco (41,66%). Infiltrado linfocitário foi visto 
em 11 pacientes e houve diminuição no grau do infiltrado em nove desses (81,81%). Discussões e Conclusões: Houve regressão 
clínica e histológica das lesões submetidas à crioterapia, com melhora do grau de atipia dos queratinócitos na maioria dos casos, 
apesar de pouca redução na espessura da elastose da derme. Realizando corretamente a crioterapia, ela tem alta eficácia no 
tratamento das ceratoses actínicas e prevenção da sua evolução para lesões malignas. 

Palavras-chave: ceratose actínica, crioterapia, histopatologia. 
Key words: actinic keratosis, cryotherapy, histopathology. 

e-mail da pesquisadora: marina_co@hotmail.com
e-mail do orientador: coipinto@uol.com.br

RESUMOS DE TRABALHOS - 2012 - 2013

RESUMOS

38

Perspectivas Médicas, 24(2): 33-50, mai./ago. 2013. DOI: 10.6006.



RESUMO PIBIC: 800494/2012-1B

EFEITO DA PERÍODIZAÇÃO DE PROGRAMA DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS E AERÓBIOS NA APTIDÃO FÍSICA DE 
INDÍVIDUOS FISICAMENTE ATÍVOS. 

EFFECT OF PERIODIZED RESISTANCE AND AEROBIC TRAINING ON THE PHYSICAL FITNESS OF PHYSICALLY ACTIVE 
PEOPLE. 

Autores: Daniel da Silva, Ariane Ferreira Barbosa, Marcelo Conte. 

Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEF), Jundiaí, São Paulo, Brasil.

RESUMO 
Introdução: A periodização do treinamento desportivo (PTD) é definida como a divisão planejada de treinamento em fases, as 
quais possuem volume, intensidade e conteúdos específicos em determinado período de tempo, que por sua vez apresentam 
durações variadas e estão associadas entre si. No entanto, ainda são poucos os estudos, principalmente em âmbito nacional, que 
verificaram os efeitos da PTD em indivíduos não-atletas praticantes de atividades físicas. Objetivo: Verificar o efeito da 
periodização de programa de exercícios resistidos e aeróbios na aptidão física de indivíduos fisicamente ativos. Método: Foram 
analisadas as avaliações físicas realizadas antes e após seis meses da aplicação de periodização de exercícios em 27 homens e 11 
mulheres (26,60 + 6,92 anos), matriculados em academia de boxe de Jundiaí/SP. Foram comparadas as seguintes variáveis da  
aptidão física: composição corporal, flexibilidade, força muscular (somatória da carga máxima dos exercícios: supino, 
desenvolvimento deltoide, agachamento e levantamento terra) e consumo máximo de oxigênio (VO ). Como procedimento 2máx

estatístico foi utilizado o teste t de Student pareado, adotando-se um nível de significância de 5%. Resultados: Foi observado 
aumento significativo da flexibilidade (26,14 + 9,57, vs. 30,31 + 8,68 cm), força muscular (172 + 65,92 vs. 199,5 + 93,50 kg), VO  2máx

(37,12 + 7,4 vs. 39,09 + 6,72 ml/kg/min) e redução da circunferência abdominal (91,60 + 12,34 vs. 89,85 + 11,26 cm). Não foi 
registrada alteração significativa no peso corporal, massa magra e percentual de gordura. Conclusão: O treinamento periodizado 
para adultos fisicamente ativos, promove melhora significativa da aptidão física. 

Palavras-chave: periodização do treinamento, exercício aeróbio, exercício resistido.
Key words: periodization of training, aerobic exercise, resistance exercise. 
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AVALIAÇÃO DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS ENTRE INGRESSANTES NA UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO 
NOS CURSOS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E FARMÁCIA. 

EVALUATION OF RATIONAL DRUG USE AMONG FRESHMEN AT SAN FRANCISCO UNIVERSITY COURSES IN 
PRODUCTION ENGINEERING AND PHARMACY. 

Autores: Jeferson Milan Rodrigues, Sônia Valéria Pinheiro Malheiros Marques Fernandes. 
Universidade São Francisco, Campinas, São Paulo, Brasil.

RESUMO
O uso abusivo e irracional de medicamentos é uma grande preocupação na área da saúde. Cada vez mais notam-se hábitos 
relacionados à automedicação, que contrariam o prudente e oferecem inúmeros riscos à coletividade. Este trabalho, realizado 
através de questionário estruturado, tem como objetivos avaliar o uso racional de medicamentos entre graduandos (n=83) dos 
cursos de Engenharia de Produção e Farmácia da Universidade São Francisco, Campinas – SP. Os analgésicos e anti-inflamatórios, 
foram identificados como a principal categoria de medicamento em uso, com ou sem prescrição, na população estudada.  O uso 
de antibióticos apresentou-se praticamente restrito à utilização com prescrição médica, o que significa um importante avanço no 
comportamento da população, garantido pela mudança recente na legislação brasileira. Outros aspectos positivos identificados 
no trabalho foram a percepção da população estudada em relação à importância do farmacêutico, como agente de saúde mais 
próximo a sanar dúvidas sobre medicamentos e a consciência da importância de se refletir sobre o  uso racional de  
medicamentos.  Por outro lado, foram identificados inúmeros fatores que caracterizam o uso irracional de medicamentos, tais 
quais, presença marcante de automedicação, de dúvidas importantes sobre efeitos adversos, interações medicamentosas e uso 
de recursos inadequados que influenciam o uso de medicamentos, como a utilização de receitas antigas e conselhos de amigos. 
Palavras-chave: uso racional de medicamento, automedicação, assistência farmacêutica, atenção farmacêutica. 
Key words: rational use of medication, self-medication, pharmaceutical services, pharmaceutical care. 
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ANALISE MORFOLÓGICA MUSCULAR DE RATOS WISTAR SUBMETIDOS A UM PROGRAMA DE TREINAMENTO DE FORÇA E 
SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA. 

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF MUSCLE WISTAR RATS SUBMITTED TO A PROGRAM OFSTRENGTH TRAINING AND 
CREATINE SUPPLEMENTATION. 

1 2 1Autores: Eduardo Roberto da Silva , Bruno Santos , Marcelo Conte . 

1Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEFJ) – Jundiaí, São Paulo, Brasil
2Pós-Graduando, Faculdade de Medicina de Jundiaí – Jundiaí, São Paulo, Brasil

RESUMO
Introdução: A hipertrofia do tecido muscular pode ser associada ao treinamento resistido (TR), treinamentos aeróbios e ainda ser 
otimizada pelo uso de suplementos alimentares. A Creatina Monoidratada (CrM), suplemento alimentar ergogênico amplamente 
utilizado, visa ao aumento da força muscular e minimização dos danos teciduais causados pelo TR. Alguns estudos sugerem que 
a suplementação de CrM pode influenciar a expressão da miostatina, proteína conhecida como inibidora do crescimento tecidual 
muscular. Objetivo: Análise da força e morfologia muscular de ratos wistar submetidos a programa de treinamento de força e 
suplementação de CrM. Método: 15 ratos Wistar (n=5 grupo TR + CrM e n=5 grupo TR)  submetidos a programa de TR 
caracterizado pela escalada de uma escada vertical com carga fixada à cauda do animal. A carga foi estipulada através de teste de 
1RM (repetição máxima de carga) e treinamentos progressivos em relação à carga (50%, 75%, 90%, 100%) realizados três 
vezes/semana, previstos no período de oito semanas. Serão analisados o ganho de força e a morfologia dos tecidos musculares 
(sóleo, gastrocnêmio e latíssimo dorsal). Resultados parciais: Após duas semanas de treinamentos, a média do grupo TR em 
relação à carga corrigida pelo peso foi de 497,1g (referente a 110% peso corporal)+76g, enquanto no grupo TR + CrM foi de 736,2g 
(referente a 150% peso corporal)+93,4g. Pode-se observar que animais suplementados apresentaram menor fadiga muscular 
nos treinamentos. Conclusão: Pode-se observar até o momento que o grupo TR + CrM  apresenta ganho de força maior que o 
grupo TR. 

Palavras-chave: treinamento resistido, morfologia muscular, hipertrofia muscular, creatina monoidratada (CrM).
Key words: resistance training, muscle morphology, muscular hypertrophy, creatine monohydrate (CrM). 
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EFEITOS DO TRATAMENTO COM BENFOTIAMINA (TIAMINA) E INSULINA EM GLÂNDULAS SALIVARES DE CAMUNDONGOS 
DIABÉTICOS ESPONTÂNEOS. 

EFFECTS OF TREATMENT WITH BENFOTIAMINE (THIAMINE) AND INSULIN IN SALIVARY GLANDS OF SPONTANEOUSLY 
DIABETIC MICE. 

Autores: Vinicius Barichelo Leme, Raphael Oliveira Ramos Franco Netto, Magda Jaciara Andrade de Barros, Roberta 
Guimarães, Rafael Dias Mâncio, Rodrigo Eduardo Silva, Eduardo José Caldeira. 

Laboratório de Morfologia dos Tecidos-LMT, Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de 
Jundiaí (FMJ), Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

ABSTRACT
Diabetes mellitus causes various complications, including the impairment of the salivary glands. Therefore, current therapies can 
attempt to reverse this damage. Between these, the use of thiamine can be used to revert the high glucose levels and promote 
decreasing in formation of oxidizing agents in different organs and tissues. Also, the thiamine is related to the improvement in the 
synthesis and secretion of insulin. In this way, the objective of this study was to evaluate the effects of treatment with thiamine 
associated with insulin in the parotid and submandibular salivary glands, observing the possible therapeutic effect on salivary 
tissue morphology and in the general metabolism of spontaneously diabetic animals. For this were used 15 NOD mice (non-obese 
diabetic), divided into three groups of five animals. The animals of Group II were treated by 7 days with thiamine associated with 
insulin. Animals of group III were treated by insulin only. The animals of group I received no hypoglycemic treatment. During the 
therapy period, the animals were evaluated to weight variation, glucose levels, pH and protein levels. Salivary gland samples were 
removed for light microscopy and stereology analysis. The animals of group I, consumed more liquid and solid. In same animals, 
we noted a minor body mass. Groups II and III showed recovery in glucose levels. Regarding to the salivary tissues, in group II, 
there was a progressive recovery of acinar cells in both glands. Thus, the antioxidant and hypoglycemic treatment used was 
effective to recover the tissue damaged by the hyperglycemia, opening new possibilities for therapy in cases of type 1 diabetes.

Palavras-chave: diabetes mellitus, tratamento, glândulas salivares. 
Key words: diabetes mellitus, treatment, salivary glands. 
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RESUMO PIBIC: 20-2013

GASTO ENERGÉTICO EM JOGOS ELETRÔNICOS. 

ENERGY SPENT IN ELETRONIC GAMES. 

Autores: Guilherme Pedroso Mendes de Oliveira, Marcelo Conte. 

Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEF), Jundiaí, São Paulo, Brasil.

RESUMO 
Introdução: Com a tecnologia se desenvolvendo velozmente com o passar dos anos, a área jogos eletrônicos foi uma das que 
mais se beneficiou desse advento tecnológico. Por exemplo, ao se comparar os consoles que são utilizados atualmente em 
relação aos dos anos oitenta, época que marcou a popularização desse tipo de equipamento, é evidente como a tecnologia 
modificou totalmente este setor. Objetivo: Verificar, através de revisão de literatura, o gasto calórico estimado na prática de jogos 
eletrônicos, que usam movimentos corporais para se realizar os comandos dentro do jogo. Desenvolvimento: Os estudos 
referentes a este assunto mostram que os jogos que fazem uso de movimentos corporais (Wii Sports BOXE), apresentam índices 
maiores de gasto energético em comparação com jogos classificados como “sedentários”, que não usam nenhum tipo de 
movimento do usuário para realizar ações dentro do jogo, o mesmo se aplica para a frequência cardíaca, que apresentou valores 
maiores. Foi observado no game Boxe ((Wii Sports BOXE) gasto médio de 13,1 kcal/min e durante a atividade foi utilizado 66% da 
frequência cardíaca máxima. Por outro lado, estima-se que o consumo energético no treinamento do boxe seja de 7 kcal/min, 
considerando indivíduos com 63 kg em média. Conclusão: Após uma análise dos estudos disponíveis, é possível concluir que de 
fato, controlar os comandos do jogo com os movimentos do corpo, pode tornar uma atividade antes considerada como 
sedentária, em uma atividade de intensidade moderada a vigorosa. 

Palavras-chave: gasto energético, jogos eletrônicos, boxe. 
Key words: energy spend, games, boxing. 
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TRATAMENTO DO MELASMA COM LASERTERAPIA: LUZ INTENSA PULSADA, LASER DE CO  FRACIONADO E Q-2

SWITCHEDND: YAG FRACIONADO. 

TREATMENT OF MELASMA WITH LASER: INTENSE PULSED LIGHT, LASER FRACTIONAL CO2 AND Q-SWITCHED ND: YAG 
FRACTIONAL. 

Autores: Dayane PeverariCabrini, Camila Bonati Mattos, Joana Lugli Tolosa, Paulo Rowilson Cunha. 

Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO
Melasma é um distúrbio comum de hiperpigmentação, sendo encontrado mais comumente em mulheres com pele fototipo 
Fitzpatrick III, IV e V, que vivem em áreas de intensa exposição à luz ultravioleta (UV) e em mulheres em idades férteis. A literatura 
mostra que em 10% dos casos ocorre acometimento de homens, não se limitando somente às mulheres. A patogenia do cloasma 
tem etiologia multifatorial: predisposição genética e racial, terapia hormonal exógena, exposição à luz ultravioleta, gravidez e 
estresse. As lesões pigmentadas são histologicamente caracterizadas em função do local onde está o pigmento: restritas à 
epiderme, restritas à derme ou lesões mistas. Nos últimos anos, o laser tem sido usado para tratar várias lesões pigmentadas da 
pele, e em geral os resultados são bem sucedidos. É importante ressaltar que os distúrbios de pigmentação têm grande impacto 
psicossocial no paciente, contribuindo para a baixa produtividade, pouca participação social e baixa autoestima. Objetivo: 
conhecer os resultados que os lasers de Luz Intensa Pulsada (LIP), LIP associado com Q-switchedNd:YAG fracionado de alta 
potência e o laser de CO  fracionado associado com Q-switchedNd:YAG fracionado de alta potência produzem nas pacientes com 2

melasma refratário. Materiais e Métodos: estudo experimental, incluindo 14 pacientes com diagnóstico clínico e histopatológico 
de melasma, atendidos no Ambulatório de Especialidades da Faculdade de Medicina de Jundiaí entre agosto de 2012 a maio de 
2013, com idades de 20 a 60 anos. As pacientes serão divididas aleatoriamente em 3 grupos: no primeiro grupo há 6 pacientes que 
foram tratadas com a LIP associado a com Q-switchedNd: YAG fracionado de alta potência; o segundo com 3 pacientes que 
receberam laser de CO  fracionado associado com Q-switchedNd:YAG fracionado de alta potência, e o terceiro grupo com 3 2

pacientes que receberam LIP apenas. Resultados: A associação de LIP+Q-switchedNd:YAG fracionado de alta potência parece 
ser o melhor método no combate das hiperpigmentações do cloasma com baixa ocorrência de efeitos colaterais. 

Palavras-chave: melasma, cloasma, hiperpigmentação, laserterapia. 
Key words: intense pulsed light, melasma area, severity index. 
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RESUMO PIBIC: 19/2013

ESTUDO NEUROMECÂNICO DA ATIVAÇÃO MUSCULAR DE JOGADORES INICIANTES E AVANÇADOS NO SERVIÇO (SAQUE) 
DO TÊNIS DE CAMPO. 

NEUROMECHANICAL STUDY OF MUSCLE ACTIVATION FOR BEGINNERS AND ADVANCED PLAYERS IN SERVICE IN TENNIS 
FIELD. 

Autores: Lindomar Vieira dos Santos, Priscila de Oliveira Ortega, Olival Cardoso do Lago. 

Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEFJ) – LaPEB-ESEF, Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO

Introdução: O saque no tênis de campo (TC) é composto por uma complexidade de movimentos, desta forma é natural supor que 
jogadores iniciantes possam apresentar grande dificuldade para aprender e executar adequadamente este fundamento; uma 
possível causa é a não ativação de maneira efetiva e ordenada da cadeia muscular responsável por este gesto técnico. Nesse 
sentido, para subsidiar treinamento de jogadores iniciantes, é importante identificar se as diferenças na execução do saque, 
quando comparado com experientes, residem na sincronização da ativação muscular durante o serviço no tênis. Objetivo: 
Comparar a ativação muscular no serviço do TC entre jogadores avançados e iniciantes e medir a diferença na intensidade e 
sincronização da ativação muscular. Método: Avaliação da ativação muscular de 10 iniciantes e 10 experientes, utilizando 
eletromiógrafo de 16 canais wireless (monitoramento da atividade elétrica muscular), acelerômetro (mensuração da aceleração 
da raquete) e câmera de alta resolução (registro das imagens de ações motoras). Os atletas realizarão 10 repetições do saque, 
durante a execução será registrado o potencial elétrico do: bíceps braquial (BB), tríceps braquial (TB), deltoide anterior (DA), 
peitoral maior (PM), grande dorsal (GD), reto abdominal (RA), quadríceps femoral (QF) e gastrocnêmio (G). Resultados Parciais: 
Ativação muscular máxima durante o saque mostrou: BB (31 uV), TB (73 uV), DA (91 uV), PM (173 uV), GD (178 uV), RA (215 uV), 
QF (400 uV) e  G (420 uV). Conclusão: Os resultados parciais indicam que os músculos, G, QF, RA, GD foram mais ativados, 
evidenciando a sincronia dos mesmos para desenvolvimento da velocidade do saque. 

Palavras-chave: tênis, eletromiografia, acelerômetro, análise do saque. 
Key words: tennis, electromyography, accelerometers, analysis serve. 

e-mail do autor: lindomarkiko@gmail.com
e-mail do orientador: olago@esef.br

RESUMO FÓRUM PIBIC: 12/7584512130

COMUNICAÇÃO EFETIVA DOS RISCOS ASSOCIADOS À TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL (TRH): COMO TRADUZIR 
OS ACHADOS EPIDEMIOLÓGICOS PARA MULHERES NO CLIMATÉRIO? 

EFFECTIVE COMMUNICATION OF RISKS ASSOCIATED WITH HORMONE REPLACEMENT THERAPY (HRT): HOW TO 
TRANSLATE EPIDEMIOLOGICAL FINDINGS FOR WOMEN IN MENOPAUSE?

Autores: Lívia Fernandes de Arruda, Mariana Spagnuolo Salim Marimoto, Narayana Santana, Rogério Bonassi Machado. 

Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO 
Introdução: A terapia de reposição hormonal (TRH) no climatério oferece melhora dos sintomas vasomotores, previne e trata 
atrofias urogenitais e a osteoporose. Todavia, há divergências quanto aos riscos desse tratamento a longo prazo, sobretudo sobre 
o câncer de mama. Nesse cenário, muitas mulheres suspenderam ou mesmo sequer iniciam o uso dessa modalidade terapêutica 
em razão dos riscos que são veiculados, particularmente pela mídia. Objetivo: Avaliar o impacto da informação dos riscos da TRH 
entre mulheres na pós-menopausa e a melhor forma de apresentação dos dados disponíveis na literatura. Materiais e métodos: 
Este estudo foi realizado em 126 mulheres na pós-menopausa por meio de um questionário, cujas questões abordavam 
conhecimento das entrevistadas sobre os riscos da TRH e o risco de câncer de mama sob a forma dos riscos relativo, absoluto e 
atribuível a essa terapia. Resultados: Observou-se que as participantes apontaram o câncer de mama, o aumento de peso e o 
tromboembolismo venoso como os principais riscos relacionados à TRH. A maior preocupação das entrevistadas se dá quando o 
risco de câncer de mama é apresentado sob a forma do risco relativo. Ao contrário, 53% das mulheres se dizem despreocupadas 
com o risco de câncer de mama quando apresentado sob a forma do risco atribuível. Conclusão: O risco atribuível é a melhor 
maneira de se apresentar o risco de câncer na TRH, sendo de suma importância sua apresentação para facilitar o entendimento 
da paciente e levá-la a considerar os benefícios dessa terapêutica hormonal. 

Palavras-chave: menopausa, câncer de mama, terapia hormonal, riscos. 
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CAPACIDADE DE APRENDIZADO COGNITIVO E MOTOR DOS INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON, 
APÓSTREINAMENTO BASEADO EM AMBIENTE VIRTUAL. 

ABILITY TO LEARN COGNITIVE AND MOTOR OF INDIVIDUALS WITH PARKINSON'S DISEASE AFTER TRAINING BASED ON 
VIRTUAL REALITY. 

Autores: *Luciana Maria Pires dos Santos, **Felipe Augusto dos Santos Mendes, *Juliana Francisco Cecato, *Flávia Ogava 
Aramaki, *José Eduardo Martinelli. 

* Instituto de Geriatria e Gerontologia de Jundiaí e Departamento de Geriatria, Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), 
Jundiaí, São Paulo, Brasil.

** Universidade de Brasília, UNB, Brasília, DF, Brasil. 

RESUMO
Introdução: A Doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum do Sistema Nervoso Central e tem 
como principal fator de risco o envelhecimento. Apresenta alterações das funções motoras e cognitivas, como execução entre 
duas tarefas, além de proporcionar um grande impacto funcional a esses indivíduos, o que delimita em caráter definitivo a 
independência dos mesmos para suas atividades de vida diárias e contribui para o aumento da incidência de quedas. Inúmeros 
estudos recentes mostram fortes evidências de que a reabilitação baseada na realidade virtual, utilizando pistas externas, tem 
contribuído de maneira significativa para a melhora da programação dos movimentos desses pacientes, no entanto são 
necessários novos estudos. Objetivo: Testar a capacidade de melhora da marcha e equilíbrio em pacientes com Doença de 
Parkinson, por meio de treinamento baseado em realidade virtual. Metodologia: Foram selecionados 25 pacientes com 
diagnóstico clínico de Doença de Parkinson, com idade entre 50 e 85 anos, de ambos os gêneros. Em seguida foram submetidos à 
triagem inicial com questionário pessoal, da doença e dos aspectos motores ligados à marcha, além de testes neuropsicológicos 
e de avaliação específica da marcha. Desses, quatro participantes foram submetidos ao treino utilizando cinco jogos do vídeo 
game Nintendo Wii®, com diferentes exigências cognitivas e motoras. Resultados: Todos os participantes submetidos ao treino 
com o auxílio da realidade virtual e suas demandas cognitivas e motoras foram capazes de aprender a maioria dos jogos e tiveram 
melhoras significativas da marcha e do equilíbrio, mesmo aqueles com habilidades prejudicadas pela doença. 

Palavras–chave: Doença de Parkinson, Cognitivo, aprendizagem. 
Key words: Parkinson's Disease, Cognitive, learning. 
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MODELO EXPERIMENTAL DE RADIODERMITE EM COELHOS. 

EXPERIMENTAL MODEL OF RADIODERMITIS IN RABBITS. 

Autores: *Juan Carlos Borges de Campos Ortiz, *Naiade Silva Mulloto, **Rafael Panisi de Campos Meirelles, ***Murillo Fraga, 
****Geovanne Ribeiro dos Santos, *****Lia Mara Rossi. 
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Auxiliar da FCMSCSP. **** Pós-graduando do curso de Mestrado da FMJ. ***** Professora Adjunta da FMJ. 

RESUMO
O projeto objetivou criar um modelo experimental de radiodermite em dois coelhos que sofreram radiação e foram avaliados 
quanto às lesões cutâneas macro e microscópicas provocadas pela mesma. A radiodermite é a complicação mais comum do 
tratamento radioterápico. A dor e desconforto são sintomas frequentes da radiodermite e podem estar associados à infecção. A 
tolerância cutânea é frequentemente o fator limitante da radioterapia, ainda que novos aparelhos e técnicas sejam 
desenvolvidos. Os animais foram anestesiados e os mesmos ficaram posicionados em decúbito lateral. A pele alongada foi fixada 
com nylon 4.0; a distância padrão entre os animais era de 10cm. Os mesmos foram fixados à mesa com fita adesiva. O aparelho 
utilizado foi o ALCYON II; Telecobaltoterapia, com radioisótopo (Cobalto - 60) de alta atividade para terapia. O Cobalto tem meia-
vida física de 5,3 anos e emite radiações gama de energia média 1,25MeV. O Rendimento foi de 125,86 cGy/min. Distância = 
70cm/Bolus=0,5cm. Tamanho dos campos de irradiação 5cm x 10cm com 1000cGY (10Gy) 2000cGY (20Gy) 3000cGy (30Gy). 
Todos os procedimentos de radioterapia foram realizados no IAVC (Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho) da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo. 
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EFEITO AGUDO DO EXERCÍCIO FÍSICO NA PRESSÃO INTRAOCULAR DE PESSOAS COM BAIXA VISÃO E CEGAS EM 
DECORRÊNCIA DO GLAUCOMA. 

ACUTE EFFECT OF EXERCISE ON INTRAOCULAR PRESSURE OF PEOPLE WITH LOW VISION AND BLIND AS A RESULT OF 
GLAUCOMA. 

Autores: * Leandro Fioravante Mazzette, ** Marcelo Conte. 

* Escola Superior de Educação Física de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo, Brasil. ** Escola Superior de Educação Física de Jundiaí, 
Jundiaí, São Paulo, Brasil e Banco de Olhos de Sorocaba, Sorocaba, São Paulo, Brasil.

RESUMO
Introdução: O glaucoma é a segunda causa de cegueira no mundo, sendo a pressão intraocular (PIO) o único fator de risco 
modificável conhecido para glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA), com evidências de que o exercício físico pode 
promover sua redução. Objetivo: Verificar o efeito do exercício de baixo volume e intensidade moderada na PIO de 
glaucomatosos. Método: Foram estudados sete pacientes (64 ± 8,22 anos) com diagnóstico de GPAA do Hospital Oftalmológico 
de Sorocaba, submetidos a sessão de exercício aeróbio contínuo, em esteira, com duração de 20 minutos e intensidade de 65 a 
70% da frequência cardíaca máxima. A PIO foi mensurada (utilizando o tônometro de Perkins) em três momentos: 
imediatamente antes do exercício, após o exercício (logo ao finalizar o exercício) e após 3 minutos do término do exercício. Como 
procedimento estatístico foi utilizado o Teste ANOVA adotando-se um nível de significância de 5%. Resultados: Houve uma 
diminuição significativa da PIO após a sessão de exercício (13 ± 2,38 vs. 9,85 ± 3,18 mmHg no olho direito e 14,28 ± 3,68 vs. 11 ± 
4,04 mmHg no olho esquerdo). Após 3 minutos de descanso passivo, a PIO manteve-se significativamente reduzida em ambos os 
olhos, com valores de 9 ± 2,58 mmHg e 11 ± 3,21 mmHg respectivamente. Conclusão: O exercício aeróbio com volume baixo e 
intensidade moderada promoveu redução da PIO em pacientes glaucomatosos, sendo importante considerar que, além do efeito 
direto na PIO, o exercício pode promover outros benefícios, já amplamente conhecidos, que contribuirão na saúde em geral 
desses pacientes. 

Palavras-chave: pressão intraocular, exercício aeróbio, glaucoma. 
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AVALIAÇÃO CLÍNICA E DE CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS DE TUMORES ODONTOGÊNICOS. 

CLINICAL EVALUATION AND PRIMARY CELL CULTURE OF ODONTOGENIC TUMORS. 
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Vannucci Nunes Lipay. 

Departamento de Cirurgia, Faculdade Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO
Na literatura existe um grande número de escritos de várias partes do mundo a respeito dos tumores odontogênicos, sendo a 
maioria na forma de relatos clínicos, com abordagens sobre comportamentos clínico e/ou histopatológico incomuns. Porém é de 
comum visão que os tumores odontogênicos (TO) são considerados lesões neoplásicas raras (Henriques, 2009). 
Cementoblastoma é um tumor de crescimento lento e benigno, que surge a partir de cementoblastos. É raro e corresponde a 
menos de 1% de todos os tumores odontogênicos, exibindo potencial de crescimento ilimitado. Afeta principalmente adultos 
jovens na segunda e terceira década da vida. A mandíbula é o local preferencial de ocorrência e o primeiro dente molar é o mais  
acometido. Alguns pacientes podem também queixar-se de dor associada com graus variados de intensidade e ocasional 
parestesia. As características clínicas e radiográficas podem ser variadas, causando dificuldades para o diagnóstico definitivo. O 
diagnóstico raramente é feito antes de ocorrer uma expansão óssea significativa. Este estudo relata um caso de 
cementoblastoma em uma paciente jovem, que foi submetida à cirurgia de retirada da tumor e as células tumorais foram 
cultivadas em meio adequado de cultura para observar o crescimento primário das mesmas. 
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EFEITO DO TREINAMENTO DE KARATÊ NA FLEXIBILIDADE DE MEMBROS INFERIORES. 

EFFECT OF THE KARATE TRAINING ON LOWER BODY FLEXIBILITY. 

Autores: Marcos Otávio de Matos, Marcelo Conte. 

Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEF), Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO
Introdução: Cada vez mais as artes marciais são procuradas pela população com o objetivo de aprimorar o vigor físico através da 
melhora de diferentes capacidades motoras. Nesse contexto, a flexibilidade se destaca como componente fundamental para 
autonomia diária ou aumento da performance esportiva. Objetivo: Verificar a influência de exercícios adicionais de flexibilidade 
no treinamento de karatê na amplitude articular dos membros inferiores, em jovens praticantes da modalidade. Método: Foram 
avaliados 12 praticantes (faixa etária de 11 a 14 anos) de karatê Shotokan, do sexo masculino. Após a realização de avaliação da 
flexibilidade da articulação coxofemoral no plano sagital, utilizando tanto a fleximetria quanto o Protocolo Banco de Wells, os 
praticantes do grupo experimental foram submetidos a 22 sessões de exercícios de flexibilidade após treinos regulares de karatê, 
enquanto os praticantes do grupo controle fizeram apenas os treinos de karatê. Após esse período, foi realizada mais uma 
avaliação, seguindo o padrão da primeira. Resultados parciais: Foi possível observar, através da análise das médias, que no grupo 
experimental houve aumento nas três variáveis analisadas: Angulação da Perna Direita ( %=7,9%), Angulação da Perna Esquerda 
( %=4,34%) e Banco de Wells ( %=11,23%). Já no grupo controle, duas das variáveis sofreram redução, ou seja, Angulação da 
Perna Direita ( % = - 3,91%) e Banco de Wells ( % = - 4,91%), tendo sido observado aumento apenas em uma: Angulação da 
Perna Esquerda ( %=1,74%) Conclusão: Pode-se concluir que o treinamento adicional de flexibilidade, mesmo por um período 
reduzido de tempo, contribui na melhora da respectiva capacidade física. 
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ASSOCIAÇÃO DOS POLIMORFISMOS C677T E A1298C DO GENE MTHFR E A OCORRÊNCIA DE CARCINOMA 
ESPINOCELULAR DO TRATO AERODIGESTÓRIO ALTO. 

ASSOCIATION OF C677T AND A1298C MTHFR GENE AND THE OCCURRENCE OF SQUAMOUS CARCINOMA OF THE UPPER 
AERODIGESTIVE TRACT. 
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M. Claret Alcadipani. 
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RESUMO
O Carcinoma Espinocelular (CEC) do Trato Aerodigestório Alto (TADA) ocupa a quinta posição entre as neoplasias mais 
frequentes e é a sexta causa de morte por câncer. Polimorfismos, como C677T e A1298C no gene da enzima 
metilenotetrahidrofolatoredutase (MTHFR) causam redução de sua atividade e maior predisposição ao desenvolvimento de 
tumores de cabeça e pescoço. O objetivo do trabalho é determinar a frequência destes polimorfismos no gene MTHFR em 
pacientes com CEC do TADA e em indivíduos sadios (grupo controle) e correlacionar os portadores dos polimorfismos à 
ocorrência de CEC do TADA nos indivíduos testados. O estudo foi realizado com 79 pacientes atendidos no Serviço de Cabeça e 
Pescoço da FMJ com diagnóstico de CEC do TADA e no grupo controle com 209. A extração do DNA genômico foi realizada a partir 
da coleta de sangue periférico. As frequências dos alelos e dos genótipos foram analisados estatisticamente por meio do teste qui-
quadrado. As variáveis do estudo clínico-epidemiológico dos pacientes com CEC do TADA foram analisadas em porcentagens. 
Estudos tentam relacionar alguns polimorfismos do gene da MTHFR com o desenvolvimento de cânceres em diferentes 
populações, porém a distribuição polimórfica pode variar por diferenças étnico-geográfica e até mesmo pela alimentação. O 
presente estudo mostra que não houve significância estatística para a presença de polimorfismo no gene MTHFR 677 e no gene 
MTHFR 1298 entre os pacientes e o grupo controle, porém quando comparou-se as frequências gênicas, foi observada uma 
diferença estatisticamente significante entre os dois grupos, com valor-p de 0,0347 e 0,1852 respectivamente. 

Palavras-chave: tumor de cabeça e pescoço, MTHFR, polimorfismos genéticos. 
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RESUMO PIBIC: 4665442377

ESTEREOLOGIA DOS COMPONENTES FIBROELÁSTICOS DA ARTÉRIA CEREBRAL MÉDIA FRENTE AO TABAGISMO PASSIVO 
EXPERIMENTAL. 

FIBROELASTIC COMPONENTS STEREOLOGY OF MIDDLE CEREBRAL ARTERY AHEAD TO EXPERIMENTAL PASSIVE SMOKE. 

Autores: * Mariana Pereira Morais, *Arthur Vieira Barros, *Avner Castro Lyra, *Larissa Gatto, *Everson Robello, *Larayni Balestra, 
**Cesar Alexandre Fabrega-Carvalho. 
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**Departamento de Anatomia – ICB/Universidade de São Paulo - São Paulo – Brasil. 

RESUMO
Introdução: A literatura científica tem demonstrado que fumantes de cigarro apresentam maior probabilidade de estenoses, dilatações e 
até rupturas. Todavia, existem poucos relatos sobre a influência passiva da fumaça do cigarro nos componentes fibroelásticos das artérias 
cerebrais. Objetivo: Avaliar as densidades dos componentes fibrilares e do colágeno (I e III) da artéria basilar de ratos diante do tabagismo 
passivo e crônico. Material e Método: Ratos machos foram divididos nos grupos, controle (GC, n=10) e tabagista (GT, n=10). Os animais 
do GT foram expostos, diariamente por 12 semanas à fumaça de 20 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 e perfundidos com PBS e paraformaldeído (4%). Posteriormente, os encéfalos foram colocados em solução de 
sacarose 30%, congelados e cortados em criostato. As lâminas obtidas foram coradas com HE, Picrossirius e Verhoeff, analisados e 
digitalizados em microscópio óptico, sob luz normal e polarizada. Para a determinação da área relativa das densidades (Vv/µm²) das 
fibras colágenas e da espessura (µm) da lamela elástica, foi utilizado o programa Motic-Image Plus® -2.0. Resultados: Na túnica adventícia 
observou-se diminuição significativa (P<0,01) da densidade do colágeno I (GC=0.05±0,08/ GT=0.84±0.09) e do colágeno III 
(GC=0.04±0.08/ GC=0.15±0.11). Quanto à espessura da lamela elástica interna, a diferença também foi significativa (p<0,01) 
(GT=0.03±0.01/GC=0.01±0.00). Conclusão: A inalação da fumaça passiva do cigarro foi capaz de alterar a estrutura da artéria basilar, 
tornando-a mais susceptível a rupturas ou estenoses. 

Palavras-chave: artéria basilar, colágeno, fibra elástica, tabaco. 
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ESTRÁTÉGIAS PARA OTIMIZAR A RECUPERAÇÃO APÓS EXERCÍCIO EM ATLETAS DE MOUNTAIN BIKE. 

STRATEGIES TO OPTIMIZE RECOVERY AFTER EXERCISE IN ATHLETES OF MOUNTAIN BIKE. 

Autores: Michel Spagnuolo Sabbadini, Marcelo Conte. 

Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEF), Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO 
Introdução: Há poucos estudos na área das Ciências do Esporte sobre estratégias nutricionais e/ou de manipulação da carga de 
treinamento para melhorar a recuperação após exercício em atletas de Mountain Bike. Por outro lado, o Mountain Bike é uma 
modalidade que vem se destacando como uma importante prática esportiva. Alguns estudos apontam que atletas dessa 
modalidade, não exploram adequadamente as estratégias nutricionais para melhorar o rendimento, e consequentemente 
acabam por não respeitar o tempo de recuperação orgânica, desperdiçando a oportunidade de se recuperarem mais 
rapidamente através de processos básicos regenerativos, associados à prática da recuperação ativa, visando maximizar a 
oxidação do lactato e/ou o consumo de alimentos ou suplementos que minimizem o desgaste fisiológico durante as provas. 
Objetivo: Identificar, por meio de revisão bibliográfica, estratégia eficiente para otimizar a recuperação após exercício no 
Mountain Bike. Desenvolvimento: O desgaste físico nessa modalidade é excessivo, com aumento do lactato plasmático e perda 
de líquidos decorrentes do suor (média de 2 a 3k/l), assim a desidratação é fator preocupante e deve ser considerada, tendo em 
vista que a hidratação é fundamental com bebidas ricas em carboidratos e eletrólitos, visando à manutenção da osmolaridade do 
sangue. Conclusão: O consumo de carboidratos antes da sessão de treinamento, de aproximadamente 100 gramas, mais 
ingestão de carboidrato líquido a cada 20 minutos durante as provas, pode acelerar a recuperação desses atletas, bem como 
incorporar na rotina de treinamento, no dia seguinte às competições ou sessões intensas de exercício, o treinamento 
regenerativo na faixa de 30-65% do VO , a fim de maximizar a oxidação do lactato. 2max

Palavras-chave: consumo bioenergético, mountain bike, lactato. 
Key words: bioenergetic consumption, mountain bike, lactato. 
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RESUMO PIBIC: 12/3665326727

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA DE PRÉ-NATAL: ÍNDICE DE KOTELCHUCK. 

PERFORMANCE EVALUATION PROGRAM FOR PRENATAL: KOTELCHUCK INDEX. 

Autores: Priscila Galvão, Caroline Roveri Marin, Márcia Regina Campos Costa da Fonseca, Maria Cristina Traldi. 

Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO
Estudo transversal descritivo, realizado em maternidade pública de Jundiaí-SP, com objetivo de analisar o desempenho do 
programa de pré-natal das gestantes, atendidas no período de 15/09 à 15/12/2011, através do índice de Kotelchuck. A amostra foi 
composta por 666 mulheres que portavam o cartão de pré-natal e aceitaram participar da pesquisa, respondendo ao questionário 
estruturado. A média de idade da amostra foi de 25,18 ± 6,49, com maior frequência (35,7%) de faixa etária entre 21 e 25 anos. A 
aplicação do índice de Kotelchuck mostrou que 84,1% realizou o pré-natal de maneira adequada ou muito adequada; 3,4% 
intermediária; e 12,5% inadequada. Na associação com as variáveis socioeconômicas, houve associação para local de residência 
(0,0337), revelando que nos extremos estão: um município que concentra 60,4% dos pré-natais considerados adequados e muito 
adequados, e na outra ponta, outro município que concentra 21,7% dos pré-natais incluídos na categoria inadequada. Não houve 
diferença significativa para paridade e idade. 

Palavras-chave: pré-natal, gestação, acesso aos serviços de saúde, avaliação em saúde, saúde da mulher. 
Key words: prenatal care, gestation, access to health service, health evaluation, woman health. 

e-mail da autora: galvão.pri@gmail.com
e-mail do orientadora: mcristraldi@gmail.com

RESUMOS DE TRABALHOS - 2012 - 2013

RESUMOS

AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DAS METALOPROTEINASES MMP-2 E MMP-9 NA AORTA TORÁCICA DE RATOS SUBMETIDOS 
AO TABAGISMO PASSIVO E CRÔNICO. 

EVALUATION OF EXPRESSION OF METALLOPROTEINASES MMP-2 AND MMP-9 IN THORACIC AORTA OF RATS SUBMITTED 
TO PASSIVE AND CHRONIC SMOKING. 

Autores: Paula Sanches dos Santos Azevedo Genovez, Daniella Alejandra Pereira Alvarez, Larayne Balestra, Rodrigo 
Eduardo da Silva, Cesar Alexandre Fabrega Carvalho. 

Departamento de Morfologia e Patologia Básica – Anatomia. Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São 
Paulo, Brasil. 

RESUMO
Introdução: A exposição crônica à fumaça do cigarro influencia negativamente o sistema circulatório. Alterações dos 
componentes fibroelásticos da aorta em fumantes são notórias. Segundo a literatura, tais alterações se devem, em parte, ao 
aumento da expressão das metaloproteinases de matriz (MMPs) que também é comum em tabagistas. Objetivo: Avaliar a 
possível relação da degradação das fibras elásticas da aorta torácica com o aumento da expressão das MMPs em ratos fumantes. 
Materiais e Métodos: Ratos machos (Rattus norvegicus albinus) com 28 dias foram divididos nos grupos controle (GC, n=10) e 
tabagista (GT, n=10). Os animais do GT foram expostos diariamente e por 30 semanas à fumaça de 3 cigarros (alto teor). Findo o 
período experimental, os animais, de ambos os grupos, foram sacrificados com overdose de anestésico. As aortas torácicas 
foram dissecadas e submetidas ao processo de imunofluorescência, com a utilização de anticorpos anti-MMP-2 e anti MMP-9, 
analisadas sob microscopia de fluorescência e fotografadas. Resultados: Quanto à MMP-2 evidenciou-se aumento da intensidade 
da imunomarcação no GT. Com relação à intensidade da atividade da MMP-9, não foram notadas diferenças significativas entre os 
grupos. Conclusões: Dessa forma, é licito concluir que a exposição passiva à fumaça do cigarro induza ao aumento da atividade 
da MMP-2, o que pode ter contribuído na degradação dos componentes fibroelásticos da aorta torácica observada no trabalho 
anterior. Tais alterações podem acarretar, em um vaso consideravelmente mais frágil e susceptível, dilatações e 
consequentemente rupturas, tal como no fumante ativo. 
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DANOS HISTOLÓGICOS DA CRIPTORQUIDIA INDUZIDA EM RATOS. 

HISTOLOGICAL DAMAGES OF INDUCED CRYPTORCHIDISM IN RATS. 
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RESUMO
Introdução: A infertilidade conjugal pode ser causada por falhas na espermatogênese e constituem, eventualmente, situações 
irreversíveis, apesar das técnicas eficazes de recuperação de espermatozoides testiculares e epididimários seguidos pela injeção 
intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI). Dentre estas condições, destaca-se a azoospermia não obstrutiva que representa 
uma das situações de mais difícil manejo, principalmente quando nos deparamos com a Síndrome de Células de Sertoli. 
Objetivo: Induzir a azoospermia não obstrutiva em ratos a fim de descrever seus danos histológicos e caracterizar a expressão de 
receptores para andrógenos. Métodos: Criptorquidia foi induzida em seis ratos Wistar machos adultos jovens. Os testículos 
esquerdos foram mantidos em posição tópica para servirem de controle e os testículos direitos foram suturados na parede 
abdominal abaixo do gradil costal, após laparotomia. Ao final de diferentes intervalos de tempo, testículos direitos e esquerdos 
foram coletados e processados para avaliação histológica e imuno-histoquímica. Resultados: Alterações histológicas qualitativas 
e avaliação de receptores de andrógeno foram parâmetros estudados e comparados. Houve danos histológicos nos testículos 
submetidos à criptorquidia, caracterizada pela presença de células de Sertoli, somente acompanhada por diminuição no peso 
dos testículos criptorquídicos. A expressão de receptores de andrógeno variou em relação aos tempos de criptorquidia, estando 
mais abundantes em 7 dias. Conclusões: O modelo experimental utilizado neste estudo é eficiente para indução de criptorquidia 
e pode ser utilizado para estudar técnicas para reparo, restabelecimento da função testicular e recuperação de espermatozoides. 
Receptores de andrógenos parecem sofrer ação da alta temperatura sobre o testículo e parecem exercer papel crucial na perda 
da função testicular. 
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AVALIAÇÃO DO RUÍDO SONORO INTERNO DE VAGÕES DO METRÔ DA CIDADE DE SÃO PAULO. 

INTERNAL NOISE ASSESSMENT IN SUBWAY WAGONS OF SÃO PAULO CITY. 
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RESUMO
Os avanços tecnológicos têm trazido consigo o ruído ambiental. Seus efeitos, a curto e médio prazo, podem causar desde simples 
estado de neurotização passageira, até profundas e irreversíveis lesões no aparelho auditivo. Por isso, é de grande preocupação a 
exposição da orelha humana a intensidades consideradas lesivas, superiores a 85dB. Nesse caminho, o presente estudo tem o 
objetivo de avaliar a intensidade dos ruídos no interior dos vagões do metrô da cidade de São Paulo. Os passageiros do metrô 
enfrentam diariamente ruídos internos do vagão, como conversas e músicas, e externos, como o atrito nos trilhos. O objetivo 
deste trabalho é aferir e analisar se os ruídos no interior dos vagões do metrô são ou não prejudiciais à saúde auditiva dos 
passageiros e se há diferença entre o ruído produzido entre as diferentes linhas, pelos vagões novos e velhos, nos horários de pico 
e fora de pico. O estudo foi realizado através de aferições dos níveis de ruído nos vagões do metrô, nas linhas verde, vermelha, azul 
e amarela. Houve medições tanto nos horários de pico, quanto nos menos movimentados, nos vagões novos e nos antigos. Após 
as medições, evidenciou-se que a intensidade do ruído é maior nos horários de pico, nos vagões antigos e que o ruído diverge de 
intensidade conforme a linha. Além disso, constatou-se que das medições realizadas nos vagões antigos, 46% apresentaram 
ruídos superiores a 85 dB, que são intensidades lesivas à orelha humana, sendo necessárias medidas atenuantes desses ruídos. 
Em contrapartida, nenhum dos vagões novos apresentou medidas lesivas. 

Palavras-chave: ruído dos transportes; medição de ruído; perda auditiva provocada por ruído.
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PADRÃO ALIMENTAR DE PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO, ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE 
ESPECIALIDADES DA FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ, SÃO PAULO. 

DIETARY PATTERN OF PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER, ASSISTED IN THE AMBULATORY OF SPECIALITIES OF 
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ, SÃO PAULO. 

Autores: Laura Bogea Muller de Almeida, André Nimtz Torralbo, Fernando Claret Alcadipani, Mônica Vannucci Nunes Lipay. 

Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO
Introdução e objetivos: Cânceres de cabeça e pescoço, neoplasias intensamente relacionadas a fatores ambientais como dieta, 
tabagismo, e etilismo são altamente prevalentes na população brasileira. Foram avaliados os hábitos dietéticos e o estilo de vida 
de pacientes portadores desses tumores. Materiais e Métodos: Foram incluídos pacientes sob acompanhamento e com 
diagnóstico confirmado por exame histopatológico, em um estudo transversal, em ambos os sexos e estado nutricional 
classificado segundo proposta da Organização Mundial da Saúde. Foram feitas avaliações antropométrica, do impacto da 
sintomatologia da doença sobre os hábitos alimentares, da qualidade de vida e do consumo alimentar. Resultados: Os pacientes 
(n=12) tinham média de idade de 58,67 anos, sendo 50% com 60 anos ou mais, 33% entre 50 e 59 anos e 17% com menos de 50 
anos. Quanto ao gênero, 17% eram do sexo feminino e 83% do sexo masculino. Dos sete pacientes que tiveram o IMC calculado, 
71,43% foram eutróficos e 28,57% em sobrepeso. Destes, dois (28,57%) se assumiram tabagistas, três (42,86%) ex-tabagistas e dois 
(28,57%) negaram o consumo. A qualidade de vida indubitavelmente foi influenciada pelos procedimentos terapêuticos, em 
virtude da abordagem cirúrgica e/ou radioterápica e quimioterápica. As principais queixas foram a xerostomia e a disfagia. 
Destacou-se o consumo inadequado dos alimentos agrupados em cereais, frutas, verduras e legumes (100% dos entrevistados), 
de leite e derivados (81,8%) e das carnes (54,6%). Conclusões: Neste cenário, observa-se a importância de promover ações 
educativas de orientação nutricional, bem como a disseminação de informações sobre os efeitos nocivos do álcool e apoio ao 
paciente durante toda a trajetória do tratamento. 

Palavras-chave: neoplasias de cabeça e pescoço, hábitos dietéticos, estado nutricional. 
Key words: head and neck cancer, dietary intake, nutrition. 
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE ESCOLARES DE 7 A 11 ANOS. 

ASSESSMENT OF MOTOR DEVELOPMENT IN SCHOOL CHILDREN 7-11 YEARS. 

Autores: Victor Augusto Ramos Fernandes, Bettina Úrsula Ried. 

Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEF), Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

RESUMO
Introdução: o desenvolvimento humano abrange três domínios, os quais se relacionam e se interligam a cada ação individual: 
cognitivo, afetivo, motor. O domínio motor é responsável pela movimentação do corpo humano, e com isso repercute no 
desenvolvimento cognitivo e afetivo. Objetivo: avaliar o desenvolvimento motor de escolares de 7 a 11 anos. Método: foram 
avaliadas seis crianças com idade média de 10,33 + 1,6 anos, matriculadas na instituição Pastoral de Atendimento e Integração do 
Menor de Jundiaí/SP. Para avaliação das crianças foi utilizada a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM). Resultados: foi 
constatado que 50% das crianças avaliadas estão com a idade motora condizente com a idade cronológica. 34% apresentam 
atraso motor em relação à idade cronológica e 16% estão em processo evolutivo, aprimorando as suas habilidades motoras. 
Conclusão: foi possível mensurar o desenvolvimento motor dos participantes e classificar a idade motora em relação à idade 
cronológica. Pode-se concluir que o grupo avaliado apresentou a idade motora relativamente condizente com a idade 
cronológica, o que sugere que o desenvolvimento destas crianças está adequado, apesar de a literatura mostrar, em amostras 
maiores, uma porcentagem maior de crianças com idade motora condizente com a cronológica. 
Palavras-chave: desenvolvimento motor, crianças, Escala de Desenvolvimento Motor. 
Key words: motor development, children, Motor Development Scale. 

e-mail do autor: victorramosfernandes@gmail.com
e-mail do orientador: bried@esef.br

49

Perspectivas Médicas, 24(2): 33-50, mai./ago. 2013. DOI: 10.6006.



RESUMOS DE TRABALHOS - 2012 - 2013

RESUMOS
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: PRÉ- NATAL E RESULTADOS PERINATAIS. 

ADOLESCENT PREGNANCY: PRENATAL AND RESULTS PERINATAL. 

Autores: Talita Fernanda Sapatini, Amanda Ienne, Marcia Regina C.C. da Fonseca, Maria Cristina Traldi. 

Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), São Paulo, Brasil. 
RESUMO
Estudo descritivo, quantitativo, realizado com 720 gestantes, que deram à luz no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí, de 
setembro a dezembro de 2011, cujo objetivo foi o de comparar os resultados da assistência pré-natal e perinatais de nascidos vivos de mães 
adolescentes e adultas. Da amostra, 161(22,3%) são adolescentes e 559 (77,4%) adultas. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário 
aplicado durante entrevista, complementados com informações do cartão de pré-natal e prontuário. A maioria das gestantes dos dois grupos 
(73,9%) realizou sete ou mais consultas de pré-natal e 88,2% das adolescentes e 88,5% das adultas iniciou o acompanhamento pré-natal antes do 
quarto mês de gestação, conforme recomendação do PHPN/MS. A maioria dos recém-nascidos dos dois grupos de gestante nasceu com peso 
acima de 2.500g e APGAR entre 8 e 10, considerados adequados. Não foram encontradas associações significativas para as variáveis: tipo de 
parto, número de consultas no pré-natal, problemas de saúde durante a gestação, assim como para risco na gestação. 

Palavras-chave: gravidez, gravidez na adolescência, adolescente, pré-natal. 
Key words: pregnancy, pregnancy in adolescence, teen, prenatal care. 
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