


1
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17

ISSN 1981-2183 

A InterAção é uma publicação 
semestral da Faculdade das 
Américas que tem objetivo fomentar 
e divulgar a produção do conteúdo 
acadêmico-científico dos discentes 
e docentes da FAM.

Os artigos publicados são de 
exclusiva responsabilidade dos 
autores que cedem os direitos 
autorais para a Faculdade das 
Américas, o qual permite a 
publicação de trechos ou de sua 
totalidade, com prévia permissão, 
desde que a fonte seja citada.

EXPEDIENTE

Professores:
Prof. Dr. Alex Criado
Profa. Dra. Gabrielle Louise Soares Timóteo
Prof. Dr. Gustavo Alexandre de Miranda
Prof. Dr. Renato Lamounier Barbieri
Prof. Dr. Rodrigo Guilherme Varotti Pereira

Profa. Dra. Bianca R. V. Garcia
Profa. Dra. Carla Andrea Trape
Profa. Dra. Elizabeth Yu Me Yut Gemignani
Prof. Dr. Hélio Penna
Profa. Dra. Maria Elisa Gonzales Manso
Prof. Miguel Angelo Boarati
Prof. Dr. Renato Grinbaum

CONSELHO EDITORIAL

CORPO DE REVISORES

Revista InterAção
Faculdade das Américas
Rua Augusta, 1.508 – Consolação
São Paulo/SP – 01304-001
Fone: (11) 3469-7600 – (Ramal 7621)
site: vemprafam.com.br

Disponibilidade virtual: 
Todos os artigos publicados estão 
disponíveis no site: 
www.vemprafam.com.br/aluno/biblioteca

A revista InterAção é distribuída gratuitamente. 

Prof. Dr. Rômulo Tadeu Dias de Oliveira

EDITOR CHEFE

AlphaGraphics

André Meyer - Azul Corporativo

IMPRESSÃO

DIAGRAMAÇÃO



2
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17
ISSN 1981-2183 

Revista InterAção / Faculdade das Américas - v.17, ago./dez.
2017. - São Paulo: Faculdade das Américas, 2017
442 p.

Semestral
ISSN 1981-2183

Periódico I. Título. II Faculdade das Américas.



3
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17

ISSN 1981-2183 

SUMÁRIO
A Relação entre os Pescadores Artesanais e o Turismo em Cananéia – SP9
Desafios Associados a SEPSE 29
Avaliação das Ações Estratégicas das Equipes de Saúde da Família no Controle
de Endemias na Atenção Primaria à Saúde43

Benefícios da Avaliação Formativa no Processo Ensino Aprendizagem dos Estudantes
do Curso de Medicina com Metodologias Ativas: Revisão Integrativa da Literatura67

Gerenciamento de Doenças Crônicas: Resultados em uma Operadora de Planos de Saúde91

Artigos Originais

RESUMO EXPANDIDO ENIC: Vitamina D: Mecanismos de Ação na Esclerose Múltipla113
RESUMO EXPANDIDO ENIC: A Morte na Fotografia Memento Mori121
RESUMO EXPANDIDO ENIC: Efeito dos Proteoglicanos na Sinalização dos PARs
(Receptores Ativados por Proteases) em Células CHO-K1 e CHO-745127

RESUMO EXPANDIDO ENIC: Um estudo das relações entre som e imagem na construção do sentido133
RESUMO EXPANDIDO ENIC: Ação do extrato aquoso de Quercus sp. sobre o crescimento
in vitro da bactéria Escherichia coli.139

RESUMO EXPANDIDO ENIC: Artrite Reumatóide: Uso racional de helmintos em
terapia imunorregulatória Rheumatoid Arthritis: Rational use of helminths
in immunoregulatory therapy

145

RESUMO ENIC: O uso Indevido de Pílula Contraceptiva de Emergência por
Jovens e suas Consequências151

RESUMO ENIC: Avaliação de Competências e Habilidades Relevantes à Formação
do Biomédico: Atenção à Segurança do Paciente, Comunicação em Saúde e Interprofissionalidade155

RESUMO ENIC: Revisão Sistemática das Bases Teóricas Referentes à Síndrome
Alcoólica Fetal (SAF) para atuação do Profissional de Enfermagem159

RESUMO ENIC: Avaliação dos pacientes com Aneurisma de Aorta Abdominal:
formas de prevenção e tratamento163

RESUMO ENIC: Levantamento do Perfil Antropométrico da população no entorno
do manancial da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga167

RESUMO ENIC: Análise coproparasitológica: Avaliação da saúde da população no
entorno do manancial da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga171

RESUMO ENIC: R.V. SOCIAL175
RESUMO ENIC: Influência das Condições de Vida e Trabalho na Qualidade de Vida do Idoso179
RESUMO ENIC: Revisão Sistemática: Alterações do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal

Resumos II Encontro de Iniciação Científica (ENIC) 
da Faculdade das Américas



4
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17
ISSN 1981-2183 

em mulheres vítimas de violência sexual o estabelecimento do Transtorno de Estresse
Pós-Traumático

183

RESUMO ENIC: Influência das Condições de Vida e Trabalho na Qualidade de Vida do Idoso187
RESUMO ENIC: Mecanismos Imunológicos Presentes na Psoríase191
RESUMO ENIC: Revisão Sistemática: Analgesia Mediada pelo uso do
Canabidiol em Pacientes com Dor Crônica195

RESUMO ENIC: Perfil Epidemiológico e Terapêutico dos Pacientes com Insuficiência
Cardíaca Crônica Acompanhados no Ambulatório de Cardiologia – Um Projeto de Pesquisa199

RESUMO ENIC: Prevalência de Síndrome Metabólica em Pacientes Acompanhados no
Setor de Cirurgia Bariátrica – Um Projeto de Pesquisa203

RESUMO ENIC: Diabetes Mellitus: epidemiologia, complicações e processo inflamatório207
RESUMO ENIC: Análise de Materiais Impressos Educativos para Juventude à Luz
da Educação Emancipatória211

RESUMO ENIC: Vulnerabilidades e Fragilidades da Pessoa Idosa215
RESUMO ENIC: Revisão Sistemática: Alterações de Aprendizagem e Comportamento
em Crianças entre 04 e 08 anos desencadeadas pela Síndrome Alcóolica Fetal (SAF)219

RESUMO ENIC: Ação do extrato aquoso de Quercus sp sobre o crescimento
in vitro da bactéria Staphylococcus aureus223

RESUMO ENIC: Influência da dor Crônica, Cinesiofobia e Equilíbrio no Medo de Cair
de Idosos Institucionalizados - Um Projeto de Pesquisa227

RESUMO ENIC: Indisciplina: O que Pensam os Professores? 231
RESUMO ENIC: Vila Itororó – A controvérsia do patrimônio na cidade de São Paulo 235
RESUMO ENIC: Caracterização do pensamento matemático do marceneiro e suas
relação com a matemática escolar239

RESUMO ENIC: Estudo Comparativo da Percepção do Processo de Aprendizagem
em Metodologia Ativa com o Uso do Microscópio Óptico e de Imagens Digitalizadas243

RESUMO ENIC: Analises Parasitológicas de areia em Parques Públicos247
RESUMO ENIC: Desnutrição energético-proteica: Avaliação da saúde da população
no entorno do manancial da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga251

RESUMO ENIC: Listeria monocytogenes: Principais aspectos relacionados à
Listeriose no Brasil e no mundo.255

RESUMO ENIC: Ferramentas de Comunicação para Melhoria da Qualidade de Vida do Idoso259
Communication Tools for259
RESUMO ENIC: Desgastes e Fortalecimentos do Trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde263
RESUMO ENIC: Revisão Sistemática: Neuroplasticidade Mediada por Citocinas
Anti-Inflamatórias na Doença de Alzheimer.267

SUMÁRIO



5
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17

ISSN 1981-2183 

SUMÁRIO
RESUMO ENIC: Revisão Sistemática: Alterações neurofisiológicas desencadeadas
pela Síndrome Alcoólica Fetal (SAF)271

RESUMO ENIC: Desenvolvimento de Técnica de Morfometria Aplicada a Tecidos Conjuntivos275
RESUMO ENIC: Um Olhar Etnomatemático sobre os Trabalho Dos Feirantes279
RESUMO ENIC: Rua Augusta: Registros Imagéticos com Celular283
RESUMO ENIC: Revisão Sistemática: Neuroplasticidade Mediada pelo Exercício Físico
em Pacientes Idosos com Demência de Alzheimer287

RESUMO ENIC: Qualidade de vida em idosos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica291
RESUMO ENIC: Restaurantes de Longa Duração: Evidências Empíricas do Sucesso
dos Restaurantes com mais de 30 Anos Localizados na Rua Augusta, São Paulo295

RESUMO ENIC: Análise do Padrão de Ativação da Proteína FOS no Sistema Paraventricular
do Hipotálamo (PVH) Em Ratos Submetidos À Abstinência299

RESUMO ENIC: Revisão Sistemática: Uso Terapêutico do Canabidiol em Doenças
Neurodegenerativas – Doença de Parkinson303

RESUMO ENIC: Transplante de Microbiota Fecal e suas Aplicações307
RESUMO ENIC: Revisão Sistemática: Neuroplasticidade mediada pelo Exercício Físico
em Pacientes Idosos com Doença de Parkinson313

RESUMO ENIC: O uso Racional de Medicamentos e o Papel dos Profissionais de Saúde:
Um Estudo Bibliográfico317

RESUMO ENIC: Fatores Preditivos de dor após Artroplastia Total de Joelho ou Quadril
– Um Projeto de Revisão da Literatura321

RESUMO ENIC: Economia Empresarial: uma revisão do Mainstream e da Critica Institucionalista325
RESUMO ENIC: Processos Neuroinflamatórios Envolvidos na Degradação Neural329
RESUMO ENIC: Relação entre Demência, Inflamação e Microbiota Intestinal333
RESUMO ENIC: Indisciplina: Coisa de Menino, coisa de Menina337
RESUMO ENIC: Desenvolvimento de Algorítmo Reverso para Implante de Semente De I125341
RESUMO ENIC: Cirurgias Bariátricas, Microbiota Intestinal e Metabolismo 345
RESUMO ENIC: Prevalência de Diabetes em Pacientes com Insuficiência Cardíaca Congestiva:
Revisão Integrativa de Literatura349

RESUMO ENIC: Prevalência de Anemia em Pacientes com Insuficiência Cardíaca Crônica:
Revisão Integrativa de Literatura353

RESUMO ENIC: Revisão sistemática: Uso Terapêutico do Canabidiol em
Doenças Neurodegenerativas – Demência de Alzheimer357

RESUMO ENIC: Revisão Sistemática: Percepção do Estudante de Medicina a Respeito da
Vivência em campos de Estágio em Atenção Primária361



6
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17
ISSN 1981-2183 

SUMÁRIO
RESUMO ENIC: Levantamento do Perfil Antropométrico da população no entorno do
manancial da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga367

RESUMO ENIC: Papel dos Linfócitos B1 na Aterosclerose371
RESUMO ENIC: O Instagram e o Poder da Linguagem Poética na Vida dos Usuários375
RESUMO ENIC: Revisão Sistematística - Consumo de Club Drugs (ECSTASY)
e Etiopatogênese da Esquizofrenia379

RESUMO ENIC: Madame Bovary e a identidade feminina no século XIX383
RESUMO ENIC: Cuidados Paliativos e Diretivas Antecipadas de Vontade no Brasil: Revião Integrativa387
RESUMO ENIC: Economia Empresarial: Uma Revisão do Mainstream e da Critica Institucionalista391
RESUMO ENIC: Aquisição e composição da microbiota intestinal do momento do parto
até sua estabilidade395

RESUMO ENIC: Análise ambiental da água do reservatório Guarapiranga dos
anos 2015 a 2017, segundo análise dos parâmetros químicos de presença de fósforo,
amônia, nitrito e sulfitos

399

RESUMO ENIC: Areia em áreas de recreação, diversão ou preocupação? Possibilidades
de contaminação por parasitas403

RESUMO ENIC: Levantamento do consumo de drogas de abuso no Brasil entre jovens
universitários de 17 a 25 anos e elaboração de cartilha de orientação e prevenção ao uso e
abuso de drogas

407

RESUMO ENIC: Letramento Funcional em Saúde de Idosos Institucionalizados e sua
Relação com Dor Crônica - Um Projeto de Pesquisa411

RESUMO ENIC: Mecanismos Imunológicos Presentes na Doença de Crohn415
RESUMO ENIC: Análise Parasitologicas de Tanques de Areia de Escolas Públicas na Região
do Sacomã na Cidade de São Paulo419

RESUMO ENIC: Condição nutricional, cognitiva e da memória da população idosa
institucionalizada e não institucionalizada423

Análise do padrão de ativação da proteína FOS da substância cinzenta periaquedutal
em ratos submetidos à abstinência427

RESUMO ENIC: Letramento Funcional em Saúde no Brasil - Um Projeto de Revisão da Literatura431
RESUMO ENIC: Análise do Padrão de Ativação da Proteína FOS no Sistema Dopaminérgico
Mesolímbico de Ratos Submetidos à Abstinência435

RESUMO ENIC: Efeitos do Exercício Físico no Sistema Imune: Envolvimento dos
Micro RNA na Resposta Metabólica439



7
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17

ISSN 1981-2183 

Nesta Edição da Revista InterAção 

temos 6 artigos completos publicados 

além dos trabalhos apresentados no II 

Encontro de Iniciação Científica da Fa-

culdade das Américas, ocorrido no se-

gundo semestre de 2017.

O trabalho do Dr. Ricardo Frota de 

Albuquerque Maranhão, intitulado: “A 

Relação entre os pescadores artesa-

nais e o turismo em Cananéia”, nos 

traz um artigo de caráter histórico e 

etnográfico, com atenção à cultura 

pesqueira e o cotidiano da culinária de 

peixes e frutos do mar das comunida-

des caiçaras do litoral.

O manuscrito da Dra. Juliana Sch-

mitt, intitulado: “A morte e a sociedade 

nas danças macabras medievais” dis-

corre sobre o gênero literário e icono-

gráfico surgido na Baixa Idade Média, a 

dança macabra destaca o caráter infalí-

vel e universal da morte. O artigo anali-

sa elementos importantes dessas obras, 

como a representação dos diferentes ti-

pos humanos da sociedade medieval, a 

exposição do cadáver, a personificação 

do evento da morte como um defunto e 

o anonimato da autoria dessas imagens 

e versos.

O artigo da Dra. Camila de Melo Ac-
cardo, intitulado: “Desafios associados 
a Sepse”, discute os principais aspec-
tos e desafios associados à sepse, en-
fatizando a importância do diagnóstico 
rápido e preciso bem como os avanços 
no diagnósticos e tratamento desta con-
dição que apresenta alta taxa de morta-
lidade e morbidade.

O trabalho da graduanda Cibele de 
Carvalho Dias, intitulado: “Avaliação das 
ações estratégicas das equipes de saú-
de da família no controle de endemias 
na atenção primária à saúde”, realiza-
do sob supervisão da Dra. Elizabeth Yu 
Me Yut Gemignani, tem como objetivo 
compreender a influência das ações 
das equipes de Saúde da Família na 
prevenção e controle das doenças en-
dêmicas prevalentes no município de 
São Caetano do Sul/SP, com destaque 
especial para Dengue.

Também temos a Revisão da Lite-
ratura realizada pela estudante de me-
dicina Ana Claudia Nogueira Chameh, 
intitulado: “Benefícios da avaliação for-
mativa no processo ensino aprendiza-
gem dos estudantes do curso de medi-
cina com metodologias ativas: Revisão 
integrativa da literatura” sob orientação 

EDITORIAL
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da Dra. Elizabeth Yu Me Yut Gemigna-
ni, no qual se discute o importante papel 
da avaliação formativa para a formação 
dos estudantes do curso de medicina”.

O trabalho intitulado: “Gerenciamen-
to de doenças crônicas: resultados em 
uma operadora de planos de saúde”, re-
alizado pela Dra. Maria Elisa Gonzalez 
Manso, que nos apresenta os resulta-
dos obtidos de um programa de geren-
ciamento de doenças crônicas.

Para finalizar, desejo uma boa leitu-
ra e reitero o convite feito na publicação 
anterior aos pesquisadores interessa-
dos em divulgar seus trabalhos cientí-
ficos, que utilizem a Revista InterAção.

Cordialmente, 
Rômulo Tadeu Dias de Oliveira

Editor chefe da Revista InterAção.



Dr. Ricardo Frota de Albuquerque Maranhão1

1
A Relação entre os Pescadores 
Artesanais e o Turismo em 
Cananéia – SP

The Relationship between craft fishermen 
and the tourism in 
Cananéia - SP
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The Relationship between craft fishermen 
and the tourism in Cananéia - SP

A Relação entre os Pescadores 
Artesanais e o Turismo em Cananéia – SP Dr. Ricardo Frota de Albuquerque Maranhão

RESUMO

Este artigo, de caráter histórico e 
etnográfico, se preocupa com a cultura 
pesqueira, o cotidiano e a culinária de 
peixes e frutos do mar das comunida-
des caiçaras do litoral; mas também in-
vestiga o fato de que o crescimento do 
turismo vem atraindo novos consumido-
res à região; isso demanda a emergên-
cia de uma oferta comercial de alimen-
tos, que passa a exigir iniciativas dos 
próprios habitantes desses povoados 
pesqueiros. Na sua tradição cotidiana, 
esses caiçaras desenvolveram hábitos 
de consumo peculiares; sua sabedoria 
tradicional sobre os animais marinhos e 
seus usos lhes permitiu criar muitos pra-
tos, uma gastronomia verdadeiramente 
elaborada. Ora, é importante perceber 
que a partir do final dos anos de 1950, 
a região de Cananéia, litoral sul de São 
Paulo, sofreu o impacto do turismo, que 
se apresenta de duas maneiras: uma, a 
do turismo predatório, de expansão des-

controlada, que não dá valor à cultura 
caiçara e nem importância aos prejuízos 
causados a ela. A outra maneira de agir, 
entretanto, é a de turistas que valorizam 
a possibilidade de acesso a ambientes 
mais respeitosos da natureza; há uma 
série deles que manifestam curiosida-
de pela vida e pela cozinha da popula-
ção local. O acervo de conhecimentos 
culinários tradicionais dos pescadores 
pode ser base para um atendimento de 
qualidade. Isso só passa a ser possível 
porque em diversos grupos e comunida-
des, em povoados como o do Quilombo 
de Mandira, o do Pereirinha e o da Ju-
réia, os caiçaras se organizaram, cria-
ram lideranças e fundaram associações. 
Entre outras atividades, vários desses 
grupos estão trabalhando na produção 
e venda de pescados tanto para o mer-
cado em geral quanto para os turistas; 
uma parte destes está percebendo as 
vantagens de uma refeição sustentável 
e de boa qualidade.

Palavras-chaves: comunidades caiçaras, pesca, culinária de pescados, turismo
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The Relationship between craft fishermen 
and the tourism in Cananéia - SP

A Relação entre os Pescadores 
Artesanais e o Turismo em Cananéia – SP Dr. Ricardo Frota de Albuquerque Maranhão

ABSTRACT

This article, historical and etnogra-

phic, is worried with the fishing culture, 

the quotidian and the culinary of fishing 

and seafood of the “caiçaras” communi-

ties of the coastland; but it investigates 

also the fact of the tourism increasing, 

which attracts new consumers to the 

region. That asks for the emergency 

of a commercial supply of food, which 

demands enterprises of the own inha-

bitants of fishing villages. In theirs daily 

traditions, these “caiçaras” have deve-

loped peculiar habits of consumption. 

Their traditional wisdom about sea ani-

mals and theirs customs allowed them 

to create too much dishes, a truly ela-

borated gastronomy. Now, it is impor-

tant to perceive that after the end of the 

1950’s, the Cananeia’s region, in the 

south coastland of São Paulo, has su-

ffered the impact of the tourism, which 

presents two ways: first, the predatory 

tourism, with a uncontrolled expansion, 

what doesn’t valorize the “caiçara” cul-

ture, neither makes no matter of their 

losses. The other way to act, however, 

is that of the tourists who valorizes the 

possibility of access to respectful of na-

ture environments. There are various 

of them who manifests curiosity for the 

life and the kitchen of the local people. 

The heap of traditional culinary know-

ledeges of the fishermen may be base 

for a quality attendance. This is possible 

just because some people and commu-

nities, in villages like the Quilombo de 

Mandira, the Pereirinha and the Jureia 

the caiçaras had organize themselves, 

create leaderships and found associa-

tions. Between other activities, various 

of that groups are working in the produc-

tion and selling of fish and seafood for 

the general market as much as for the 

tourists. A part of these is perceiving the 

advantages of a good quality and sustai-

nable food.

Keywords: caiçara communities, fishing, fish culinary, tourism

1 Professor doutor – Curso de Gastronomia – Faculdade das Américas – São Paulo – SP Rua Augusta, 1805, 
Consolação, São Paulo – SP – CEP 01305-901 - Tel. (11) 99104-0289.
e-mails: ricardo.maranhao@faculdadedasamericas.com; almaranhaz@terra.com.br

mailto:ricardo.maranhao@faculdadedasamericas.com
mailto:almaranhaz@terra.com.br


13
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17

ISSN 1981-2183 

The Relationship between craft fishermen 
and the tourism in Cananéia - SP

A Relação entre os Pescadores 
Artesanais e o Turismo em Cananéia – SP Dr. Ricardo Frota de Albuquerque Maranhão

INTRODUÇÃO

O consumo de peixes e frutos do 
mar em Cananéia não é apenas um há-
bito profunda e antigamente arraigado: 
é uma tradição realmente milenar, que 
remonta aos antigos homens dos sam-
baquis, precursores dos tupí-guaranis 
que lá se encontravam quando chega-
ram os primeiros europeus. De fato, a 
oferta natural de pescados no complexo 
estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape, 
no litoral sul de São Paulo é de uma 
riqueza evidente: combinam-se ali as 
águas doces, salgadas e salobras do 
estuário com a plenitude da Mata Atlân-
tica; e a extensa área de mangue e as 
ilhas de Cananéia, Cardoso e Compri-
da, entre outras, transformam a região 
em uma das mais ricas em recursos 
marinhos exploráveis de todo o território 
brasileiro.

O mangue fornece alimento abun-
dante para a fauna marinha e de água 
doce, além de recursos diretamente 
consumíveis, enquanto o solo fértil fa-
vorece a agricultura. Por isso mesmo, o 
modo de vida nesse trecho do litoral Sul 
de São Paulo remonta aos primórdios 
da colonização.

Neste trabalho, de caráter histórico 
e etnográfico, estamos particularmente 
atentos à maneira como as comunida-

des desse litoral praticam seu modo de 

vida artesanal e se relacionam com a so-

ciedade envolvente. Esta pesquisa faz 

parte de um projeto mais geral, dentro 

do qual este autor já fez visitas duran-

te um ano e meio a 25 comunidades de 

pescadores artesanais de 7 estados lito-

râneos brasileiros, a saber: Maranhão, 

Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio 

de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. 

Por isso mesmo, as leituras prelimina-

res para execução deste trabalho foram 

em direção à produção de caráter etno-

gráfico, levada por pesquisadores que 

se enfronharam na vida cotidiana do 

litoral brasileiro e paulista. Destacam-

-se aqui os notáveis estudos de Antonio 

Carlos Diegues, que há várias décadas 

e até hoje divide o seu tempo entre o 

trabalho acadêmico no Núcleo de Apoio 

à Pesquisa sobre Populações Humanas 

e Áreas Úmidas Brasileiras (NUPAUB/

USP) e a vivência constante junto a co-

munidades litorâneas; a partir de suas 

investigações, foi possível constituir o 

Centro de Estudos Caiçaras (CEC) em 

Iguape (SP) e organizar a notável Enci-

clopédia Caiçara (DIEGUES, A.C. et al., 

2004 a 2007), já com 5 ricos volumes. 

Diegues estimulou, orientou e levou a 

publicar uma série de estudos, de pes-

quisadores que não poderíamos deixar 

de usar aqui, como se pode ver nas Re-

ferências ao final deste artigo. Em traba-
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lhos dessa corrente, pudemos entender 
muita coisa sobre esse heróico modo de 
vida dos caiçaras, seus recursos técni-
cos pesqueiros, suas visões de mundo, 
suas festas e produções artesanais e 
folclóricas.

Naturalmente, esta pesquisa teve 
necessidade de compreender as com-
plexas maneiras como os pescadores 
artesanais se relacionam com o seu 
pescado também do ponto de vista ali-
mentar, tanto pela elaboração culinária 
local quanto pela organização de um 
abastecimento do mercado regional. Si-
mone SCORSATTO (2003) e Luís SILVA 
(1996), entre outros, abriram caminhos 
para a percepção de como a pesca tem 
a marca da frequente inovação na sua 
rotina, ancorada sobre uma sólida tra-
dição que, particularmente nestas pa-
ragens do litoral sul paulista, remonta 
a muitos séculos, senão a milênios de 
elaboração de populações pré-colom-
bianas.

A preocupação de caráter historio-
gráfico nos levou a alguns clássicos e a 
levantamentos específicos locais como 
o de Cleber R. CHIQUINHO(2007), com 
a riqueza complementar dos levanta-
mentos culturais feitos por uma grande 
equipe coordenada por ele; e de novo 
a trabalhos também historiográficos fei-
tos por DIEGUES, como se vê aqui nas 

Referências. Entrementes, a escassez 

de registros escritos das comunidades 

caiçaras amplia a importância do levan-

tamento documental feito por Antonio 

ALMEIDA (1967), no Livro do Tombo 

da Prefeitura de Cananéia, onde pode 

ter notícia da importância tradicional da 

pesca na alimentação dos habitantes 

dessas comunidades. E foi extrema-

mente inspirador para nossa pesquisa 

um trabalho pioneiro, de 1945, de Gio-

conda MUSSOLINI: a pesquisadora, na 

observação ativa e participante da pes-

ca da tainha em São Sebastião (SP), faz 

um relato tão fascinante quanto preciso 

da maneira como uma comunidade de 

pescadores, junto com suas famílias, 

tinha uma organização racional e extre-

mamente competente para pescar tai-

nhas nos cardumes que periodicamente 

se aproximavam da praia em locais es-

pecíficos do litoral.

PROCEDIMENTOS

A leitura dos textos historiográficos 

sobre o litoral sul paulista mostrou uma 

evidente escassez de registros, fruto da 

escassa expressão escrita das comuni-

dades de pescadores. Assim, não tive-

mos dúvida quanto à importância de nos 

dirigirmos à região de Cananéia, e de vi-
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sitar “in loco” comunidades de pescado-
res referidas originalmente em trabalhos 
como os que selecionei nas Referências 
deste artigo, ou que nos foram indicadas 
verbalmente por personalidades locais. 
Em todas elas, a recolha de depoimen-
tos orais de pescadores e de membros 
de suas famílias foi decisiva. Do ponto 
de vista etnográfico, esse tipo de depoi-
mento é “matéria prima indispensável 
para reconstruir a lógica que rege cada 
sociedade” (PESSANHA, 1966, apud 
SILVA, 2005, p. 34).

Tais depoimentos, que foram com-
plementados por falas colhidas anterior-
mente em comunidades pesqueiras por 
outros pesquisadores, revelam, como 
veremos aqui, a complexa natureza das 
técnicas de pesca artesanal, além de 
toda uma rica elaboração centenária de 
caráter gastronômico para a fruição do 
consumo de pescados.

Este trabalho também tem como pon-
to de vista a percepção de que, em comu-
nidades tradicionais, a presença da hos-
pitalidade e da dádiva é muito presente, 
como se pode depreender da leitura de 
MAUSS (1974, p. 73). No caso das comu-
nidades de pescadores, em particular das 
que ainda não foram atingidas pela ex-
pansão urbana ou pelo turismo massivo, 
muitas observações de campo mostraram 
a vigência dessa característica hospitalei-

ra, desde a frequente troca de alimentos 
e serviços de pesca entre as famílias dos 
agrupamentos, até a oferta eventual de 
preparos culinários de peixes a turistas, 
às vezes mediante pagamento. Há um 
estudo preliminar sobre essa interação 
em SCORSATO (2006, P. 80), em que se 
analisam as funções pertinentes no rela-
cionamento entre comunidades e turistas.

Em nossas entrevistas, ficaram cla-
ras as relações da pesca com o mundo 
da culinária, em particular nas assertivas 
sobre a alimentação das famílias. Re-
servar os peixes de melhor preço para o 
mercado, mas garantir bons exemplares 
para alimentar aos filhos, é uma preocu-
pação importante. Mas foi possível notar 
também, nos depoimentos, a crescente 
substituição de alimentos produzidos em 
lavouras domésticas por gêneros comer-
ciais e/ou industrializados.

Este trabalho não pode deixar de 
se preocupar também com duas or-
dens de fatos surgidas na observação 
local e nos depoimentos: a primeira, de 
que o crescimento do turismo vem de-
mandando a emergência de uma hos-
pitalidade de negócios, em especial de 
bares e restaurantes, a partir de inicia-
tivas dos próprios habitantes das comu-
nidades pesqueiras. E a segunda, mais 
problemática, que se refere à ação de 
um turismo predatório e ignorante das 
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condições ambientais e culturais, que 

submete, e frequentemente afasta e ex-

pulsa, às vezes de maneira violenta, os 

membros dessas comunidades.

Um último aspecto importante de 

nossa abordagem nesta pesquisa é a 

questão da relação das comunidades 

estudadas com o mundo da pesca em-

presarial. Antonio Carlos Diegues, usan-

do um enfoque da antropologia econô-

mica, analisou as relações conflituosas 

entre a pesca artesanal e a pesca em-

presarial em termos de modo de pro-

dução, enfocando os aspectos sócio-

-políticos da emergência das empresas 

pesqueiras no país. Um dos aspectos 

importantes do trabalho é a análise da 

articulação e dependência da pesca ar-

tesanal em relação à empresarial, e da 

desorganização dessa pesca artesanal, 

principalmente entre os pescadores do 

litoral norte do Estado de São Paulo. 

(DIEGUES, 1998, p. 6)

DESENVOLVIMENTO

CAIÇARAS

Mestiços de brancos e índios, os ho-

mens dessas comunidades locais, cha-

mados “caiçaras”, tiveram na pesca e 

na agricultura de subsistência a molda-

gem de seu modo de vida. Baseado em 

documentos do Livro do Tombo, Antonio 

Paulino de Almeida afirmava em Memó-

rias Memoráveis (ALMEIDA, A. P., 1948, 

p. 38) que os moradores iniciais de Ca-

nanéia “não eram participantes da aflu-

ência do dinheiro, porem eram riquís-

simos da muita abundancia, que este 

lugar então lhes oferecia do seu mar os 

peixes e dos matos as caças; que lhes 

não faltarão o seu necessário, (.) exer-

citando o mar em suas pescarias, assim 

bem se sustentavam e dos seus sobros 

negociavam (.) Não eram frequentados 

de amiudado commercio, parecião mais 

deixados e esquecidos do que lembra-

dos (.) porem assim mesmo viviam far-

tos do seu bastante e descansados no 

seu descanso”.

A presença humana nesse comple-

xo estuarino-lagunar que se estende de 

Iguape- Cananéia, em São Paulo, até 

Paranaguá, no Paraná, também conhe-

cido como Lagamar, remonta à pré-his-

tória. Cananéia abriga sítios arqueológi-

cos de mais de 7 mil anos, conhecidos 

como sambaquis. Esses sítios abrigam 

vestígios típicos de uma cultura nômade 

que consumia peixes, moluscos e crus-

táceos, acumulando os restos dessa 

dieta em grandes montes (samba=con-

cha, qui = monte).
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A posterior presença tupi-guarani, 

deslocando a população original dos 

homens dos sambaquis, não alterou o 

essencial dos hábitos de consumo na 

região, ainda fortemente marcados pelo 

uso dos animais marinhos. A diferença 

que se impôs lentamente foi a da prá-

tica da agricultura, com a plantação de 

milho e mandioca. Quando os brancos, 

portugueses e espanhóis, chegaram à 

região no século XVI, passaram a exer-

cer atividades de agricultura de expor-

tação e de mineração, empregando os 

índios e também negros africanos como 

escravos; mas não deixaram de manter 

a agricultura de alimentos, assim como 

a pesca.

As comunidades caiçaras propria-

mente ditas, separadas da atividade 

regular de exportação, surgiram nos 

interstícios dos ciclos econômicos. Em 

Cananéia, a atividade de mineração 

deu lugar, no século XVII, à indústria de 

construção naval e à pesca da baleia, 

além do incremento da lavoura de ali-

mentos; mais tarde, nos séculos XVIII e 

XIX, foi dominante a monocultura colo-

nial de arroz. Entretanto, tais ciclos eco-

nômicos não tinham continuidade uns 

com os outros, propiciando épocas em 

que as comunidades caiçaras cresciam 

em ocupações de subsistência como a 

pesca.

Enquanto a cultura caipira, do inte-
rior, está essencialmente ancorada na 
agricultura, a dos caiçaras mescla ele-
mentos da terra com os do mar, já que 
sua população tradicionalmente vive da 
pesca, da caça, da coleta e também da 
agricultura, tendo desenvolvido um con-
junto de práticas materiais e imateriais 
ligadas aos seus ambientes. Sobre os 
caiçaras do complexo estuarino-lagunar 
Iguape-Cananéia-Paranáguá, Diegues 
escreve:

“Os saberes tradicionais sobre os 
seres do mar e da mata desempenham 
um papel fundamental na construção de 
sistemas de manejo da natureza, muitos 
deles marcados por grande engenhosi-
dade. (.) Muitas comunidades caiçaras 
desenvolveram instrumentos cogniti-
vos para identificar mudanças no meio 
ambiente e buscar novas alternativas.” 
(DIEGUES, 2012, p.53)

O relativo isolamento que as comu-
nidades desse trecho de litoral viveram, 
sobretudo nos momentos de decadência 
desses ciclos econômicos, possibilitou a 
sobrevivência de um tipo de cultura muito 
peculiar, que até hoje deixou a herança 
de suas características. Naturalmente era 
um isolamento bem relativo: embora mui-
tas dessas comunidades vivessem em lo-
cais de difícil acesso entre os contrafortes 
da Serra do Mar, em áreas que só podiam 
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ser alcançadas por mar ou em caminha-
das por íngremes costeiras e pela mata, 
sempre mantiveram algum comércio com 
os povoados mais próximos. No caso da 
região de Cananéia e Ilha do Cardoso, 
esse isolamento relativo se manteve por 
mais tempo, uma vez que tanto o movi-
mento comercial como os investimentos 
turísticos estiveram, até os anos 40 e 50 
do século XX, concentrados essencial-
mente na Baixada Santista e em praias 
do município de Santos.

CULTURA COMUNITÁRIA

Naturalmente, a cultura peculiar que 
os caiçaras foram desenvolvendo não 
deixou de ter um marcante influência lusi-
tana, perceptível na religião, ordem social 
e moral, no linguajar e nas práticas cultu-
rais, incluindo a música. A essas raízes se 
agregam as influências africanas a forte 
característica indígena. Esta última está 
presente, sobretudo, nas técnicas agríco-
las, de pesca e construtivas, nos hábitos 
alimentares e, em certa medida, também 
na música e dança.

Nas práticas culturais de consumo, 
é marcante a tradição da divisão comu-
nitária dos alimentos produto da pesca 
e da coleta, entre todas as famílias que 
participam das atividades produtivas. As 
relações internas de produção, onde pre-
domina a divisão de trabalho comunitária, 

não apresentam regras rígidas, mas é for-

te a tradição de divisão sexual do traba-

lho. A pesca é atividade quase exclusiva 

dos homens, embora existam mulheres 

que pescam e coletem moluscos. Os gru-

pos de pesca se organizam em função da 

habilidade de cada um para as diferentes 

tarefas e não em função de parentesco ou 

amizade com o dono do barco ou dos ou-

tros equipamentos.

Já o roçado, quando ainda ocorre, 

tradicionalmente costuma envolver toda 

a família e os agregados, sob coman-

do do chefe da casa. Outras atividades 

- como a produção de farinha de man-

dioca e artesanato - são lideradas pelas 

mulheres.

A tradição de comercializar os exce-

dentes estava também frequentemente 

ligada, como a pesca, à vida marinha. 

Como diz o Seu Henrique, “a gente plan-

tava arroz, plantava milho, feijão, mandio-

ca, essas coisas. Depois a gente colhia a 

lavoura e ia lá vender na cidade: (.) Le-

vava trinta, quarenta sacos numa canoa. 

Naquele tempo não tinha estrada, a gente 

andava por canoa. Eram umas duas ho-

ras, duas e meia, remando.”1

1  Depoimento a FERREIRA, V.F. E 
JANKOWSKY, M., Cozinha Caiçara - encon-
tro de histórias e ambientes, São Paulo, Ed. Ter-
ceiro Nome, 2009 pág. 15-16.
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Na roça de mandioca, era frequente 
o trabalho comunitário e coletivo, sob a 
forma de mutirão. Estes mutirões têm 
importante papel como evento social, e 
marcam o padrão comunitário de consu-
mo. Em troca do trabalho dos vizinhos, 
amigos e familiares, o anfitrião fornece 
comida, bebida (geralmente cachaça) e 
oferece uma noite de música e dança, 
geralmente “fandango”, a típica música 
caiçara, acompanhada de baile. Mas 
também havia a catira, o cateretê ou o 
bailado bate-pé ou “xiba”. Era bom para 
estreitar a solidariedade e a troca de in-
formações entre os vizinhos e parentes, 
além de favorecer namoros e casamen-
tos.

“Era difícil um sábado que não ti-
nha mutirão”, diz Carlinhos Paca de 
Cananéia. “O mutirão antigamente era 
o seguinte: uma semana adiantado, a 
gente já sabia que ia ter. Você avisava 
toda a vizinhança, aí eles vinham: qua-
renta, cinquenta pessoas. Um dia como 
sexta-feira, quem vinha de mais longe 
já vinha pousar em casa. A gente dava 
a comida, à noite já fazia um forrózinho 
para dançar inté meia-noite e depois ia 
dormir. De manhã tomava um cafezi-
nho com arroz cozido: Depois do café, 
se mandavam para o serviço roçar. (.)
Punha uns três, quatro litros de pinga 
num saco, nas costas. Largava- se pra 

lá, trabalhando e bebendo até o meio-

-dia. E a turma trabalhava! (.) roçando, 

alegre, uma cantoria, uma alegria nesse 

serviço! Roçava, meio-dia vinha pra al-

moçar. Punha a esteira no meio da sala, 

forrava com um pano, aí punha a farinha 

ali, e arrodeava de prato. Ai a turma che-

gava, comia feijoada com carne-seca, e 

com peixe, desses peixes grandes (.) 

O pessoal comia, descansava um pou-

quinho e ia pro serviço. Três horas da 

tarde, quatro horas, chegava em casa, 

todo mundo ia pro rio tomar um banho 

para tomar café. Agora, o café já era 

com cuscuz, biju de arroz. Aquele mon-

te de biju em cima da mesa, esse tal de 

mandipuva. (.)Tomavam um cafezinho 

e iam começar o fandango. Pegavam 

duas violas (.)Forró neles!2

O consumo alimentar presente nes-

sas atividades comunitárias, bem como 

nas refeições familiares, domésticas, 

formou uma culinária peculiar. De ma-

neira geral, essa culinária se baseia na 

farinha de mandioca, como sempre oni-

presente em todas as refeições caiça-

ras, junto aos pescados. De forma se-

cundária - mas frequente nas festas e 

ocasiões especiais - aparece a carne de 

2   Depoimento de Carlinhos Paca a DUNKER, P., 
O caiçara se revela no município de Cananéia, 
São Paulo, Páginas & Letras Editora, 2007 p. 19 
- 22
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animais domésticos e, outrora, também 
carne de caça, sobretudo da paca e do 
macuco, mas também, “em ordem de 
preferência, a capivara, o veado, o tatu, 
o porco-do-mato, a raposa e até mesmo 
o macaco. As aves também são apre-
ciadas, entre elas, o jacu, o macuco, a 
jacutinga”. (DIEGUES, 2005, p. 49)

Mas, com novas leis de preservação 
ambiental a partir de 1960, a caça foi 
proibida e quase desapareceu. Em con-
trapartida, o uso dos frutos do mangue 
tornou-se mais intenso, com a incorpo-
ração de ostras, camarões, caranguejo-
-uçá, mexilhão, etc. às receitas caiçaras.

O palmito e a banana complementam 
o cardápio, assim como outros tubércu-
los: cará, inhame, aipim, batata-doce, 
mangarito, taioba e batatas. Além do 
tradicional arroz brasileiro, a partir des-
se grão os caiçaras preparam uma fari-
nha usada para fazer biju, bolinho frito e 
o cuscuz de arroz, conhecido como pão 
do caiçara. Luiz Camilo, de Varadouro, 
conta: “Depois de socar (pilar, como a 
gente fala), põe o arroz de molho para 
amolecer, para depois escorrer a água 
pra socar. Aí ele se torna em massa que 
nem a massa do trigo. Aí depois corta a 
folha da banana, sapeca no fogo e em-
brulha ela. Sapeca no fogo pra não las-
car a folha da bananeira. Quebra com a 
mão assim no meio pra encher ela com 

uma colher da massa. Depois amarra 
bem o biquinho dela e vira ela outra vez 
para terminar de encher. Encheu, bateu 
bem, aí fica pronto de assar. Come com 
café.”3

Quanto ao elemento fundamental 
da dieta, ou seja, os próprios pescados, 
existe uma tradição muito forte: privados 
de refrigeração até há poucas décadas, 
os caiçaras tornaram-se grande adep-
tos da defumação e salga das carnes e 
peixes. O que na origem era necessida-
de de conservação, se tornou elemento 
importante em diversas receitas típicas. 
Exemplo disso é o cação caiçara, feito 
com cação salgado, seco e desfiado 
refogado com ervas e levado ao forno. 
Dois dos temperos mais usados nesse 
preparo e em outros são alfavaca, coen-
tro e pimenta.

Irene Coutinho, mulher de Chico 
Mandira dá o arremate na explicação de 
seus preparos: “Eu faço assim: limpo o 
peixe, qualquer peixe, abro ele e coloco 
sal, coloco ele no fogão de lenha para 
ele pegar aquela fumaça, para comer 
defumado. Fica muito bom, tanto fri-
tinho como cozido com cheiro verde e 
cebola. (.) Também tem um jeito assim: 
você pega o peixe na maré, limpa ele 
(eu gosto de tirar a escama), aí lanha, 

3   Depoimento a DUNKER, P., op. cit. pág. 9.



21
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17

ISSN 1981-2183 

The Relationship between craft fishermen 
and the tourism in Cananéia - SP

A Relação entre os Pescadores 
Artesanais e o Turismo em Cananéia – SP Dr. Ricardo Frota de Albuquerque Maranhão

joga sal, corta uma varinha e enfia nele 

e coloca ele no fogo de lenha, e vai as-

sando assim. Isso aí a gente chama de 

‘moquiado’.”4

AUMENTO DA PESCA

O Código Florestal promulgado em 

1960 foi um golpe na rotina diversificada 

dos caiçaras: proibiu a agricultura “de 

coivara”, multissecular na região desde 

muito antes da colonização branca. Isso 

obrigou muitos agricultores a abandonar 

seus sítios e as práticas de mutirões, in-

tensificando a pesca no estuário e extra-

ção de produtos do manguezal. Como 

diz o pescador Ezequiel de Oliveira, do 

bairro de Marujá5:

“Na década de 70, começou a mu-

dar. Começou-se a produzir mais pes-

ca do que agricultura. Os arrozais eram 

menores já e as roças de mandioca 

eram mais para comer do que para ven-

der. Na medida em que o comércio da 

pesca foi aparecendo como alternativa, 

era mais fácil do que produzir agricultu-

ra. A pesca era uma liquidez imediata, 

enquanto que a agricultura, o mais rá-

pido que tinha era o feijão, que levava 

três meses. Farinha de mandioca, pelo 

4   Depoimento  ao  Autor  deste  artigo,  abril  de 
2013.

5   Depoimento a DUNKER, P. op. cit. pág. 6

menos de sete a oito meses para fazer. 

O arroz eram seis meses.”

Tradicionalmente, a pesca é uma ati-

vidade artesanal, feita em pequena es-

cala com equipamentos e embarcações 

artesanais construídos quase que ex-

clusivamente com os recursos locais. É 

o caso dos cercos de taquara; usam-se 

alguns poucos materiais de fora, como 

as redes feitas com linha de algodão ou 

nylon. O excedente dessa pesca arte-

sanal era defumado, seco ou salgado 

para venda em armazéns locais ou nas 

cidades próximas. (FERREIRA, V.F. e 

JANKOWSKY, M., 2009, p. 49)

Desde as duas primeiras décadas 

do século XX intensificou-se também a 

pesca comercial e de maior escala na 

região, impulsionada pelo crescimento 

da demanda dos mercados urbanos e 

pela alta produtividade do estuário. No-

vas espécies passaram a ser captura-

das no litoral sul de São Paulo. Ele co-

meçou a ser frequentado por traineiras 

do Rio de Janeiro e da Ilha Grande, e 

por barcos de pesca de Santos que vi-

nham conseguir pescado na região.

A partir de meados do século XX, a 

pesca comercial se tornou a principal 

atividade econômica de Cananéia (cf. 

CHIQUINHO, 2007). Além da tradicio-

nal manjuba e tainha, pescava-se en-
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tão também sardinha, ostra, camarão e 
marisco. Antes comercializados apenas 
secos ou salgados, os frutos do mar co-
meçaram a ser armazenados com gelo 
e vendidos também “in natura”. A ativi-
dade atraiu parte da população para os 
núcleos urbanos, deslocando-os das 
atividades extrativas e agrícolas para 
a pesca. Um fator que contribuiu para 
a motorização das canoas caiçaras e a 
intensificação da pesca, sobretudo do 
camarão, foi a chegada dos pescadores 
sazonais catarinenses apelidados lo-
calmente de “andorinhas” por migrarem 
com o verão.

Houve então uma intensa incorpora-
ção de novas técnicas de pesca, como 
espinhel e linha de nylon. Na década de 
70 e até 1987 ocorreu um forte cresci-
mento da pesca do camarão-sete-bar-
bas -- feita em mar aberto com em-
barcações motorizadas --, enquanto a 
pesca com canoa tradicional se reduziu 
paulatinamente. A maior produtividade 
e os elevados custos das novas tecno-
logias obrigaram muitos pescadores a 
abandonarem o ofício.

Nos anos mais recentes, a despeito 
do aumento do número de pescadores 
industriais e da intensificação do uso de 
novas tecnologias, a produção de peixe 
e camarão na região vem se mantendo 
constante (tainha) ou até com ligeiro 

decréscimo, o que indica redução dos 
recursos pesqueiros que vem sendo ex-
plorados acima de sua capacidade de 
reposição. Os principais afetados são os 
pescadores artesanais, que restringem 
sua atuação ao estuário ou à costa, pois 
os barcos maiores, que ultrapassam os 
limites do estuário, capturam o pescado 
antes que este atinja a costa.

A PESCA ARTESANAL

A pesca artesanal da região de 
Cananéia tem, em comum com a pra-
ticada em outras costas brasileiras, a 
qualidade de ser menos agressiva ao 
meio ambiente. Sua principal diferença 
da pesca comercial está na sua escala 
bem menor, na divisão do trabalho mais 
simplificada e no fato de o proprietário 
dos equipamentos de pesca também 
participar diretamente da atividade. 
Além disso, a artesanal preserva diver-
sas práticas relacionadas aos saberes 
tradicionais acumulados por muitas ge-
rações de pescadores caboclos, mesmo 
que, ao longo dos tempos, ela venha in-
corporando novas tecnologias e equipa-
mentos.

Nas últimas décadas, a pesca arte-
sanal em Cananéia e em todo o estuá-
rio, cada vez mais, vem perdendo es-
paço para a pesca de escala industrial 
que, entre 1997 e 2004, já foi respon-
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marinhos e elaborar complexas ca-
deias tróficas, os caiçaras têm uma 
percepção acurada com relação à 
biologia e ecologia dos botos da re-
gião. Esta percepção se torna clara 
na medida em que se comparam as 
citações dos caiçaras e os dados 
científicos através de ‘Tabelas de 
cognição comparadas’.” (DIEGUES, 
2006, p. 255)

Ramires, Molina e Hanazak cha-
mam atenção para a importância 
desse conhecimento para a elabora-
ção de planos de manejo sustentável 
dos recursos da região:

“A concordância entre o conheci-
mento dos pescadores e a literatura 
científica observada nessa pesquisa, 
e a forma como os recursos naturais 
são manejados pelas comunidades 
caiçaras evidenciam a crescente im-
portância da etnoecologia. (.) Não é 
fácil encontrar o equilíbrio entre pro-
teção e regulação da biodiversidade 
e o uso dos recursos naturais. Daí a 
necessidade dos planos de manejo 
que considerem os saberes locais 
e incorporem as contribuições das 
experiências sociais, organizações 
locais, regras e valores dessas co-
munidades”. (RAMIRES, MOLINA e 
HANAZAK, 2007, p. 108).

sável por 70% da produção pesqueira 
da região. Ao mesmo tempo, o número 
dos pescadores artesanais vem cain-
do, enquanto sua idade média aumen-
ta: hoje, eles são majoritariamente 
homens com mais de 30 anos de pro-
fissão, com idade média de 48 anos. 
O número de pescadores artesanais 
cadastrados na Colônia de Pesca-
dores Z-9 “Apolinário Araújo”, de Ca-
nanéia, passou de cerca de 1.400, nos 
anos 70, para menos de 600 em 2011. 
(CHIQUINHO, 2007, p. 271)

É interessante notar que os pesca-
dores artesanais demonstram um pro-
fundo conhecimento acerca do clima, 
das cadeias tróficas e sobre a reprodu-
ção, hábitat, sazonalidade e diferencia-
ção sexual das principais espécies tanto 
de peixes, dos caranguejos do mangue 
e de algumas espécies que interferem 
na pesca, como os golfinhos ou os bigu-
ás, informações essas que são essen-
ciais para a exploração sustentável des-
ses recursos. Mais interessante ainda 
observar como estes conhecimentos 
tradicionais transmitidos de pai para 
filho coincidem com as conclusões 
dos estudos científicos, como frisa 
Diegues :

“Capazes de perceber e prever 
mudanças climáticas, classificar e 
localizar espacialmente organismos 
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TURISMO, GRILAGEM E LUTA 
PELA PRESERVAÇÃO

A partir do final dos anos de 1950, 

com a abertura e melhoria de várias es-

tradas que ligam os grandes centros ur-

banos ao litoral paulista, a região de Ca-

nanéia sofreu uma considerável invasão 

pelo turismo. Sobretudo na Ilha do Car-

doso, proliferaram diversos empreendi-

mentos imobiliários para construção de 

casas de veraneio e outras instalações 

turísticas.

Sem documentação legal das terras 

que ocupavam há muito tempo para vi-

ver, grande parte dos caiçaras foram tra-

tados como “posseiros” e “invasores” e 

destituídos de suas terras por especula-

dores e grileiros. Na maioria dos casos, 

foram ludibriados e convencidos a ven-

der, mas houve também casos de amea-

ças e expulsão violenta, inclusive com a 

queima de suas casas. Como narram os 

moradores Armando e Dirce David, de 

56 e 52 anos respectivamente: “Numa 

briga de terras que os grileiros invadi-

ram, se não fosse o padre João Trinta e 

mais a comunidade que veio nos ajudar 

aqui, olhe, não sei o que seria de nós. 

Fizeram três alqueires de terra de cerca 

de arame farpado, cercaram o caminho, 

o caminho da escola que as crianças vi-

nham. Tavam invadindo tudo! Aí entrou 

o advogado. Eles disseram: ‘o senhor 

tá vendido, o senhor, a sua casa, tudo 

que o senhor tem aqui já não é mais do 

senhor’. E o advogado me falou: ‘agora 

vamos ver se tiramos das mãos deles 

pra devolver pro senhor outra vez’. (.)”

“Vinha a comunidade do Pereirinha 

inteira aqui ficar com a gente porque 

senão eles invadiam. Acho que mata-

vam a gente até. Andavam tudo armado 

aí. Vinham com gasolina para queimar 

a casa durante a noite, na hora que a 

gente tava dormindo. Os cachorros sen-

tiam, pulavam, a gente levantava e eles 

corriam. Foram oito anos de sofrimento 

aqui. Oito anos de briga. Nós fomos na 

Justiça, brigamos oito anos e o juiz deu 

as posses outra vez”.6

Expulsos de suas terras, muitos mi-

graram para a periferia das cidades ou 

se transformaram em caseiros dos ve-

ranistas, tratados preconceituosamente 

como “preguiçosos de praia”. Outros 

ainda, com suas moradias deslocadas 

para os morros e encostas, longe do 

mar, se viram com dificuldades crescen-

tes de manter suas atividades pesquei-

ras. Desterritorializados, alguns foram 

empurrados para a marginalidade.

6   Depoimento a DUNKER, P. op. cit.pág. 49
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O Nei Coutinho, que é do quilom-

bo da Mandira que descrevemos mais 

adiante, dá um exemplo dessa dester-

ritorialização: “Quando criaram oficial-

mente o Parque Estadual do Lagamar 

de Cananéia, aqui em Mandira, o pes-

soal que vivia do extrativismo e da roça 

teve que sair. Criaram o parque da mar-

ca do rio Mandira para lá, bem em cima 

da comunidade, à beira do rio, nas terras 

mais férteis, na área mais produtiva, na 

planície. O pessoal mais velho ficou mo-

rando a dois, três quilômetros subindo a 

estrada. Aí, quem não quis vender veio 

para cá que, como vocês podem ver, é 

tudo serra. Não tem como derrubar, não 

tem como plantar nada. Mas aqui para 

baixo já tem brejo e mangue.

Então, o pessoal voltou a prestar 

atenção no extrativismo de ostras, mas 

agora olhando para o mangue.”7

Esse “olhar para o mangue” com 

outros olhos tem relação com outro im-

portante fenômeno social: a partir dos 

anos 1980, começa a se articular em 

Cananéia um movimento de luta pela 

preservação da identidade e cultura 

caiçara e quilombola, “contra a espe-

culação imobiliária, contra o autoritaris-

mo ambiental e contra a construção de 

7   Depoimento  ao  Autor  deste  artigo,  abril  de 
2013

barragens no município de Eldorado”, 
como acrescenta Coutinho.

Dois exemplos paradigmáticos des-
sa resistência dos caiçaras foram a luta 
das comunidades locais por permane-
cerem no Parque Estadual de Jacupi-
ranga, criado em 1969, e na Estação 
Ecológica da Juréia-Itatins, criada em 
meados dos anos 80. Muitas famílias 
foram expulsas, acabaram em favelas 
de Peruíbe e Iguape, mas depois de 
duas décadas houve resultados: a cria-
ção, em 2002 da Reserva Extrativista da 
Mandira, que deu aos remanescentes 
dos quilombolas de lá o direito de extrair 
e cultivar ostras do mangue. Já os ha-
bitantes tradicionais da Juréia, conquis-
taram o direito de permanecer em suas 
terras originais em 2006, com a criação 
das primeiras Reservas de Desenvolvi-
mento Sustentável na Juréia.

Também surgiram reservas mari-
nhas que reconhecem o direito de pes-
cadores e coletores tradicionais da re-
gião de manter suas atividades, desde 
que de forma sustentável. Nei Coutinho 
assevera: “Agora, além das ostras, al-
gumas pessoas estão resgatando tam-
bém o roçado. Antes, se derrubasse um 
pedacinho de madeira e o fiscal visse, 
era um problema. Agora, se quiser fa-
zer uma canoa, você consegue uma 
autorização, não é fácil, mas se você é 
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quilombola e extrativista, acaba conse-

guindo.”8

OSTRAS E TURISMO

Alguns pescadores, no verão, trans-

formam suas casas em pousadas e/ou 

restaurantes ou constroem instalações 

específicas. Seu Chico, que é líder do 

quilombo da Mandira, conta como eles 

decidiram entrar no negócio: “A gente já 

recebia alguns turistas. Um dia um rapaz 

do Instituto de Terras nos mostrou que 

tinha mais de 30 páginas na internet so-

bre os atrativos aqui da região e a gente 

nem sabia. Então pensamos que nós é 

que devíamos tirar benefício disso e a 

partir de 2004 começamos a trabalhar 

com turismo de base comunitária. Hoje 

trabalhamos mais com turismo educati-

vo, com escolas que vêm de São Pau-

lo conhecer o manejo sustentável das 

ostras ou para ouvir nossas histórias, 

para comer nossa comida, a farofa de 

ostra, um peixe.”9 Nesse atendimento, o 

consumo culinário vai do tradicional ao 

sofisticado, ao incluir ostras gratinadas 

com o feijãozinho da Dona Irene.

Na verdade, a base de tudo isso no 

Quilombo é a notável criação de ostras. 

8   Idem, ibid.

9   Idem, ibid.

Os viveiros com que eles trabalham 
garantem a produção o ano todo, inclu-
sive na época de defeso, quando fica 
suspensa a coleta no mangue. Quando 
chegam ao tamanho adequado, as os-
tras são lavadas e deixadas num tanque 
de água doce onde elas mesmas - fil-
trando 20 litros de água por hora - se 
encarregam de eliminar as impurezas 
do mangue que trazem em seu interior.

Organizados e com a produção sus-
tentável, eles conseguiram finalmente 
que, em 2002, fosse criada a Reserva 
Extrativista do Mandira, uma área de 
mangue com 1.175 hectares exclusiva 
para que os remanescentes dos quilom-
bolas pudessem cultivar as ostras. “An-
tes da reserva, eu tirava umas 30 dú-
zias de ostra por dia. Hoje eu tiro 150”, 
acrescenta Chico Mandira.10

O passo seguinte foi criar a Coo-
perativa dos Produtores de Ostra de 
Cananeia (Cooperostra) e comprar um 
veículo para assumir a distribuição, eli-
minando os atravessadores. Hoje, as 
ostras de Cananéia são distribuídas e 
consumidas nacionalmente, como pa-
drão de qualidade.

10   Depoimento ao autor, março 2013
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CONCLUSÃO

Depois de séculos de uma ocupação 
litorânea respeitosa do meio ambiente e 
valorizadora de uma pesca sustentável, 
as comunidades caiçaras de Cananéia, 
como de todo o litoral paulista, se vêem 
às voltas com os graves problemas tra-
zidos pelo turismo predatório, além das 
dificuldades trazidas pela concorrência 
empresarial e pelas interpretações ex-
cludentes da legislação ambiental das 
reservas.

Entretanto, por outro lado, há uma 
série de turistas e empreendimentos 
do gênero que valorizam a possibilida-
de de acesso a ambientes mais respei-
tosos da natureza, e que manifestam 
curiosidade pela vida e pela cultura da 
população local. Este segmento dos vi-
sitantes do litoral traz uma demanda de 
consumo que pode se valer do acervo 
de conhecimentos de pesca e culinária 
tradicionais dos pescadores, como base 
para um atendimento de qualidade.

Para atender ao crescente número 
de turistas que têm um perfil diferen-
ciado, mais tranquilo, procurando os 
benefícios da natureza, algumas das 
comunidades têm restaurantes que ser-
vem a comida típica local. Um deles é o 
restaurante do Tucurussa, na Praia do 
Pereirinha na Ilha do Cardoso. Ali, po-

de-se comer um peixe recém-pescado 

com um molho de camarão doméstico, 

com arroz e feijão e uma salada, tomar 

de aperitivo uma pinga curtida com fo-

lha de Cataia, e um pudim de tapioca de 

sobremesa.

Além disso, há uma crescente per-

cepção dos muitos recursos para um 

turismo sustentável. Como diz o Seu 

Chico: “E temos outros atrativos, como 

os sambaquis, as cachoeiras e até uma 

ruína antiga do tempo dos escravos. 

Recebemos até grupos de terceira ida-

de! E com os grupos de estudantes de 

escolas que estão vindo para cá, esta-

mos fazendo de verdade um turismo pe-

dagógico. ”11

Com atitudes como esta, e com a 

disposição inteligente de alguns cai-

çaras de se situar de maneira ativa no 

mercado turístico, sem abandonar suas 

tradições e modos de vida, a luta dos 

pescadores artesanais pela sua sobre-

vivência social e cultural apresenta ho-

rizontes mais positivos. Evidencia-se aí 

alguma possibilidade de impedir a des-

truição de um povo que marcou e marca 

até hoje a natureza e a cultura do litoral 

paulista.

11   Idem, ibid., abril de 2013
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RESUMO

A sepse é uma condição complexa 
grave que afeta milhares de pacientes 
em todo o mundo anualmente. A doença 
é marcada por inflamação desregulada 
e instabilidade hemodinâmica que pode 
evoluir para disfunção multissistêmica, 
choque e morte. Esse artigo tem como 
objetivo discutir os principais aspectos e 
os desafios associados à essa condição. 

Os estudos evidenciam que os desafios 
encontram-se desde em evitar a sepse, 
realizar o diagnóstico rápido e preciso e 
reverter a condição. Assim, apesar dos 
avanços no diagnóstico e tratamento da 
sepse, a alta morbidade e mortalidade 
da condição indicam a necessidade de 
novos biomarcadores para seu diagnós-
tico e substâncias complementares que 
auxiliem seu tratamento.

Palavras-Chave: sepse, inflamação, choque, diagnóstico, tratamento.
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ABSTRACT

Sepsis is a serious complex condition 

that affects thousands of patients worl-

dwide annually. The disease is marked 

by dysregulated inflammation and he-

modynamic instability that may progress 

to multisystemic dysfunction, shock, 

and death. This article aims to discuss 

the main aspects and challenges asso-

ciated with this condition. Studies show 

that the challenges lie in avoiding sep-

sis, performing a quick and accurate 

diagnosis and reversing the condition. 

Thus, despite advances in the diagnosis 

and treatment of sepsis, the high morbi-

dity and mortality of the condition indica-

te that new biomarkers for its diagnosis 

and complementary substances that aid 

its treatment are required.

Keywords: sepsis, inflammation, shock, diagnosis, treatment.
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INTRODUÇÃO

A sepse é uma condição grave que 

ameaça a vida afetando aproximada-

mente 26 milhões de pessoas ao redor 

do mundo todos os anos (TENG et al., 

2017). Ela ainda é considerada a princi-

pal causa de morte por infecção e está 

entre as principais causas de morte no 

mundo, apesar dos avanços na medi-

cina, incluindo vacinas, antibióticos e 

cuidados intensivos. Entre um terço e 

metade dos pacientes com sepse vão 

a óbito (ANGUS et al., 2001; ENGEL et 

al., 2007).

Nos países em desenvolvimento, a 

sepse na infância leva a óbito mais de 

seis milhões de recém-nascidos e crian-

ças por ano e é responsável por mais de 

100.000 casos de sepse materna (KIS-

SOON et al., 2011). De acordo com The 

World Sepsis Day (2012), a cada hora, 

36 pessoas vão a óbito em consequên-

cia da sepse. No Brasil, segundo o Ins-

tituto Latino Americano de Sepse (ILAS, 

2016), estima-se que ocorram entre 400 

e 500 mil casos de sepse por ano com 

uma taxa de mortalidade nos pacientes 

em terapia intensiva de aproximada-

mente 55%, o que corresponde ao óbito 

de 200 a 240 mil pessoas decorrentes 

desta complicação.

A incidência de sepse está relacio-

nada a múltiplos fatores, que incluem o 

envelhecimento populacional, o aumen-

to de procedimentos médicos invasivos 

e o aumento do número de microrganis-

mos resistentes aos antibióticos dispo-

níveis no mercado (COELHO & MAR-

TINS, 2012; LIMONGI et al., 2016).

Devido a grande importância da 

sepse, esse artigo tem como objetivo 

discutir os principais aspectos e desa-

fios associados à condição para que 

profissionais das mais diversas áreas 

da saúde reconheçam suas caracterís-

ticas e importância.

DESENVOLVIMENTO

A primeira definição científica de 

sepse foi proposta por Hugo Schottmul-

ler no início do século XX e descrevia a 

condição como um estado causado pela 

invasão microbiana de uma fonte infec-

ciosa local na corrente sanguínea, que 

desencadeava sinais de doença sistê-

mica em órgãos adjacentes.

Atualmente, sabe-se que a sepse é 

uma síndrome complexa, caracterizada 

por ativação simultânea de inflamação 

e coagulação em resposta a ação de 

microrganismos. Estes eventos se ma-
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nifestam como a chamada síndrome de 
resposta inflamatória sistêmica (SRIS), 
e conta com a liberação de citocinas 
pró-inflamatórias, pró-coagulantes e 
moléculas de adesão de células imunes 
e/ou do endotélio danificado (CUNNE-
EN & CARTWRIGHT, 2004; SINGER et 

al., 2016).

A identificação precoce da sepse é, 
com certeza, o primeiro e fundamental 
passo para seu tratamento. Segundo a 
American College of Chest Physicians, 

o termo SRIS é utilizado de forma inter-
cambiável com a sepse clínica, porém, 
SIRS pode surgir de uma origem não 
infecciosa, e o termo sepse fica reserva-
do para designar inflamação sistêmica 
oriunda de infecção. Quando a sepse 
desencadeia disfunção de múltiplos ór-
gãos (DMO), passa a ser descrita como 
sepse grave. Quando há evidências de 
comprometimento de função do sistema 
circulatório, como por exemplo, eviden-
ciada pela dosagem de lactato elevada 
no sangue, que indica hipoperfusão de 
algum órgão, é conhecida por choque 
séptico (VENKATARAMAN & KELLUM, 
2013; SINGER et al., 2016).

Originalmente, a sepse foi conside-
rada como uma resposta sistêmica à 
infecção bacteriana, entretanto, já se 
sabe que outros agentes infecciosos 
como vírus, fungos e parasitas tam-

bém podem desencadear um quadro 
de sepse. Esta patologia pode se de-
senvolver secundariamente à liberação 
de componentes bacterianos, como por 
exemplo, o LPS (lipopolissacarídeos) 
presente na parede celular de bactérias 
gram- negativas e o ácido lipoteicóico 
da parede das bactérias gram-positivas, 
que interagem com os receptores Toll-

-like receptors (TLRs), desencadeando 
respostas inflamatórias (WARD, 2012).

Muitas vezes o quadro de sepse não 
é específico e muitas condições simulam 
o quadro de sepse, inclusive a síndrome 
sepse-like descrita recentemente, uma 
condição de “infecção estéril” (CHEN 
& NUNEZ, 2010). Exemplos de “infec-
ção estéril” que resultam em respostas 
do tipo sepse-like, incluem: politrauma-
tismo não-penetrante grave (múltiplas 
fraturas ósseas e lesão de tecido mole), 
lesão por isquemia-reperfusão e choque 
hemorrágico (WARD, 2012).

A sepse em humanos está ligada a 
presença de um organismo infeccioso 
em aproximadamente 50% dos casos. 
Provavelmente este é um cálculo su-
bestimado, consequência do tratamen-
to recebido pelos pacientes na terapia 
intensiva, onde muitas vezes esses são 
submetidos à ventilação mecânica e va-
sopressores para estabilizar a pressão 
arterial e, muitas vezes, esses pacien-
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tes já foram submetidos a tratamento 
com antibióticos de amplo espectro an-
tes da admissão na terapia intensiva, o 
que dificulta a identificação do agente 
causador e da causa da sepse (WARD, 
2012).

De modo geral, a resposta inflama-
tória aguda deflagrada por infecção ou 
injúria tecidual, envolve o envio coor-
denado de componentes do sangue 
(plasma e leucócitos) para o local da 
infecção ou lesão (MEDZHITOV, 2008). 
Assim, no início da sepse, ocorre um 
aumento nos níveis de mieloperoxidase 
(MOP) nos tecidos de diversos órgãos. 
A MPO é um indicador relativamente 
específico da presença de células poli-
morfonucleares (PMN) (GUO & WARD, 
2005). Além disso, a sepse provoca um 
“ganho de função” para os neutrófilos, 
aumentando os níveis de integrinas β2 
e β1, inferindo que estas células podem 
interagir com proteínas da matriz de te-
cidos conectivos (SPEYER et al., 2004; 
WARD, 2012).

O LPS, uma toxina glicolipídica pre-
sente na membrana externa da parede 
celular de bactérias gram-negativas, 
tem sido amplamente reconhecida como 
o principal fator estimulante da sepse. 
Depois de sua liberação para a corren-
te sanguínea, o LPS rapidamente se 
combina com uma proteína de ligação 

e o complexo resultante liga-se a CD14, 
um receptor de alta afinidade de LPS, 
presente na superfície de monócitos. 
Esse acoplamento com CD14, por sua 
vez, resulta na liberação de mediadores 
inflamatórios, como TNFα, IL-1 e IL-6, 
que conduzem para evolução clínica da 
SIRS (LAKHANI & BOGUE, 2003).

É importante ressaltar que o foco da 
infecção está diretamente relacionado 
com a gravidade e evolução do quadro, 
sendo a pneumonia responsável por 
metade dos casos. Infecções relaciona-
das a cateteres, meningites, endocardi-
tes e abcessos de partes moles também 
são focos frequentes que podem evoluir 
para o quadro séptico. Uma das princi-
pais causas que colaboram para o au-
mento da incidência de sepse é a mul-
tirresistência bacteriana já que paciente 
com um quadro infeccioso por bactéria 
multirresistente carrega também outros 
determinantes que caracterizam o mau 
prognóstico dos quadros.

O reconhecimento precoce e o 
diagnóstico correto da condição são 
fundamentais para alcançar melhores 
resultados. Portanto, a avaliação de bio-
marcadores e a descoberta de novos 
marcadores são certamente necessá-
rios. O termo biomarcador refere-se a 
qualquer indicador diagnóstico mensu-
rável que é utilizado para avaliar o risco 
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ou a presença de doença. Em sentido 

mais amplo, o termo diagnóstico tam-

bém pode

implicar a possibilidade de deter-

minar prognóstico ou estadiamento 

da doença, monitorar sua progressão, 

predizer o risco de recorrência e mor-

te causada pela doença e/ou aprimorar 

seu tratamento, permitindo a seleção da 

terapia mais eficaz para cada paciente 

(GUTMAN & KESSLER, 2006).

Em um levantamento realizado por 

Pierrakos & Vincent em 2010, foi esti-

mado em 178, o número de diferentes 

biomarcadores para sepse descritos na 

literatura. Sete anos depois, este núme-

ro provavelmente é maior. Até o momen-

to, não existe um marcador chamado 

gold standard, ideal para o diagnóstico 

de sepse, já que a microbiologia não é 

sensível o bastante e os ensaios labo-

ratoriais são inespecíficos para serem 

utilizados como referência (WACKER et 

al., 2013; LIMONGI et al., 2016).

Em relação aos biomarcadores, os 

mais utilizados são: proteína C reativa, 

procalcitonina, IL-6 e IL-18 sendo esses 

considerados úteis para diagnóstico e 

determinação do grau da doença, po-

rém, todos apresentam limitações.

A proteína C reativa, um marcador 

de fase aguda de inflamação, ainda é 

amplamente utilizada como referencial 

para o auxílio diagnóstico da sepse, prin-

cipalmente em recém-nascidos, sendo 

considerado um indicador de processos 

inflamatórios dos mais sensíveis e com 

resposta rápida. As interleucinas (IL) 

são produzidas por diferentes tipos ce-

lulares, como monócitos e macrófagos, 

importantes células do sistema imune, 

sendo classificadas como pró-inflama-

tórias e regulatórias. A procalcitonina é 

precursora da calcitonina, responsável 

por controlar a homeostase de cálcio no 

organismo, em resposta a um processo 

infeccioso bacteriano, a procalcitonina 

apresenta-se elevada em amostras sé-

ricas de pacientes com sepse, sendo 

também utilizada para diferenciar SIRS 

de sepse, além de apresentar também 

valor prognóstico (PETTILÄ et al., 2002; 

TSCHOEKE, OBERHOLZER & MOL-

DAWER, 2006; WESTPAHL et al., 2009; 

SIQUEIRA-BATISTA et al., 2011).

Com os mais recentes avanços 

nas pesquisas por biomarcadores para 

sepse, surgem como candidatos a ati-

vidade plasmática de chitotriosidase 

(ChT), a IL-27, a hepcidina e a prepsina, 

sendo que a última, aparentemente, é a 

mais promissora.
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A ChT é uma enzima sintetizada e 
secretada especificamente por macró-
fagos ativados. A proposta para avaliar 
sepse, seria em relação à severidade 
do quadro, uma vez que esta enzima 
já foi identificada com valores elevados 
em estágios avançados de doença (MA-
LAGUARNERA, 2006; CHIARLA et al., 
2016). Para se tornar um biomarcador,

a ChT ainda precisa ser melhor ca-
racterizada e correlacionada tanto com 
marcadores clássicos quanto com os 
eventos clínicos observados do quadro.

Nos últimos anos, a IL-27 foi suge-
rida como um novo biomarcador de 
sepse infantil, sendo útil para estimar o 
risco de infecção bacteriana em pacien-
tes pediátricos, em estado crítico e com 
infecções sanguíneas (WONG et al., 
2012; HANNA et al., 2015). A hepcidina 
é um hormônio peptídeo envolvido no 
metabolismo do ferro, que vem sendo 
avaliada em algumas condições clíni-
cas, sendo sugerida como um potencial 
biomarcador de fase aguda, na infla-
mação e sepse (YAPAKÇI et al., 2009). 
A prepsina é um promissor marcador 
tanto para diagnóstico quanto para mo-
nitoramento de sepse. É uma proteína 
que está associada ao CD14, que é 
receptor de LPS e de LPS associado a 
complexos proteicos. Essa proteína é 
produzida no organismo em resposta a 

infecções bacterianas e sua produção é 

induzida pela fagocitose do microrganis-

mo (SHOZUSHIMA et al., 2011).

O marcador sTREM-1, associado 

a expressão de receptores solúveis de 

dispersão de células mielóides tem sido 

associado, juntamente com outros mar-

cadores, a caracterização de sepse an-

tes do aparecimento de sintomas (DO-

LIN et al., 2017).

Além dos marcadores apresentados 

e da quantificação de leucócitos, a ob-

servação direta do funcionamento de 

células do sistema imune podem ser 

utilizadas para caracterizar a sepse. 

Nesse contexto pode ser realizada a 

determinação da atividade fagocítica e 

a capacidade de apresentar antígenos 

(PFORTMUELLER et al., 2017).

Apesar dos extensos estudos la-

boratoriais e clínicos da sepse, seu 

diagnóstico continua sendo um desafio 

clínico. O diagnóstico é sugerido por 

achados tanto clínicos como laborato-

riais não-específicos, sendo confirma-

do, posteriormente, com isolamento e 

identificação do agente patogênico, por 

meio de cultura de diferentes materiais 

biológicos. Os principais atributos de 

biomarcadores bem-sucedidos seriam 

alta sensibilidade, alta especificidade 

e custo-benefício, que fornecessem in-
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formações indiretas, mas de forma con-

tínua, através de diversas determina-

ções, da atividade da patologia.

Em relação ao tratamento da sepse, 

esse envolve altos custos com demanda 

de atendimento de excelê ncia nas uni-

dades de emergê ncia e terapia intensi-

va, seguindo os critérios da Campanha 

Sobrevivendo à Sepse (BOECHAT & 

BOECHAT, 2010). São utilizados antibi-

óticos (SAITO et al., 2017; SHABAAN et 

al., 2017), corticosteróides,

imunomoduladores (OLIYNYK et al., 

2016) e transfusões sanguíneas (GUO 

et al., 2017). Porém, apesar dos avan-

ços nos últimos anos, a morbidade e 

mortalidade permanecem altas e no-

vas terapias tem sido discutidas. Nesse 

contexto, a vitamina C, uma vitamina 

hidrossolúvel que possui papel antioxi-

dante que media a inflamação, além de 

atuar na síntese de cortisol, catecolami-

nas e vasopressinas tem sido utilizada 

em adição a terapias padrão (TENG et 

al., 2017). É importante ressaltar que, 

os biomarcadores são pouco úteis no 

tratamento da sepse devido à sua baixa 

especificidade e são melhor utilizados 

na diferenciação entre quadros inflama-

tórios e não inflamatórios.

CONCLUSÃO

Apesar dos avanços no diagnóstico 

e tratamento da sepse, a alta morbidade 

e mortalidade da condição indicam cla-

ramente que novos estudos são neces-

sários para que novos biomarcadores 

precisam ser padronizados e moléculas 

para tratamentos complementares pre-

cisam ser estudadas e desenvolvidas.
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RESUMO

As doenças endêmicas ainda são 
um problema de saúde pública no Bra-
sil. Entre 2011 e 2013 houve aumento 
de óbitos pelas principais doenças in-
fecciosas e parasitárias. Uma das doen-
ças de grande preocupação epidemio-
lógica é a dengue que tem aumentado 
substancialmente em muitos países de 
forma endêmica. Mais de 2,5 bilhões de 
pessoas foram infectados com o vírus 
da dengue, destas 500 mil pessoas com 
dengue grave necessitam de hospitali-
zação a cada ano, das quais a maioria 
são crianças. E, desse total, aproxima-
damente 2,5% morrem (WHO, 2009). 
OBJETIVO Compreender a influência 
das ações das equipes de Saúde da Fa-
mília (eSF) na prevenção e controle das 
doenças endêmicas prevalentes no mu-
nicípio de São Caetano do Sul/SP, em 
especial, a dengue. METODOLOGIA 
Pesquisa exploratória e descritiva. Apro-
vada pelo CEP - Parecer nº: 1.567.320. 
Foi aplicado questionário semiestrutu-
rado com perguntas abertas e fecha-
das, utilizando-se a Escala Likert, a 107 

profissionais das eSF cadastrados no 
CNES do município de São Caetano do 
Sul, que assinaram o TCLE. As análises 
estatísticas dos resultados foram reali-
zadas pelo programa Excell da Micro-
soft. RESULTADOS/DISCUSSÃO Ve-
rificou-se falta de informações entre os 
profissionais de saúde quanto às ações 
de prevenção e controle da dengue e 
aos registros das atividades realizadas. 
Não há reunião regular entre a eSF e 
os Agentes de Controle de Endemias 
(ACE) para planejamento e troca de 
informações. Algumas das sugestões 
apresentadas para melhorar a atuação 
dos profissionais de saúde no controle 
de endemias enquadram-se nas atribui-
ções do ACS preconizadas pelo Minis-
tério da Saúde. CONCLUSÃO O gestor 
da UBS deve supervisionar as metas de 
visitas domiciliares, promover educação 
continuada e reuniões com os ACE para 
garantir a qualidade das informações e 
notificações. Essas alterações visam à 
melhoria dos procedimentos e serviços 
aferidos, à possibilidade de garantir a 
erradicação dos vetores e à diminuição 
dos índices de morbimortalidade.

Palavras-Chave: Atenção Primária à Saúde; Saúde da Família; Prevenção e Controle; Doenças Endêmicas.
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ABSTRACT

Endemic diseases are still a public he-

alth problem in Brazil. Between 2011 and 

2013 there was an increase in deaths due to 

the main infectious and parasitic diseases. 

One of the diseases of major epidemiologi-

cal concern is dengue which has increased 

substantially in many countries in an ende-

mic manner. More than 2.5 billion people 

have been infected with the dengue virus, 

of which 500,000 people with severe den-

gue require hospitalization each year, most 

of them children. Of this total, approximately 

2.5% die (WHO, 2009). OBJECTIVE To 

understand the influence of the actions of 

the Family Health teams (eSF) on the pre-

vention and control of endemic diseases 

prevalent in the municipality of São Cae-

tano do Sul, SP, especially dengue. ME-

THODOLOGY Exploratory and descriptive 

research. Approved by CEP - nº: 1,567,320. 

A semi-structured questionnaire with open 

and closed questions was used, using the 

Likert Scale, 107 professionals from the 

eSF registered in the CNES of the munici-

pality of São Caetano do Sul, who signed 

the TCLE. The statistical analyzes of the re-

sults were performed by Microsoft’s Excell 

program. RESULTS / DISCUSSION The-

re was a lack of information among health 

professionals regarding dengue prevention 

and control actions and records of activi-

ties performed. There is no regular meeting 

between the eSF and the Endemic Control 

Agents (ACE) for planning and information 

exchange. Some of the suggestions pre-

sented to improve the performance of health 

professionals in the control of endemic dise-

ases fall within the attributions of the ACS 

recommended by the Ministry of Health. 

CONCLUSION The UBS manager should 

supervise the goals of home visits, promote 

continuing education and meetings with the 

ACE to ensure the quality of information and 

notifications. These changes aim to impro-

ve the procedures and services assessed, 

the possibility of ensuring the eradication of 

vectors and the reduction of morbidity and 

mortality rates.

Keywords: Primary Health Care; Family Health; Prevention and Control; Endemic Diseases.
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INTRODUÇÃO

As doenças endêmicas ainda são 

um problema de saúde pública no Brasil. 

Endemia é a presença habitual de uma 

doença numa dada região geográfica, 

manifestando-se de maneira constante 

ou em certas épocas (MANUILA, 2003).

As principais doenças infecciosas 

endêmicas de interesse para a saúde 

pública são a dengue, a AIDS, a febre 

amarela, a hanseníase, a leishmaniose 

tegumentar americana, a leishmaniose 

visceral, a meningite por Haemophilus 

Influenzae, a tuberculose, a sífilis con-

gênita, a doença de Chagas, a leptospi-

rose, a malária e a influenza (MINISTÉ-

RIO DA SAÚDE, 2010).

As doenças infecciosas e parasitárias 

representam a 4ª causa de mortalidade 

infantil e fetal no Brasil, segundo dados 

do Sistema de Informação de Mortalida-

de (SIM), de dezembro de 2015. Foram 

registrados pelo SIM, em 2013, 12.523 

óbitos devido à AIDS, 4.792 óbitos de-

vido à doença de Chagas, 4.580 óbitos 

devido à Tuberculose e 4.151 óbitos de-

vido à Diarreia e Gastroenterite de ori-

gem infecciosa. Entretanto, entre 2011 e 

2013 houve um aumento no número de 

óbitos pelas principais doenças infeccio-

sas e parasitárias. (SAGE, 2016),

Todas as doenças endêmicas como 

a AIDS, Doenças de Chagas, Tubercu-

lose, Diarreia e Gastroenterite de ori-

gem infecciosa presumível são de notifi-

cação compulsória obrigatória (Portaria 

nº 204 e Portaria nº 205 do Ministério da 

Saúde), sendo esta uma das atribuições 

da equipe de Saúde da Família (eSF), 

notificar às autoridades sanitárias com 

vistas à adoção de medidas de controle 

pertinentes. Além disso, é responsabili-

dade da eSF a identificação da realida-

de epidemiológica e social das famílias, 

o atendimento da demanda programada 

e espontânea e a educação em saúde 

com ênfase no autocuidado (MACHA-

DO, 2016).

São Caetano do Sul possui cerca de 

157.205 habitantes, tem o melhor Índi-

ce de Desenvolvimento Humano Muni-

cipal (IDHM) do país (0,862), segundo 

o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD) através do 

Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil 2013, com dados do censo de-

mográfico de 2010, feito pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (ACAYABA.; OLIVEIRA, 2013). 

Segundo os dados obtidos do Sistema 

de Informação de Agravos de Notifica-

ção - São Paulo (SINAN) no DATASUS 

referentes ao município de São Caeta-

no do Sul, de 2012 a 2015, não foram 
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registrados casos AIDS, febre amarela, 
leishmaniose tegumentar, leishmaniose 
visceral, malária, leptospirose, influen-
za. Porém, foram notificados apenas 2 
casos de meningite em 2012, e 2 em 
2013; 2 casos de sífilis congênita em 
2012, e 2 em 2013; um caso de Hanse-
níase (2012); em 2012, notificou-se 25 
casos de Tuberculose apenas 2 confir-
mados, em 2013 - 20 casos com 5 con-
firmados, em 2014 - 31 casos apenas 
11 confirmados, em 2015 - 11 casos e 
1 confirmado. No entanto, as taxas de 
incidência de dengue elevaram-se brus-
camente. Em 2014, a taxa de incidên-
cia de dengue era de 52.16 por 100.000 
hab., já em 2015 a taxa subiu para 
470.18, segundo dados do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN, 2016).

As ações de controle de doenças en-
dêmicas ocorrem principalmente em ní-
vel municipal. No município de São Ca-
etano do Sul são realizadas campanhas 

específicas para controle da dengue e 
erradicação do mosquito, como o Muti-
rão Contra a Dengue, a Patrulha Contra 
a Dengue (Decreto nº 10.934/2015) e 
ações da equipe de Saúde da Família 
(eSF) durante visitas domiciliares infor-
mando e conscientizando a população. 
Além disso, foi criado o Comitê Munici-
pal de Combate à Dengue de São Cae-
tano do Sul com objetivo de intensificar 
as ações, sensibilizando funcionários e 
sociedade civil. Contudo, observou-se 
na prática, que as estratégias tem se 
mostrado incapaz de promover o en-
volvimento e a mudança de comporta-
mento da população, considerados es-
senciais para o controle dessa endemia 
(GONÇALVES et al., 2015).

Concomitantemente, observou-se 
aumento do número de equipes de Saú-
de da Família, agentes comunitários e 
a cobertura populacional durante este 
mesmo período (DATASUS, SAGE, 
2016), conforme Tabela I:

TABELA I – NÚMERO DE EQUIPES E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL, SP.

(Fonte: DATASUS, SAGE, 2016)
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Estes dados referentes ao aumento 
da incidência de dengue são preocu-
pantes e nos levaram à elaboração des-
te projeto, pois se houve aumento efeti-
vo dos agentes comunitários de saúde 
(ACS) e campanhas voltadas à saúde 
da população, então, por que não hou-
ve diminuição de casos de dengue no 
município e na circulação do vírus que 
estão alarmando a população? Apesar 
de todos os esforços, ressalta-se que as 
medidas de controle das doenças endê-
micas têm sido insuficientes para impe-
dir a disseminação da doença. Faz-se 
necessária a celeridade deste projeto 
para maior compreensão destes resul-
tados.

Neste contexto, este projeto espera 
fomentar uma reflexão sobre o desen-
volvimento das doenças endêmicas a 
partir das ações de prevenção e controle 
das condições ambientais, sanitárias e 
de moradia das regiões que estão mais 
acometidas, que influenciam no com-
bate à circulação do vírus da dengue e 
formas de bloqueio do processo migra-
tório da população entre as cidades, es-
tados e países. Assim como, melhorar 
a qualidade de vida da comunidade por 
meio da elaboração e desenvolvimento 
de ações estratégicas mais eficazes e 
eficientes às necessidades individuais e 
coletivas da população no combate as 

doenças endêmicas. E, contribuir para 
a redução dos indicadores de saúde e 
ampliar a cura destas doenças endêmi-
cas que afligem o país.

Portanto, o objetivo deste projeto de 
pesquisa é compreender a influência 
das ações das equipes de Saúde da 
Família (eSF), na prevenção e contro-
le das doenças endêmicas prevalentes, 
em especial a dengue, com o intuito de 
identificar quais ações de prevenção e 
controle endêmicas tem sido realizado 
pelas equipes de saúde da família no 
município de São Caetano do Sul; anali-
sar a eficácia e efetividade destas ações 
para prevenção e controle em áreas de 
maior vulnerabilidade no município de 
São Caetano do Sul, principalmente, 
em face do alto índice de notificação de 
dengue registrado no município nos últi-
mos dois anos.

REFERENCIAL TEÓRICO

Uma das doenças de grande preo-
cupação epidemiológica é a dengue que 
foi identificada no Brasil pela primeira 
vez em 1986. Com o surgimento e a 
acelerada propagação da dengue tipo 3 
na década de 90, aumentaram a veicu-
lação de novos tipos do vírus através da 
circulação das pessoas entre os vários 
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territórios nacionais e internacionais. E, 
em 1996, o Ministério da Saúde propôs 
o Programa de Erradicação do Aedes 
aegypti (PEAa), porém, observaram a 
inviabilidade técnica de sua aplicabilida-
de a curto e médio prazos. Desde en-
tão, vem sendo registradas epidemias 
em diversos estados brasileiros (BRA-
SIL, 2010). A doença foi notificada em 
27 unidades da Federação; 3,5 milhões 
de casos de dengue foram registrados 
entre 2000 e 2009, sendo 12.625 do 
tipo dengue hemorrágica, com registro 
de 845 óbitos (BARRETO et al., 2011). 
Vale ressaltar que desde 2010 circulam 
no Brasil, simultaneamente, os quatro 
sorotipos.

Em função do elevado risco de epi-
demias de dengue e de aumento nos 
casos de febre hemorrágica da den-
gue, o Ministério da Saúde, em parceria 
com a Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS), realizou um Seminário 
Internacional, em junho de 2001, para 
avaliar as diversas experiências e ela-
borar um Plano de Intensificação das 
Ações de Controle da Dengue (PIACD). 
Esse plano selecionou 657 municípios 
prioritários no país, com o objetivo de 
intensificar as ações e adotar iniciativas 
por meio da atuação inter setorial, que 
fossem capazes de desenvolvê-las com 
melhor eficácia, e prever um modelo 

descentralizado de combate à doença, 
com a participação das três esferas de 
governo: Federal, Estadual e Municipal 
(MS/FUNASA, 2002).

A dengue é uma doença endêmica 
decorrente da falta de vacina, das con-
dições sociais e econômicas da maioria 
da população, do crescimento desor-
denado das cidades, da deficiência no 
abastecimento regular de água e na 
coleta e destino adequado do lixo. Es-
tes fatores geram criadouros e multipli-
cação do vetor, pois o mosquito trans-
missor se reproduz em locais com água 
parada, por exemplo, terrenos baldios, 
pneus, garrafas, latas e plásticos aban-
donados. Portanto, para erradicação do 
vetor, os criadouros devem ser elimina-
dos, fazer uso de inseticidas, bloqueios 
e dar orientação à população (SILVA et 
al., 2015).

É uma doença autóctone e/ou mi-
gratória advinda da movimentação das 
pessoas entre diferentes cidades, esta-
dos ou países, promovendo a circula-
ção do vírus da dengue (Brasil, 2009). 
Recentemente, duas doenças trans-
mitidas pelo mesmo vetor da dengue 
(Aedes aegypti) tornaram-se alvo de 
preocupação para o mundo, o governo 
e a população: a febre de Chikungunya 
identificada em 2014 e a febre pelo vírus 
Zika identificada em abril de 2015, em 
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face do aumento de número de óbitos e 
casos de microcefalia em diferentes re-
giões do Brasil (BRASIL, 2015).

A dengue tem aumentado substan-
cialmente em muitos países de forma 
endêmica. Mais de 2,5 bilhões de pes-
soas foram infectados com o vírus da 
dengue, destas 500 mil pessoas com 
dengue grave necessitam de hospitali-
zação a cada ano, das quais uma gran-
de parte é de crianças. E, desse total, 
aproximadamente 2,5% morrem (WHO, 
2009).

O Programa Nacional de Controle da 
Dengue (MS/FUNASA, 2002) em vigor 
no Brasil desde 2002, dá continuidade 
às propostas do PIACD e enraíza al-
guns aspectos para mudança, como a 
criação de programas permanentes, o 
desenvolvimento de campanhas de in-
formação e de mobilização da popula-
ção, o fortalecimento da vigilância epi-
demiológica, a melhoria da qualidade do 
trabalho de campo dos Agentes de Con-
trole de Endemias (ACE) no combate ao 
vetor, à utilização de instrumentos legais 
que facilitem o trabalho do poder público 
na eliminação de criadouros em imóveis 
comerciais, casas abandonadas etc, o 
desenvolvimento de instrumentos mais 
eficazes de acompanhamento e super-
visão das ações desenvolvidas, entre 
outros (BRAGA et al., 2007). Destaca-

-se a importância da mobilização social 
e as ações de educação em saúde atri-
buídas ao trabalho dos agentes comuni-
tários de saúde.

Chiaravalloti Neto et al. (2006) des-
tacam a importância da integração en-
tre os Programas de Saúde da Família 
(PSF) e de Controle de Vetores (CV) 
para o controle da dengue de modo sus-
tentável a médio e longo prazo.

De acordo com o Ministério da Saú-
de, Departamento da Atenção Básica 
(BRASIL, 1997), a Estratégia Saúde da 
Família (ESF) é composta por equipe 
multiprofissional que possui, no mínimo, 
médico generalista ou especialista em 
saúde da família ou médico de família 
e comunidade, enfermeiro generalista 
ou especialista em saúde da família, 
auxiliar ou técnico de enfermagem e 
agentes comunitários de saúde (ACS). 
O número de ACS deve ser suficiente 
para cobrir 100% da população cadas-
trada, com um máximo de 750 pessoas 
por agente e de 12 ACS por equipe de 
Saúde da Família, não ultrapassando o 
limite máximo recomendado de pesso-
as por equipe. Cada equipe de Saúde 
da Família deve ser responsável por, no 
máximo, 4.000 pessoas de uma deter-
minada área, que passam a ter corres-
ponsabilidade no cuidado em saúde.
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São atribuições dos profissionais da 

Estratégia Saúde da Família: participar 

do processo de territorialização e mape-

amento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivídu-

os expostos a riscos e vulnerabilidades; 

manter atualizado o cadastramento das 

famílias e dos indivíduos no sistema de 

informação indicado pelo gestor mu-

nicipal e utilizar, de forma sistemática, 

os dados para a análise da situação de 

saúde levando em conta as caracte-

rísticas sociais, econômicas, culturais, 

demográficas e epidemiológicas do ter-

ritório, priorizando as situações a serem 

acompanhadas no planejamento local; 

realizar o cuidado da saúde da popula-

ção adscrita, prioritariamente no âmbito 

da unidade de saúde, e quando neces-

sário no domicílio e nos demais espa-

ços comunitários (escolas, associações, 

entre outros); realizar ações de atenção 

à saúde conforme a necessidade de 

saúde da população local, bem como 

as previstas nas prioridades e proto-

colos da gestão local; garantir atenção 

à saúde buscando a integralidade por 

meio da realização de ações de promo-

ção, proteção e recuperação da saúde 

e prevenção de agravos; garantia de 

atendimento da demanda espontânea, 

da realização das ações programáticas, 

coletivas e de vigilância à saúde; e, re-

alizar busca ativa e notificar doenças e 

agravos de notificação compulsória e de 

outros agravos e situações de importân-

cia local; entre outros.

No Controle da Dengue, são compe-

tências do Agente Comunitário de Saú-

de (ACS) da eSF: encaminhar os casos 

suspeitos à UBS; atuar junto aos domi-

cílios, informando aos seus moradores 

sobre a doença – seus sintomas e riscos 

– e o agente transmissor e medidas de 

prevenção; informar o morador sobre a 

importância da verificação da existência 

de larvas ou mosquitos transmissores 

no domicílio e peri domicílio; vistoriar o 

domicílio e peri domicílio, acompanha-

do pelo morador, para identificar objetos 

que sejam ou possam se transformar 

em criadouros; orientar e acompanhar 

o morador na remoção, destruição ou 

vedação de objetos que possam ser 

criadouros; remover mecanicamente 

os ovos e larvas do mosquito; encami-

nhar ao ACE os casos de difícil acesso 

ao criadouro ou que necessitem de uso 

de larvicidas; mobilizar a comunidade 

através de reuniões para as ações de 

prevenção, controle e conscientização; 

comunicar ao enfermeiro superior e ao 

ACE a existência de criadouros que 

dependam de tratamento ou interven-

ção superior; comunicar ao enfermeiro 

superior do ACS e ao ACE os imóveis 

fechados e recusas; notificar os casos 
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suspeitos; reunir-se regularmente com o 
ACE para planejar ações conjuntas, tro-
car informações sobre febris suspeitos 
de dengue, a evolução dos índices de 
infestação por Aedes aegypti da área de 
abrangência, os índices de pendências, 
os criadouros preferenciais e as medi-
das que estão sendo ou serão adota-
das para melhorar a situação (BRASIL, 
2009).

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa quantita-
tiva, exploratória e descritiva, aprovada 
pelo CEP - Parecer nº: 1.567.320. Foi 
realizado um levantamento bibliográfico 
sobre as doenças endêmicas e coleta 
de dados em fontes secundárias a partir 
dos registros nos sistemas de informa-
ção em saúde (Sistema de Informação 
da Atenção Básica - SIAB, Departamen-
to de Informática do SUS - DATASUS, 
Sala de Apoio à Gestão - SAGE e Bo-
letins e Informes Epidemiológicos, entre 
outros).

Foi aplicado um questionário se-
miestruturado com perguntas abertas e 
fechadas a 107 profissionais das equi-
pes de Saúde da Família (eSF) de 8 
Unidades Básicas de Saúde com Estra-
tégia de Saúde da Família, do município 

de São Caetano do Sul, para a obten-

ção de dados que descrevessem infor-

mações acerca das ações de prevenção 

e controle das principais doenças endê-

micas que estão sendo desenvolvidas 

no município e que poderiam contribuir 

no bloqueio da circulação do vírus da 

dengue, na redução dos indicadores de 

saúde e ampliar a cura da doença. Para 

a elaboração das perguntas do questio-

nário optou-se pela Escala Likert com 5 

pontos (concordo totalmente, concordo, 

nem concordo nem discordo, discordo 

e discordo totalmente). A Escala Likert 

mede atitudes e comportamentos utili-

zando opções de resposta que variam 

de um extremo a outro. As análises 

estatísticas dos dados obtidos foram 

realizadas pelo programa Excell da Mi-

crosoft. Para a análise de conteúdo das 

perguntas abertas do questionário foi 

utilizado os critérios de Laurence Bardin 

(2009), que enquanto método utiliza pro-

cedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens 

por meio de categorização por núcleos 

temáticos significativos e representati-

vos sobre a percepção dos profissionais 

de saúde da família acerca das ações 

para prevenção e controle das doenças 

endêmicas no município de São Caeta-

no do Sul.
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CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Participaram deste grupo de pes-
quisa apenas os profissionais de saú-
de membros das equipes de Saúde da 
Família das UBS/ESF do município de 
São Caetano do Sul, que estivessem 
cadastrados no CNES, e que assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido (TCLE).

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Qualquer profissional que não seja 
membro das equipes de Saúde da Fa-
mília das Unidades Básicas de Saúde 
com estratégia de Saúde da Família, 
do município de São Caetano do Sul, 
e que não atendam aos critérios de in-
clusão.

RISCOS

Risco mínimo para os participantes, 
pois não haverá qualquer desconfor-
to, ou seja, o risco não é maior que os 
possíveis danos advindos do processo 
de vida cotidiana e a metodologia da 
pesquisa não reproduzem danos social-
mente conhecidos. A participação dos 
profissionais de saúde das equipes de 
Saúde da Família das UBS/ESF neste 
estudo é voluntária e sigilosa. A decisão 

de não participar, em qualquer momen-
to da pesquisa, não acarretará nenhum 
problema. Não haverá despesas pesso-
ais para o participante em qualquer fase 
do estudo. Também não haverá com-
pensação financeira relacionada à sua 
participação. As informações obtidas 
neste estudo serão usadas exclusiva-
mente para fins de pesquisa acadêmica 
e científica, assim como, para contribuir 
na redução dos indicadores de saúde 
do município, ampliar a cura das doen-
ças endêmicas e melhorar a qualidade 
de vida da população.

BENEFÍCIOS

Melhorar a qualidade de vida da 
comunidade por meio da elaboração e 
desenvolvimento de ações estratégicas 
mais eficazes e eficientes às necessida-
des individuais e coletivas da população 
no combate as doenças endêmicas, em 
especial a dengue. E, contribuir para 
a redução dos indicadores de saúde e 
ampliar a cura destas doenças endêmi-
cas que afligem o país.
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RESULTADOS

Foram entrevistados em seus locais de trabalho, 107 profissionais das equipes de Saú-
de da Família, sendo 18 homens e 89 mulheres, entre 20 e 66 anos, de 8 Unidades Básicas 
de Saúde do município de São Caetano do Sul, como demonstrado na Figura 1:

Fonte: Trabalhadores Cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de São Caetano do Sul

O questionário elaborado para a coleta de dados foi composto de 9 questões, sen-
do 6 perguntas fechadas com alternativas para selecionarem a resposta e, 3 abertas 
dissertativas; e foi respondido pelos 107 participantes. A seguir apresentaremos os 
resultados obtidos.

Na Figura 2, a primeira questão, visou-se compreender quais foram as ações de-
senvolvidas pela equipe, sendo possíveis as respostas vistoria de residências, vistoria 
de depósitos, vistoria de terrenos baldios, vistoria de estabelecimentos comerciais, ins-
peção cuidadosa de caixas d’água, inspeção cuidadosa de calhas, inspeção cuidadosa 
de telhados, aplicação de larvicidas e inseticidas, orientações quanto à prevenção e 
tratamento de doenças infecciosas, recenseamento de animais e outras.

Fonte: Trabalhadores Cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de São Caetano do Sul
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Como exemplificação da alternativa “outras” ações obtiveram-se como respostas: 
atividades educativas, informação, mutirão da dengue realizado aos sábados, zika zero 
e entrega de folheto informativo. Percebeu-se nesta questão 1 que as ações mais 
desenvolvidas pela equipe foram orientações quanto à prevenção e tratamento de do-
enças infecciosas (96%), vistoria de residências (91%), vistoria de estabelecimentos 
comerciais (58%), vistoria de terrenos baldios (45%), vistoria de depósitos (43%).

Na Figura 3, a segunda questão, questionou-se a frequência destas ações, se era 
quinzenal, mensal, trimestral, semestral ou anual.

Fonte: Trabalhadores Cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de São Caetano do Sul

Obtivemos para o item mensal (53,3%), quinzenal (24,8%) e trimestral (21,9%). 
Dentre as respostas notou-se uma irregularidade temporal nas ações realizadas 
pelas equipes de Saúde da Família nos diferentes territórios do município, advindas 
da mesma UBS, ou seja, em uma mesma equipe alguns profissionais realizaram 
promoção, prevenção e controle das doenças em períodos diferentes às propostas 
pelas eSF.

Na Figura 4, a terceira questão, indagou-se se estas ações eram eficazes no com-
bate de doenças endêmicas e, para isto, utilizamos a escala Likert.
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Fonte: Trabalhadores Cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de São Caetano do Sul

Predominaram-se as respostas concordo (52,8%) e concordo totalmente (39%).

Na Figura 5, na quarta questão, utilizando também a escala Likert para questionar 

se o participante acreditava que uma educação continuada ampla tornaria possível 

compreender os problemas e realizar o diagnóstico com clareza, identificando seus 

determinantes e optando por ações mais eficazes, numa abordagem integral.

Fonte: Trabalhadores Cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de São Caetano do Sul

Prevaleceram-se as respostas concordo (49,5%) e concordo totalmente (47,7%).

Na Figura 6, na quinta questão, perguntou-se ao entrevistado sobre como era feito 

o registro destas ações, podendo ter como resposta prontuário, ficha D, relatório de 

situação de saúde e acompanhamento das famílias, relatório de produção e marca-

dores para avaliação, ficha de atividade coletiva, ficha de visita domiciliar e outros. O 

profissional poderia assinalar mais de uma opção.
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A ficha de visita domiciliar (65%) foi 

a mais assinalada entre os entrevista-

dos. Seguida do relatório de situação de 

saúde e acompanhamento das famílias 

(37%), do relatório de produção e mar-

cadores para avaliação (29%), prontu-

ário (22%), ficha D (20%), ficha de ati-

vidade coletiva (20%) e outros (16%). 

Como exemplificação do item “outros” 

tivemos o boletim de atividade de con-

trole da dengue - “ficha da dengue”, no-

tificação compulsória, ficha da vigilância 

sanitária, controle vetores e boletim de 

controle endêmico da Zoonose. Das 

equipes entrevistadas nas 8 Unidades 

Básicas de Saúde, somente 1 unidade 

citou a notificação compulsória como re-

gistro das ações realizadas, seguindo a 

Portaria nº 204 e Portaria nº 205 de fe-

vereiro de 2016, do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2016). A notificação compul-

sória obrigatória é uma das atribuições 

da equipe de Saúde da Família (eSF)

Na Figura 7, na sexta questão, per-

guntou-se sobre a existência de algum 

fator que dificultasse o desenvolvimen-

to de ações de prevenção da dengue 

na rotina de trabalho, utilizou-se a es-

cala Likert, e solicitaram-se que o par-

ticipante especificasse quais seriam os 

fatores. Nesta questão, obtivemos um 

predomínio do item concordo (51,9%), 

seguido do item concordo totalmente 

(33%). Nas especificações, foram apre-

sentados os seguintes fatores: resistên-

cia da população, falta de profissionais, 

diagnóstico tardio ou errado, falta de 

cooperação e conscientização dos mu-

nícipes, falta de contra referência da 

vigilância, falta de acesso à terrenos e 

imóveis abandonados e/ou fechados, 

falta de equipamentos para vistoria da 

caixa d’água, dificuldade de acesso em 

prédios e coberturas e nesta vistoria so-

Fonte: Trabalhadores Cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de São Caetano do Sul
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mente da área comum, não ter 100% de 

área cadastrada, falta de ação conjunta 

com a rede para melhorar a eficácia, fal-

ta de ação imediata da zoonose assim 

que informado o foco, falta de EPI, falta 

de material informativo/panfleto explica-

tivo, horário de trabalho dos munícipes, 

falta de retorno quando há notificação, 

falta de resolutividade da zoonose nas 

denúncias, falta de capacitação de 

agentes, falta de estrutura para vistoria 

minuciosa, falta de planejamento e es-

tratégias das ações.

Na sétima questão aberta, o entre-

vistado deveria responder sobre quais 

situações de risco para a transmissão 

da dengue poderiam ser encontradas 

durante uma visita domiciliar. Obtivemos 

como resposta: recipiente com água pa-

rada, entulhos, lixos, insalubridade da 

casa, caixa d’água destampada, arma-

zenamento inadequado de água, calhas 

entupidas, acúmulo de materiais, pisci-

na sem higiene/sem manutenção/desa-

tivada, terrenos baldios na proximidade, 

negligência dos moradores, falta de EPI 

e repelentes para funcionários, veículos 

abandonados nas ruas, caçambas de 

entulho abandonadas, mato em regiões 

próximas às residências, bandejas de 

geladeira com água parada, falta de hi-

giene ambiental, presença de residente 

infectado e cultura dos pacientes e fa-

mília.

Na oitava questão aberta, questio-

nou-se sobre quais os procedimentos 

seriam utilizados pelo participante quan-

do houvesse situações de risco para a 

transmissão de dengue. As respostas 

mais frequentes foram: controle mecâ-

nico, orientar o munícipe e notificar os 

superiores ou órgãos responsáveis (Vi-

gilância Sanitária, Vigilância Epidemio-

lógica ou Centro de Controle de Zoono-

ses). Realizar atividades educativas no 

local, encaminhar os casos suspeitos 

para atendimento médico e retornar ao 

local para reavaliação também foram al-

gumas das respostas apresentadas.

As respostas citadas nas perguntas 

sete e oito encaixaram-se nas atribui-

ções das equipes de Saúde da Família 

ao identificar os grupos, famílias e indi-

víduos expostos a riscos e vulnerabili-

dades e darem suporte e auxílio na re-

solução dos problemas.

Na nona questão aberta, foi solici-

tada a opinião do entrevistado sobre 

o que deveria ter sido feito para me-

lhorar a atuação dos profissionais de 

saúde no controle de endemias. As 

respostas mais frequentes foram: re-

alização de campanhas, capacitação 

dos profissionais (incluindo motiva-

cional), conscientização da população 



60
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17
ISSN 1981-2183 

Evaluation of Strategic Actions of Family Health Teams 
in the Control of Endemic Diseases in Primary Health Care

Avaliação das Ações Estratégicas das Equipes de Saúde da 
Família no Controle de Endemias na Atenção Primaria à Saúde Cibele de Carvalho Dias  |  Profª Drª Elizabeth Yu Me Yut Gemignani

independente da época do ano, pales-
tras para os munícipes, melhorar a co-
municação entre os setores responsá-
veis pelo combate e a interação entre 
os órgãos de saúde, fornecimento de 
EPI, contratação de mais profissionais 
e agentes endêmicos, fornecimento 
de folhetos explicativos, contra refe-
rência dos casos notificados e aplica-
ção de multa para os munícipes nos 
casos reincidentes. Outras respostas 
menos citadas foram: educação con-
tinuada em escolas e ambientes de 
convivência de idosos, melhorar as 
condições de trabalho e remunera-
ção dos profissionais; divulgar para a 
população o trabalho realizado pelas 
equipes de saúde visando aceitação 
e cooperação dos munícipes; intensi-
ficação das vistorias nas residências e 
em áreas públicas; fornecimento de in-
seticidas/larvicidas e ferramentas para 
sua aplicação; fornecer acesso aos 
terrenos baldios, casas desocupadas 
e abandonadas; melhorar a gerência 
nas áreas de bloqueio; parceria com 
outros setores; atuação imediata dos 
agentes endêmicos (Centro de Con-
trole de Zoonoses) quando solicitado 
pela equipe e aumentar a aplicação de 
inseticidas pelos mesmos.

DISCUSSÃO

Das oito Unidades Básicas de Saú-
de, apenas uma entrou em concor-
dância quanto à frequência das ações 
realizadas na área de cobertura. Per-
cebeu-se que há uma discrepância nos 
períodos em que ocorreram as ações 
realizadas pelas equipes de Saúde da 
Família nos diferentes territórios do mu-
nicípio, ao mesmo passo em que hou-
ve irregularidade temporal na mesma 
UBS, ou seja, em uma mesma equipe 
os profissionais realizaram as ações 
de promoção, prevenção e controle em 
momentos diferentes. Salientamos que 
é preciso ficar alerta com a dengue em 
todas as épocas do ano, principalmente 
no verão (CAZOLA, TAMAKI, PONTES, 
2014). Segundo o Ministério da Saúde, 
todos os profissionais das Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) são responsáveis 
pelas ações de prevenção e controle 
da dengue. Estas ações devem fazer 
parte das rotinas e estarem integradas 
às demais ações desenvolvidas nestas 
unidades. O controle da dengue requer 
um trabalho conjunto de todos os profis-
sionais de saúde, gestores e população 
(BRASIL, 2009).

De acordo com o questionário apli-
cado, dos 73 Agentes Comunitários de 
Saúde entrevistados, apenas 59 realiza-
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ram vistoria em residências (80,8%), 27 
vistoria em depósitos (37%), 28 vistoria 
em terrenos baldios (38,4%), 36 visto-
ria em estabelecimentos comerciais 
(49,3%) e 67 forneceram orientações 
quanto à prevenção e tratamento de 
doenças infecciosas (91,8%). Dadas as 
competências do ACS descritas pelo Mi-
nistério da Saúde (BRASIL, 2009), veri-
ficou-se que as ações realizadas pelos 
mesmos, não estão em conformidade 
com o preconizado em suas atribuições, 
haja vista, a importância de sua partici-
pação no combate aos criadouros e na 
orientação sobre os sintomas das doen-
ças endêmicas, como a dengue, e para 
a melhoria da saúde da população. Esta 
falta de clareza na delimitação das atri-
buições dos ACS se deveu ao fato de 
muitos profissionais sinalizarem dúvidas 
quanto à realização de ações voltadas 
para o controle da dengue durante a 
semana, porque muitos participam tam-
bém do Mutirão Contra a Dengue nos 
fins de semana, ou seja, deixaram de 
cumprir as suas atribuições ao longo da 
semana por acreditar que as ações se 
tornariam dobradas.

Com base nas respostas apresenta-
das pelos entrevistados, verificou-se di-
vergência no processo de trabalho dos 
profissionais no controle da dengue de-
terminados pelo Ministério da Saúde. As 

equipes de Saúde da Família encontra-
ram-se desinformadas sobre qual o pro-
cedimento e qual profissional comunicar 
quando encontravam criadouros que 
dependiam de tratamento ou interven-
ção superior, bem como imóveis fecha-
dos e recusas. Frente a isto, criou-se 
uma problematização na continuidade 
das ações de controle e combate à den-
gue (SILVA et al., 2015).

Nas três questões onde optou-se 
pela escala Likert para as alternativas, 
as médias encontram-se no item “con-
cordo”, demonstrando que os entre-
vistados preocuparam-se com o tema 
abordado, mas não aprofundaram a sua 
satisfação, havendo ressalvas na sua 
avaliação, como demonstrado na sexta 
questão onde foi especificado os fatores 
que dificultariam a realização de ações 
de prevenção, como, por exemplo, a 
resistência da população e falta de 
equipamentos de proteção individual. 
Nestas respostas, observa-se a neces-
sidade de planejamento e estratégias 
de ações eficazes oriundas de educa-
ção continuada e reuniões programadas 
com os Agentes de Combate de Ende-
mias (ACE) (BRAGA et al., 2007).

Quando questionados sobre o registro 
das atividades desenvolvidas, percebeu-
-se a falta de padronização entre os profis-
sionais e uma variação extrema entre as 
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alternativas. Entre os 73 Agentes Comu-

nitários de Saúde entrevistados, 7 regis-

traram no prontuário, 12 na ficha D, 28 no 

relatório de situação de saúde e acompa-

nhamento das famílias, 20 no relatório de 

produção e marcadores para avaliação, 

13 na ficha de atividade coletiva, 49 na fi-

cha de visita domiciliar e 11 especificaram 

outro registro. Das equipes entrevistadas 

nas 8 Unidades Básicas de Saúde, so-

mente 1 unidade citou a notificação com-

pulsória como registro das ações realiza-

das, seguindo a Portaria nº 204 e Portaria 

nº 205 do Ministério da Saúde. Machado 

(2016) mencionou em seus estudos, que 

é responsabilidade da eSF a identificação 

da realidade epidemiológica e social das 

famílias, o atendimento da demanda pro-

gramada e espontânea e a educação em 

saúde com ênfase no autocuidado Além 

disso, não houve reunião regular entre a 

eSF e o ACE para planejamento de ações 

conjuntas, troca de informações, evo-

lução dos índices de infestação da área 

de abrangência e as medidas que estão 

sendo ou serão adotadas para melhorar a 

situação. Conforme preconizado pelo Mi-

nistério da Saúde sobre as atribuições dos 

ACS, eles deveriam ter notificado os ca-

sos suspeitos de dengue, chikungunya e 

Zika vírus, em ficha específica do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) e/ou outros sistemas similares, 

e informar a equipe de Atenção Básica; 

como também, planejar as ações de con-

trole vetorial em conjunto com a equipe 

de vigilância, em espaços que favoreçam 

a integração entre Agentes Comunitários 

de Saúde e Agentes de Combate de En-

demias (BRASIL, 2009). Verificou-se que 

algumas das sugestões apresentadas pe-

los participantes para melhorar a atuação 

dos profissionais de saúde no controle de 

endemias, na nona pergunta, já se enqua-

drariam nas atribuições do ACS, como 

por exemplo, a realização de campanhas, 

parceria e comunicação entre os setores. 

Outras, entretanto, são sugestões que 

podem ser apresentadas à Secretaria 

Municipal de Saúde da Prefeitura de São 

Caetano do Sul.

CONCLUSÃO

O município de São Caetano do 

Sul conta com um número de equipes 

de Saúde da Família suficientes para 

realizar a prevenção e o controle de 

doenças endêmicas, principalmente a 

dengue. Entretanto, observou-se que 

haveria melhorias neste processo por 

meio da gestão da prática que não ne-

cessariamente despendam de recursos 

financeiros. Entre elas poder-se-ia citar: 

a manualização das práticas a serem 

aplicadas para disseminar e padronizar 
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o conhecimento; educação continuada 
para os profissionais envolvidos; metas 
para abrangência de visitas domiciliares 
na área de cobertura pela eSF e com-
promisso do gestor na apresentação 
dos resultados obtidos.

Para a manualização da prática 
que garantirá qualidade das informa-
ções, é necessário descrever o obje-
tivo das atividades desenvolvidas, os 
procedimentos a serem adotados em 
uma visita domiciliar, evidenciando a 
periodicidade destas ações, impres-
sos a serem utilizados e seu correto 
preenchimento. A educação continu-
ada dos profissionais pode ser reali-
zada através de capacitações, dispo-
nibilização dos manuais para leitura, 
assim como a aplicação de provas 
que demonstrem a eficácia desta edu-
cação. O gestor da Unidade Básica de 
Saúde tem como incumbência super-
visionar as metas de visitas domicilia-
res e apresentar os resultados obtidos 
no período, promovendo a reunião da 
equipe de Saúde da Família com os 
Agentes de Controle de Endemias, 
bem como a devida notificação aos ór-
gãos reguladores, pois há sub notifica-
ção de casos repassados à Vigilância 
Epidemiológica.

Criação de processo que evidencie 
a referência e contra referência entre a 

Secretaria Municipal de Saúde, o gestor 

e a equipe de Saúde da Família, obten-

do, assim, indicadores reais e efetivos 

para a tomada de decisão para novos 

projetos de prevenção e controle de do-

enças endêmicas.

A conscientização da população e 

fornecimento de material informativo 

pode ser realizada ao longo de todo o 

ano e não somente em estações e me-

ses específicos. Com isso, há a neces-

sidade de disponibilização de orçamen-

to pela Secretaria Municipal de Saúde 

para confecção de material informativo 

e também o fornecimento regular de 

Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) aos profissionais para a realiza-

ção proveitosa destas ações. Cabendo 

ao gestor da unidade a distribuição e o 

controle do estoque.

É de suma importância a preparação 

dos cidadãos para receber a equipe de 

Saúde da Família em seus domicílios, 

melhorando o acolhimento e diminuindo 

a  resistência em atendê-los. Para tal, 

pode-se fazer uso de outdoor, mídias 

sociais, campanhas informativas e de-

mais meios de comunicação.

Conclui-se que o gestor da UBS ne-

cessita supervisionar as metas de visi-

tas domiciliares, promover educação 

continuada e reuniões das eSF com os 
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ACE para garantir a qualidade das in-

formações e notificações. Essas altera-

ções visam à melhoria dos procedimen-

tos; da qualidade dos serviços aferidos; 

da prevenção e controle de doenças 

endêmicas, em especial à dengue; da 

possibilidade de garantir a erradicação 

dos vetores e, da diminuição dos indica-

dores de saúde e dos índices de morbi-

mortalidade.
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RESUMO

Desde 2001, as DCN introduziram as 
metodologias ativas de ensino e aprendi-
zagem nos cursos de Medicina, método 
centrado no estudante, em contraposição 
ao método tradicional. Nesta metodologia 
ativa há inquietação em como avaliar o 
desempenho do estudante, sem ser uma 
avaliação diagnóstica e nem somativa. 
Este projeto procurou analisar como tem 
ocorrido avaliação do estudante, prin-
cipalmente avaliação formativa, quais 
foram as mudanças e os benefícios que 
trouxeram para o curso de medicina. OB-
JETIVO Realizar uma revisão integrativa 
da literatura sobre avaliação formativa 
dos estudantes de medicina com metodo-
logias ativas. METODOLOGIA A revisão 
integrativa - critérios de Botelho, Cunha & 
Macedo (2011) - constitui de 6 etapas: 1) 
Identificação do tema e seleção da ques-
tão da pesquisa; 2) Estabelecimento dos 
critérios de inclusão que serão os conte-
údos relevantes relacionados ao tema 
do projeto, e os critérios de exclusão; 3) 
Identificação dos estudos selecionados; 
4) Categorização dos estudos seleciona-

dos; 5) Analise dos resultados; 6) Sínte-
se do conhecimento. Foi realizada busca 
de artigos nas bases de dados PubMed, 
SCIELO, Google Acadêmico; com des-
critores: “Educação médica”, “Avaliação 
educacional”, “Estudantes de Medicina”, 
“Medicina Baseada em Evidência”. A 
amostra foi constituída por treze artigos 
científicos selecionados pelos critérios de 
inclusão previamente estabelecidos. RE-
SULTADOS A avaliação formativa é feita 
de modo contínuo, possibilitando ao aluno 
o acompanhamento de cada etapa de sua 
aprendizagem, além de fornecer elemen-
tos que lhe permitam situar-se em rela-
ção à média da turma. O uso do portfólio 
possibilita que o professor faça a análise 
individual de cada estudante e lhe forneça 
feedback sobre seu progresso. CONCLU-
SÃO O método ativo de aprendizagem 
não mostra eficácia superior ao método 
tradicional. Entretanto, os alunos torna-
ram-se progressivamente responsáveis 
por sua própria aprendizagem, ao assu-
mirem a responsabilidade na seleção das 
informações do domínio a ser explorado, 
decidindo a qualidade e a quantidade de 
informações a serem utilizadas.

Palavras-Chave: Estudante de Medicina, Avaliação Educacional, Educação Médica, Medicina Baseada 
em Evidência.
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ABSTRACT

Since 2001, the DCN introduced the ac-

tive methodologies of teaching and learning 

in medical courses, a student-centered me-

thod, as opposed to the traditional method. 

In this active methodology there is concern 

about how to evaluate student performance, 

without being a diagnostic or summative 

evaluation. This project sought to analyze 

how the student’s evaluation, mainly for-

mative assessment, has taken place, what 

changes and benefits have been brought to 

the medical course. OBJECTIVE To carry 

out an integrative review of the literature on 

the formative evaluation of medical students 

with active methodologies. METHODOLO-

GY The integrative review - criteria by Bo-

telho, Cunha & Macedo (2011) - consists of 

6 steps: 1) Identification of the theme and 

selection of the research question; 2) Esta-

blishment of the inclusion criteria that will be 

the relevant contents related to the project 

theme, and the exclusion criteria; 3) Identifi-

cation of selected studies; 4) Categorization 

of selected studies; 5) Analysis of results; 

6) Synthesis of knowledge. We searched 

for articles in PubMed, SCIELO, Google 

Academic; with descriptors: “Medical Edu-

cation,” “Educational Assessment,” “Medi-

cal Students,” “Evidence-Based Medicine.” 

The sample consisted of thirteen scientific 

articles selected by inclusion criteria pre-

viously established. RESULTS The formati-

ve evaluation is done in a continuous way, 

allowing the student to follow each step of 

their learning, as well as providing elements 

that allow him to be in relation to the class 

average. Using the portfolio enables the te-

acher to do the individual analysis of each 

student and provide feedback on their pro-

gress. CONCLUSION The active learning 

method does not show superior efficacy to 

the traditional method. However, students 

have become progressively responsible for 

their own learning by taking responsibility in 

selecting information from the domain to be 

explored, deciding the quality and quantity of 

information to be used.

Keywords: Medical Student, Educational Evaluation, Medical Education, Evidence-Based Medicine.
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INTRODUÇÃO

A formação médica atual visa formar 
um profissional-cidadão, reflexivo crítico 
e ético, generalista, atento às necessi-
dades de saúde da população, segundo 
as Diretrizes Curriculares Nacionais, do 
curso de Medicina (MEC, 2014). A re-
estruturação dos currículos a partir da 
inserção da Aprendizagem Baseada em 
Problemas (ABP) como eixo estruturan-
te, possibilita que o aluno esteja mais 
próximo da população desde o começo 
da faculdade.

Em 1960, a Aprendizagem Baseada 
em Problemas (ABP) foi desenvolvida 
pela Universidade de McMaster no Ca-
nadá e vem sendo utilizada por diver-
sas instituições de ensino pelo mundo, 
inclusive no Brasil. Seus principais fun-
damentos são a aprendizagem por des-
coberta, a aprendizagem significativa, a 
indissociabilidade entre teoria e prática, 
o currículo integrado, a valorização da 
autonomia do estudante, o trabalho em 
pequeno grupo e a avaliação formativa, 
proporcionando o desenvolvimento de 
um profissional cooperativo, respeito-
so, com capacidade de escuta do outro, 
habilitado a trabalhar em equipe, autô-
nomo, crítico e reflexivo, tendo como ei-
xos centrais de funcionamento o espaço 
de trabalho em grupo tutorial e a busca 

ativa individual pelo estudante. A ABP 
estimula o aluno a aprender a aprender, 
possibilitando que o mesmo aprenda a 
buscar o conhecimento, na efetivação 
do seu processo de construção do co-
nhecimento (RIBEIRO, 2008). Nesse 
método não se estuda matérias sepa-
radas com professores separados, pois 
o doente não tem uma doença que é 
completamente separada de todo o res-
to do seu organismo. O indivíduo deve 
ser visto como um todo (de uma forma 
holística) e não como uma doença pon-
tual. O raciocínio clínico deve caminhar 
considerando três principais fatores do 
paciente: seu organismo, seu estado 
emocional e sua relação com a socieda-
de. Essa tríade chamada de biopsicos-
social sempre deve ser levada em con-
ta na hora de analisar a doença. Para 
criar o raciocínio clinico que abrange o 
indivíduo como um todo se deve ter as 
evidencias cientificas como fonte sobre 
as doenças.

A Medicina Baseada em Evidência 
(MBE) atende a essa necessidade, pois 
integra a experiência clínica individual 
e a melhor evidência externa na toma-
da de decisões sobre o cuidado dos 
indivíduos de maneira individualizada. 
(SACKETT et al., 1996). O ensino da 
medicina baseada em evidencia deve 
ser clinicamente integrado ao proces-
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so saúde-doença como um complexo 
sistema de interações, no qual os fenô-
menos psicológicos, sociais, históricos 
e ambientais se integram às decisões 
clínicas e às necessidades de saúde in-
dividual e coletiva.

O aprendizado ativo desafia o estu-
dante a participar e se responsabilizar 
sobre a fonte de seus estudos. Essa 
condição é necessária para melhorar o 
desempenho acadêmico. A qualidade 
do estudo se baseia no tipo de fonte que 
o estudante buscou na literatura. Quan-
to mais evidencia cientifica for a fonte, 
melhor é o seu desempenho na sessão 
tutorial. O bom desempenho contínuo 
em tutoria leva o aluno a criar um racio-
cínio clinico que resultará em tomadas 
de decisões adequadas ao contexto da 
situação problema.

Para Gemignani (2012), a univer-
sidade tem um papel fundamental na 
formação acadêmica e profissional do 
estudante, pois é onde o estudante irá 
adquirir as habilidades educacionais, 
profissionais, analíticas e de trabalho 
para o desempenho de suas funções. 
Assim, a avaliação assume relevância 
ao identificar suas qualidades e facilitar 
o processo de reconhecimento das suas 
deficiências no aprender a aprender, 
aprender a fazer, aprender a conviver e 
aprender a ser (DELORS, 2012). Nes-

se processo de ensino e aprendizagem 
com metodologias ativas, o docente é 
fundamental, pois sua função é forne-
cer feedback sobre o desempenho do 
aluno e a conduzi-lo a desenvolver a 
autonomia intelectual e o pensamen-
to científico, que lhe permitam planejar 
e corrigir suas deficiências de modo a 
melhorar as suas habilidades, compe-
tências e atitudes, preconizadas nas di-
retrizes curriculares nacionais, ao longo 
do curso de medicina.

Contudo, muitos questionamen-
tos têm sido feitos sobre a formação 
e desenvolvimento discente no curso 
de medicina, principalmente acerca da 
avaliação formativa do estudante, em 
contraposição ao modelo tradicional 
de ensino, centrado no professor e no 
modelo hospitalocêntrico. Para Luckesi 
(2011), a avaliação de aprendizagem 
tem por função investigar a qualidade 
do que está sendo aprendido, assim 
como, com o que ainda falta aprender. 
Sendo assim, a avaliação revela os ob-
jetivos de ensino já atingidos num de-
terminado ponto de percurso e também 
as dificuldades no processo de ensino 
aprendizagem (OLIVEIRA; APARECIDA 
& SOUZA, 2008). Para Bloom, Hastings 
e Madaus (1993), a avaliação tem três 
tipos de funções: a avaliação diagnós-
tica, que possibilita identificar os co-
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nhecimentos prévios necessários para 
a obtenção de novas aprendizagens; a 
avaliação formativa, que tem a função 
de verificar no progresso do aluno, quais 
foram as suas facilidades, dificuldades 
ou incidentes críticos, para que ele pos-
sa buscar estratégias para corrigir suas 
irregularidades na busca de melhores 
resultados; e, a avaliação somativa, que 
tem o intuito de avaliar e classificar os 
resultados alcançados ao longo e fi-
nal de um curso. Essas três formas de 
avaliação devem ser conjugadas para 
se garantir a eficácia e a eficiência do 
sistema de avaliação no processo de 
ensino e aprendizagem. Deste modo, 
a avaliação da aprendizagem com me-
todologias ativas requer mudanças dia-
lógicas e dialéticas, em contraponto ao 
paradigma do ensino tradicional, uma 
vez que a avaliação deverá transitar em 
todas as etapas do processo, ocorrendo 
antes (diagnóstica), durante (formativa) 
e ao final do processo (somativa). Assim 
sendo, a avaliação formativa pode ser 
entendida como uma prática de avalia-
ção contínua que objetiva desenvolver 
a reflexão crítica ao longo da formação 
profissional. Segundo Hadji (2001), a 
avaliação formativa é aquela que pro-
porciona o levantamento de informa-
ções úteis à regulação do processo en-
sino – aprendizagem, contribuindo para 
a efetivação da atividade de ensino.

E, que mudanças ocorreram no cur-
so de medicina com currículo tradicional 
para se transformar em um currículo 
com metodologias ativas de ensino e 
aprendizagem a partir das novas exi-
gências contidas nas Diretrizes Curri-
culares Nacionais? Quais foram os be-
nefícios que estas mudanças trouxeram 
para a nova proposta curricular do curso 
de medicina? Como tem ocorrido e se 
desenvolvido a avaliação formativa e 
somativa dos estudantes de medicina 
com metodologias ativas? Caberia aos 
docentes e discentes de Medicina incor-
porar mais um tipo de avaliação, como 
a avaliação programática? Estes ques-
tionamentos ainda são inquietantes nos 
cursos de medicina com metodologias 
ativas. Assim, se considerarmos que 
esta nova proposta de ensino com me-
todologias ativas, esteja formando um 
profissional-cidadão, reflexivo crítico e 
ético, generalista, atento às necessida-
des de saúde da população, então, se 
espera que as novas estratégias de en-
sino e aprendizagem por meio das me-
todologias ativas possibilitem ao aluno 
melhor desempenho de suas atividades, 
na busca de seus conhecimentos, habi-
lidades e atitudes; ou seja, no aprender 
a aprender, aprender a fazer, aprender a 
conviver e aprender a ser durante a sua 
formação acadêmica, em contraponto 
ao ensino tradicional. Deste modo, este 
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projeto de pesquisa foi elaborado a par-
tir do contexto acima, pois se sentiu a 
necessidade de se fazer uma revisão 
integrativa da literatura, para determinar 
o que já se sabe sobre o processo de 
ensino aprendizagem, principalmente, 
sobre o tema da avaliação formativa; 
e, quais as lacunas existentes e onde 
se encontram os principais entraves 
teóricos ou metodológicos, realizando 
uma síntese e análise do conhecimento 
científico já produzido sobre o assunto 
investigado, conformados na nova pro-
posta curricular do curso de medicina 
com metodologias ativas.

Portanto, o objetivo deste projeto foi 
realizar uma revisão integrativa da litera-
tura sobre a avaliação formativa dos es-
tudantes de medicina com metodologias 
ativas de ensino e aprendizagem, com o 
intuito de identificar na literatura o que já 
foi publicado sobre a avaliação formativa 
dos estudantes de medicina com metodo-
logias ativas de ensino e aprendizagem, e 
analisar os benefícios que estas mudan-
ças trouxeram para o curso.

REFERENCIAL TEÓRICO

O príncipe Dom João VI foi o res-
ponsável pelo início do ensino médi-
co no Brasil. Tudo começou em 18 de 

fevereiro de 1808, quando ele auto-
rizou a criação do curso de medicina 
da Universidade Federal da Bahia e, 
nove meses depois, o da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro. Foram 
necessários outros 90 anos para que 
o País ganhasse uma terceira institui-
ção, dessa vez na Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul.

Em 1910, Abraham Flexner, um edu-
cador americano, publicou um estudo 
que ficou conhecido como Relatório Fle-
xner, baseado em análises de escolas 
médicas dos Estados Unidos e Canadá. 
Seu estudo, que consiste na mais im-
portante reforma das escolas médicas, 
mudou a formação médica e a medici-
na ocidental. Neste período, a medicina 
passa por uma revolução, deixando para 
trás os médicos generalistas, produzin-
do espaço para os médicos especialis-
tas. A proposta mais conhecida feita por 
Flexner foi a divisão de matérias bási-
cas, nos primeiros dois anos da faculda-
de, e estudos clínicos, nos dois anos se-
guintes. Essas modificações ocorreram 
em diversas escolas médicas, inclusi-
ve no Brasil (PAGLIOSA; ROS, 2008). 
Mesmo sendo alvo de críticas, o méto-
do “flexneriano” foi adotado devido aos 
caos da situação das escolas médicas 
dos EUA naquela época. Escolas médi-
cas foi surgindo sem estrutura, o tempo 
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de permanência do aluno dependia da 
instituição e havia muitas divergências 
nos métodos de ensino, se fazendo 
necessária a introdução de um padrão 
nacional. Em meio a este contexto, a in-
dústria farmacêutica ganha espaço com 
as escolas médicas. Além dos EUA, a 
França também passava por mudanças 
na sua formação médica sob influência 
da escola alemã, que oferecia ênfase à 
especialização. A partir da reforma de 
Flexner nasciam as universidades. As 
matérias básicas (anatomia, fisiologia, 
patologia) seriam aprendidas em labo-
ratório e o estudo clínico, nos hospitais, 
pois era nestes cenários que se encon-
travam as doenças. Nas palavras do 
próprio Flexner: “O estudo da

medicina deve ser centrado na do-
ença de forma individual e concreta”. O 
conhecimento médico sofre processo 
de racionalização e as necessidades da 
comunidade e a ética passa a ter papel 
pequeno na educação médica. Ainda 
hoje muitas instituições brasileiras uti-
lizam a tradicional fórmula de Flexner. 
Este modelo, apesar de ter sido publi-
cado em 1910, só foi introduzido nas 
escolas médicas brasileiras em 1968. 
Na metade da década de 1970, o Bra-
sil viveu o Movimento Sanitarista, que 
de certa forma visava à união da saú-
de publica com a assistência médica. 

A Conferência Internacional da Organi-
zação Mundial da Saúde, em Alma-Ata, 
em 1978, ressaltou a importância da 
formação de um médico generalista e 
da Atenção Primária à Saúde, apontan-
do como meta a Saúde Para Todos no 
ano 2000. Na Declaração de Edimbur-
go, em 1980 se discutiu as prioridades e 
estratégias educacionais, a articulação 
entre escolas e serviços de saúde e o 
compromisso social da escola médica. 
Apesar do novo cenário no país, as es-
colas médicas continuaram a usar por 
um ciclo inicial de disciplinas básicas 
realizadas nos laboratórios e outro ciclo 
de estudos clínicos, em centros médi-
cos acadêmicos e em hospitais-escolas. 
Com a aprovação da nova Constituição 
em 1988, surge o Sistema Único de 
Saúde (SUS) que tem como princípios 
a universalidade, integralidade, equida-
de, hierarquização da assistência e par-
ticipação da comunidade. Este sistema 
foi importante para a educação médica 
brasileira, pois até então o estudo da 
medicina era feito apenas dando im-
portância para a doença e não para a 
prevenção e promoção social da saúde. 
O SUS como escola permitiu incorporar 
novos padrões ao currículo das escolas 
de saúde, apresentando conceitos como 
direito a saúde, coletividade, promoção 
e prevenção de saúde (BRASIL, 2000). 
O ser humano e sua doença passam a 
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ser entendidos segundo uma visão de 
integralidade, tanto do seu sistema or-
gânico, como da sua inter-relação com 
o ambiente, seu trabalho e seus seme-
lhantes.

Enquanto ainda tínhamos poucos 
anos de experiência com o método pro-
posto por Flexner, uma nova metodolo-
gia nascia e um novo desafio surgia que 
era formar um profissional com compro-
misso social e com ações de promoção 
e prevenção da saúde, que pudesse 
oferecer assistência integral às deman-
das de saúde da comunidade. O méto-
do conhecido como “Aprendizagem Ba-
seada em Problemas” (ABP, ou PBL do 
inglês “Problem Based Learning”), já era 
utilizado em outras áreas do conheci-
mento; e, em 1969 foi implementado na 
universidade de Ciências da Saúde na 
Universidade de McMaster, no Canadá. 
Na ABP, o estudo é centrado no aluno. 
Este deve construir seu conhecimento 
de forma ativa, desenvolvendo habilida-
des para aprender a aprender, identifi-
cando novos temas, integrando seus 
conhecimentos anteriores com os no-
vos, interligando os assuntos que antes 
eram tratados como disciplinas distintas 
e aprendendo a trabalhar em equipe. 
Neste tipo de metodologia também é 
priorizado o estudo da comunicação en-
tre médico e paciente, para entender o 

contexto do encontro terapêutico. O es-
tudo se faz continuo e a integração dos 
conhecimentos práticos e teóricos ocor-
re de maneira mais consolidada.

Nessa direção, insere-se a Medici-
na Baseada em Evidências (MBE), ter-
mo criado e utilizado por um grupo de 
pesquisadores também da universidade 
de Ciências da Saúde na McMaster, no 
Canadá na década de 1980, para deno-
minar uma estratégia de aprendizagem 
que envolve as seguintes etapas: (a) re-
alizar questões clínicas bem formuladas; 
(b) localizar as informações disponíveis 
na literatura; (c) avaliar criticamente as 
informações relevantes; (d) utilizar cri-
ticamente as informações avaliadas, 
para a tomada de decisão clínica.

Depois da escola de McMaster, ou-
tras importantes universidades, tais 
como a Universidade de Maastrich na 
Holanda e Harvard nos EUA, passaram 
a utilizar a ABP no currículo, de maneira 
parcial ou integral. A de Maastrich teve 
importante papel para a educação mé-
dica brasileira, formando docentes bra-
sileiros de diversas instituições.

Assim, a medicina brasileira tomava 
contato com uma nova forma de ensi-
nar e estudar medicina. O curso médico 
da Faculdade de Medicina de Marília 
– FAMEMA - adotou a Aprendizagem 
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Baseada em Problemas, implemen-
tou o novo currículo de forma gradual, 
série a série, e em 2002 graduou-se a 
primeira turma de estudantes formada 
pela metodologia da ABP. Em 2001, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino de Graduação em Medicina de-
finem os princípios, fundamentos, con-
dições e procedimentos da formação 
de médicos, estabelecidas pela Câma-
ra de Educação Superior do Conselho 
Nacional de Educação, para aplicação 
em âmbito nacional na organização, 
desenvolvimento e avaliação dos pro-
jetos pedagógicos dos Cursos de Gra-
duação em Medicina, das Instituições 
do Sistema de Ensino Superior. Essas 
diretrizes não contemplavam a saúde 
coletiva como uma forma de integrar o 
aluno à realidade do tipo de saúde que 
iria encontrar no mercado de trabalho. 
Em 2014, essa realidade mudou dras-
ticamente, tendo papel de destaque a 
Atenção Básica e a Saúde Coletiva, na 
graduação de medicina.

Em 2014, existiam no Brasil 218 Es-
colas Médicas, 19% das quais declara-
ram utilizar o método ABP. Este número 
mostra que o Brasil está mais uma vez 
atrasado quanto ao método de ensino-
-aprendizagem nas nossas escolas mé-
dicas. Um dos motivos plausíveis para 
o atraso em adotar o ABP seria o maior 

custo financeiro de implantar tal méto-
do, em relação ao método tradicional. 
Na prática pedagógica tradicional é ne-
cessário um professor passando infor-
mação para uma grande plateia de alu-
nos. Na hora da avaliação, o aluno do 
método tradicional será avaliado ape-
nas pela pontuação que fará na prova 
escrita, ou no trabalho entregue ao pro-
fessor ou exposição de trabalho em sala 
de aula. Nesta última opção é possível 
conhecer um pouco do aluno – se ele é 
extrovertido ou muito tímido, a ponto de 
não conseguir apresentar o trabalho – e 
durante os poucos minutos que o pro-
fessor tiver contato com o aluno dará 
uma nota numérica pela capacidade ou 
não do aluno de fazer uma apresenta-
ção baseado em alguns critérios pré-
-determinados, assim, caracterizando a 
avaliação somativa. Na ABP, o aluno se 
expressa e mostra seu comportamento, 
suas dificuldades e sua evolução, em 
todas as sessões tutoriais. Por este mo-
tivo, a ABP é uma metodologia ativa e 
sua avaliação é formativa, pois ela ocor-
re continuamente, durante todas as tu-
torias. (GOMES; REGO, 2011).

A avaliação formativa é aquela que 
ajuda o estudante a aprender e a se 
desenvolver, onde ele participa da re-
gulação de sua aprendizagem e de seu 
desenvolvimento indo de encontro ao 
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projeto educacional. Neste contexto, os 
erros e fragilidades observados devem 
ser incentivos para execução de ações 
que desafiem os estudantes a fazer uso 
da auto avaliação, possibilitando-lhes 
pensar sobre as próprias estratégias de 
melhoria de seu aprendizado e a par-
tir de sua reflexão, encontrar a melhor 
forma de superar as suas dificuldades 
nas diferentes áreas do conhecimen-
to. Também, um importante conceito 
que acompanha a avaliação formativa 
é o feedback. O termo vem do inglês e 
constitui na prática de comentários e su-
gestões fornecidas pelo professor para 
melhorar o comportamento do aluno em 
seu próprio processo de aprendizagem. 
Este tipo de devolutiva requer atenção e 
humildade por parte do estudante para 
que este admita para si mesmo, aquilo 
que precisa melhorar, para consequen-
temente, melhorar seu desempenho na 
avaliação formativa. Na metodologia 
ativa, o estudante tem o papel princi-
pal. Ele deve realizar uma autorreflexão 
da sua participação no grupo e sobre o 
conhecimento que ele adquiriu durante 
as sessões tutoriais. Também deve ser 
avaliada a participação do tutor para 
que ambos evoluam no método – aluno 
e professor. Os tutores ou facilitadores 
têm como função auxiliar o aluno no ca-
minho até o aprendizado no sentido de 
orientar quais fontes este deve buscar 

e como integrá-los com a abordagem 
clínica observada nos cenários de prá-
tica, nas unidades de saúde, durante os 
anos de formação profissional. O acom-
panhamento de professores especialis-
tas em aulas tradicionais e conferências 
são sinalizados como importante para 
nortear e facilitar o estudo. Eles devem 
estar atentos às inovações educacio-
nais e institucionais voltadas para a 
formação de uma nova geração de pro-
fissionais melhor equipados para lidar 
com os desafios presentes e futuros na 
área. Nessa metodologia há uma de-
mocratização do ensino e da avaliação, 
sendo que ambos, docentes e alunos, 
precisam estar dispostos e atentos para 
que o objetivo final seja alcançado (OLI-
VEIRA, 2014). No método tradicional, 
a avaliação das diferentes disciplinas 
é feita de maneira separada, raramen-
te integrada. Na avaliação programáti-
ca, que é uma ferramenta usada pelas 
metodologias ativas, a escola médica é 
responsável pelo cumprimento das fun-
ções das avaliações nos diferentes mó-
dulos de ensino do currículo integrado.

O portfólio também é um importante 
instrumento de avaliação formativa. O 
portfólio reflexivo é usado pelo estudan-
te para anotar as ações, tarefas, através 
da narrativa reflexiva sobre seu percur-
so nos diferentes cenários de aprendiza-
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gem, constituindo dessa forma sua auto 
avaliação. A avaliação formativa realiza-
da pelo professor por meio do portfólio, 
permite o feedback do desenvolvimento 
progressivo da autonomia dos alunos, 
em seu processo de aprendizagem. O 
caráter formativo do portfólio possibilita 
ao aluno o desenvolvimento de valores 
humanos e a compreensão interdis-
ciplinar dos conhecimentos durante a 
sua formação profissional (MARIN e et. 
2010).

Constitui também, ferramenta impor-
tante da avaliação formativa, a aprendi-
zagem baseada em equipes (TBL - do 
inglês Team Based Learning), que é 
uma estratégia de aprendizagem cola-
borativa que foi introduzida em 1970, 
por Larry Michaelsen, em turmas gran-
des, por meio do trabalho em pequenos 
grupos, para incentivar os alunos a se 
tornarem aprendizes ativos ao invés de 
serem receptores passivos de informa-
ções. O desenvolvimento desta meto-
dologia possibilita ao estudante adquirir 
e aplicar conhecimento através de uma 
sequência de atividades que incluem 
a leitura prévia do assunto a ser abor-
dado; inicialmente, para que se possa 
garantir o aprendizado individual, reali-
za-se um teste de múltiplas escolhas ou 
de verdadeiro ou falso, ou de questões 
abertas curtas, sobre os principais con-

ceitos, sem consulta a qualquer mate-
rial bibliográfico ou didático; e, em se-
guida, formam-se pequenos grupos de 
alunos para resolver o mesmo grupo de 
questões, sendo que cada membro do 
grupo deverá defender e argumentar as 
razões para a escolha de sua respos-
ta, até o grupo decidir qual é a melhor 
resposta que representa o consenso do 
grupo; e após, o professor irá fazer os 
comentários e dar o feedback sobre 
cada teste. A escolha das respostas 
individuais e em grupo poderá ser feita 
através de votação por clickers (siste-
mas de resposta eletrônica) que geram 
gráficos, permitindo o feedback imedia-
to das respostas; ou, por cartazes, com 
o registro das letras das alternativas 
escolhidas. O objetivo do TBL é propor-
cionar aos estudantes a oportunidade 
de aplicar conhecimentos para resolver 
questões apresentadas nos diferentes 
cenários presentes na prática profissio-
nal, assim como, trabalhar em equipe é 
uma exigência das Diretrizes Curricula-
res Nacionais. O caráter formativo e/ou 
somativo também é uma característica 
do TBL, que promove a construção do 
conhecimento, além da responsabiliza-
ção individual do estudante. Observa-se 
que nos cursos da área de saúde, em 
especial a área médica, ainda têm-se 
disciplinas lecionadas por um grupo de 
professores que não se sentem moti-
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vados a utilizar as novas metodologias 
ativas e modificar sua forma de ensinar. 
(BOLLELA e cols, 2014).

MATERIAIS E MÉTODOS

A revisão integrativa de literatura 
tem por objetivo determinar o “estado da 
arte” sobre a literatura já publicada, isto 
é, o que já sabe sobre o tema, quais as 
lacunas existentes e onde se encontram 
os principais entraves teóricos ou meto-
dológicos ao se pesquisar e analisar as 
publicações científicas que envolvem a 
avaliação formativa dos estudantes do 
curso de medicina com metodologias 
ativas. A revisão integrativa segundo 
critérios de Botelho, Cunha e Macedo 
(2011), se constitui de 6 etapas: 1) Iden-
tificação do tema e seleção da questão 
da pesquisa; 2) estabelecimento dos 
critérios de inclusão que serão os con-
teúdos relevantes relacionados ao tema 
do projeto, e os critérios de exclusão 
que serão os dados que não se referi-
rem ao tema proposto; 3) Identificação 
dos estudos selecionados; 4) catego-
rização dos estudos selecionados; 5) 
analise dos resultados; 6) síntese do 
conhecimento. Para a coleta de dados 
foi realizada uma busca de artigos nas 
bases de dados PubMed e nas bibliote-

cas Scielo e Google Acadêmico, sendo 
o último acesso em 12 de fevereiro de 
2017. Como critérios de inclusão foram 
utilizados os descritores “Educação mé-
dica”, “Avaliação educacional”, “Estu-
dantes de Medicina” e “Medicina Basea-
da em Evidência”, bem como os termos 
em inglês. Na plataforma de busca da 
BIREME foram usados os filtros “Texto 
completo disponível”, “Assunto Principal 
Educação médica e Currículo”, “Idioma 
Português”, “Revista Brasileira de Edu-
cação Médica”, “País Brasil”, foram se-
lecionados 5 artigos. No site PubMed, 
foram usados os filtros “Free full text”, 
“5 years”, “Humans” e “Title/Abstract”. 
Com esses descritores foram encon-
trados 5665 artigos sobre Educação 
médica, 2199 artigos sobre Avaliação 
educacional, 3154 artigos sobre Estu-
dantes de Medicina e 1709 artigos sobre 
Medicina baseada em Evidencia. Entre 
esses, foram selecionados os estudos 
que atendessem os seguintes critérios 
de inclusão: estudos sobre a graduação 
médica; estudo que comparasse o en-
sino de graduação médica que utiliza a 
ABP com aqueles do currículo médico 
tradicional, e os benefícios da avalia-
ção formativa. Na pesquisa no Google 
acadêmico também foram usados os 
termos “Avaliação formativa” e “Fee-
dback”, filtramos apenas artigos “desde 
2000” e depois “desde 2013”.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS

A seguir apresentaremos no Qua-
dro 1, os 13 artigos selecionados que 
foram utilizados neste projeto, segundo 
os critérios de inclusão: estudos sobre 

a graduação médica; estudo que com-
parasse o ensino de graduação médica 
que utiliza a ABP com aqueles do currí-
culo médico tradicional, e os benefícios 
da avaliação formativa (Botelho, Cunha 
e Macedo , 2011): 

Quadro 1 – Seleção dos Artigos segundo critérios de inclusão (Botelho, Cunha e Macedo(2011)

Procedência Título do artigo Autores Periódico Temática

1.Google 
Acadêmico

Medicina e Arte: 
observações 
para um diálogo 
interdisciplinar

CHEREM,
Alfredo Jorge.

Acta Fisiatr 2005; 
12(1): 26- 32

Expõe os benefícios d usar a 
arte a favor da Medicina. Aborda 
importantes passagens
da medicina.

2.SCIELO
O relatório 
Flexner: para o 
bem e para o mal

PAGLIOS A, 
Fernando Luiz; 
DA ROS, Marco 
Aurélio

Revista Brasileira de 
Educação Médica, 
Rio de Janeiro , v. 
32, n. 4, p. 492-499, 
dez. 2008

O texto mostra a importância, 
benefícios e criticas sobre o 
modelo flexneriano na educação 
médica.

3.PubMed
The Flexner 
Report: 100 Years 
Later

DUFFY,
Thomas P.

Yale J Biol Med. 
2011 Sep; 84(3):
269–276

Este artigo mostra de forma mais 
ampla como Flexner montou seu 
relatório e a relação deste com o 
mundo acadêmico.

4.Google 
Acadêmico

Aprendizado 
baseado em 
problemas

BORGES,
Marcos C. et al

Medicina 
(Ribeirão Preto) 
2014;47(3):301-7 
http://revista.fmr 
p.usp.br

O texto mostra um pouco da 
história da ABP e define conceitos 
sobre o tema.

5.SCIELO

Avaliação 
Formativa em 
Sessão Tutorial: 
Concepçõ es e 
Dificuldades

OLIVEIRA, 
Vanessa 
Teixeira Duque 
de; BATISTA, 
Nildo Alves

Revista Brasileira de 
Educação Médica 
36 (3) :
374 – 380 ; 2012

O artigo mostra a percepção de 
docentes e discentes sobre a 
ABP e a avaliação formativa, além 
de mostras as dificuldades de 
implementação dessa forma de 
avaliação.

6.Google 
Acadêmico

Avaliação 
formativa e 
feedback como 
ferramenta de 
aprendizado na 
formação de 
profissionais 
dasaúde.

BORGES, 
Marcos C. et al.

Medicina 
(Ribeirão Preto) 
2014;47(3):324-31
http://revista.fmr 
p.usp.br/

O texto mostra os papeis de 
professores e alunos dentro da 
avaliação formativa e compara esta 
com a avaliação somativa.

http://revista.fmr/
http://revista.fmr/
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Quadro 1 – Seleção dos Artigos segundo critérios de inclusão (Botelho, Cunha e Macedo(2011)

Procedência Título do artigo Autores Periódico Temática

7.SCIELO

Transformação da 
Educação
Médica: É Possível 
Formar um Novo 
Médico a partir 
de Mudanças no 
Método de Ensino- 
Aprendizagem?

GOMES,
Andréia Patrícia; 
REGO,
Sergio

Revista Brasileira de 
Educação Médica 
35 (4):
557-566; 2011

O artigo mostra conceitos sobre a 
ABP e avalia seus resultados.

8.SCIELO

Portfólio Reflexivo 
Eletrônico: 
Resultados de um 
Projeto Piloto.

FORTE, Marcos 
et al

Revista Brasileira de 
Educação Médica 
Rio de Janeiro, v. 
40, n. 2, p. 234-244, 
Junho 2016

O texto mostra como a narrativa 
sobre as vivencias na graduação 
no portfólio auxilia na formação 
acadêmica.

9.SCIELO

Portfólio Reflexivo: 
subsídio s 
filosóficos para 
uma práxis 
narrativa no 
ensino médico.

STELET, Bruno 
Pereira

Interface comun. 
saúde educ; 21(60): 
165-176, Jan.-Mar. 
2017.

O artigo mostra desafios 
pedagógicos para formar 
pensamento crítico-reflexivo no 
aluno.

10.PubMed

Does the training 
of mentors 
increase the 
contact frequency 
and the quality 
of support in a 
portfolio-based 
teaching module?

SCHMIDT,
Anita; 
SCHWEDL ER,
Andreas; 
HAHN, Eckhart 
G.

GMS Z Med Ausbild. 
2010; 27(5): Doc69.

O texto mostra como deve ser 
o preparo dos professores nas 
metodologias ativas e como deve 
ser seus papéis de mentores.

11.PubMed

Teaching trainers 
to incorporate 
evidence-based 
medicine (EBM) 
teaching in clinical 
practice: the EU-
EBM project

THANGA 
RATINAM, 
Shakila et al.

BMC Med Educ. 
2009; 9: 59.

O artigo mostra como a Medicina 
Baseada em Evidencias amplia as 
oportunidades educacionais nos
contextos clínicos.

12.SCIELO

Percepção de 
Discentes de 
Medicina sobre 
o Feedback no 
Ambiente de 
Aprendizagem

PRICINOT
E, Sílvia Cristina 
Marques Nunes; 
PEREIRA, Edna 
Regina Silva

Revista Brasileira de 
Educação Médica 
40 (3): 470-480; 
2016

O texto avalia como feedback 
vem sendo usado nas Escolas 
Médicas, seus aspectos positivos 
e negativos, concluindo que esta 
prática ainda está aquém do 
desejado

13.SCIELO

Estruturação 
de Sistemas 
para Avaliação 
Programática 
do Estudante de 
Medicina

TRONCON, 
Luiz Ernesto de 
Almeida

Revista Brasileira de 
Educação Médica 
40 (1): 30-42; 2016

O texto compara os métodos 
de avaliação e dá excepcional 
importância para o ato do 
feedback.
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O estudo da Medicina é muito anti-

go e durante muitos anos foi entendida 

como ciência e arte (CHEREM, 2005). 

As escolas com metodologias tradicio-

nais nasceram com a proposta mais 

conhecida desenvolvida por Flexner, 

que foi a divisão de matérias básicas, 

nos primeiros dois anos da faculdade; 

e estudos clínicos, nos dois anos se-

guintes. Essas modificações ocorreram 

em diversas escolas médicas, inclusive 

no Brasil (PAGLIOSA; ROS, 2008). Na 

questão pedagógica, Flexner defendia 

que o ensino não deveria ser feito ape-

nas por meio de conferências e memo-

rização do conteúdo dado. Este pensa-

mento vai de encontro com a ideia das 

metodologias ativas de ensino (DUFFY, 

2011). Com a análise dos artigos es-

colhidos para essa revisão integrati-

va ficou evidente que a abordagem da 

metodologia ativa está muito bem se-

dimentada. Seu caráter formativo esti-

mula a autonomia intelectual e o desen-

volvimento das habilidades cognitivas, 

para a construção do conhecimento de 

forma colaborativa (GOMES; REGO, 

2011). Ao analisar os resultados dos 

artigos notou-se que quando colocado 

em prática o método não mostra eficá-

cia superior ao método tradicional. Os 

estudantes passaram a maior parte da 

vida escolar em um método tradicional 

e ao ingressar numa universidade com 

metodologia ativa devem mudar sua for-

ma de aprender. Os alunos tornaram-se 

progressivamente responsáveis por sua 

própria aprendizagem, tendo em vista 

que eles assumiram a responsabilidade 

da seleção das informações do domínio 

a ser explorado, decidindo a qualidade 

e a quantidade de informações a se-

rem utilizadas. Para alguns estudantes, 

isso fica claro logo no começo do curso, 

mas para outros existe ainda uma difi-

culdade maior. Os tutores ou facilitado-

res têm como papel auxiliar o aluno no 

caminho até o aprendizado no sentido 

de expor quais fontes este deve buscar 

e como integrá-los com a clínica em 

diferentes cenários de aprendizagem 

durante a formação profissional (SCH-

MIDT; SCHWEDLER; HAHN, 2010). O 

currículo é dividido em módulos temá-

ticos, que integram disciplinas clínicas 

com conhecimentos básicos durante a 

tutoria, onde um problema é apresenta-

do e deve ser solucionado. Estas ses-

sões tutoriais são compostas por 8 a 10 

alunos e um tutor, que tem como papel 

assegurar que o grupo atinja os objeti-

vos de aprendizagem. Dentre os alunos, 

um será o coordenador e outro relator 

da sessão tutorial. (OLIVEIRA; BATIS-

TA, 2012). Estratégias de aprendizagem 

colaborativa são geralmente baseadas 

no princípio de que os alunos que tra-

balham juntos como uma equipe coesa 
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é capaz de alcançar níveis mais eleva-

dos de aprendizagem. A estratégia ba-

seia-se nos pontos fortes de cada aluno, 

permitindo-lhes trabalhar juntos como 

uma equipe para alcançar um objetivo 

comum (THANGARATINAM, 2009). No-

ta-se o trabalho essencial do professor 

que deve estar atento a estas dificulda-

des e auxiliar cada aluno conforme sua 

dificuldade. Nesse contexto, torna-se 

essencial o uso do portfólio, pois é uma 

ferramenta que ajuda o aluno a fazer 

reflexão sobre suas vivências na facul-

dade, que pode ou não ser auxiliada por 

um mentor (STELET, 2017). Também, 

possibilita que o professor faça a análi-

se individual de cada estudante, através 

da consulta simples e rápida dos portfó-

lios enviados pelo computador (FORTE, 

2016). Indica as áreas de maior dificul-

dade, possibilitando imediata correção 

do material (se não está bem prepara-

do) e do aluno (por falta de conhecimen-

tos prévios, por exemplo). Para o aluno, 

essa forma de avaliação formativa pelo 

portfólio promove uma instrução indi-

vidualizada, respeitando a velocidade 

própria de sua aprendizagem. O termo 

feedback, muito usado em metodolo-

gias ativas e um dos itens importantes 

da avaliação formativa, é usado para 

gerenciar aspectos positivos e negati-

vos da progressão de aprendizado do 

aluno (PRICINOTE; PEREIRA, 2016). 

Durante o processo de aprendizagem, o 

professor recebe de seu aluno, por meio 

da avaliação formativa, informações da 

evolução do seu conhecimento. Com 

essas informações em mãos, o docente 

pode instruir o aluno a seguir com estu-

dos da maneira que está sendo feita ou, 

se o aluno não está atingindo os objeti-

vos de aprendizagem, reorienta-lo para 

que este volte a acompanhar o conteúdo 

estudado. Assim como, o portfólio pos-

sibilita que se executem melhorias na 

estruturação de sistemas de avaliação 

programática, metas e características 

desejáveis nestes sistemas (centraliza-

ção, institucionalização, uniformização, 

abrangência, integração) de forma ino-

vadora, de modo a estabelecer proce-

dimentos avaliativos que cumpram bem 

suas funções (TRONCON, 2016). A ava-

liação é feita de modo contínuo, possibi-

litando ao aluno o acompanhamento de 

cada etapa de sua aprendizagem além 

de fornecer ao aluno elementos que lhe 

permitem situar-se em relação à média 

da turma também, apontada por Marin 

(2010) em seus estudos. Dessa forma, 

pode-se notar que o portfólio, ainda é 

um instrumento novo no Brasil e preci-

sa ser mais bem difundido nas escolas 

médicas. Contudo, observa-se que a 

avaliação somativa não é excluída por 

completo (BORGES et al., 2014).
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Atualmente sabe-se que o ensino 

médico passa por uma reformulação 

importante, priorizando a humanização 

desta ciência e capacitação do médico 

em voltar a “escutar” o paciente e não 

tratar apenas a doença. E, que há a ne-

cessidade de se humanizar a relação 

médico-paciente no atendimento clínico 

por meio de uma escuta qualificada. A 

grande quantidade de informações ne-

cessárias a serem aprendidas durante a 

faculdade e a rápida atualização de con-

ceitos que por muito tempo foram tidos 

como absolutos exige que instituições, 

docentes e estudantes de medicina criti-

quem e modifiquem a estrutura da edu-

cação médica brasileira. A necessidade 

de colocar em estudo o homem com-

pleto, levando em conta suas funções 

biológicas e psicossociais, traz para a 

atualidade a importância das metodolo-

gias ativas de ensino-aprendizagem e o 

modo como essas metodologias serão 

avaliadas para o melhor aproveitamento 

do aluno. Ainda hoje muitas instituições 

utilizam a abordagem da transmissão 

do conhecimento e empregam a avalia-

ção em forma de trabalho, prova oral ou 

escrita. Nesse modelo, ignoram-se as 

diferenças e o progresso individual de 

cada aluno. Para que cada aluno desen-

volva suas competências e habilidades 

de maneira proveitosa são necessários 

que o sistema de ensino o cobre de ma-

neira individual, objetivo que não é al-

cançado na avaliação tradicional. Nesse 

sentido se vê a necessidade de difundir 

o conhecimento sobre a avaliação for-

mativa e sua aplicabilidade. Este novo 

modelo de avaliação acompanha o de-

senvolvimento do aluno e não apenas 

o término de sua passagem por aque-

le ciclo. Para que seja bem aplicado, 

é necessário empenho da instituição, 

docentes e discentes. Ainda que a ten-

dência das escolas médicas em nosso 

país seja de se modernizar, há muitos 

desafios a enfrentar, pois muitas ainda 

encontram dificuldades de planejar essa 

nova maneira de avaliação por conter 

muitos objetivos a serem alcançados. 

O não entendimento dos objetivos de 

aprendizagem por parte das universida-

des e dos professores distancia o aluno 

do seu entendimento sobre seu próprio 

aprendizado, frustrando-o. Também, a 

falta de conhecimento por parte do alu-

no sobre a metodologia em que ele está 

inserido e sobre a forma de se avaliar, 

não permite que o aluno tire máximo 

proveito de seu curso (GOMES, 2010).

CONCLUSÃO

A metodologia ativa é uma importan-

te estratégia de ensino e aprendizagem 
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no curso de medicina atual, mesmo não 

demonstrando eficácia superior ao mé-

todo tradicional. Este fato provém de que 

muitas instituições de ensino encontram 

dificuldades em implantar o currículo 

com metodologias ativas, assim como, 

dos professores em modificar sua for-

ma de ensino e de planificar a avaliação 

formativa, conforme preconizada pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Pois, 

observou-se na revisão integrativa que 

o não entendimento dos objetivos de 

aprendizagem por parte das universida-

des e dos professores distancia o aluno 

do seu entendimento sobre seu próprio 

aprendizado, e do cumprimento da pro-

posta pedagógica do curso, apesar de 

ter constatado também, que os estu-

dantes tornaram-se progressivamente 

responsáveis por sua própria aprendiza-

gem, ao assumirem a responsabilidade 

na seleção das informações do domínio 

a ser explorado, decidindo a qualidade 

e a quantidade de informações a serem 

utilizadas, evidenciadas pela avaliação 

formativa. Ressalta-se importante con-

tribuição do portfólio reflexivo para a 

formação médica, pois possibilita que 

o professor ou tutor ou facilitador faça 

uma análise individual de seu estudan-

te, lhe orientando sobre as áreas de 

maior dificuldade, levando-o a autorre-

flexão, para sua melhoria e progressão 

em seus estudos, tornando-o um médi-

co crítico, reflexivo e ético. Deste modo, 

a avaliação formativa constitui um ins-

trumento que possibilita acompanhar e 

avaliar continuamente, as competência, 

habilidades e atitudes do estudante, ao 

longo do seu processo de aprendiza-

gem, além de possibilitar que a institui-

ção de ensino, também, possa fazer as 

adequações necessárias para melhoria 

na implementação de práticas inovado-

ras em seu curso.
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RESUMO

O sistema de saúde suplementar 
brasileiro vem implantando programas 
de gerenciamento de doenças crônicas 
de acordo com instruções normativas 
emanadas pelos órgãos reguladores. 
Há, entretanto, controvérsia na literatura 
sobre se estes programas são realmen-
te efetivos para os fins que se propõe: 
educação em saúde para o autocuida-
do, estímulo à adoção de estilos de vida 
mais saudáveis, redução de fatores de 
risco epidemiológico para as doenças 
crônicas e controle das mesmas. Obje-
tivos: Apresentar os resultados obtidos 
por um programa de gerenciamento de 
doenças crônicas. Método: Trata-se de 
estudo retrospectivo, onde são compa-
radas as variáveis níveis pressóricos, 

dosagem de glicemia de jejum, medida 
da circunferência abdominal, peso, re-
alização de atividade física em horas, 
presença de tabagismo, alimentação 
saudável e ingesta adequada de medi-
camentos em dois momentos: quando 
da entrada no programa e após quatro 
anos de permanência neste. Resul-
tados: Foram encontrados resultados 
satisfatórios na melhora de parâmetros 
relacionados aos níveis pressóricos e 
perda de peso apenas, sendo os me-
lhores resultados alcançados em indi-
víduos portadores de hipertensão ar-
terial e doenças cardíacas. Conclusão: 
Estes dados indicam a necessidade de 
repensar o programa estudado, aprimo-
rando-o e adaptando-o à realidade dos 
assistidos.

Palavras-Chave: Doenças crônicas; Promoção da saúde; Planos e programas de saúde; Planos de pré-pa-
gamento em saúde.



94
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17
ISSN 1981-2183 

Management of Chronic Diseases: 
Results in a Health Insurance Program

Gerenciamento de Doenças Crônicas: 
Resultados em uma Operadora de Planos de Saúde Maria Elisa Gonzalez Manso

ABSTRACT

The Brazilian supplemental health 

system has been implementing chronic 

disease management programs in ac-

cordance with normative instructions is-

sued by the regulatory agencies. There 

is, however, controversy in the literature 

as to whether these programs are truly 

effective for the purposes proposed: he-

alth education for self-care, encourage-

ment to adopt healthier lifestyles, reduc-

tion of epidemiological risk factors for 

chronic diseases and control the same. 

Objectives: This research presents the 

results obtained by a chronic disease 

management program. Method: This is 

a retrospective study comparing blood 

pressure, fasting blood glucose, abdo-

minal circumference, weight, physical 

activity in hours, presence of smoking, 

healthy eating and adequate intake of 

drugs in two Moments: when entering 

the program and after four years of stay 

in this program. Results: Satisfactory 

results were found in the improvement 

of parameters related to pressure le-

vels and weight loss only, and the best 

results were obtained in individuals with 

arterial hypertension and heart disea-

se. Conclusion: These data indicate the 

need to rethink the studied program, im-

proving it and adapting it to the reality of 

the assisted ones.

Keywords: Chronic disease; Health promotion; Health programs and plans; Prepaid health plans.
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INTRODUÇÃO

Um sistema de saúde pode ser de-
finido como um conjunto de partes in-
ter- relacionadas e interdependentes 
que têm como objetivo a manutenção 
e melhoria do estado de saúde de uma 
população. Há vários desenhos para 
estes sistemas no mundo, sendo que 
a iniciativa privada participa destes di-
ferentemente de acordo com o expres-
so na legislação nacional. No Brasil, a 
participação do setor privado pode se 
dar tanto na forma suplementar, quando 
o setor privado comercializa planos de 
saúde que oferecem cobertura idêntica 
a um sistema público de cunho univer-
sal; quanto complementar, quando os 
serviços contratados complementam o 
acesso a serviços que ou não são co-
bertos ou o são apenas parcialmente 
pelo sistema estatutário (SANTOS et 

al., 2008).

Desde o ano de 1960, aproximada-
mente, surgem no Brasil as denomina-
das operadoras de planos de saúde, 
OPS, constituindo o setor de saúde su-
plementar (MENDES, 2013).

O mercado de saúde suplementar 
brasileiro vem crescendo ano a ano pela 
adesão de trabalhadores de empresas 
privadas, posto que esse tipo de assis-
tência médica é vista como um impor-

tante benefício e incorporada às reivin-
dicações sindicais. Em 1980 existiam 15 
milhões de clientes de planos de saúde 
sendo que, atualmente, já alcançam 
aproximadamente 50 milhões (ANS, 
2015a).

Em 1998 é promulgada a Lei 9656, 
a qual regulamenta o funcionamento 
das OPS e a cobertura dos planos ofe-
recidos, e em 2000 é criada a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
com a finalidade de promover a defesa 
do interesse público na assistência su-
plementar à saúde, regulando o mer-
cado. Entre as diversas atribuições da 
agência está a fixação de normas para 
constituição, organização, funciona-
mento e fiscalização das OPS, incluindo 
seus modelos de atenção à saúde. As 
OPS pautam seu modelo de atenção no 
assistencialismo, centrado no médico e 
na atenção hospitalar, com foco apenas 
na demanda espontânea, caracterizado 
pela incorporação acrítica de novas tec-
nologias e consumo excessivo de pro-
cedimentos de alto custo. O cuidado é 
fragmentado e a atuação desarticulada, 
desintegrada e pouco cuidadora, sem 
avaliação sistemática de seus resulta-
dos (MENDES, 2013; ANS, 2015a).

Em 2005, na tentativa de reverter 
este modelo de atenção, a ANS editou 
uma resolução mobilizando as opera-
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doras a oferecerem programas de pro-

moção da saúde e prevenção de doen-

ças, pautados em linhas de cuidado e 

na integralidade da atenção. Uma linha 

preconizada é a atenção e cuidados aos 

portadores de doenças crônicas não 

transmissíveis, fundamentada pelo perfil 

de morbimortalidade da população, nas 

transições demográfica e epidemiológi-

ca, na elevação dos custos na assistên-

cia à saúde e no potencial impacto das 

ações de promoção e prevenção nestas 

doenças. Desde então varias resolu-

ções vem sendo editadas pela agência 

reguladora no sentido de estimular a im-

plantação e manutenção destes progra-

mas pelas OPS (ANS, 2015b).

Para a ANS, um programa de pro-

moção da saúde e prevenção de doen-

ças deve ser constituído por uma série 

de atividades sistematizadas que bus-

cam não apenas o controle de enfermi-

dades e agravos, mas sua prevenção. 

Eles devem ser implantados para uma 

população com perfil epidemiológico de 

risco conhecido, com ações e coorde-

nação multiprofissional, garantindo-se 

o acompanhamento, avaliação e moni-

tora- mento dos participantes através 

de indicadores de saúde. A maioria das 

operadoras de planos de saúde executa 

estes programas mediante a metodo-

logia conhecida como Gerenciamento 

de Doenças, GD, ou Gerenciamento de 

Doenças Crônicas, GDC (ANS, 2015b).

Trata-se de abordagem iniciada nos 

anos 90 do século passado nos E.U.A. 

como uma solução que busca tanto 

manter a qualidade da atenção à saúde 

quanto controlar os custos da assistên-

cia, sendo suas ações desenvolvidas 

com protocolos construídos a partir de 

evidências científicas, os quais são as-

sociados a estratégias motivacionais e 

avaliação contínua de indicadores (SI-

DOROV, 2012).

Programas de GDC buscam preve-

nir descompensações e evitar compli-

cações advindas da evolução natural 

das doenças crônicas, incentivando o 

autocuidado e construindo uma base de 

dados sobre os doentes crônicos. Para 

tanto, as pessoas por eles assistidas 

recebem informações sobre sua doen-

ça, a evolução desta, a importância do 

uso correto da medicação, o tipo de ali-

mentação mais adequado para aquela 

condição, o porquê de realizar atividade 

física, entre outros (LORIG et al., 2001).

A informação é fornecida nestes pro-

gramas de várias formas, que incluem 

folhetos impressos, informações na in-

ternet, autogestão do cuidado (presen-

cial ou via computador), programas de 

telemedicina, programas de farmacovi-
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gilância, entre outros, mas a finalidade 

é sempre capacitar o indivíduo (COU-

TER, 2007). No Brasil são realizados 

principalmente por enfermeiros através 

de abordagens telefônicas e/ou presen-

ciais (SIDOROV, 2012).

Vários autores destacam a falta de 

dados sobre a efetividade dos progra-

mas de GDC, principalmente em pla-

nos privados de saúde. Os existentes 

focam-se em custos ou não trazem cla-

ramente descritas as variáveis e o trata-

mento estatístico realizado (TSAI et al., 

2005; PIMOUGUET et al., 2011; ARAU-

JO E BAHIA, 2012).

Em São Paulo, uma OPS do seg-

mento medicina de grupo vem realizan-

do programas de GDC voltados para 

seus associados desde o ano de 2010. 

Esta pesquisa busca apresentar os re-

sultados obtidos por um destes progra-

mas após 4 anos de execução, no que 

tange à sua eficácia.

MÉTODOS

Trata-se de estudo realizado em 

2015, retrospectivo, com dados cons-

tantes em prontuário eletrônico. Os 

participantes da pesquisa são 494 

assistidos por um programa de GDC 

executado em uma OPS situada na ci-

dade de São Paulo, Brasil. Foram ana-

lisadas as variáveis: níveis de pressão 

arterial, valor da glicemia de jejum, 

peso, medida da circunferência abdo-

minal (CA), presença de tabagismo e 

de alimentação inadequada e realiza-

ção ou não de atividade física. Além 

destas, foi incluída a variável ingestão 

adequada de medicamentos, conside-

rada como um indicador importante 

para demonstrar a adesão ao trata-

mento.

As variáveis citadas tiveram seus 

valores comparados em dois momen-

tos: quando da inclusão no programa, 

ocorrido em 2010, e novamente em 

2014. A análise ocorreu tanto para to-

dos os participantes quanto separada-

mente por sexo, faixa etária e diagnós-

tico principal.

O programa de GDC é realizado 

para a operadora de planos de saúde 

modalidade medicina de grupo desde 

o ano de 2010 e tem por objetivo prin-

cipal prevenir tanto o aparecimento de 

doenças crônicas quanto o desenca-

deamento de complicações destas, 

mediante estímulo ao autocuidado 

e com base na educação em saúde, 

buscando mudança de hábitos e redu-

ção de fatores de risco.
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Seu escopo consta de monitoramento 
telefônico mensal e visitas domiciliares, cuja 
frequência depende da complexidade de 
cada caso. Ambas ações são executadas 
por enfermeiros, sendo que durante as vi-
sitas, o estado de saúde dos participantes 
é avaliado e estas informações passam a 
compor um prontuário eletrônico do partici-
pante, permitindo assim seu acompanha-
mento. Para este trabalho, coletaram-se da-
dos neste banco de prontuários eletrônicos.

O referido programa é oferecido pelo 
plano de saúde a todos seus clientes 
que apresentem doenças cardíacas, hi-
pertensão arterial ou diabetes tipo II. A 
adesão é espontânea e, caso haja inte-
resse em participar, não existe um limite 
temporal de permanência.

Foram incluídos nesta pesquisa ape-
nas os dados referentes às pessoas que 
permanecem ativamente no programa 
desde sua admissão em 2010.

Antes do início do trabalho, os parti-
cipantes foram informados da pesquisa 
via telefone e assinaram Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido apre-
sentado durante as visitas, podendo 
permitir ou não o uso dos seus dados 
de prontuário. Dos 507 indivíduos que 
preenchiam os critérios de elegibilidade, 
494 (97%) permitiram o uso de seus da-
dos de prontuário.

A coleta dos dados foi realizada me-
diante levantamento no banco de pron-
tuários eletrônicos, como já dito, sendo 
estes consolidados em planilha de Ex-
cel e tratados estatisticamente através 
do software SPSS.

Com a finalidade de comparar os 
dois momentos da pesquisa, entrada 
no programa e estado de saúde após 4 
anos de permanência neste, utilizou-se 
o teste t- Student para amostras em-
parelhadas, já que nos dois momentos 
foram avaliados os mesmos pacientes. 
Este teste foi aplicado apenas às va-
riáveis quantitativas: pressão arterial, 
glicemia de jejum, CA, peso e atividade 
física em horas. Para as variáveis qua-
litativas, quais sejam, alimentação ina-
dequada, ingestão inadequada de medi-
camentos e tabagismo, por se tratar de 
respostas binárias, o teste utilizado foi o 
não paramétrico de McNemar. Para am-
bos reputou-se nível de significância de 
5%, desta forma, considerou-se haver 
diferença estatisticamente significante 
entre os momentos da pesquisa quando 
p<0,05.

Conceituou-se valores normais para 
as variáveis quantitativas os preconiza-
dos pela Organização Mundial de Saú-
de (WHO, 2010), Ministério da Saúde do 
Brasil (MS, 2008) e sociedades médicas 
brasileiras (SBEM et al., 2006; SBC et 
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al., 2010; SBEM et al., 2012) e constan-
tes de suas diretrizes.

Tabagismo foi considerado indepen-
dentemente do número de cigarros con-
sumidos por dia. Ingestão inadequada 
de medicamentos incluiu a mudança 
de doses, a modificação do número de 
tomadas ou a suspensão da medica-
ção pelo assistido sem aval da equipe 
de saúde. Alimentação inadequada foi 
classificada segundo dados do Ministé-
rio da Saúde (MS, 2012).

Como mencionado, as variáveis fo-
ram analisadas para todos os partici-
pantes e separadamente por sexo, faixa 
etária e diagnóstico principal.

Este trabalho recebeu aprovação 
para sua realização pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa do Centro Universitário São 
Camilo, São Paulo, Parecer nº 1.219.878 
(CAAE 48125015.9.0000.0062).

RESULTADOS

Dos participantes, 269 são mulheres 
(55%) e 225 (45%) homens. As faixas 
etárias encontradas são apresentadas 
na Tabela 1, onde se observa que 216 
(44%) participantes apresentam idade 
inferior a 60 anos e 278 (56%) acima 
de 60 anos. Dentre estes últimos, 198 
(40%) possuem acima de 70 anos.

TABELA 1- DISTRIBUIÇÃO DO GRUPO PESQUISADO 
SEGUNDO FAIXA ETÁRIA, SÃO PAULO, 2015.

Sexo/Faixa etária
Masculino Feminino Total

nº % nº % nº %

Abaixo de 40 anos 26 56,5 20 43,5 46 9,3

Entre 41 e 50 anos 32 44,4 40 55,6 72 14,6

Entre 51 e 60 anos 55 56,1 43 43,8 98 19,8

Entre 61 e 70 anos 26 32,5 54 67,5 80 16,2

Acima de 70 anos 86 43,4 112 56,6 198 40,1

Total 225 45 269 55 494 100
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O diagnóstico principal mais fre-

quente e que levou à inclusão no pro-

grama foi a hipertensão arterial primária 

(335- 68%), seguida pela diabetes tipo II 

(102-21%) e pelas doenças do coração 

(61-12%) tais como doença isquêmica 

do coração e arritmias.

Analisando-se as variáveis quanti-

tativas para o total de participantes, no-

tou-se diferenças estatisticamente signi-
ficante em relação a todas elas, exceto 
para atividade física, evidenciando que, 
no segundo momento da avaliação, 
houve aumento dos valores de CA e gli-
cemia e diminuição dos valores de peso 
e dos níveis pressóricos, como se ob-
serva na Tabela 2. Nesta são apresen-
tados média, mediana e desvio padrão, 
além do valor de p, para estas variáveis.

TABELA 2- VARIÁVEIS QUANTITATIVAS ANALISADAS 
PARA O GRUPO ESTUDADO SEGUNDO MÉDIA, MEDIANA, 
DESVIO PADRÃO E VALOR DE P PARA AS MEDIÇÕES 
ENCONTRADAS, 2010 E 2014.

Variável/
Sexo

Média Mediana Desvio Padrão Valor de p

2010 2014 2010 2014 2010 2014

M F M F M F M F M F M F M F

Peso 81,7 68,7 80,6 67,8 80 67,0 80 66,0 14,2 14,1 14,7 14,1 0,014 0,003

CA* 103 97,4 104,6 97,8 102 96,0 104 98,0 11,2 12,4 11,3 11,8 0,003 0,463

PAS† 125,16 125,7 122,76 121,8 120 120,0 120 120,0 16,72 17 17,06 17,1 0,006 <0,001

PAD‡ 79,6 79,4 77,9 77,9 80 80,0 80 80,0 12,1 12,0 13,2 12,3 0,065 0,022

Glicemia 145,8 148,1 169,8 170,6 143,5 139,0 153,5 177,5 48,2 48,1 60,1 58,9 0,252 0,073

Atividade
física§

1,9 1,1 2,1 1,0 0 0 1 0 3,1 2,0 2,8 1,9 0,377 0,485

*Circunferência Abdominal;
†Pressão Arterial Sistólica;
‡ Pressão Arterial Diastólica;
§em horas.
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O peso e os valores de pressão arte-
rial apresentaram diminuição tanto para 
o sexo feminino quanto masculino (p< 
0,006 e p< 0, 014), já o aumento da CA 
foi observado apenas entre os homens 
(p< 0,003). Quando analisadas estas 
variáveis pelas diferentes faixas etárias, 
nota-se que a diminuição de peso só co-
meça a ser estatisticamente significante 
a partir dos 40 anos (p< 0,046), enquan-
to que os níveis pressóricos diminuem 
significativamente em todas as faixas 
etárias estudadas.

Em relação ao diagnóstico principal, 
a diminuição dos valores de pressão 
arterial e peso foram significantes ape-
nas entre os hipertensos e portadores 
de doenças cardíacas (p< 0,001). Entre 
os portadores de diabetes nenhuma va-
riável quantitativa apresentou diferença 
significante, apesar da diminuição dos 
valores de peso.

Analisando-se as variáveis qualitati-
vas, notou-se que para o tabagismo não 
houve diferença significante, indepen-
dentemente de sexo, faixa etária ou en-
fermidade principal. Entretanto, a inges-
ta de medicamentos apresentou piora, 
mantendo-se a diferença significativa 
em todas as análises. Já para alimen-
tação inadequada, apesar de apresen-
tar melhora ao longo do programa, esta 
não foi estatisticamente significativa.

DISCUSSÃO

No programa estudado, observou-se 
um predomínio de mulheres entre os 
participantes. A literatura destaca que o 
sexo feminino é mais propenso a par-
ticipar de programas preventivos, pois 
as mulheres, de maneira geral, seriam 
menos tolerantes ao risco, principal-
mente as mais idosas, o que as levaria 
a procurar mais serviços de prevenção, 
comportamento inverso ao encontrado 
para o sexo masculino (GAVA E VIEIRA, 
2011).

Chama à atenção a porcentagem 
de idosos encontrada nesta população 
estudada. A composição etária dos be-
neficiários de planos de saúde no Bra-
sil mostra-se mais envelhecida do que 
a população como um todo. Enquanto 
os idosos representam em torno de 10% 
da população total, dentre os que pos-
suem planos de saúde este percentual 
varia entre 11 a 21%, sendo que a maior 
cobertura é observada nas faixas etá-
rias de 70 a 79 anos (LEITE, 2011).

A elevada prevalência de hiperten-
são, como o encontrado nesta pesqui-
sa, pode ser atribuída à própria origem 
do grupo, já que é condição para a en-
trada nos programas de GDC ter pelo 
menos uma doença crônica não trans-
missível e, como a hipertensão tem alta 
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frequência populacional, acaba sendo a 
mais comum condição de inclusão.

Destaca-se ainda que a hipertensão 
é doença altamente prevalente em ido-
sos, estando presente em mais de 60% 
dos indivíduos acima dos 60 anos, en-
contrando-se frequentemente em asso-
ciação com a arteriosclerose e o diabe-
tes, conferindo a este segmento etário 
alto risco para ocorrência de eventos 
cardiovasculares (SBC et al., 2010).

No programa aqui estudado, os 
melhores resultados obtidos foram re-
lacionados aos níveis pressóricos em 
portadores de hipertensão arterial ou 
doenças cardíacas, com redução signi-
ficativa em ambos os sexos e em todas 
as faixas etárias analisadas.

A hipertensão arterial é considerada 
um dos principais fatores de risco para 
mortalidade por doença cardiovascular, 
a qual aumenta progressivamente con-
forme ocorre incremento da pressão ar-
terial. Portanto, a manutenção de níveis 
pressóricos adequados reduz o apare-
cimento de complicações graves advin-
das da evolução da hipertensão e reduz 
a carga de doença para a sociedade, ao 
evitar mortes prematuras e incapacida-
des (MS, 2008; SBC et al., 2010; OPAS, 
2011).

Já entre os assistidos com diabetes, 
não houve melhora estatisticamente sig-
nificante dos níveis glicêmicos. Quanto 
à glicemia em jejum, apesar de não ser 
a melhor forma de controle do diabetes 
tipo II, seus valores estão diretamente 
relacionados ao desencadeamento de 
complicações advindas da doença. As-
sim, valores elevados ao longo do tem-
po estão relacionados ao desencadea-
mento de retinopatia, nefropatia, micro 
e macro angiopatias entre os portado-
res da doença (MS, 2008; OPAS, 2011; 
SBEM et al., 2012).

No banco de dados pesquisado não 
estavam disponíveis os níveis de he-
moglobina glicada dos assistidos dia-
béticos, os quais permitiriam uma ana-
lise mais adequada do comportamento 
da doença a longo prazo (SBEM et al., 
2012).

Entre os indivíduos portadores de 
hipertensão e de doenças cardíacas 
também foi encontrada perda de peso 
significativa, em ambos os sexos, com-
portamento não observado entre os por-
tadores de diabetes.

A obesidade e o excesso de peso 
são considerados atualmente como um 
importante problema de saúde pública 
atribuível à dieta atual, rica em consu-
mo de carnes e gorduras e com redução 
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do consumo de frutas, cereais, verduras 
e legumes. Ambos são fatores de risco 
importantes tanto para a ocorrência de 
diabetes tipo II, sendo que para um au-
mento de 10% do peso corporal ocorre 
uma elevação de 2 mg/dl na glicemia de 
jejum, quanto para a hipertensão arte-
rial, cuja prevalência aumenta em até 
seis vezes em pessoas obesas (LORIG 
et al., 2001; MS, 2008; OPAS, 2011). A 
perda de peso é, portanto, considerada 
como fundamental, não só para a pre-
venção destas doenças crônicas, como 
para seu tratamento e para diminuição 
do aparecimento de futuras complica-
ções destas (MS, 2008; OPAS, 2011).

A CA é considerada como um forte 
preditor, mesmo isoladamente e na pre-
sença de peso adequado, para o desen-
volvimento de diabetes e síndrome me-
tabólica (SBEM et al., 2006). Portanto 
esperar-se-ia que os participantes, ao 
longo do tempo, tivessem uma redução 
no seu valor e não aumento, como o ob-
servado entre os participantes do sexo 
masculino. Ressalta-se que as enfer-
meiras estão treinadas para auferir a CA 
de maneira correta, mas não foi possí-
vel afastar possíveis erros na medição.

Resultados positivos têm sido cons-
tatados em programas de GDC voltados 
para o controle do diabetes e hiperten-
são arterial (LORIG et al., 2001; CHO-

DOSH et al., 2005; PIMOUGUET et al., 
2011; ARAUJO E BAHIA, 2012; ROB-
BINS et al., 2012).

Entretanto, a diminuição do sedenta-
rismo, a adesão à alimentação saudá-
vel, a cessação do hábito de fumar e o 
uso correto da medicação tem sido ob-
servado por poucas pesquisas (LORIG 
et al., 2001; TSAI et al., 2005; ARAUJO 
E BAHIA, 2012). No grupo pesquisado, 
estes hábitos não sofreram modifica-
ções, mas houve piora na ingesta ade-
quada de medicamentos. As melhores 
evidências demonstram que o sedenta-
rismo aumenta o risco de desencadea-
mento de várias condições adversas de 
saúde, incluindo as principais doenças 
não transmissíveis, além de estar rela-
cionado com diminuição da esperança 
de vida e da capacidade funcional em 
idosos. Estima-se que a inatividade fí-
sica leve a um aumento da carga global 
de doença, com impacto importante so-
bre a mortalidade prematura no mundo 
(LEE et al., 2012). O estímulo efetivo à 
atividade física faz parte, portanto, da 
prevenção das doenças crônicas, além 
de auxiliar na perda de peso. No progra-
ma analisado, não houve incremento na 
atividade física, o que pode ser consi-
derado como um ponto negativo para a 
consecução dos objetivos que um pro-
grama de GDC se propõe.
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Os padrões alimentares têm sido, 
ao longo da história, determinados por 
fatores sociais, econômicos, culturais 
e pessoais. Como já mencionado, há 
atualmente um aumento da ingesta de 
gorduras e carnes em detrimento do 
consumo de verduras, legumes, frutas e 
cereais, além de um incremento da utili-
zação do sódio, o que acarreta aumen-
to dos níveis pressóricos (OPAS, 2011; 
ROBBINS et al., 2012). Neste grupo não 
houve modificação significativa dos há-
bitos alimentares, apesar do aumento 
do número de pessoas que melhoraram 
sua alimentação.

A adesão ao tratamento ou aderên-
cia ao tratamento é definida pela OMS 
como a concordância de comportamen-
to entre o doente e o aconselhamento 
recebido por parte dos profissionais de 
saúde. Subentende um comportamento 
ativo por parte do primeiro, sugerindo 
um envolvimento colaborativo no pro-
cesso de planejamento e implantação 
do seu tratamento como, por exemplo, 
na tomada da medicação, no cumpri-
mento de uma dieta e/ou nas mudan-
ças de estilo de vida, portanto na forma 
de administrar seu próprio tratamento 
(OMS, 2003).

Para que se considere que existe 
adesão ao tratamento é necessário ha-
ver o seguimento de, no mínimo, 80% 

das prescrições e recomendações re-
alizadas pelos diferentes profissionais 
de saúde que assistem o doente, caso 
contrário a adesão é considerada par-
cial (OMS, 2003). Não apenas o não 
cumprimento das orientações, mas o 
uso inadequado de medicamentos tam-
bém é um problema a ser considerado 
quando se trata da adesão. No Brasil, 
entre 4% e 11% das internações hospi-
talares ocorrem por reações adversas a 
medicamentos relacionadas ao uso ina-
dequado (DIAS et al., 2001).

Vários autores abordam a relação 
que os doentes possuem com os medi-
camentos. Apesar de necessitarem de 
medicações diárias, a maioria ou não 
os utiliza ou os utiliza de forma diferente 
do prescrito e/ou orientado. Em pesqui-
sa etnográfica realizada com idosos no 
município de Bambuí, interior de Minas 
Gerais, dos entrevistados que afirmam 
fazer o tratamento de acordo com a 
prescrição médica na verdade todos a 
modificam, esporadicamente param de 
tomar o medicamento ou ainda mencio-
nam que, às vezes, se esquecem de to-
má-lo (FIRMO et al., 2004).

O termo adesão não inclui ape-
nas o tratamento medicamentoso, 
mas também o não comparecimento 
às consultas médicas e o não seguir 
as mudanças no estilo de vida reco-
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mendadas A não adesão é hoje reco-
nhecida como uma das principais cau-
sas para o aumento da morbidade e 
mortalidade, redução da qualidade de 
vida, aumento dos custos médicos e 
excesso da utilização dos serviços de 
saúde (FIRMO et al., 2004).

Vários fatores podem levar à não 
adesão. Assim, fatores sociais, econô-
micos e culturais; de acessibilidade ao 
sistema de saúde e aos medicamen-
tos; de informação aos doentes; a pró-
pria doença de base e a existências 
de comorbidades; o fato de a doença 
apresentar ou não sintomas; o compro-
metimento cognitivo ou incapacidade fí-
sica; a droga adição; a complexidade e 
duração do tratamento; a realização de 
alterações frequentes na medicação; a 
ausência imediata de melhora dos sin-
tomas e os efeitos secundários da me-
dicação devem ser considerados. Há 
ainda questões relacionadas ao próprio 
doente, como suas atitudes, crenças, 
percepções relativas à doença e suas 
expectativas (DIAS et al., 2001; OMS, 
2003; FIRMO et al., 2004).

Analisando-se o grupo pesquisado, 
nota-se que não houve, nestes 4 anos, 
impacto significativo na adesão ao tra-
tamento no que tange à medicação e 
alterações no estilo de vida, nem uma 
redução da presença de fatores de risco 

como a CA e níveis glicêmicos nos in-
divíduos portadores de diabetes. Resul-
tados positivos foram atingidos apenas 
na redução de níveis pressóricos e peso 
entre indivíduos portadores de hiperten-
são e doenças cardíacas.

Uma provável explicação para que 
estes programas não atinjam melho-
res resultados no Brasil é, a maneira 
padronizada como são realizados, não 
considerando especificidades tais como 
as advindas da cultura ou idade, dentre 
outras (TSAI et al., 2005; CHODOSH 
et al., 2005). Outra provável explicação 
pode estar relacionada à própria forma 
como são implantados na maioria das 
OPS, sem vinculação com o atendimen-
to integral à saúde, já que não existe in-
terrelação com os demais profissionais 
envolvidos na atenção ao enfermo.

Existe uma grande distância entre o 
desejo das OPS de aplicar novas ações 
de saúde e a sua prática efetiva, bem 
como desconhecimento teórico e de 
informação sobre modelos preventivos 
que sejam eficientes e adequados. Os 
programas têm como foco apenas evitar 
internações repetidas e reduzir custos, 
em vez da saúde e da qualidade de vida 
do indivíduo (ANS, 2015b).

A dificuldade em oferecer e obter 
resultados para as principais enfermida-
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des de DCNT é o maior desafio do setor 
da saúde. O principal fator para essa di-
ficuldade é a fragmentação do sistema 
de saúde que fornece a atenção com 
ênfase curativa e reabilitadora.

Atualmente, a utilização de abor-
dagens mais abrangentes vem se tor-
nando uma necessidade para avaliar 
o resultado dos programas tipo GDC. 
Um sistema de saúde integrado, com 
políticas de todos os setores alinhadas 
e compartilhamento de informações so-
bre os assistidos entre os profissionais 
de cada cenário de atenção à saúde iria, 
efetivamente, melhorar os resultados, 
posto que o tratamento e a prevenção 
das complicações das doenças crônicas 
requerem integração e integralidade no 
atendimento (SILVA et al., 2013; DRO-
MIN et al., 2015).

A literatura ressalva que apenas a 
obrigatoriedade de programas interven-
cionistas para doenças crônicas para 
uma população especifica e de risco 
não acarreta grande impacto na saúde, 
impacto este que seria atingido se ocor-
resse a participação ativa de vários seto-
res da sociedade, tais como serviços de 
saúde, escolas, indústrias de alimentos, 
empresas e até campanhas de mídia, 
aliados a um sistema de saúde integra-
do com articulação e compartilhamento 
de informações. Esta realidade pode ser 

considerada um desafio para o sistema 
de saúde suplementar brasileiro (SILVA 
et al., 2013; DROMIN et al., 2015).

Outra medida que pode aumentar 
os resultados de programas GDC é a 
utilização de recompensas sociais aos 
assistidos, com reforço à autoestima, 
como estimulo e motivação para a edu-
cação e manutenção da saúde (SILVA 
et al., 2013). Há outras medidas como: 
sessões verbais de aconselhamento, 
telefonemas de agendamento, mensa-
gens de texto, chamadas de lembrete e 
materiais educativos que visam aumen-
to na adesão, educação e mudanças 
dos hábitos de vida. Destaca-se, entre-
tanto, que duas ou mais intervenções 
são necessárias para observar melho-
ras (GANGULI et al., 2016).

A telemedicina é uma ferramenta 
com alto potencial para suprir algumas 
deficiências como a distância de um 
atendimento médico ou mobilidade re-
duzida das pessoas, proporcionando 
serviços e educação de saúde que re-
sulta em melhoria da saúde aos assisti-
dos, baixos custos para as OPS e ges-
tão das doenças crônicas mais eficaz, 
sendo forte ferramenta para melhorias 
de resultados em programas voltados 
para indivíduos portadores de Diabetes 
tipo 2 e com doenças crônicas de difícil 
tratamento (ZHAI et al., 2014). Entretan-
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to, apresenta importantes barreiras de 
acesso.

Os programas de GDC ainda neces-
sitam de avaliações de longo prazo a 
fim de evidenciar se ocorrem reais mu-
danças e de relevância aos assistidos, 
principalmente no que tange à compa-
ração e a avaliação da eficácia destes 
programas de GDC com base

em parâmetros clínicos. No entanto, 
a literatura destaca a ausência de dire-
triz metodológica quando da implemen-
tação destes programas, bem como a 
quase ausência de estudo com popu-
lações de países em desenvolvimento 
(FUCHS et al., 2014).

Por fim, ressalta-se que esta pesqui-
sa analisa um grupo específico de pes-
soas vinculadas a um plano de saúde na 
capital do estado de São Paulo, o que li-
mita a generalização dos seus achados. 
Outro ponto que deve ser considerado 
na análise do programa é o número 
expressivo de idosos participantes, os 
quais possuem especificidades relacio-
nadas ao processo de envelhecimento 
que devem ser consideradas quando 
da realização de qualquer programa de 
saúde voltado para este público.

CONCLUSÃO

Este estudo avalia um programa de 
gerenciamento de doenças voltado para 
usuários de um plano de saúde, o qual 
apresentou resultados satisfatórios na 
melhora de parâmetros clínicos relacio-
nados a principalmente duas variáveis: 
níveis pressóricos e perda de peso. 
Para as demais variáveis estudadas, 
não foi observada melhora significativa. 
Frente aos dados, acredita-se que este 
programa atinja parcialmente seus ob-
jetivos, sendo os melhores resultados 
alcançados em indivíduos portadores 
de hipertensão arterial e doenças car-
díacas.

Mais estudos devem ser realizados 
sobre estes programas, pois, como 
mencionado na introdução, o sistema 
de saúde suplementar brasileiro vem 
crescendo e deve continuar implemen-
tando programas de GDC.
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INTRODUÇÃO

A esclerose múltipla (EM) é uma do-
ença inflamatória crônica que afeta o 
sistema nervoso central prejudicando 
a transmissão dos impulsos nervosos, 
podendo, então, interferir nas funções 
motoras, sensoriais e cognitivas. O 
quadro clínico se manifesta, na maior 
parte das vezes, por surtos ou ataques 
agudos. O Ministério da Saúde estima 
que 35 mil pessoas convivem com esta 
doença no Brasil. Alguns pesquisadores 
acreditam que a incidência de EM está 
associada com a deficiência de vitamina 
D. A vitamina D é sintetizada a partir da 
exposição do sol à pele, e, na sua forma 
ativa, é denominado calcitriol. Trabalhos 
recentes apontam que esta vitamina 
possui um papel crucial na regulação do 
sistema imune, a partir do seu efeito nas 
células T regulatórias.

OBJETIVO

Realizar Revisão Narrativa sobre o 
mecanismo de ação da vitamina D na 
esclerose múltipla.

MÉTODOS

Revisão da literatura especializada, 
entre agosto de 2017 e maio de 2018 
em bases eletrônicas (American Aca-
demy of Neurology, MedLine/Pubmed e 
Scielo-Brasil) a procura de trabalhos pu-
blicados em revistas com estrita política 
editorial, utilizando como delimitador de 
tempo 5 anos. Para a pesquisa inicial, 
foram realizadas 4 buscas independen-
tes utilizando os seguintes descritores: 
“esclerose múltipla, vitamina D, clinical 
trial” (6 resultados, 3 selecionados), 
“esclerose múltipla, células Th17” (87 
resultados, 2 selecionados), “vitamina 
D, células Th17” (21 resultados, 1 sele-
cionado), “vitamina D, células Treg” (15 
resultados 2 selecionados).

RESULTADOS PRELIMINARES

A EM é uma doença autoimune do 
SNC caracterizada pelo reconhecimento 
inadequado de antígenos presentes nas 
fibras nervosas mielinizadas por células 
do sistema imunológico adquirido, resul-
tando, assim, em lesão axonal e desmie-

1 Graduanda do Curso de Medicina, Faculdade das Américas
2 Professor do Curso de Medicina, Faculdade das Américas
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linização no SNC (MOHAMMED, 2017) 

(LUQUE-CORDOBA, 2016). Dentre as 

células imunológicas presentes, trabalhos 

recentes mostram que as células Th17 é 

o principal grupo celular envolvido com 

a imunopatogenia da EM. Além disso, 

a quantidade de células Th17 estão au-

mentadas no sangue periférico e no LCR 

de pacientes com EM durante o relapso/ 

“surto” (SOTIRCHOS, 2016).

A origem da EM ainda não está bem 

caracterizada, entretanto, trabalhos 

mostram uma etiologia multifatorial. Re-

centemente, o vírus Epstein-Barr (EBV) 

vem sendo relacionado como um fator 

predisponente ao desenvolvimento da 

EM. Contudo, trabalhos sugerem que 

outros fatores ambientes também estão 

envolvidos (LUQUE-CÓRDOBA, 2016). 

Nesse contexto, temos a vitamina D. 

Trabalhos epidemiológicos apontam 

para uma maior prevalência de doen-

ças autoimunes nas latitudes do norte, 

bem como naqueles com ascendência 

do norte- europeu, relacionando, as-

sim, a prevalência com a diminuição da 

exposição solar (MOHAMMED, 2017). 

Desta forma, dentre os fatores de risco 

associados à EM, a vitamina D é um dos 

mais consistentes (LUQUE-CÓRDOBA, 

2016).

O sol é a principal fonte de vitamina D, 

já que esta é sintetizada pelo corpo a par-

tir de um precursor simples: o raio UV-B. 

O produto metabólico ativo da vitamina D 

é a molécula 1,25(OH)2D3, que interage 

com o receptor de vitamina D (VDR) (HO-

LICK, 2012). Após esta interação, o VDR 

irá se heterodimerizar com receptor reti-

noide X (RXR), para se ligar ao seu alvo 

no DNA, o elemento responsivo à vitami-

na D (VDRE), com o intuito de regular a 

expressão do gene alvo (ZHOU, 2017). É 

através desta via que a vitamina D modu-

la a homeostase do cálcio e desempenha 

sua função imunomodulatória (MOHAM-

MED, 2017) (HOLICK, 2012).

Trabalhos recentes apontam para 

um importante papel da 1,25(OH)2D-

3na formação de células dendríticas 

(CD) tolerogênicas. CDs tratadas com 

vitamina D secretam grandes quanti-

dades de IL-10, além de expressarem 

quantidade menores de HLA-DR, CD80 

e CD86 (BSCHEIDER, 2016). Dessa 

forma, ao apresentar antígenos, essas 

células induzem a formação de células 

T regulatórias, promovendo balanço da 

resposta imune e reduzindo o processo 

inflamatório (HUANG, 2017). Uma outra 

via de indução de células T regulatórias 

pela vitamina D seria a VDR/PLC- 1/

TGF- 1, visto que o TGF- 1 induz a ex-

pressão de FOX-P3
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(ZHOU, 2017).

Estudos in vitro e in vivo mostram 
que a 1,25(OH)2D3inibe a diferenciação 
de células T CD4+ em células Th17 por 
bloquear o fator de transcrição NFAT, re-
crutar HDAC, sequestrar Runx1 e indu-
zir FOXP3 (SOTIRCHOS, 2016). A adi-
ção de 1,25(OH)2D3às células T CD4+, 
também, inibe a proliferação de células 
Th1, diminui a produção de citocinas, 
como IL-2, IL-6 e IFN-  estimulando a 
produção de IL-5 e IL-10 (MOHAMMED, 
2017).

Inúmeros estudos mostram que in-
divíduos com EM apresentam níveis 
menores de vitamina D quando compa-
rado com o grupo controle. Além disso, 
a deficiência de vitamina D tem sido as-
sociada com um aumento do risco para 
desenvolver EM (LUQUE-CORDOBA, 
2016). Estudo conduzido por Sotirchos 
et al (2016), mostrou que, altas doses 
de vitamina D diminui a proporção de 
células T CD4+ IL-17 no sangue perifé-
rico de indivíduos com EM. Por sua vez, 
May et al (2017), associou que, após a 
suplementação de vitamina D, houve 
diminuição da produção de IFN- por cé-
lulas CD4+ de pacientes com EM. Para 
finalizar, Ashtari et al (2016) mostrou 
que indivíduos com EM, que utilizam al-
tas doses de vitamina D, apresentaram 
melhora significante na qualidade de 

vida mental (“mental QOL”). Além disso, 
o baixo nível de vitamina D está asso-
ciado ao aumento no número de “sur-
tos” (ASHTARI, 2016 apud HIREMATH, 
2009).

CONCLUSÃO

Estudos apontam para um potencial 
papel imunomodulatório da vitamina D 
na esclerose múltipla, principalmente, 
nos componentes essenciais envolvidos 
na imunopatogenia da EM e nos relap-
sos/ “surtos” da doença. Dessa forma, 
os estudos aqui descritos corroboram 
a utilização da vitamina D como terapia 
complementar em pacientes com EM. 
Entretanto, mais estudos precisam ser 
realizados para o completo entendimen-
to da atuação da vitamina D na EM.

PALAVRAS-CHAVE

Vitamina D, Esclerose Múltipla.
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INTRODUCTION

Multiple Sclerosis (MS) is a chronic 

inflammatory disease affecting the cen-

tral nervous system, (CNS). This can 

interfere with motor, sensory and even 

cognitive functions, leading to problems 

in several bodily functions controlled by 

the CNS. Clinical manifestation, in most 

cases, is identified by outbreaks or acu-

te attacks. The Brazilian Health Ministry 

estimates that 35,000 people live with 

MS in Brazil. Some researchers believe 

that vitamin D deficiency is related with 

MS. Vitamin D can be made in the skin 

from exposure to sunlight, and the active 

form of it is known as calcitriol. Recent 

studies indicate that vitamin D has a cru-

cial role in regulating the immune system 

through its effects on types of immune 

cells, called regulatory T cells. Objecti-

ves: To perform a narrative review on the 

mechanism of action of vitamin D in MS. 

Methods: Review of electronic literature 

base as American Academy of Neuro-

logy, Endocrine Society and MedLine/

Pubmed with keywords as vitamin D and 

multiple sclerosis. Preliminary results: 

Recent studies show that the treatment 

of dendritic cells with vitamin D promo-

tes the formation of tolerogenic dendri-

tic cells that, when presenting antigens 

to CD4 cells, promotes the formation of 

regulatory T cells, which has the capaci-

ty to balance the immune response and 

reduce the inflammatory process. The 

tolerogenic potential of vitamin D may 

explain the results found in patients with 

MS, in which individuals with low serum 

vitamin D leves present worsening of the 

clinical parameters. Conclusion: Recent 

studies point to a potential immunomo-

dulatory role of vitamin D in the immu-

nopathogenesis of MS. However, more 

research is needed to confirm these fin-

dings with larger groups of people and to 

help us to understand the mechanisms 

for these effects.

KEYWORDS

Vitamin D, Multiple Sclerosis
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RESUMO

Para as culturas ocidentais contem-

porâneas, a morte e a ideia de finitude 

geram sentimentos de medo, tristeza e 

sofrimento. Muitas pessoas a associam 

a imagens trágicas, obscuras e depri-

mentes ou até mesmo preferem não 

falar e pensar sobre o assunto, transfor-

mando-a em um tabu social. Esse medo 

é tão intrínseco na sociedade atual que 

até a doença é escondida. Parece que 

não é aceitável nada além da felicidade.

A morte é muitas vezes vista como 

um mistério incompreensível, inerente 

ao processo de desenvolvimento hu-

mano, dificilmente é aceita como mera 

parte natural da existência. Mas nem 

sempre foi assim. Em outras épocas, 

a morte era percebida como algo muito 

próximo e familiar, como durante o sé-

culo XIX, por exemplo.

A expressão em latim “memento mori” 

- que significa “lembre-se de que vai mor-

rer” – intitula esse artigo que pretende 

contribuir para pesquisas que analisam 

as diferentes formas de representação da 

morte criadas pela cultura oriental, que 

transitam entre o assombro e o fascínio, a 

melancolia e o desejo de morrer.

Nosso objetivo é pesquisar a prática 

das fotografias mortuárias, feitas desde 

o surgimento da fotografia no século 

XIX. Apesar de a técnica fotográfica ter 

se desenvolvido com rapidez, naque-

le período ainda era difícil as pessoas 

possuírem muitas fotos de si e de seus 

familiares e amigos. Acontecia muitas 

vezes de esse registro só ser feito com 

alguém já doente, até mesmo no leito de 

morte. Ou ainda, quando não foi possí-

vel fazer a foto da pessoa ainda viva, ela 

era fotografada morta.

Mesmo que parece estranho para 

nós na contemporaneidade, a fotografia 

mortuária foi bastante comum na época 

vitoriana e a prática se manteve em mui-

tas regiões por boa parte do século XX. 

Pode-se encontrar até mesmo anúncios 

de jornais oferecendo o serviço, sendo 

um nicho novo dentro do mercado foto-

gráfico, com acessórios, técnicas e ma-

teriais adequados. Dentro da fotografia 

mortuária temos uma categorização fei-

ta pelo antropólogo americano Jay Ruby, 

que as divide em: “O último sono”, onde 

a pessoa aparece como se estivesse 

dormindo em seu ambiente doméstico, 

“vivo, embora morto”, que tenta escon-

der de fato a morte e o corpo era colo-

cado em posições naturais, sentado ou 

de pé com o auxílio de suportes e o uso 

de maquiagem ou de pintura no papel 

fotográfico. Por fim, o tipo “post-mortem” 

no qual o cadáver está assumidamente 
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morto, sendo fotografado dentro de um 
caixão ou em seu velório.

Outro contexto que observamos é 
a fotografia de morte nas guerras, que 
nasce com o intuito de registro das bata-
lhas. A compreensão da guerra passava 
pelo impacto das imagens produzidas, 
as fotos tornavam “real” o assunto, era 
possível ver à distância a dor do outro. 
As fotos de guerra começavam a fazer 
parte do cotidiano, transmitindo terror 
e devastação, mostrando retratos das 
consequências da guerra, com paisa-
gens destruídas e cadáveres espalha-
dos em trincheiras. Nessa fase surge 
uma geração de fotógrafos cuja obra 
concentrava-se na guerra e nas vítimas, 
esses herdaram o glamour que o ato de 
ir para guerra proporcionava. Um dos 
fotógrafos que se destacou na época foi 
Robert Capa, que cobriu a Guerra Civil 
Espanhola, com imagens belas e terrí-
veis. Essas imagens tornaram evidente 
que a fotografia tem o poder de regis-
trar, criando documentos, mas também 
de produzir obras de arte.

Assim, durante o século XX, vários 
artistas se apropriam do conceito de 
fotografia mortuária para produzir suas 
obras, revelando o paradoxo de encon-
trar beleza na morte e no sofrimento. 
Podemos observar isso no trabalho do 
fotógrafo Joel- Peter Witkin, que tra-

balha a estética do grotesco tendo em 
seu repertório fotográfico fotos de ca-
dáveres ou utilizando partes de corpos 
mortos. Além de ser um fotógrafo, ele 
também é um escultor de cadáveres, na 
história da arte podemos aproximá-las 
das naturezas mortas, que tangenciam 
essa temática.

Outro artista expoente é o fotógra-
fo Andres Serrano, que em sua série 
The Morgue, investiga ideias de morte 
e o nosso relacionamento com ela. Tra-
balhando com um patologista forense, 
Serrano fotografou os corpos com uma 
beleza quase clássica raramente asso-
ciada com o necrotério, assegurando o 
anonimato de cada pessoa através de 
cortar ou velar o rosto. Serrano, diferen-
temente de Witkin, fotografa os corpos 
em ‘estado natural’, de maneira mais 
distante sem quase interferir ou revelar 
os corpos - mesmo assim de forma tão 
poética quanto.

Como resultado desse projeto, após 
estudar e entender os processos rela-
cionados à fotografia mortuária, a res-
peito de sua história, usos e artistas 
que desenvolveram sua linguagem, 
verificou-se a importância de produzir-
mos nosso próprio olhar sobre o tema. 
Assim, foi desenvolvido um ensaio foto-
gráfico artístico autoral com a temática 
da fotografia post-mortem.
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Nosso ensaio busca desenvolver 
uma poética própria, com o intuito de 
mostrar a beleza da morte, entendida 
como processo natural e inevitável, um 
perecer esperado da alma e do corpo 
físico natural, passagem do “eu” solitá-
rio para a reintegração com a natureza, 
o absoluto. Essa proposta nos abre um 
campo maior de reflexão para o ensaio, 
ideia de que a morte não é o fim absolu-
to, mas sim o início de um processo de 
transmutação para a matéria prima, que 
pode se tornar apenas o looping para 
algo novo.

A sequência de fotos apresenta qua-
tro momentos, onde todas as referên-
cias citadas se cruzam:

“Eu solitário”: a solidão do ser hu-
mano diante da morte. O cenário é limí-
trofe, no interior de um cômodo em um 
aposento íntimo (o banheiro), onde uma 
mulher jaz morta em uma banheira, com 
suas vestes pretas representando o iní-
cio do processo.

“Começo da transformação”: passa-
-se para um ambiente ainda doméstico, 
porém já em área aberta, com vestes 
brancas como elemento de passagem.

“Transmutação”: passagem para um 
ambiente aberto, ainda com suas limi-
tações, mas já na natureza. As roupas 
vermelhas encaminham para o fim da 
jornada.

“O eu reintegrado”: chegamos à 
imensidão e ao retorno completo para 
a natureza, com vestido na cor dourada 
representando o fim.

Nossa pesquisa e nosso ensaio foto-
gráfico tiveram a aprovação de Comitê 
de Ética em Pesquisa com Seres Huma-
nos no dia 4 de outubro de 2017.

PALAVRAS-CHAVE:

fotografia;  fotografia  post-mortem;  história  da 
arte; estética.
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ABSTRACT

This research of Scientific Initiation 

has tried to study post-mortem photo-

graphy and it meanings from its emer-

gence. From it aspect of family register, 

as part of the affective memory of loved 

ones, through the journalistic record, as 

in photojournalism and war photogra-

phy, to the mortuary photograph of the 

20th century, made as an esthetic Artists 

and photographers expression.

We have as basis the bibliographi-

cal research in the academic literature 

about death in history and art, with a 

specific focus in the period after the ad-

vent of photography. Also we did the sur-

vey of the artistic works in books and on 

the Internet. Our intention with this study 

is to problematize the question of death 

in the contemporary, understand with a 

taboo that must be hidden or disguised. 

For contemporary Western cultures, 

death and the idea of finitude generate 

feelings of fear, sadness and suffering, 

and many people associate it with tragic, 

obscure and depressing images, their 

prefer not to talk or think about it. This 

fear is so intrinsic nowadays that even 

the disease is hidden. It seems that no-

thing beyond happiness is acceptable.

In order to discuss the theme, we 

chose as the title of our work the Latin 

expression memento mori – means “re-

member that you are going to die”. Our 

proposal was, after studying the theme, 

to develop an own artistic photographic 

essay, from our gaze to death, now no 

longer as a taboo, but as a natural part 

of life, and this should be viewed with 

tranquility and, why not, with beauty.

KEYWORDS

photography; post-mortem photography; history 
of art; aesthetics.
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RESUMO

Os vários mecanismos pelos quais 
as enzimas proteolíticas podem regular 
as funções celulares começaram a ser 
elucidados apenas no final da década 
de 60, quando a produção ou degrada-
ção de peptídeos biologicamente ativos 
foi descrita. Desde então as proteases 
são reconhecidas como moléculas que 
exercem um novo papel no metabolis-
mo celular, atuando como se fossem 
hormônios mediadores em processos 
de sinalização celular. A busca por um 
receptor que pudesse ser ativado por 
meio da hidrólise de sua porção extra-
celular e, posteriormente, desencade-
ar uma cascata de sinalização trouxe 
à literatura mundial um tipo especial 
de receptores acoplados à proteína-G 
(GPCRs), chamados receptores ati-
vados por proteases (PARs). Foram 
caracterizados quatro tipos de PARs: 
PAR-1, PAR-2, PAR-3 e PAR-4. Além 
da trombina e tripsina, que são enzimas 
clássicas da ativação do PARs, outras 
proteases agonistas também podem 
ativar esses mesmos receptores. Esses 
receptores realizam importantes papeis 
como mediadores de diversas funções 

1 Discente do Curso de Biomedicina - Faculdade das Américas
2 Docente da Disciplina de Biologia Molecular – Universidade Federal de São Paulo
3 Docente do Eixo Comum da Saúde - Faculdade das Américas

celulares, nos processos de hemosta-
sia, trombose, inflamação, desenvol-
vimento embrionário e na patogênese 
de alguns tipos de câncer. O presente 
trabalho tem como objetivo estudar os 
efeitos dos proteoglicanos na atividade 
dos receptores PAR utilizando como 
modelos experimentais células CHO-
-K1 (selvagens) e CHO-745 (defectivas 
de glicosaminoglicanos, GAGs). A pri-
meira fase do estudo visa identificar e 
quantificar os receptores PAR-1, PAR-
2 e PAR-4 nas células CHO-K1 (linha-
gem selvagem) e CHO- 745 (linhagem 
modificada, defectiva em GAGs). Para 
isso, a expressão gênica foi avaliada 
por meio de técnica de PCR em tempo 
real, onde as células CHO-K1 e CHO- 
745 foram mantidas em cultura a 37ºC 
em atmosfera de 5% de CO2. A fração 
de RNA total foi extraída das linhagens 
celulares e o cDNA foi obtido através da 
reação de RT- PCR, utilizando primers 
sense e antisense para hamster chinês. 
Através da reação da cadeia de polime-
rase em tempo real foi possível anali-
sar a expressão gênica dos receptores 
PAR-1 e PAR-2 nas células CHO-K1 e 
CHO-745. Os resultados são expressos 
através do limiar de ciclagem dos genes 
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em cada uma das linhagens celulares, 
deste modo, valores mais baixos repre-
sentam maior expressão do mesmo. 
Observou-se que ambos os receptores 
são mais expressos na linhagem selva-
gem, havendo prevalência do PAR-1. 
A citometria de fluxo foi utilizada como 
método para detecção e quantificação 
proteica dos receptores em superfície e 
em célula total. Foram utilizados, para 
estes ensaios anticorpos monoclonais 
anti-PAR-1 e anti-PAR-2. O nível de ex-
pressão foi quantificado a partir da mé-
dia geométrica das intensidades de flu-
orescência das amostras testadas. Os 

resultados mostraram diferenças signi-
ficativas no nível de expressão proteica 
dos PAR-1 e PAR-2 nas linhagens celu-
lares. Os resultados iniciais apresentam 
indícios da presença do PAR- 1 e PAR-2 
nas células CHO-K1 e CHO-745, sendo 
que, os resultados obtidos evidenciam a 
prevalência dos receptores na linhagem 
selvagem (K1), como pode ser observa-
do na figura 1. Esses resultados serão 
confirmados com novas análises. Para 
avaliar o padrão de distribuição dos re-
ceptores serão realizados ensaios de 
imunofluorescência.

Figura 1. Quantificação dos receptores PAR nas células CHO-K1 e CHO-745. As células foram prepa-
radas em condições experimentais que determinavam marcação com anticorpos anti-PAR em célula total, 
conforme indicado. Foram analisados 10.000 eventos em citometria de fluxo. Nos histogramas, a curva em 
vermelho representa a fluorescência basal da célula na presença somente de anticorpo secundário e a curva 
em azul representa a marcação dos anticorpos anti-PAR.
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ABSTRACT

The different mechanisms which pro-

teolytic enzymes can regulate cellular 

functions were elucidated only in 1960s, 

when the production or degradation of 

biologically active peptides and descri-

bed. Since then, proteases have been 

playing a new role in cell metabolism, 

acting as signaling molecules in cellular 

processes. The search for a receptor that 

could be activated by cleavage of its ex-

tracellular domain and subsequently tri-

ggering a signaling cascade has brought 

to the world literature a special type of 

G protein-coupled receptors (GPCRs), 

called protease-activated receptors 

(PARs). These receptors play important 

roles as mediators of various cellular 

functions, like hemostasis, thrombosis, 

inflammation, embryonic development 

and in the pathogenesis of some types

of cancer. The present work aims to 

study the effects of proteoglycans on 

PAR receptor activity as experimental 

models CHO-K1 (wild) and CHO-745 

(glycosaminoglycan defective) cells. 

The first phase of the study aims at 

identifying and quantifying PAR-1, PAR-

2 and PAR-4 receptors in CHO-K1 cells 

(wild-type) and CHO-745 cells (modified 

GAG-defective strain). For this, gene 

and protein expressions are evaluated 

by real-time PCR and flow cytometry te-

chniques. Preliminary results indicate a 

presence of the three receptors in both 

cell lines.

KEY-WORDS

PARs, proteases, proteoglycans, glycosaminogly-
cans, CHO cells.
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RESUMO

Este artigo busca investigar a cria-

ção sonora de uma peça de divulgação 

do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) in-

titulada Passion, por meio de detalhada 

decupagem e acusmatização do filme 

promocional. A partir de pesquisa biblio-

gráfica e revisão da literatura levanta-se 

que o roteiro de som tem importância 

fundamental tanto quanto o roteiro de 

imagem e, juntos, formam a narrativa. 

Pretende-se, assim, contribuir para os 

estudos específicos na área da produ-

ção audiovisual e mostrar a importância 

da produção sonora frente à imagética.

PALAVRAS-CHAVE

audiovisual; som; acusmatização; imagem

RESUMO EXPANDIDO

Tradicionalmente, no ambiente da 

comunicação de massas, o som tem 

sido relegado a um segundo plano em 

relação à imagem. Isso ocorre no âmbi-

to da produção e parece também ocor-

rer no universo da pesquisa. Salvo em 

honrosas exceções como o filme “Som 

ao redor” de Kleber Mendonça Filho, o 

som desperta pouco interesse. A obra 

que orientou esta pesquisa, por conta 

dessa dicotomia, foi A dimensão sono-

ra da linguagem audiovisual, do catalão 

Ángel Rodríguez Bravo.

Este livro reposiciona o áudio antes 

da imagem e por isso é tão importan-

te  como “estado da arte”. Para o au-

tor, o importante é tentar inverter essa 

tendência da imagem estar sempre em 

primeiro plano. O universo sonoro é o 

local no qual se produz a comunicação 

das sensações mais primárias, essen-

ciais e dificilmente racionalizáveis que 

o ser humano é capaz de expressar e 

perceber.

Qual a importância dada à lingua-

gem sonora em uma peça audiovisual? 

Grande parte da população não pensa 

nesta questão. Qualquer pessoa que 

assistir a uma peça audiovisual com a 

imagem excelente e áudio de qualidade 

ruim, não vai suportar até o fim. Já no 

caso inverso, com imagem ruim e áudio 

excelente, é possível que assista até o 

fim, e ainda tirar bom proveito. Bravo 

aborda essa temática não para nivelar 

por baixo, ou para incentivar produções 

ruins, mas sim para deixar claro a gran-

de importância que o áudio tem em uma 

obra. Certamente, o áudio é um dos 

elementos fundamentais que diferencia 

grandes produções das corriqueiras.
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É possível hoje pensarmos em al-
gum produto visual veiculado a uma 
comunicação de massa sem áudio? No 
passado, isso além de possível, era a 
realidade. Pois bem, voltemos a 1895, 
quando os irmãos Lumière fariam a 
primeira exibição pública e paga do ci-
nema, mais precisamente em 28 de de-
zembro na cidade de Paris. Nessa épo-
ca o cinema era mudo. Mesmo assim, 
o áudio estava presente nos primeiros 
anos do cinema, mas no início não era 
utilizado para engrandecer o espetácu-
lo e trazer mais dinâmica a narrativa. A 
imagem também era afetada pela falta 
de conhecimento da época e o projetor 
emitindo um ruído exagerado. Dessa 
forma a música era utilizada também 
como artifício para mascarar esse ruído 
inconveniente.

Será que é possível conceber uma 
peça audiovisual pensando no áudio 
como único protagonista? Ou pelo me-
nos dividindo essa função com a ima-
gem? Para grande parte das pessoas, a 
trilha sonora de alguma peça audiovisu-
al é algo pouco perceptível.

Um dos problemas comuns na narra-
ção de estados emocionais é encontrar 
o som capaz de transmitir com força, 
por exemplo, uma grande sensação de 
solidão. Todas as paisagens sonoras le-
vam fortemente a sensações como so-

lidão, frio, vazio, saudade etc. O som é 
capaz de fazer as pessoas imaginarem, 
criarem fantasias e histórias, apenas 
com um barulho, independente do sen-
timento, criando assim uma paisagem 
sonora. Como, por exemplo, na época 
de ouro da rádio, na qual as radionove-
las tinham exatamente essa função.

Neste artigo, a peça audiovisual es-
tudada para estabelecer as correlações 
entre som e imagem foi a obra Passion, 
desenvolvida pela agência contratada 
pelo COB, a  O2 Filmes (artigo completo 
e peça audiovisual podem ser acessa-
das em https://goo.gl/MAKvem). O di-
retor Fernando Meirelles e sua equipe 
conseguiram produzir uma peça audio-
visual de extremo bom gosto, expon-
do cada ponto pitoresco da cidade e 
utilizando-se de todos os estereótipos, 
transformando-os em um dos elemen-
tos que conduzem a narrativa. Quem 
assina a trilha sonora de Passion é An-
tônio Pinto. Ele conseguiu elevar o áu-
dio ao papel de protagonista, fez com 
que o som se tornasse a grande estrela 
desse case.

A metodologia utilizada nesta pes-
quisa engloba o levantamento biblio-
gráfico, com respectiva revisão de lite-
ratura, além da decupagem acusmática. 
Essa decupagem foi feita de uma forma 
mais customizada, tendo sempre como 
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principal fonte de estudo, o áudio.

Já a acusmatização tem como úni-
co procedimento desvincular o áudio 
da imagem, assim não tendo nada 
para atrapalhar a análise e possibilitan-
do manter o foco dedicado ao áudio. A 
peça foi dividida em quatro atos, para 
facilitar o processo de decupagem. Pos-
teriormente foi feita uma audição minu-
ciosa de cada ato em três formas. Es-
cutando o som estéreo, ou seja, os dois 
lados de reprodução, esquerdo e direito 
e também cada lado individualmente, 
com intuito de um lado não tirar atenção 
do outro.

Mesmo sendo necessária uma de-
cupagem técnica e customizada para 
comprovar o resultado final, mesmo um 
leigo é capaz de notar algo especial. 
Talvez por seu ouvido não ser treinado, 
de início não perceba a complexidade e 
qualidade do desenho de som, imagens 
e sincronismo. Mas até o final da peça, 
com certeza estará entretido e terá co-
nhecimento que algo foi feito diferente 
no que acabará de assistir.

Imagine uma hipótese onde Pas-

sion fosse concebida com belíssimas 
imagens da cidade do Rio de Janeiro, 
a trilha sonora fosse a mesma “Cidade 
Maravilhosa”, porém não existisse o 
desenho de som e o sincronismo entre 
áudio e imagem. Ou então o contrário, 
imagens aleatórias, porém o desenho 
de som fosse mantido. Não faria  sen-
tido, toda a dinâmica e densidade seria 
descartada, tornaria algo mais linear e 
o produto não teria um diferencial, seria 
mais do mesmo.

A forma de composição dessa peça 
é um ótimo exemplo de como as dimen-
sões se relacionam criando um produto 
real audiovisual, não se encontra um 
único protagonista, e sim dois braços 
trabalhando em conjunto, realçando a 
condução da narrativa, a partir de um 
roteiro de imagem e som planejados em 
paralelos desde sua concepção.
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ABSTRACT

This article analise the sound cons-

truction of a Brazilian Olympic Commit-

tee (COB) promotional video called Pas-

sion, through detailed decoupage and 

acousmatic sound analisys of the film. 

Using concepts from audiovisual the-

ory, the article shows that the sound has 

the same importance as the image and, 

together, form the narrative. Therefore, 

this work intends to contribute to specific 

studies regarding audiovisual produc-

tion and to show the importance of the 

sound production considering imagery.

KEY WORDS

audiovisual; sound; acousmatic; image
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INTRODUÇÃO

Assume-se hoje que a maior par-

te dos produtos farmacêuticos foram 

desenvolvidos a partir dos produtos 

naturais (1,2). Há um interesse da co-

munidade científica em estudos que 

comprovem a eficácia dos extratos ve-

getais e avaliem sua toxicidade. O Bra-

sil possui uma incalculável riqueza tera-

pêutica subsidiada no potencial vegetal 

ainda pouco explorada (3, 4). 

O gênero Quercus sp. pertence à fa-

mília Fagaceae, um importante grupo de 

árvores de folha caduca ou persistente, 

predominantes em climas tropicais ou 

temperados (5).  

Existem vários estudos sobre a ati-

vidade antioxidante do fruto da Quercus 

sp., (6,7). Outros trabalhos demonstram 

que Quercus sp. tem sido utilizado como 

agente conservante de alimentos, devido 

às suas propriedades antimicrobianas (8). 

A resistência a antibióticos tornou-se 

um problema de saúde pública de im-

portância global. A crescente resistência 

às múltiplas drogas pode ser atribuída, 

ao uso excessivo de produtos antimi-

crobiano (9). Esse quadro se agrava 

com o aumento de infecções por bac-

terianas multirresistentes, fazendo-se 

necessários estudos de novas opções 

de tratamentos que eliminem o agen-

te patogênico e dificultem a resistência 

bacteriana (9).  

Escherichia coli (E. coli) é um micror-

ganismo comensal, presente no intesti-

no de mamíferos e aves (10), entretanto 

é apontado como um dos agentes bac-

terianos mais frequentes em diarréias e 

infecções no trato geniturinário de seres 

humanos e animais.  

O agente causador mais freqüente de 

ITU adquirida na comunidade, indepen-

dente da faixa etária, é a Escherichia coli, 

cuja prevalência varia de 54 e 81% (11).  

A escolha empírica dos antibióticos 

no tratamento da ITU é a principal causa 

do aumento da resistência aos antibióti-

cos das enterobactérias (11). 

Devido a importância clínica dessa 

bactéria e a necessidade de obtenção 

de novas drogas com ação antimicro-

biana, que não produzam resistência 

microbiana, propusemos avaliar a ação 

do extrato da Quercus sp. sobre o cres-

cimento "in vitro" da bactéria Escheri-

chia coli.

1. Faculdade das Américas – FAM
2. Faculdade de Medicina do ABC–FMABC
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 z Materiais e métodos:

 z Bactéria:

Foi feita uma suspensão a partir da 
cultura da bactéria Escherichia coli ATCC 
25922, em salina estéril a 0,5 da escala 
de McFarland. Essa suspensão foi diluída 
1/10 em caldo Mueller-Hinton (MH).

 z Extrato Aquoso de Quercus sp.

O extrato aquoso das folhas de Quer-

cus sp. foi feito a partir das folhas secas 
da planta na concentração de 10% em 
salina. Esse extrato foi preparado pelo 
botânico Prof. Dr. José Armando Junior 
no laboratório de pesquisas farmacêuti-
cas do curso de Farmácia da Faculdade 
de Medicina do ABC. 

 z Avaliação da atividade 

antimicrobiana

Foi adicionado em diferentes tubos 
diluições do extrato de Quercus sp. de 
5 a 0,15% em 3 ml de caldo MH. Após 
foi colocado 10 µl da bactéria a 1/10 em 
cada tubo, esses foram incubados por 
períodos de 20, 12 e 8 horas em estu-
fa a 37ºC. O crescimento bacteriano foi 
avaliado em espectrofotômetro à 600 
nm (12). O controle continha bactérias 
sem extrato nas mesmas condições 
descritas. Todos os testes foram realiza-
dos em triplicata.

Análise estatística

Avaliados por análise de variância 
(ANOVA) e teste Tukey com p<0,05.

 z Resultado e Discussão

Os resultados obtidos da ação do 
extrato do Quercus sp. sobre o cres-
cimento da bactéria E. coli in vitro, de-
monstrou que na incubação de 20 e 12 
horas não foram observadas diferenças 
significativas. Na incubação de 8 horas 
observamos uma diminuição significati-
va do crescimento bacteriano nas con-
centrações de 5 a 1,25% (p<0,0001) e 
0,62% (p<0,05). 

A figura apresenta os resultados da incubação da 
bactéria E. coli com diferentes concentrações do 
extrato de Quercus sp. Observamos uma diminui-
ção  significante  de  crescimento  bacteriano  nas 
concentrações de 5 a 0,62%.

Com os resultados apresentados po-
demos sugerir que o extrato do Quercus 

sp possui uma ação antimicrobiana frente 
a bactéria E. coli. Observamos uma ati-
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vidade bacteriostática do extrato sobre a 

bactéria com 8 horas de incubação. Pode-

mos sugerir que no extrato há compostos 

com ação antimicrobiana, que estão em 

baixa concentração e produzindo apenas 

uma atividade bacteriostática. Continuan-

do o trabalho propomos testar o extrato de 

Quercus sp. com outras bactérias Gram 

negativas e positivas, com a finalidade de 

avaliar o seu perfil antimicrobiano frente a 

diferentes cepas bacterianas.
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INTRODUCTION:

Part of the pharmaceutical products 

on the market were developed from 

natural products. The genus Quercus 

sp. is a plant studied for its antioxidant 

activity, but also used in food as a pre-

servative, demonstrating an antomicro-

bial potential. From this we propose to 

evaluate the antimicrobial activity of the 

hydroalcoholic extract of Quercus sp. le-

aves on the growth of Escherichia coli 

(E. coli) in vitro. METHODS: aQuercus 

sp. extract was added in 3ml tubes of 

Mueller Hinton (MH) broth, in concentra-

tions of 5 to 0.15%. After 10 μl of E. coli 

ATCC 25922, in sterile saline solution 

measuring 0.5 on the McFarland scale 

was prepared. The suspension was also 

diluted in (MH) 1:10 before use. The 

tubes were homogenized and incuba-

ted at 37oC for 20, 12 or 6 hours. Af-

ter that, bacterial growth was evaluated 

with spectrophotometer at 600nm. The 

tests were done in triplicate. RESULTS 

AND DISCUSSION: Our work began in 

August, in this period we are adjusting 

the practical methodology to perform 

the tests of the antimicrobial action of 

the Quercus extract, against different 

Gram (-) bacterial. Initially we incubated 

different concentrations of the Quercus 

extract on the E. coli in vitro, evaluating 

different incubation periods. The results 

demonstrated that in the concentrations 

of 5 to 0.15 of the extract, we observed 

a significant inhibition of bacterial growth 

in vitro in relation to the control with bac-

teria and MH (p <0.0001). These results 

were observed in the 8-hour incubation 

period. CONCLUSION: In this phase of 

the tests we conclude that the best pe-

riod for evaluation of the antimicrobial 

action of the extract is 8 hours. Quercus 

extract showed a potent bacteriostatic 

action against E. coli bacteria in vitro. 

KEYWORDS

antimicrobial, and in vitro.
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RESUMO

Introdução: A Artrite Reumatoide 
(AR) é uma doença autoimune de ca-
ráter inflamatório e crônico, acometen-
do aproximadamente 1% da popula-
ção adulta mundial. AR possui grande 
impacto físico e afeta principalmente a 
sinóvia, resultando em inflamação, des-
truição da cartilagem articular e erosão 
do osso justa-articular. Assim como as 
demais doenças autoimunes, na AR há 
uma perda de tolerância aos antígenos 
próprios, causando lesão tecidual e in-
flamação crônica. A inflamação crônica 
envolve a apresentação de antígenos 
próprio por células dendríticas às célu-
las T CD4+, as quais se diferenciam em 
distintos perfis celulares, com presen-
ça de células TH1, mas com predomi-
nância do perfil TH17. Tais perfis pos-
suem papel fundamental na ativação 
dos grupos celulares presentes, como 
os macrófagos, os quais se acumulam 
na sinóvia e secretam citocinas pró-in-
flamatórias como o TNF-alfa, IL-1 beta 
e IL-6 e IL-17, a fim de recrutar mais 
células efetoras para as articulações, 
causando dano ao tecido (Peres, R., 
2012)(Roeleveld, D.M.,2015). Outro 
grupo celular com alterações funcio-

nais significativas na AR são as células 
T regulatórias (CD4+CD25+FOXP3+), 
responsáveis pela manutenção da to-
lerância e de grande importância para 
manutenção da homeostase do sistema 
imunitário (Baecher-Allan et al., 2001). 
Estudos evidenciam o aumento dessas 
células no líquido sinoval de portadores 
de AR, porém estas apresentam falhas 
no mecanismo de inibição da produção 
de TNF-alfa e IFN-gama (Cruvinel et al., 
2008). Uma característica humoral pre-
sente em 80% dos pacientes com AR, 
é a presença de autoanticorpos, como 
o fator reumatoide e autoanticorpos es-
pecíficos para peptídeos citrulinados 
cíclicos que podem participar da forma-
ção de imunocomplexos danosos. Não 
obstante, além do comprometimento 
articular, a AR está relacionada com o 
aumento de comorbidades, isso porque, 
o estado inflamatório crônico compro-
mete estrutura extra-articulares, como o 
sistema cardiovascular (Van Doornum, 
S., 2002), sendo as complicações des-
se sistema uma das principais causas 
de morte entre os pacientes com AR, 
os quais possuem taxa de mortalidade 
e morbidade acima da população ge-
ral (Kaplan, M.J., 2010). Curiosamente, 
nos anos 70 um estudo realizado em 

1. Discente do Curso de Medicina – Faculdade das Américas
2. Docente do Curso de Medicina – Faculdade das Américas
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vilas nigerianas, por Greenwood e cola-
boradores, mostrou que pacientes com 
artrite reumatoide, segundo os critérios 
de diagnóstico da Sociedade America-
na de Reumatologia, apresentavam a 
doença reumática com curso benigno, 
bom prognóstico e ausência de sinais 
radiológicos graves apesar de possu-
írem fator reumatoide (FR) positivo. 
Considerando as dificuldades de aces-
so ao tratamento, atraso no diagnóstico 
e na indicação de drogas modificadoras 
da doença, era esperado que houvesse 
um prognóstico negativo da AR nesses 
pacientes (Quinn, M.A., 2005). Desta 
forma, sugeriu-se que a causa de tal pa-
radoxo poderia estar em algum fator ex-
terno agindo como fator de proteção aos 
efeitos danosos da AR, sendo possivel-
mente o efeito das infecções parasitá-
rias, de alta prevalência na região. Se-
guindo uma linha parecida, em 1989 a 
teoria da “hipótese da higiene” proposta 
por Strachan, dissertou que a sanitariza-
ção nos centros urbanizados predispôs 
a uma menor exposição a patógenos, 
como os helmintos, os quais evoluíram 
com os seres humanos, exercendo in-
fluência no padrão da resposta imuno-
lógica, suprimindo o perfil inflamatório. 
Tal mudança no padrão imunológico 
foi relacionada a maior prevalência de 
alergias e de doenças autoimunes em 
áreas onde as condições sanitárias me-

lhoraram. Décadas depois, um quadro 
semelhante ao africano foi observado 
em Fortaleza (Brasil), onde os pacien-
tes apresentavam menor gravidade da 
doença reumática autoimune, possivel-
mente devido à infestações parasitárias 
endêmicas da região (Rocha, F.A.C., 
2006). Estudos posteriores relaciona-
ram que o efeito atenuante está relacio-
nado à resposta TH2 e ao aumento de 
citocinas IL-4 e IL-10, e IgG1 específica 
de colágeno. Mediante os resultados 
acima expostos, ensaios clínicos foram 
desenvolvidos para explicar tais obser-
vações. Estudos realizados com proteí-
nas recombinantes de Schistossoma ja-

ponicum em ratos com AR tiveram como 
resultado a redução da inflamação nos 
tecidos, por desvio da resposta para o 
perfil TH2 e aumento de IL-4, IL-10, e 
IgG1 colágeno-específica, além da re-
dução de IFN-γ, e de citocinas inflama-
tórias (Liu, F., 2016). Em outro estudo, 
utilizando ES-62, uma glicoproteína do 
nemátodo Acanthocheilonema viteae, 
em ratos com atrite induzida, houve 
uma menor produção de IL-6 e IL-17 
na sinovia, diminuindo a inflamação. É 
importante relatar que a glicoproteína 
possui resultado semelhante ao imuno-
biológico anti-IL-17, entretanto não su-
prime a resposta dessa citocina, e sim 
a modula, evitando, portanto, a imunos-
supressão que é a terapia mais utilizada 
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atualmente para tratar AR, a qual resulta 
em melhora clínica, porém é relaciona-
da ao aumento de infecções oportunis-
tas. Um único estudo clínico randomiza-
do foi iniciado em humanos

com AR utilizando a terapia com o 
helminto Trichuris suis ova, entretan-
to, tal estudo, conduzido pelo Hospital 
Immanuel de Berlin (Alemanha) foi in-
terrompido precocemente, não apre-
sentando resultados conclusivos. En-
tretanto, as conclusões promissoras de 
estudos clínicos com animais sugerem 
a necessidade de novos testes clíni-
cos em humanos, sendo que a terapia 
helmíntica apresenta-se como alterna-
tiva aparentemente segura, eficiente 
e menos debilitante para o tratamento 
da AR. Objetivo: Realizar revisão sis-
temática sobre a utilização de terapia 
com helmintos para o tratamento da 
Artrite Reumatoide. Métodos: Busca 
por artigos na base de dados PUBMED 
com os descritores: rheumatoid arthritis; 
helminths. Resultados preliminares: 
61 artigos foram obtidos, dos quais 15 
foram excluídos por não tratarem espe-
cificamente da terapia com helmintos ou 
por apenas citarem a patologia. Os 46 
estudos restantes, revisões e testes clí-
nicos mostram que os estudos realiza-
dos em ratos com AR induzida possuem 
bons resultados imunorregulatórios a 

partir do tratamento com helmintos des-
viando a resposta imunológica para o 
perfil TH2, inibindo, portanto, a expres-
são de citocinas inflamatórias, além de 
induzir a proliferação de células T re-
gulatórias. Já em humanos os estudos 
são escassos e o único estudo clínico 
foi interrompido precocemente. Conclu-
são: Até o momento fica evidente que 
é essencial a compreensão das vias de 
imunomodulação promovidas pelos hel-
mintos na AR e que existem resultados 
promissores em animais com menos 
efeitos danosos. Além disso, por haver 
apenas um estudo específico de terapia 
com helmintos para AR em humanos, é 
necessário, que outros estudos clínicos 
sejam conduzidos.

PALAVRAS-CHAVE

Artrite Reumatoide; Helmintos; Terapia Helmín-
tica; Auto-anticorpos.
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ABSTRACT

Rheumatoid arthritis (RA) is an au-

toimmune disease with inflammatory 

and chronic character, affecting appro-

ximately 1% of the world’s adult popu-

lation. AR has great physical, emotional 

and socioeconomic impact due to the 

high degree of synovial tissue invol-

vement, bone loss and associated co-

morbidities. The most commonly used 

therapy is immunosuppression, which 

results in clinical improvement,but is as-

sociated with increase of opportunistic 

infections. The helminth therapy shows 

as an apparently safe, efficient and less 

debilitating alternative. Objective: This 

study aims to conduct a narrative review 

on the use of helminth therapy for Rheu-

matoid Arthritis. Methods: A search in 

database PUBMED was performed for 

articles with the descriptors: rheuma-

toid arthritis; helminths. Preliminary 
Results: A total of 61articles were ob-

tained. 15 were excluded because they 

did not specifically treat about helminths 

or they just mentioned the pathology; in 

the end, we selected 46 studies inclu-

ding clinical trials and reviews. Based on 

the evolutionary history of humans and 

parasites, these studies indicate that 

helminth therapy is capable of modulate 

the host immune response, driving the 

immune response to TH2 profile, thus 

inhibiting the expression of inflammatory 

cytokines reactions, expressed in RA, 

and inducing the proliferation of regula-

tory T cells. Studies with experimental 

models show that treatment with helmin-

ths decreases inflammation and bone 

loss due change in activated T cells pro-

file. Conclusion: Up to now it is clear 

that the understanding of immunomodu-

lation pathways promoted by helminths 

in RA is essential to explain its viability 

as a possible therapy with less harmful 

effects to the hosts of this debilitating au-

toimmune disease.

KEYWORDS

Rheumatoid arthritis; Intestinal parasitoses; 
Immunomodulation; Helminths; Helminth terapy.
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INTRODUÇÃO

O assunto educação sexual no Brasil 

ainda é cheio de conservadorismo e ta-

bus, tanto dentro da sala de aula quanto 

entre uma conversa com os pais. Oca-

sionando assim o falho conhecimento 

por contraceptivos de emergências. Em 

muitos casos, jovens entre 13 a 17 anos, 

conhecem o método contraceptivo de 

emergência e para o que serve de modo 

geral, mas esses mesmo jovens não tem 

a informação de como essa pílula reage 

no organismo e as consequências que 

podem surgir após o uso, principalmente 

não sabem o quanto é contraindicado uti-

lizar com uma certa frequência.

PALAVRAS CHAVES

Pílula contraceptiva de emergência, educação se-
xual, jovens, uso incorreto.

OBJETIVO

Apresentar dados com base no nú-

mero de jovens entre 13 e 17 anos que 

conhecem a pílula contraceptiva de 

emergência, se tem o conhecimento de 

como atua no organismo e o que pode 

surgir como consequência, além de evi-

tar uma possível gravidez.

MÉTODO

Realizar um questionário com per-

guntas que remetem ao conhecimento 

da pílula contraceptiva de emergência, 

o fluxo de uso e de onde obtiveram infor-

mações sobre esse método contracepti-

vo. Analisar as respostas e demonstrar 

em porcentagens e tabelas a diferença 

sobre o conhecimento do contraceptivo.

RESULTADO

Além de uma grande porcentagem 

saber a existência da pílula contracep-

tiva de emergência, é baixa a porcen-

tagem de jovens que sabem realmente 

o mecanismo de ação da mesma no 

organismo. Essa desproporção muitas 

vezes está relacionada ao meio

de onde os jovens obtiveram as informa-

ções, podendo ser entre amigos, revistas, 

internet. Mas são poucos que aprenderam 

sobre esse método na escola e/ou com pais.

CONCLUSÃO

A educação sexual ainda é algo evita-

do dentro das salas de aula e dentro de 

casa, o que pode estar relacionada, em 

muitos casos, a gravidez precoce, DST’s, 

problemas hormonais e entre outros.



154
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17
ISSN 1981-2183 

INTRODUCTION

The subject of sexual education in 

Brazil is still full of conservatism and 

taboos, both within the classroom and 

between a conversation with parents. 

This leads to faulty knowledge of emer-

gency contraceptives. In many cases, 

teenagers between the ages of 13 and 

17 knows about the emergency contra-

ceptive method and what it is used for 

in general, but these young people don’t 

have the information on how this pill re-

acts in the body and the consequences 

that may appear after use, mainly do not 

know how much it is contraindicated to 

use with a certain frequency.

KEY WORDS

Emergency contraceptive pill, sex education, te-
enagers, misuse.

OBJECTIVE

To present data based on the num-

ber of teenagers between the ages of 13 

and 17 who know about the emergen-

cy contraceptive pill, whether they have 

knowledge of how it works in the body 

and what may cause consequences, be-

sides avoiding a possible pregnancy.

METHOD

Make a questionnaire with questions 

that refer to the knowledge of the emer-

gency contraceptive pill, the flow of use 

and from where they obtained informa-

tion about this contraceptive method. 

Analyze the answers and demonstrate 

in percentages and tables the difference 

on the knowledge of the contraceptive.

RESULTS

In addition to a large percentage of 

teenagers that know the emergency 

contraceptive pills, the percentage of 

young people who really know the me-

chanism of action of the contraceptive 

pill in the body is low. This disproportion 

is often related to the ways when the te-

enagers obtained the information, being 

it between friends, magazines, Internet. 

But few have learned about this method 

at school and / or with parents.

CONCLUSION

Sex education is still avoided in the 

classrooms and at home, which may 

be related in many cases to early preg-

nancy, STDs, hormonal problems, and 

others
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RESUMO

Conhecer o perfil do estudante, suas 
expectativas acadêmicas e profissionais e 
promover sua adaptação às políticas orga-
nizacionais são estratégias eficazes para o 
desenvolvimento e/ou aprimoramento de 
competências e habilidades do biomédico. 
O presente trabalho busca conhecer o per-
fil do ingressante do Curso de Biomedicina 
da Faculdade das Américas nas dimensões 
institucional, funcional e individual. Este 
estudo utiliza-se de metodologias que pro-
porcionem um cenário de ensino e aprendi-
zagem ativa e significativa à sua formação 
e, pretende estabelecer estratégias para a 
resolução de problemas, acadêmicos e pro-

fissionais que sejam tangíveis e aplicáveis 
à realidade de mercado às áreas de saúde. 
Assim, os ingressantes do Curso de Bio-
medicina, em ambos os períodos e regular-
mente matriculados no 2º Semestre letivo 
(2017-2), após leitura e esclarecimento do 
Termo de Consentimento Livre e Esclareci-
do aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Faculdade de Pindamonhangaba 
(CAAE no. 71414317.1.0000.8116) serão 
avaliados por meio de questionário quanto 
à sua formação acadêmica e profissional.

PALAVRAS-CHAVE

Biomedicina; currículo; recrutamento; seleção; 
questionário.
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ABSTRACT

Understanding the student’s profile, 

his academic and professional expec-

tations and promoting his adaptation 

to organizational policies are effective 

strategies for the development and/or 

improvement of the biomedic’s skills. 

This paper seeks to understand the 

entrants’ profile in the biomedicine cou-

rse in Faculdade das Américas in the 

institutional, functional and individual 

dimensions. This study uses methodo-

logies that provide a scenario of active 

and meaningful teaching and learning 

to his formation and intends to establish 

strategies for academic and professio-

nal problem solving, that are tangible 

and applicable to the reality of the he-

alth market areas. Thus, the entrants in 

biomedicine course, from both periods 

and regularly registered in the school 

2nd semester (2017-2), after reading 

and understanding the informed consent 

form approved by the Research Ethics 

Committee of Pindamonhangaba Col-

lege (CAAE n. 71414317.1.0000.8116), 

will be evaluated through a questionnai-

re regarding their academic and profes-

sional training.

KEYWORDS

Biomedicine; curriculum; recruitment; selection; 
questionnaire.
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RESUMO

Tem-se constatado um acréscimo 
expressivo do consumo de álcool por 
mulheres. Fenômeno social que não 
exclui nem mesmo a idade reprodutiva 
muito menos as faixas etárias econo-
micamente ativas. Em consequência, 
o acompanhamento da gestação deve 
acrescer este fator preponderante em 
seu campo de observação. Estima-se 
que cerca de 20% das gestantes conso-
mem bebidas alcoólicas regularmente. 
Esse fator pode trazer sequelas irre-
versíveis para o feto, designadas pelo 
termo “espectro de desordens fetais 
alcoólicas”, sendo que tal grupo englo-
ba a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF). A 
ingestão de álcool durante a gravidez 
costuma ser sub diagnosticada pelos 
profissionais de saúde que não estão 
devidamente alertados e treinados para 
identificar um risco de SAF durante o 
diagnóstico. Tais profissionais exercem 

papel fundamental na prevenção, ras-
treamento e no exercício do cuidado 
prestado aos bebês que apresenta re-
percussões neurológicas da SAF. Este 
estudo tem como objetivo pesquisar as 
bases teóricas disponíveis referentes à 
Síndrome Alcoólica Fetal, e por meio de 
uma revisão, organiza-las num cadastro 
detalhado para viabilização de consul-
ta sistemática. Objetiva-se desta forma 
propiciar uma base útil para o exercício 
do trabalho do enfermeiro obstetra e 
neonatologoista, agregando evidências 
para guiar a prática clínica. A revisão 
sistemática utilizará os critérios defini-
dos pelo PRISMA e os critérios de in-
clusão por meio do acrônimo PICO. As 
fontes de informação serão as bases de 
dados: Pubmed, Elsevier, Cochrane Li-
brary e BVS.

PALAVRAS CHAVE

álcool; gestação; síndrome alcoólica fetal; enfer-
meiro; obstetra, neonatologista.
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ABSTRACT

There is a significant increase in al-

cohol consumption by women. Social 

phenomenon that does not even ex-

clude reproductive age, much less the 

economically active age groups. As a 

result, pregnant women increase this 

factor, becoming an important element 

in this field of observation. It is estima-

ted that 20% of pregnant women consu-

me alcoholic beverages regularly. This 

fact may bring irreversible sequels to 

the fetus, characterized by the term ‘Fe-

tal Alcohol Spectrum Disorder’ (FASD), 

and such a group includes Fetal Alcohol 

Syndrome (FAS). Alcohol ingestion du-

ring pregnancy is often under-diagnosed 

by health professionals who are not pro-

perly trained to identify FAS risk. Such 

professionals have  a key role in the 

prevention and care of infants with FAS 

neurological repercussions. This  study 

aims to search the theoretical bases 

available about Fetal Alcohol Syndro-

me, and through a review, make them 

viable for systematic consultations. In 

this way, to provide an important basis 

for the work of the obstetrician and ne-

onatologist nurse, aggregating evidence 

to guide clinical practice. The systema-

tic review will use the criteria defined by 

PRISMA and the inclusion criteria using 

the PICO acronym. The sources of infor-

mation will be the databases.

KEYWORDS

alcohol; gestation; fetal alcohol syndrome; nurse; 
obstetrician, neonatologist.
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RESUMO

INTRODUÇÃO: O Aeurisma de Aor-
ta Abdominal (AAA) é uma doença ca-
racterizada pela dilatação anormal da 
aorta. Em condições não patológicas tal 
medida é de 2cm, porém quando o diâ-
metro tem um aumento de 50%, ou seja, 
atinge medidas acima de 3cm, é diag-
nosticado o aneurisma. A terapêuticado 
aneurisma consiste em intervenção ci-
rúrgica e endoprótese, não havendo tra-
tamento clínico para a condição. Como 
a incidência do AAA vem aumentando 
na população idosa acima de cinquen-
ta anos a investigação de outras formas 
de intervenção são importantes para a 
qualidade de vida dos pacientes pode 
dimunuir as lacunas de conhecimento 
sobre a doença e, assim, contribuir para 
a reflexão das políticas de saúde públi-
ca. OBJETIVOS: Realizar estudo biblio-
gráfico sobre qualidade de vida (QV) do 

paciente portador de AAA. Na análise 
preventiva, investigaremos os diferen-
tes biomarcadores imunológicos que 
auxiliam nas medidas de rastreamento 
para melhorar a QV e na recuperação 
dos pacientes, pretendemos avaliar a 
QV dos pacientes submetidos aos atu-
ais tratamentos. MÉTODOS: Será reali-
zada revisão da literatura nas bases de 
dados Scielo-Brasil (Scientific Electronic 

Library Online), Lilacs (Literatura do Ca-
ribe em Ciências da Saúde) e MedLine/
Pubmed (US National Library of Medi-

cin) utilizando o método de análise de 
conteúdo. RESULTADOS ESPERA-
DOS: Melhor compreensão dos estudos 
de prevenção e tratamento que podem 
impactar na qualidade de vida do pa-
ciente com aneurisma.

PALAVRAS CHAVE

aneurisma abdominal, tratamento, mecanismo 
imunológico, rastreamento e qualidade de vida.
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Abdominal Aortic 

Aneurysm (AAA) is a disease charac-

terized by aorta abnormal dilatation. In 

non-pathological conditions such mea-

surement is 2cm, but when the diameter 

has an increase of 50%, that is, reaches 

measures above 3cm, the aneurysm is 

diagnosed. Aneurysm therapy consists 

of surgical intervention and endopros-

thesis, and there is no clinical treatment 

for the condition. As the incidence of 

AAA is increasing in the elderly popu-

lation over fifty years, investigation of 

other forms of intervention are impor-

tant for patients’ quality of life can redu-

ce knowledge gaps on the disease and 

thus contribute to public health policies 

reflection. OBJECTIVES: To carry out a 

bibliographic study about the quality of 

life (QoL) of the patient with AAA. In pre-

ventive-based analysis, we will investi-

gate different immunological biomarkers 

that aid in tracking measures to improve 

QoL; in patients’ recovery, we intend to 

evaluate the QoL of patients submitted 

to current treatments. METHODS: It will 

be realized a literature review on Scien-

tific Electronic Library Online, Lilacs 

(Caribbean Literature on Health Scien-

ces) and MedLine / Pubmed (US Natio-

nal Library of Medicine) databases using 

content analysis methods. EXPECTED 
RESULTS: Better understanding of pre-

vention and treatment studies that may 

impact the quality of life of patients with 

aneurysm.

KEYWORDS

abdominal aneurysm, treatment, immune mecha-
nism, screening and quality of life.
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RESUMO

O Reservatório Guarapiranga, faz 
parte do sistema de abastecimento de 
água da Região Metropolitana de São 
Paulo, com capacidade para armazenar 
200 milhões de metros cúbicos de água, 
porém, essa capacidade se modifica dia 
a dia, por causa do manejo sem planeja-
mento e intensa ocupação territorial. Ao 
crescimento populacional desordenado, 
soma-se a carência de infraestruturas 
de saneamento básico em muitos dos 
loteamentos clandestinos e irregulares, 
e favelas presentes na região, favore-
cendo o lançamento de esgoto domésti-
co in natura no corpo d’água da represa. 
De acordo com a OMS, cerca de 80% 
de todas as doenças que acometem os 
países em desenvolvimento provêm de 
água de má qualidade, dentre estas po-
demos destacar os distúrbios nutricio-
nais, como por exemplo, a desnutrição 
energético-proteica. A desnutrição ainda 
é um dos grandes problemas do Brasil, 
de acordo com dados do IBGE, ainda 
acomete cerca de 11% das crianças e 
estima-se que os adultos que apresen-
tam baixa estatura, como sequela da 

desnutrição, cheguem aos 30%. A baixa 
ingestão energética obriga o organismo 
a desenvolver mecanismos de adapta-
ção, incluindo seu desenvolvimento e 
imunidade. A antropometria trata das 
medidas físicas do corpo humano e sua 
origem remonta à Antiguidade, pois os 
egípcios e gregos já observavam e es-
tudavam a relação das diversas partes 
do corpo. As populações são compos-
tas de indivíduos de diferentes tipos 
físicos, que apresentam diferentes pro-
porções para cada segmento do corpo. 
Os dados antropométricos são plota-
dos em função de sua distribuição em 
uma população, informando quanto por 
cento de pessoas apresentam mesmos 
valores de cada variável. O uso de mé-
todos antropométricos no diagnóstico 
epidemiológicos da situação nutricional 
apresenta vantagens bem conhecidas, 
como boa aceitação por parte da popu-
lação, o baixo custo com materiais para 
aplicação e técnicas bem simples para 
execução.
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ABSTRACT

The Guarapiranga Reservoir is part 

of the water supply system of the Me-

tropolitan Region of São Paulo, with ca-

pacity to store 200 million cubic meters 

of water, but this capacity varies from 

day to day, due to management without 

planning and intense occupation terri-

torial. Disorganized population growth, 

lack of basic sanitation infrastructure in 

many of irregular settlements and slums 

present in the region, favoring the rele-

ase of domestic sewage in dam water 

body. According to WHO, about 80% of 

all diseases affecting developing cou-

ntries comes from poor water quality; 

among them, we can highlight nutritional 

disorders, such the energy-protein mal-

nutrition. Malnutrition still is one of the 

major problems in Brazil, according to 

data from IBGE, its affects about 11% of 

children and it is estimated that adults 

who are short stature, because of mal-

nutrition, reach 30%. Low energy intake 

forces the body to develop mechanisms 

adaptation, including development and 

immunity. The anthropometry deals with 

the physical measures of the human 

body and its origin dates to Antiquity, the 

Egyptians and Greeks already observed 

and studied the relation of the various 

parts of the body. Populations are com-

posed of individuals of different physical 

types, who have different proportions for 

each segment of the body. Anthropome-

tric data are plotted according to their 

distribution in a population, informing 

how many percent of people have the 

same values of each variable. The use 

of anthropometric methods in the epide-

miological diagnosis of nutritional situa-

tion has well-known advantages such as 

the good acceptance by population, low 

cost of materials for application and very 

simple techniques for execution.

KEYWORDS

nutritional deficiency, energy-protein malnutri-
tion, water pollution, population dynamics, an-
thropometric data.
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RESUMO

O Reservatório Guarapiranga, faz 
parte do sistema de abastecimento de 
água da Região Metropolitana de São 
Paulo, com capacidade para armazenar 
200 milhões de metros cúbicos de água, 
porém, essa capacidade se modifica dia 
a dia, por causa do manejo sem planeja-
mento e intensa ocupação territorial. Ao 
crescimento populacional desordenado, 
soma-se a carência de infraestruturas 
de saneamento básico em muitos dos 
loteamentos clandestinos e irregulares, 
e comunidades presentes na região, 
favorecendo o lançamento de esgoto 
doméstico in natura no corpo d’água 
da represa. De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), cerca 
de 80% de todas as doenças que aco-
metem os países em desenvolvimento 
provêm de água de má qualidade, den-

tre estas podemos destacar parasitoses 
intestinais. Parasitoses são todas as 
contaminações de origem helmíntica ou 
protozoária, que podem ser comensais 
ou patológicas. Os grupos parasitários 
capazes de gerar doenças represen-
tam um grande risco a saúde coletiva 
em todo o mundo, especialmente em 
países em desenvolvimento e de clima 
tropical, como o Brasil. Segundo a ONU 
(Organização Mundial de Saúde) mais 
de 500 milhões pessoas encontram-se 
infectadas com um ou mais tipos de pa-
rasita (NEGLECTED, 2015), com preva-
lência de ascaridíase, tricuríase e anci-
lostomíase, representando 26%, 17% e 
15% do total de casos, respectivamente 
(MANFROI, STEIN, CASTRO, 2015).

PALAVRAS-CHAVE
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parasitoses, Poluição ambiental.
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ABSTRACT

The Guarapiranga Reservoir is part 

of the water supply system of the Me-

tropolitan Region of São Paulo, with 

capacity to store two hundred and one 

billion cubic meters of water, however, 

this capacity is modified day by day, 

due to the management without plan-

ning and intense territorial occupation. 

To the disorganized population growth, 

the lack of basic sanitation in clandes-

tine community and irregular seats and 

communities in the region, favoring the 

discharge of sewage in the water body of 

the dam. According to the World Health 

Organization (WHO), about 80% (eighty 

percent) of all diseases affected deve-

loping countries with poor water quality, 

among which we can highlight intestinal 

parasites. Parasites are any contamina-

tion of helminths or origin of protozoa, 

which may be commensal or pathologi-

cal conditions. Parasitic groups capable 

of causing disease represent a high risk 

for collective health, especially in deve-

loping countries and the tropical climate, 

such as Brazil. According to the United 

Nations, more than 500 (five hundred) 

million people are infected with one or 

more types of parasites (NEGLECTED, 

2015), with prevalence of ascariasíase, 

tricuríase and hookworm, represented 

26% (twenty six percent), 17% (seven-

ten percent) and 15% (fifteen percent) 

about total of cases, respectively (MAN-

FROI, STEIN, CASTRO, 2015).

KEYWORD

Intestinal parasites, Basic sanitation, Enteropara-
sitoses, Environmental pollution.
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RESUMO

O objetivo principal deste projeto é 
desenvolver uma nova interface para 
redes sociais interativas em 3D, tor-
nando acessível e fácil para usuários 
inexperientes utilizar no seu dia a dia, 
redes sociais como Facebook, Linke-
din e Twitter, que possuem um grande 
número de usuários ativos. Levando 
em conta as diversas possibilidades 
e o grande crescimento da Realidade 
Virtual, assim como o enorme sucesso 
das redes sociais em nossa sociedade, 
com a integração de ambos teríamos 
um novo universo para explorar dentro 
da tecnologia. Visualizar posts, postar 
artigos e fotos, ver notificações, vídeos 
entre muitas outras coisas que as atuais 

redes sociais nos disponibilizam, tudo 
isso se aderindo a Realidade Virtual de 
forma para tornar a experiência do usu-
ário mais interativa e simples. 

Para começar, será usado o Face-
book, pelo seu grande sucesso e sua 
enorme popularidade com pessoas de 
diferentes faixas etárias. Empregando o 
JavaScript, a proposta é implementar e 
integrar a Realidade Virtual com a cria-
ção de posts, visualização de amigos, 
imagens, vídeos, grupos e chats, utili-
zando em conjunto HTML e CSS, com o 
pacote BabylonJS. 

PALAVRAS-CHAVE

Realidade Virtual; Redes Sociais; VR; Facebook; 
JavaScript;
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ABSTRACT

The main purpose of this project is 

to develop a new 3D interactive interfa-

ce for social media making it accessible 

and easy for inexperienced users to use 

on their daily lives, social medias like 

Facebook, Linkedin and Twitter, whi-

ch has a large number of active user. 

Considering how many possibilities and 

great growth Virtual Reality has, as well 

as the enormous success of social me-

dias in our society, with an integration of 

both themes we could have a whole new 

universe to explore within technology. 

Posts’ visualizations, post of articles and 

photos, view notifications, videos among 

many other things that current social 

medias make available to us, everything 

to be incorporate with Virtual Reality in 

a way that makes the user’s experience 

more interactive and simpler.

For starters, it will be used Facebook 

for its great success and its enormous 

popularity with people from different 

ages. Using JavaScript, the proposal is 

to implement and integrate Virtual Re-

ality with posts’ creations, visualization 

of friends, images, videos, groups and 

chats, using HTML and CSS together 

with the BabylonJS package.

KEYWORDS

Realidade Virtual; Redes Sociais; VR; Facebook; 
JavaScript;
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RESUMO

A população idosa mundial vem au-
mentando rapidamente, tanto em pa-
íses desenvolvidos quanto em países 
em desenvolvimento, devido à redução 
da taxa de natalidade e a elevação da 
expectativa de vida, que no Brasil, em 
1970 era 60 anos e passou a ser de 79 
anos (IBGE, 2016). Observa-se, tam-
bém, que foi construída uma ideia na 
sociedade que após determinado tempo 
de vida e trabalho, o idoso passa a ser 
considerado incapaz, e por isso deve 
ser retirado do mercado de trabalho, 
em face de sua aposentadoria. Esse 
pensamento demonstra um raciocínio 
arcaico e preconceituoso que esta pas-
sando por mudanças nos últimos anos. 
Os dados do Censo do IBGE (2000) re-
velaram que cerca de 62,4% dos idosos 
são responsáveis pelo domicilio. Essa 
mudança no paradigma instaurado na 
sociedade tem levado os idosos a pro-
curarem uma forma de retornarem ao 
mercado de trabalho, seja de maneira 
formal ou informal. Como consequên-

cia, esse indivíduo procura uma forma 
extra de arcar com as suas necessi-
dades diárias, através de um aumento 
de renda, para a composição da renda 
familiar. Esse projeto de pesquisa tem 
por objetivo compreender a influencia 
das condições de vida e de trabalho 
na qualidade de vida dos idosos. Tra-
ta-se de uma pesquisa exploratória e 
descritiva com abordagem quantitativa. 
A coleta de dados se dará por meio do 
levantamento de dados secundários e 
demográficos (IBGE, DATASUS), de 
revisão da literatura; e, da aplicação do 
questionário WHOQOL-BREF (versão 
abreviada do WHOQOL – 100), elabo-
rada pelo grupo de Qualidade de Vida 
da OMS (SANTOS, 2015), a um grupo 
de idosos que frequentam a Associação 
Reciclazaro e que assinarem o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. 
A análise dos dados será feita pelo Pro-
grama Microsoft® Excel®.

PALAVRAS CHAVE
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ABSTRACT

The world’s aging population has 

been rising rapidly in both developed 

and developing countries due to the re-

duction in birth rate and the rise in life 

expectancy, which in Brazil was 60 ye-

ars old in 1970 and became 79 years old 

(IBGE, 2016). It is also observed that an 

idea was built in society that after a cer-

tain period of life and work, the elderly 

person is considered incapable, and 

therefore must be withdrawn from the 

job market, due to his retirement. This 

thinking demonstrates an archaic and 

prejudiced reasoning that is undergoing 

changes in recent years. Data from the 

IBGE Census (2000) revealed that about 

62.4% of the elderly are responsible for 

the domicile. This change in the para-

digm established in society has led the 

elderly to seek a way to return to the la-

bor market, either formally or informally. 

As a consequence, this individual seeks 

an extra way of meeting their daily ne-

eds, through an increase in income, for 

the composition of family income. This 

research project aims to understand the 

influence of life and work conditions on 

the quality of life of the elderly. This is 

an exploratory and descriptive research 

with a quantitative approach. Data col-

lection will be done through the collec-

tion of secondary and demographic data 

(IBGE, DATASUS), to review the litera-

ture; and WHOQOL-BREF questionnai-

re (WHOQOL-100 abbreviated version), 

prepared by the WHO Quality of Life 

group (SANTOS, 2015), to a group of el-

derly people who attend the Reciclazaro 

Association and who sign the Consent 

Form. Data analysis will be done by the 

Microsoft® Excel® Program.

KEYWORDS

Life conditions, Work conditions, Quality of life, 
Elderly.
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RESUMO

A violência sexual tem um impacto 
profundo na saúde física e mental. Além 
dos danos físicos, está associada a um 
aumento do risco de uma série de pro-
blemas da saúde reprodutiva e sexual 
imediatas e de longo prazo. O impacto 
na saúde mental é tão sério e duradou-
ro quanto os físicos. Além dos riscos de 
suicídio e morte, no ato ou posterior-
mente, muitas vezes justificados para 
“lavar” honra do parceiro. O estupro 
de homens e mulheres podem ocorrer 
como arma de guerra, como uma forma 
de atacar o inimigo, ou para caracterizar 
a conquista e degradar as relações dos 
conquistados. Neste último ano houve 
um aumento de casos de estupro em 
várias cidades do estado de São Paulo 
(2015-2016). Em média há um aumento 
de cerca de 30% dos casos no estado 
de São Paulo. Todos os dias são regis-
trados em média 38 casos de estupro no 

estado de São Paulo. Há a possibilida-
de de que este aumento seja devido ao 
aumento das denúncias, e não dos ca-
sos em si, apesar de que as denúncias 
sejam ainda consideradas baixas. Se 
pensarmos que 12% fazem a denúncia 
haveria mais de 300 estupros por dia no 
estado de São Paulo. Pela gravidade da 
violência é alta a probabilidade de que 
a vítima desenvolva quadros psiquiátri-
cos entre eles o Transtorno de Estresse 
Pós-Traumático (TEPT). Dessa forma, o 
projeto tem como objetivo uma revisão 
detalhada das alterações do eixo hipo-
tálamo-hipófise-adrenal em mulheres 
vítimas de violência sexual com ou sem 
depressão com presença ou ausência 
de história de estresse precoce, visando 
ampliar o conhecimento sobre a asso-
ciação entre a violência sexual e o esta-
belecimento do TEPT.
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ABSTRACT

Sexual violence has a profound im-

pact on physical and mental health. In 

addition to physical damage, it is asso-

ciated with an increased risk of a range 

of immediate and long- term reproducti-

ve and sexual health problems. The im-

pact on mental health is as serious and 

enduring as physical. In addition to the 

risks of suicide and death, in the act or 

later, often justified to “wash” partner’s 

honor. Rape of men and women can 

occur as a weapon of war, as a way of 

attacking the enemy, or to characterize 

the conquest and degrade the relations 

of the conquered. In this last year there 

was an increase in cases of rape in seve-

ral cities of the state of São Paulo (2015-

2016). On average there is an increase 

of about 30% of the cases in the state 

of São Paulo. Every day, an average of 

38 cases of rape are registered in the 

state of São Paulo. There is a possibility 

that this increase may be due to the in-

crease in the number of complaints, not 

the cases themselves, even though the 

complaints are still considered low. If we 

think that 12% make the complaint there 

would be more than 300 rapes a day in 

the state of São Paulo. Due to the seve-

rity of the violence, the probability of the 

victim developing psychiatric conditions 

among them is Post Traumatic Stress 

Disorder (PTSD). Thus, the project aims 

at a detailed review of changes in the 

hypothalamic-pituitary-adrenal axis in 

women victims of sexual violence with 

or without depression with presence or 

absence of a history of early stress, ai-

ming to broaden the knowledge about 

the association between violence and 

the establishment of PTSD.

KEYWORDS

violence; rape; stress; trauma; post-traumatic 
stress disorder; memory.
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RESUMO

A população idosa mundial vem au-
mentando rapidamente, tanto em pa-
íses desenvolvidos quanto em países 
em desenvolvimento, devido à redução 
da taxa de natalidade e a elevação da 
expectativa de vida, que no Brasil, em 
1970 era 60 anos e passou a ser de 79 
anos (IBGE, 2016). Observa-se, tam-
bém, que foi construída uma ideia na 
sociedade que após determinado tempo 
de vida e trabalho, o idoso passa a ser 
considerado incapaz, e por isso deve 
ser retirado do mercado de trabalho, 
em face de sua aposentadoria. Esse 
pensamento demonstra um raciocínio 
arcaico e preconceituoso que esta pas-
sando por mudanças nos últimos anos. 
Os dados do Censo do IBGE (2000) re-
velaram que cerca de 62,4% dos idosos 
são responsáveis pelo domicilio. Essa 
mudança no paradigma instaurado na 
sociedade tem levado os idosos a pro-
curarem uma forma de retornarem ao 
mercado de trabalho, seja de maneira 
formal ou informal. Como consequên-

cia, esse indivíduo procura uma forma 
extra de arcar com as suas necessi-
dades diárias, através de um aumento 
de renda, para a composição da renda 
familiar. Esse projeto de pesquisa tem 
por objetivo compreender a influencia 
das condições de vida e de trabalho 
na qualidade de vida dos idosos. Tra-
ta-se de uma pesquisa exploratória e 
descritiva com abordagem quantitativa. 
A coleta de dados se dará por meio do 
levantamento de dados secundários e 
demográficos (IBGE, DATASUS), de 
revisão da literatura; e, da aplicação do 
questionário WHOQOL-BREF (versão 
abreviada do WHOQOL – 100), elabo-
rada pelo grupo de Qualidade de Vida 
da OMS (SANTOS, 2015), a um grupo 
de idosos que frequentam a Associação 
Reciclazaro e que assinarem o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. 
A análise dos dados será feita pelo Pro-
grama Microsoft® Excel®.
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ABSTRACT

The world’s aging population has 

been rising rapidly in both developed 

and developing countries due to the re-

duction in birth rate and the rise in life 

expectancy, which in Brazil was 60 ye-

ars old in 1970 and became 79 years old 

(IBGE, 2016). It is also observed that an 

idea was built in society that after a cer-

tain period of life and work, the elderly 

person is considered incapable, and 

therefore must be withdrawn from the 

job market, due to his retirement. This 

thinking demonstrates an archaic and 

prejudiced reasoning that is undergoing 

changes in recent years. Data from the 

IBGE Census (2000) revealed that about 

62.4% of the elderly are responsible for 

the domicile. This change in the para-

digm established in society has led the 

elderly to seek a way to return to the la-

bor market, either formally or informally. 

As a consequence, this individual seeks 

an extra way of meeting their daily ne-

eds, through an increase in income, for 

the composition of family income. This 

research project aims to understand the 

influence of life and work conditions on 

the quality of life of the elderly. This is 

an exploratory and descriptive research 

with a quantitative approach. Data col-

lection will be done through the collec-

tion of secondary and demographic data 

(IBGE, DATASUS), to review the litera-

ture; and WHOQOL-BREF questionnai-

re (WHOQOL-100 abbreviated version), 

prepared by the WHO Quality of Life 

group (SANTOS, 2015), to a group of el-

derly people who attend the Reciclazaro 

Association and who sign the Consent 

Form. Data analysis will be done by the 

Microsoft® Excel® Program.

KEYWORDS
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Elderly.



Andrezza Melo Vianna1

Priscila Larcher Longo2

Rômulo Tadeu Dias de Oliveira2

RESUMO ENIC: 
Mecanismos Imunológicos Presentes 
na Psoríase

Immunological Mechanisms 
Present in Psoriasis

21



193
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17

ISSN 1981-2183 

RESUMO

A psoríase e uma doença inflamatória 
crônica da pele e articulações. É caracte-
rizada por hiperplasia da epiderme, iso-
morfismo, caráter recidivante e largo es-
pectro de manifestações clínicas. Dados 
epidemiológicos apontam para cerca de 5 
milhões de brasileiros afetados. Trabalhos 
de diversos autores mostram a importân-
cia da interação do meio ambiente com 
componentes da resposta imunológica, 
nos processos responsáveis pela indução 
e desenvolvimento das lesões na pele. 
Nesse contexto, a lesão inicial, que pode 
ser provocada por trauma, leva a libera-
ção de diversos antígenos próprios, como 
as moléculas de nucleotídeos próprios 
que são reconhecidas por peptídeos an-
timicrobianos, como a catelicidina. Esse 
complexo é reconhecido por células den-
dríticas, via receptores do tipo Toll 7 e 9, 
promovendo a ativação de diversos com-
ponentes da resposta imune, como os 
linfócitos TH17. A ativação das diversas 
vias inflamatórias, leva ao aparecimento 
de sintomas clínicos, como vermelhidão e 
placas na pele. Objetivos: Realizar Revi-
são Narrativa para identificar os principais 
componentes da resposta imunológica 

inata e adaptativa envolvidos na indução 
e desenvolvimento da Psoríase. Além dis-
so, iremos associar os principais elemen-
tos da resposta imune presentes na Pso-
ríase com o desenvolvimento de novas 
terapias. Métodos: Para a revisão iremos 
analisar artigos e revisões publicados em 
revistas com estrita política editorial utili-
zando para pesquisa os termos Psoríase, 
Imunidade Inata, Imunidade Adaptativa, 
Citocinas e Teste Clínico. Resultados 
Preliminares: A interação entre ambien-
te, suscetibilidade genética e diversos 
componentes da resposta imunológica, 
são imprescindíveis para o desenvolvi-
mento da Psoríase. Nesse contexto, a 
identificação do reconhecimento de an-
tígenos próprios por células dendríticas 
com a posterior apresentação e ativação 
a linfócitos TH17, promoveu um melhor 
entendimento das bases moleculares pre-
sentes, bem como o desenvolvimento de 
terapias mais efetivas. Portanto, a com-
preensão da participação dos diversos 
componentes da resposta imunológica é 
imperativo para o desenvolvimento de te-
rapias eficazes na Psoríase.
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ABSTRACT

Introduction: Psoriasis is a chronic 

inflammatory disease of the skin and 

joints. It is characterized by epidermal 

hyperplasia, isomorphism, recurrent 

character and broad spectrum of clini-

cal manifestations. Epidemiological data 

point to about 5 million Brazilians affec-

ted. Studies by several authors show 

the importance of the interaction of the 

environment with components of the 

immune response in the processes res-

ponsible for the induction and develop-

ment of skin lesions. In this context, the 

initial injury, which can be triggered by 

trauma, leads to the release of several 

antigens, such as the self- nucleotides 

molecules, recognized by antimicrobial 

peptides, such as cathelicidin. This com-

plex is recognized by dendritic cells via 

Toll-like receptors 7 and 9, promoting the 

activation of several components of the 

immune response, such as TH17 lym-

phocytes. The activation of the various 

inflammatory pathways leads to the 

appearance of clinical symptoms such 

as redness and plaques on the skin. Ob-
jectives: Perform Narrative Review to 

identify the main components of the in-

nate and adaptive immune response in-

volved in the induction and development 

of Psoriasis. In addition, we will asso-

ciate the main elements of the immune 

response present with the development 

of new therapies. Methods: For the re-

view we will analyze articles and reviews 

published in journals with strict editorial 

policy using the terms Psoriasis, Innate 

Immunity, Adaptive Immunity, Cytokines 

and Clinical Testing to research. Preli-
minary Results: The interaction betwe-

en environment, genetic susceptibility 

and various components of the immune 

response are essential for the develo-

pment of Psoriasis. In this context, the 

identification of the antigen recognition 

by dendritic cells with subsequent acti-

vation of TH17 lymphocytes promoted 

a better understanding of the molecular 

bases, as well as the development of 

more effective therapies. Therefore, the 

comprehension of the involvement of 

the various components of the immune 

response is imperative for the develop-

ment of effective therapies in Psoriasis.

KEYWORDS
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RESUMO

A dor é um estado sensorial com-
plexo que reflete a integração de mui-
tos sinais sensoriais podendo assim ser 
influenciada por muitos fatores e tendo 
variabilidades. Segundo Kandel a dor 
pode ser, aguda, crônica e persisten-
te, e sendo altamente individual. A dor 
neuropática é uma dor que foi iniciada 
por uma lesão que desencadeou uma 
disfunção do Sistema Nervoso Central, 
e sendo mais bem compreendida como 
resultado da ativação anormal da via 
nociceptiva (fibras de pequeno calibre e 
trato espinotalâmico). A prevalência da 
dor neuropática provavelmente aumen-
tará no futuro, devido a sobrevida de pa-
cientes com doenças crônicas associa-
das a esse tipo de dor como exemplo: 
câncer e diabetes. De maneira geral a 
neuropatia diabética é a maior causa de 
dor neuropática. Os métodos utilizados 
para o tratamento da dor neuropática 
incluem medicamentos, fisioterapia, psi-

coterapia, procedimentos anestésicos e 
neurocirúrgicos, contudo a dor neuropá-
tica costuma não responder aos medi-
camentos como analgésicos. Contudo 
umas das alternativas de medicamen-
tos são os antidepressivos e anticonvul-
sivos, devido à ação nos canais iônicos, 
entretanto, tem muitas contraindicações 
e os efeitos colaterais, sendo assim o 
tratamento da dor neuropática é difícil, 
tornando assim um grave problema de 
saúde pública. A utilização de novas 
técnicas terapêuticas como alternativa 
para pacientes refratários a tratamen-
tos farmacológicos ou mesmo cirúrgicos 
tem sido realizada. Entretanto, estudos 
com outras formas terapêuticas como o 
uso do canabidiol, são escassos. Sen-
do assim, o nosso objetivo será avaliar 
respostas de analgesia induzidas pelo 
uso do canabidiol, em pacientes com 
dor crônica.
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ABSTRACT

Pain is a complex sensory state that 

reflects the integration of many sen-

sory signals and can consequently be 

influenced by many factors and have 

variabilities. According to Kandel the 

pain can be acute, chronic and persis-

tent, and highly individual. Neuropathic 

pain is a pain that was initiated by an in-

jury that triggered a dysfunction of the 

Central Nervous System and was better 

understood as a result of abnormal acti-

vation of the nociceptive pathway (small 

caliber fibers and spinothalamic tract). 

The prevalence of neuropathic pain is 

likely to increase in the future, due to the 

survival of patients with chronic disea-

ses associated with this type of pain as 

an example: cancer and diabetes. In ge-

neral, diabetic neuropathy is the major 

cause of neuropathic pain. The methods 

used for the treatment of neuropathic 

pain include medications, physiothera-

py, psychotherapy, anesthetic and neu-

rosurgical procedures, however neu-

ropathic pain usually does not respond 

to medications as analgesics. However, 

one of the drugs alternatives are anti-

depressants and anticonvulsants, due 

to the action on ion channels, though, 

it has many contraindications and side 

effects, so the treatment of neuropathic 

pain is difficult, thus making it a serious 

public health problem. The use of new 

therapeutic techniques as an alternati-

ve for patients refractory to pharmaco-

logical or even surgical treatments has 

been performed. Meanwhile, studies 

with other therapeutic forms such as the 

use of cannabidiol are scarce. Therefo-

re, our objective will be to evaluate anal-

gesia responses induced by the use of 

cannabidiol in patients with chronic pain.

KEYWORDS

chronic pain; neuropathic pain; nociception; anal-
gesia; cannabidiol
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RESUMO

Introdução: A Insuficiência Cardía-
ca Crônica (ICC) pode ser definida como 
uma síndrome complexa caracterizada 
por falência do coração e incapacidade 
deste de propiciar suprimento adequado 
de sangue para atender às necessida-
des metabólicas dos tecidos na presen-
ça de pressões de enchimento normais 
ou fazê-lo somente com pressões de 
enchimento elevadas. A Insuficiência 
cardíaca é a via final comum da maio-
ria das cardiopatias. O custo socioeco-
nômico da síndrome é elevado, envol-
vendo dispêndio com medicamentos, 
internações repetidas, perda de pro-
dutividade, aposentadorias precoces, 
eventuais cirurgias e, ocasionalmente, 
transplante cardíaco. A ICC é conside-
rado um importante problema de Saúde 
Pública, considerando-se a prevalência 
crescente e os índices de hospitaliza-
ção associados à alta morbimortalidade 

sendo uma das condições responsáveis 
pela maioria da mortalidade das doen-
ças cardiovasculares (DCV), Objetivo: 
Verificar o perfil epidemiológico e tera-
pêutico de pacientes com ICC acompa-
nhados no ambulatório de cardiologia 
no Instituto do Coração do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. Metodo-
logia: Trata- se de um estudo retros-
pectivo, descritivo e observacional de 
pacientes acompanhados no período de 
janeiro de 2016 a dezembro de 2016. 
Os dados serão coletados nos prontu-
ários dos pacientes incluídos no estudo. 
Nas análises estatísticas utilizaremos 
teste do Qui- quadrado (χ2) e o teste 
Exato de Fisher. O projeto foi submetido 
a Plataforma Brasil e está aguardando 
aprovação do Comitê de Ética em Pes-
quisa Humana e Animal.

PALAVRAS CHAVES
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Terapia

1 Acadêmico do Curso de Medicina da Faculdade das Américas
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ABSTRACT

Introduction: Chronic heart failure 

(CHF) can be defined as a complex syn-

drome characterized by heart failure and 

the inability of the heart to provide ade-

quate blood supply to meet the tissues’ 

metabolic needs in the presence of nor-

mal filling pressures or to do so only with 

high filling pressures. Heart Failure is 

the common final pathway of most he-

art diseases. The socioeconomic cost of 

the syndrome is high, involving expen-

diture on medications, repeated hos-

pitalizations, loss of productivity, early 

retirements, possible surgeries and, oc-

casionally, cardiac transplantation. CHF 

is considered an important public health 

problem, considering the increasing pre-

valence and hospitalization rates asso-

ciated with high morbidity and mortality 

being one of the conditions responsible 

for the majority of cardiovascular disea-

se mortality (CVD). Objective: To verify 

the epidemiological and therapeutic pro-

file of patients with CHF accompanied 

at the cardiology outpatient clinic at the 

Heart Institute of Hospital das Clínicas, 

Medical School, University of São Pau-

lo. Methodology: This is a retrospecti-

ve, descriptive and observational study 

of patients followed from January 2016 

to December 2016. The data will be col-

lected in the patients’ charts included in 

the study. In the statistical analyzes we 

will use Chi-square test (χ2) and Fisher’s 

exact test. The project was submitted to 

Plataforma Brasil and is awaiting appro-

val from the Ethics Committee on Hu-

man and Animal Research.

KEYWORDS
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RESUMO

Introdução: A Síndrome Metabóli-
ca (SM) é um transtorno complexo re-
presentado por um conjunto de fatores 
de risco cardiovascular, usualmente 
relacionados à deposição central de 
gordura e à resistência à insulina, de-
vendo ser destacada a sua importância 
do ponto de vista epidemiológico, res-
ponsável pelo aumento da mortalidade 
cardiovascular estimada em 2,5 vezes. 
A Síndrome Metabólica ainda carece de 
uma definição bem estabelecida, mas 
há uma indicação consensual de que o 
aumento da pressão arterial, os distúr-
bios do metabolismo dos glicídios e lipí-
dios e o excesso de peso estão associa-
dos diretamente com a SM. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
classifica a obesidade baseando-se no 
Índice de Massa Corporal (IMC) e no ris-
co de mortalidade associada. É a princi-
pal ferramenta para a classificação dos 
obesos em três graus, quanto à severi-
dade: grau I, aqueles com IMC entre 30 
e 34,9 Kg/m; grau II, os indivíduos com 
IMC entre 35 e 39,9 Kg/m2 e grau III, 
aqueles com IMC maior que 40 Kg/m, 

também chamados de obesos mórbidos 
ou severos. Nos pacientes obesos mór-
bidos, a Cirurgia Bariátrica surge como 
uma alternativa de tratamento que têm 
demonstrado promover uma melhora da 
Síndrome Metabólica, além de uma sus-
tentada perda de peso.

Objetivo: Verificar a prevalência 
de Síndrome Metabólica em pacientes 
acompanhados no setor de cirurgia ba-
riátrica da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo.

Metodologia: Trata-se de um estu-
do retrospectivo, descritivo e observa-
cional de pacientes acompanhados no 
período de janeiro de 2015 a dezembro 
de 2016. Os dados serão coletados nos 
prontuários dos pacientes incluídos no 
estudo. Nas análises estatísticas utiliza-
remos teste do Qui-quadrado (χ2 ) e o 
teste Exato de Fisher. O projeto foi sub-
metido a Plataforma Brasil e está aguar-
dando aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa Humana e Animal.
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Síndrome Metabólica, Cirurgia Bariátrica, Obe-
sidade
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ABSTRACT

Introduction: Metabolic Syndrome 

(MS) is a complex disorder represented 

by a set of cardiovascular risk factors, 

usually related to central fat deposition 

and insulin resistance, and its impor-

tance from the epidemiological point 

of view, responsible for the increase of 

cardiovascular mortality estimated at 

2.5-fold. Metabolic Syndrome still lacks 

a well-established definition, but there is 

a consensual indication that increased 

blood pressure, disorders of glucose 

and lipid metabolism, and excess weight 

are directly associated with MS. Accor-

ding to the World Health Organization 

(WHO), it classifies obesity based on 

Body Mass Index (BMI) and associated 

mortality risk. It is the main tool for the 

classification of the obese in three gra-

des, for severity: grade I, those with BMI 

between 30 and 34.9 kg / m; grade II, in-

dividuals with BMI between 35 and 39.9 

kg / m2 and degree III, those with BMI 

greater than 40 kg / m, also called mor-

bid or severe obese. In morbidly obese 

patients, Bariatric Surgery emerges as 

an alternative treatment that has been 

shown to promote an improvement of 

the Metabolic Syndrome, in addition to 

sustained weight loss.

Objective: To verify the prevalen-

ce of Metabolic Syndrome in patients 

followed in the bariatric surgery sector of 

the Irmandade da Santa Casa de Mise-

ricórdia in São Paulo.

Methodology: This is a retrospecti-

ve, descriptive and observational study 

of patients followed from January 2015 

to December 2016. Data will be collec-

ted in the patients’ charts included in the 

study. In the statistical analyzes we will 

use Chi-square test (χ2) and Fisher’s 

exact test. The project was submitted to 

Plataforma Brasil and is awaiting appro-

val from the Ethics Committee on Hu-

man and Animal Research.

KEYWORDS
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RESUMO

Diabetes é uma doença crônica, 
não-infecciosa e de relevante importân-
cia à saúde pública. Segundo a previ-
são do da Federação Internacional de 
Diabetes (IDF), em 2025, cerca de 300 
milhões de pessoas no mundo apresen-
tarão alguma das espécies de diabetes. 
No Brasil, está doença afeta mais de 16 
milhões de pessoas, aproximadamente 
8% da população, de acordo com dados 
da OMS, Sendo a quarta principal causa 
de morte no país e contribui grandemen-
te para morbidades como hipertensão, 
dislipidemia, doenças cardiovasculares, 
acidentes vasculares cerebrais, doença 
renal, cegueira e amputações. Trata-se 
de uma doença metabólica de múltiplos 
fatores, cada qual com suas peculiarida-
des, caracterizada pela falha na secre-
ção e/ou ação da insulina, hormônio de 
grande importância no que tange o me-
tabolismo celular. O processo inflamató-

rio que envolve o diabetes é visto como 
a associação da resistência à ação da 
insulina e a ativação do sistema imu-
nológico. Portadores de diabetes tipo 2 
apresentam níveis aumentados de cito-
cinas no tecido adiposo, sugerindo que 
o excesso de gordura corporal, espe-
cialmente no abdômen, promove baixos 
níveis de inflamação, porém de forma 
contínua, o que interfere na ação da in-
sulina e contribui para a patologia. De-
vido a relevância e atualidade do tema, 
esse trabalho tem como objetivo realizar 
revisão bibliográfica da relação entre in-
flamação e a diabetes e suas severas 
consequências. A busca de artigos foi 
realizada utilizando as bases de dados 
Medline/PUBMED, Google Acadêmico 
e Scielo.
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ABSTRACT

Diabetes is a chronic metabolic di-

sorder of significant public health im-

portance. A report of the Diabetes He-

alth Economics Study Group linked to 

International Diabetes Federation (IDF) 

shows that in 2025 about 300 million 

people in the world would present some 

type of diabetes. According to WHO 

data, in Brazil, diabetes affects more 

than 16 million people, approximately 

8% of the population, being a fourth 

leading cause of death in country and 

contributing greatly to morbidities such 

as hypertension, dyslipidemia, cardio-

vascular disease, stroke brain damage, 

kidney disease, blindness, and amputa-

tions. Diabetes is a metabolic disorder of 

multiple factors, characterized by failu-

re in secretion or in action of insulin, a 

hormone of great importance to cellular 

metabolism. The inflammatory process 

involving diabetes is an association be-

tween insulin resistance and the activa-

tion of the immune system. People with 

type 2 diabetes, present high levels of 

cytokines in adipose tissue, suggesting 

that excess of body fat promotes con-

tinuous low inflammatory levels which 

interfere in the action of insulin and con-

tributes to a pathology. Thus, to relevan-

ce and timeliness of the topic, this work 

aims at a bibliographical review of the 

relationship between inflammation and 

diabetes and its severe consequences. 

The research for articles was perform 

using the databases: Medline/PUBMED, 

Google Scholar and Scielo.

KEYWORDS

diabetes,  inflammation,  obesity,  insulin,  epide-
miology.
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RESUMO

Introdução: O cuidado integral 
da saúde dos jovens e adolescentes 
é ainda um assunto pouco abordado 
no âmbito da saúde pública brasileira, 
visto que eles são considerados pes-
soas saudáveis. Há poucos programas 
voltados para esse cuidado integral, o 
principal deles é o Programa de Saúde 
do Adolescente (PROSAD), criado em 
1989; sendo o primeiro criado com uma 
proposta de atenção integral à saúde 
do adolescente que privilegia a atenção 
primária. Este trabalho terá como foco 
avaliar os materiais educativos impres-
sos divulgados pelo Ministério de Saúde 
e Secretarias Estadual e Municipal de 
Saúde de São Paulo e analisá-los con-
forme o modelo de educação em saú-
de adotado. Está sendo realizada uma 
análise documental que buscará verifi-
car se os materiais restringem-se à re-
dução de riscos no âmbito biomédico re-
lacionados à gravidez na adolescência, 
doenças sexualmente transmissíveis e 
consumo de drogas ou consideram a 
dimensão do cuidado integral da saúde 
dos jovens e adolescentes, levando em 

consideração os determinantes sociais. 
Objetivos: Analisar o material educativo 
impresso voltado para a juventude se-
gundo os diferentes modelos de educa-
ção em saúde, realizar o levantamento 
do material impresso por meio de busca 
em sites do Ministério da Saúde e Se-
cretarias Municipal e Estadual de Saúde 
de São Paulo, classificá-lo segundo os 
modelos de educação e analisá-lo à luz 
da educação emancipatória. Método: 
Trata-se de uma pesquisa documental, 
de abordagem metodológica qualitati-
va, exploratória. Está sendo realizado o 
levantamento do material impresso por 
meio de busca em sites do Ministério da 
Saúde e Secretarias Municipal e Esta-
dual de Saúde de São Paulo. Os mate-
riais encontrados serão analisados con-
forme os três modelos de educação em 
Saúde propostos por Almeida, Trapé e 
Soares (2013). Serão avaliados segun-
do objeto, instrumentos e finalidades 
dos processos educativos presentes.
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ABSTRACT

Introduction: Integral health care 

of young people and adolescents still a 

subject hardly discussed in the context 

of the Brazilian public health, once they 

are considered healthy people. There 

are just a few programs focused on this 

integral care, the main one is the Ado-

lescent Health Program (PROSAD); 

created in 1989, is the first one created 

with the proposal of integral attention to 

adolescents health, and the first one pri-

vileging the primary attention. This work 

will be focused on evaluating the printed 

educational materials published by the 

Health Ministry, State and Municipal He-

alth Secretariats and analyze them ac-

cording to the template health education 

adopted. Through a documentary analy-

sis, will be verified if the materials about 

teenage pregnancy, sexually transmitted 

diseases and drugs abuse, are just fo-

cused on reducing the risks in medical 

area, or they take in consideration so-

cial factors. Objectives: Search all the 

printed materials available on Health 

Ministry and São Paulo State and City 

Health Secretaries websites, analyze 

and classify them according to different 

health educational patterns, and, on the 

end, analyze them according to eman-

cipatory education. Method: This is a 

documentary research with qualitative 

and exploratory methodological approa-

ch. The printed material will be searched 

on Health Ministry and São Paulo State 

and City Health Secretaries websites. 

The founded materials will be analy-

zed according to three health education 

patterns proposed by Almeida, Trapé 

and Soares (2013). Then, they will be 

evaluated according to object, instru-

ments and purposes of the current edu-

cational processes.

KEYWODS
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RESUMO

O envelhecimento populacional é 
um processo natural e em ascensão 
nos países em desenvolvimento, devido 
à diminuição da taxa de fecundidade, à 
redução dos índices de mortalidade e à 
elevação da expectativa de vida. Com o 
crescimento demográfico da população 
idosa, ocorre uma mudança na realida-
de epidemiológica do Brasil, com uma 
redução da morbidade por doenças in-
fecciosas e um aumento da prevalên-
cia de doenças crônicas, podendo até 
leva-los à internação em instituições 
de longa permanência, em decorrência 
dos agravos à sua saúde. No Brasil, a 
transição demográfica necessita de mu-
danças sociais. De acordo, com a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), 
até 2025, haverá no Brasil 32 milhões 
de pessoas idosas. O envelhecimento é 
um processo multifatorial, que necessita 
de acompanhamento efetivo e de quali-
dade, a fim de possibilitar mais qualida-
de de vida às pessoas idosas. Segundo, 
o Protocolo de Atenção à Saúde do Ido-

so, a rede primária deve estar prepara-
da para identificar os fatores agravantes 
e desencadeantes da fragilidade do ido-
so. Desta forma, o objetivo deste projeto 
de pesquisa é compreender os fatores 
que causam vulnerabilidades e fragilida-
des em idosos e propor ações de inter-
venção para melhoria de sua qualidade 
de vida. Trata-se de uma pesquisa ex-
ploratória e descritiva, com abordagem 
quantitativa visando à melhoria da qua-
lidade de vida do idoso. A coleta de da-
dos se dará na busca de fontes secun-
dárias de dados demográficos e revisão 
de literatura; e na aplicação do questio-
nário Índice de Vulnerabilidade Clínico 
Funcional-20 (ICFV-20) aos idosos que 
frequentam a Associação Reciclazaro e, 
assinarem o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. A análise dos dados 
será feita pelo programa Microsoft® Ex-
cel®.
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ABSTRACT

Population aging is a natural and 

rising process in developing countries, 

due to the decline in fertility, the reduc-

tion of mortality rates and the increase 

in life expectancy. With the demographic 

growth of the elderly population, there is 

a change in the epidemiological reality of 

Brazil, with a reduction in morbidity due 

to infectious diseases and an increase in 

the prevalence of chronic diseases, whi-

ch may even lead to hospitalization in 

long-term institutions, as a result of their 

health. In Brazil, the demographic transi-

tion needs social changes. According to 

the World Health Organization (WHO), 

by 2025, there will be 32 million elder-

ly people in Brazil. Aging is a multifac-

torial process, which requires effective 

and quality follow-up, in order to provide 

a better quality of life for the elderly. By 

the Protocol of Attention to the Health 

of the Elderly, the primary network must 

be prepared to identify the aggravating 

and triggering factors of the fragility of 

the elderly. In this way, the objective of 

this research project is to understand 

the factors that cause vulnerabilities 

and fragility in the elderly and propo-

se intervention actions to improve their 

quality of life. This is an exploratory and 

descriptive research, with a quantitative 

approach aimed at improving the quality 

of life of the elderly. Data collection will 

take place in search of secondary sour-

ces of demographic data and literature 

review; and the application of the Func-

tional Clinical Vulnerability Index-20 

(ICFV-20) questionnaire to the elderly 

who attend the Reciclazaro Association 

and to sign the Informed Consent Form. 

Data analysis will be done by the Micro-

soft® Excel® program.

KEYWORDS:
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Care for the Elderly, Quality of Life.



Bruna Hernandez¹
Wagner Fernandes de Oliveira²
Gustavo porfírio²
Sandra Regina Mota Ortiz²

28
RESUMO ENIC: 
Revisão Sistemática: Alterações 
de Aprendizagem e Comportamento 
em Crianças entre 04 e 08 anos 
desencadeadas pela Síndrome 
Alcóolica Fetal (SAF)

Systematic Review: Changes in Learning and 
Behavior in Children Between 04 and 08 Years 
After Fetal Alcohol Syndrome (FAS)



221
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17

ISSN 1981-2183 

RESUMO

Tem-se observado um aumento da 
utilização de álcool por mulheres, inclu-
sive em idade reprodutiva, com conse-
quente aumento durante a gestação. 
Álcool e seu metabólito, acetaldeído, 
são substâncias teratogênicas dose-
-dependentes, que podem acarretar 
em sequelas irreversíveis, dentre elas a 
síndrome alcoólica fetal (SAF). O álco-
ol e seu metabólito ultrapassam a bar-
reira placentária, causando exposição 
prolongada do feto a esses agentes, 
pois sua metabolização e excreção são 
lentos, permanecendo mais tempo no 
líquido amniótico. Esses agentes terato-
gênicos agem a nível celular, impedin-
do multiplicação, induzindo apoptose, e 
dessa forma atrapalhando o desenvol-
vimento embrionário, inclusive do Siste-
ma Nervoso Central. Essas substâncias 
causam também danos hepáticos, com 
apoptose hepática, após exposição de 

quatro semanas ao etanol. O projeto 
tem como objetivo uma revisão detalha-
da das bases teóricas da SAF, a fim de 
servir de base para o melhor entendi-
mento das alterações neurofisiológicas 
desencadeadas pelo uso e abuso do 
álcool durante a gestação, em crianças 
durante a alfabetização, entre 04 e 08 
anos. De particular relevância, a SAF, 
desencadeia alterações de habilidades 
motoras, déficits de coordenação entre 
a visão e os movimentos das mãos, pro-
blemas de aprendizagem e de compor-
tamento, abrangendo dificuldades de 
memorização, atenção e julgamento. A 
compreensão destas mudanças auxilia-
rá profissionais de diversas áreas, nos 
cuidados prestados à mãe e também ao 
bebê, uma vez que, na SAF, os danos 
neurológicos e comportamentais já se 
encontram instalados.
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ABSTRACT

It has been observed an increase in 
the use of alcohol by women, including 
in reproductive age, with a consequent 
increase during pregnancy. Alcohol and 
its metabolite, acetaldehyde, are do-
se-dependent teratogenic substances, 
which can lead to irreversible sequels, 
including fetal alcohol syndrome (FAS). 
Alcohol and its metabolite exceed the 
placental barrier, causing prolonged ex-
posure of thefetus to these agents, due 
to slowness of its metabolism and ex-
cretion, remaining longer in the amniotic 
fluid. These teratogenic agents act at the 
cellular level, preventing multiplication, 
inducing apoptosis, and thus disrupting 
embryonic development, including the 
Central Nervous System. These subs-
tances also cause liver damage, with 
hepatic apoptosis, after exposure of four 

weeks to ethanol. The project aims at a 
detailed review of the theoretical bases 
of FAS in order to serve as a basis for 
a better understanding of the neurophy-
siological changes triggered by alcohol 
use and abuse during gestation in chil-
dren during literacy between 04 and 08 
years. Of particular relevance, FAS, trig-
gers motor skills changes, coordination 
deficits between vision and hand move-
ments, learning and behavior problems, 
encompassing difficulties of memoriza-
tion, attention and judgment. Unders-
tand these changes will help professio-
nals in many areas, in the care provided 
to the mother and also to the baby, since 
in the FAS, neurological and behavioral 
damages are already installed.
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RESUMO

INTRODUÇÃO: Parte dos produtos 
farmacêuticos no mercado, foram de-
senvolvidos a partir dos produtos natu-
rais. O gênero Quercus sp. é uma planta 
estudada pela sua atividade antioxidan-
te, mas também utilizada em alimentos 
como conservante, demonstrando um 
potencial antomicrobiano. A partir disso 
propusemos avaliar a atividade antimi-
crobiana do extrato hidroalcoólico das 
folhas de Quercus sp sobre o cresci-
mento “in vitro” da bactéria Staphylo-

coccus aureus (S. aureus). MÉTODO: O 
extrato do Quercus sp foi adicionado em 
tubos com 3ml do meio Mueller Hinton 
(MH), na concentrações de 5 a 0,15%. 
Após foi adicionado 10 µL do S. aureus 

ATCC 25923, diluído em solução salina 
estéril a 0,5 da escala de Macfarland e 
posterior 1/10. Os tubos foram incuba-
dos em estufa à 37º C por períodos de 
20, 12 ou 6 horas. O crescimento bacte-
riano foi avaliado em espectrofotômetro 
a 600 nm. Os testes foram feito em tripli-
cata. RESULTADOS e DISCUSSÃO: O 
nosso trabalho iniciou em agosto, nesse 

período estamos ajustando a metodolo-
gia prática para a realização dos testes 
da ação antimicrobiana do extrato de 
Quercus, frente a diferentes bactérias 
Gram (+). Inicialmente incubamos di-
ferentes concentrações do extrato de 
Quercus sobre a bactéria S. aureus in 

vitro, avaliando diferentes períodos de 
incubação. Os resultados demonstra-
ram que nas concentrações de 5 e 2,5% 
do extrato, observamos uma inibição 
significativa do crescimento bacteriano 
in vitro em relação ao controle com bac-
téria e MH (p<0,05). Já nas concentra-
ções de 0,6, 0,3 e 0,15% observamos 
um aumento do crescimento in vitro 

(p<0,0001). Esses resultados foram ob-
servados nos períodos de 12 horas de 
incubação. CONCLUSÃO: Nessa fase 
dos testes concluímos que o melhor 
período para avaliação da ação antimi-
crobiana do extrato é 6 horas, sendo as 
melhores concentrações do extrato de 
Quercus com atividade antimicrobiana 
foram 5 e 2,5%.

PALAVRAS CHAVES:
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Part of the phar-

maceutical products on the market were 

developed from natural products. The 

genus Quercus sp. is a plant studied for 

its antioxidant activity, but also used in 

food as a preservative, demonstrating 

an antomicrobial potential. From this we 

propose to evaluate the antimicrobial 

activity of the hydroalcoholic extract of 

Quercus sp leaves on the growth of Sta-

phylococcus aureus (S. aureus) in vitro. 

METHODS: Quercus sp extract was ad-

ded in 3ml tubes of Mueller Hinton (MH) 

broth, in concentrations of 5 to 0.15%. 

After 10 μl of S. aureus ATCC 25923, 

in sterile saline solution measuring 0.5 

on the McFarland scale was prepared. 

The suspension was also diluted in 

(MH) 1:10 before use. The tubes were 

homogenized and incubated at 37oC 

for 20, 12 or 6 hours. After that, bacte-

rial growth was evaluated with spectro-

photometer at 600nm. The tests were 

done in triplicate. RESULTS: Our work 

began in August, in this period we are 

adjusting the practical methodology to 

perform the tests of the antimicrobial 

action of the Quercus extract against 

different Gram (+) bacterial. Initially we 

incubated different concentrations of 

the Quercus extract on the S. aureus 

in vitro, evaluating different incubation 

periods. The results demonstrated that 

in concentrations of 5 and 2.5% of the 

extract, we observed a significant inhi-

bition of bacterial growth in vitro in rela-

tion to the control with bacteria and MH 

(p <0.05). At concentrations of 0.6, 0.3 

and 0.15%, we observed an increase in 

vitro growth (p <0.0001). These results 

were observed in the 6 hour incubation 

periods. CONCLUSION: In this phase of 

the tests we conclude that the best pe-

riods for evaluation of the antimicrobial 

action of the extract is 6 hours, with the 

best concentrations of the Quercus sp 

extract with antimicrobial activity were 5 

and 2.5%.

KEYWORDS

Quercus sp, antimicrobial, Staphylococcus au-
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RESUMO

O medo de cair pode estar presente 
em idosos que não apresentam históri-
co de quedas e a literatura sugere que 
é um fator de risco para elas, pois além 
de levar à restrição da mobilidade e in-
dependência do idoso, pode causar um 
desvio de atenção da tarefa durante a 
marcha, comprometendo sua capaci-
dade de execução. A literatura sugere 
que o medo de cair é maior em idosos 
com dor crônica. Estes achados po-
dem ser decorrentes de déficits reais 
de equilíbrio, relacionados à disfunção 
musculoesquelética causadora da dor, 
mas também podem estar relacionados 
à cinesiofobia, que consiste no medo 
excessivo e irracional do movimento. 
O objetivo deste estudo é investigar a 
influência da dor crônica musculoesque-
lética, da cinesiofobia e do equilíbrio no 
medo de cair de idosos institucionaliza-

dos, considerando que estes apresen-
tam maior prevalência de dor crônica. 
Serão avaliados 30 idosos instituciona-
lizados. Para avaliar a presença de dor 
e suas características será utilizada a 
Escala Graduada de Dor Crônica; para 
avaliar o medo de cair, a Falls Efficacy 

Scale Internacional (FES-I); para avaliar 
o equilíbrio, a Escala de Berg; e para 
avaliar a cinesiofobia, a Escala Tampa. 
Os escores da FES-I e da Escala de 
Berg serão comparados entre os idosos 
com e sem dor crônica. A correlação en-
tre os escores da Escala Tampa de Ci-
nesiofobia e da Escala de Equilíbrio de 
Berg com os resultados da FES-I será 
analisada. Caso seja identificada corre-
lação significativa, será realizada uma 
análise de regressão linear múltipla ste-

pwise.
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ABSTRACT

The fear of falling can be present in 

elderly that has no fall history. The litera-

ture suggests that fear of falling is a risk 

factor for falls, since it may lead to res-

trictions of mobility and independence, 

and also cause a deviation of attention 

during task performance. Previous stu-

dies have suggested that fear of falling 

is higher in the elderly with chronic pain. 

These findings may be due to real balan-

ce deficits, related to the musculoskele-

tal dysfunctions causing pain, but may 

also be related to kinesiophobia, which 

consists of the excessive and irrational 

fear of the movement. The purpose of 

this study is to investigate the influence 

of chronic musculoskeletal pain, kinesio-

phobia and balance in the fear of falling 

among institutionalized elderly, conside-

ring that they present a higher prevalen-

ce of chronic pain. This study will include 

30 institutionalized elderly. The following 

instruments will be used for assessing 

pain, fear of falling, balance and kine-

siophobia, respectively: Chronic Pain 

Graduated Scale, Falls Efficacy Scale 

International (FES-I), Berg Balance Sca-

le, and Tampa Scale of Kinesiophobia. 

FES-I and Berg Balance Scale scores 

will be compared between elderly with 

and without chronic pain. The correla-

tion between the scores of FES-I and 

Tampa Scale of Kinesiophobia and Berg 

Balance Scale will be investigated. In 

the presence of a significant correlation, 

a stepwise multiple linear regression 

analysis will be performed.
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RESUMO

A proposta de investigação em anda-
mento, está vinculada a linha de pesqui-
sa “Sociedade, Cultura e Educação” do 
Programa de Iniciação Científica da Fa-
culdade das Américas, e tem como pon-
to de partida as reflexões feitas no pro-
cesso de formação inicial no Curso de 
Pedagogia e Letras. A investigação está 
sendo realizada em uma Escola de En-
sino Fundamental da rede municipal de 
São Paulo, na EMEF Duque de Caxias 
e tem como objetivo, verificar quais as 
representações que alguns professores 
atribuem à indisciplina. Esta temática é 
considerada um dos grandes desafios à 
prática docente da contemporaneidade, 
sendo apontada como um dos maiores 
obstáculos responsáveis pelos proble-
mas de ensino-aprendizagem enfrenta-
dos no âmbito educacional, dificultando 
a aquisição e construção de conheci-
mentos e interferindo no desenvolvi-
mento pleno dos indivíduos. A hipótese 
inicial é de que essas representações 

atribuídas por professores são resultan-
tes do processo histórico de sua atua-
ção, caracterizada por poucas oportuni-
dades formativas para problematizar a 
questão da indisciplina. Para o desen-
volvimento da investigação, está sendo 
utilizado como referencial teórico meto-
dológico a História Oral, por ter como 
principal forma de produção e aproxi-
mação do objeto de estudo a entrevista 
com pessoas. A partir desse pressupos-
to, serão gravadas entrevistas com pro-
fessores que enviam o maior número de 
ocorrências disciplinares para a direção 
da escola. No momento atual, está sen-
do feito o estudo bibliográfico sobre o 
tema da indisciplina, o aprofundamento 
teórico sobre a metodologia da História 
Oral Temática, e a análise do Livro de 
Ocorrências da escola, para identificar 
os professores que serão entrevistados 
e o que eles mais apontam como indis-
ciplina.
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ABSTRACT

The ongoing research proposal, is 

linked to the research line “Society, Cul-

ture and Education” of the Scientific In-

vitation Program of the Faculdade das 

Americas, and has as starting point the 

reflections made in the process of initial 

training in the Pedagogy and Languages 

courses. The research is being carried 

out in a municipal elementary school in 

São Paulo, at EMEF Duque de Caxias 

and aims to verify which representations 

some teachers attribute to indiscipline. 

This thematic is considered one of the 

greatest challenges to contemporary te-

aching practice, being pointed out as one 

of the major obstacles responsible for 

teaching and learning problems faced in 

the educational field, making it difficult to 

acquire and construct knowledge and in-

terfering in the full development of indivi-

duals. The initial hypothesis is that these 

representations attributed by teachers 

are the result of the historical process of 

their performance, characterized by few 

training opportunities to problematize 

the issue of indiscipline. For the deve-

lopment of the research is being used 

as theoretical methodological reference 

Oral History, for having as main form of 

production and approach of the object 

of study the interview with people. From 

this assumption, interviews will be recor-

ded with teachers who send the highest 

number of disciplinary occurrences to 

the school director. At the moment, a bi-

bliographic study on the subject of indis-

cipline, the theoretical deepening on the 

methodology of Oral Thematic History, 

and the analysis of the school book of 

occurrences are being done to identify 

the teachers who will be interviewed and 

what they point out as indiscipline.

KEYWORD
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RESUMO

Ocupando um terreno de cerca de 
cinco mil metros quadrados, a Vila Ito-
roró está no miolo de uma quadra no 
atual bairro da Bela Vista, e hoje é cons-
tituída por onze edificações, incluindo o 
seu singular palacete e a sede do antigo 
Clube Éden Liberdade. Nos anos 2000 
foi reconhecida como patrimônio histó-
rico, em seguida foi desapropriada. A 
partir de um período de observação do 
espaço e seu processo de tombamen-
to, surgiram algumas questões: como 
seria possível contar a história da Vila? 
O que justificava mudar a função social 
do local? A Vila Itororó, hoje, pode ser 
pensada a partir de uma perspectiva 
que compreende o patrimônio, mate-
rial e imaterial, não só como algo que 
deve ser preservado, como se perten-
cesse apenas a um passado distante, 
mas também como uma ferramenta de 
transformação do presente. O conjunto 
da Vila, como tinha sido idealizado por 
Francisco de Castro, é um pedaço de 
uma cidade que nunca se tornou reali-

dade. A Vila, agora em fase de restauro, 
está aberta para experimentos. Dessa 
forma, existe um diálogo inédito, e que 
necessita de estudo, entre a arquitetu-
ra a ser preservada e os usos a serem 
inventados, à partir da história da Vila. 
Esse espaço em construção, e de cons-
trução coletiva, funciona como centro 
cultural temporário ou, melhor dizendo, 
como experimento, em escala real, de 
outro tipo de centro cultural, que ainda 
está por vir. É um laboratório de cida-
de, um aparelho turístico e um espa-
ço-manifesto para mostrar que existem 
alternativas aos modelos vigentes dos 
equipamentos culturais. Para responder 
a essas perguntas nasceu o projeto de 
iniciação científica que dialogará com 
autores como José Augusto Nogueira 
Kamel e Jost Kripendorf, Leonardo Boff, 
Zygmunt Bauman, Mauss e Octavio de 
Lima Camargo.
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ABSTRACT

Occupying a land of about five thousand 

square meters, Vila Itororó is in the center 

of a block in the current neighborhood of 

Bela Vista, and today, it is constituted by 

eleven buildings, including its unique man-

sion and the headquarters of the old Club 

Éden Liberdade. In 2000 it was recognized 

as a historical patrimony, then it was expro-

priated. During a period of observation of 

space and through its process of becoming 

a historical patrimony, some questions aro-

se: how could tell the history of the village? 

What justified changing the social function 

of the place? Vila Itororó, today, can be 

seen from a perspective that includes ma-

terial and immaterial patrimony, not only as 

something that must be preserved, as if it 

belonged only to a distant past, but also as 

a tool of transformation of the present. The 

Village as a whole, and how it had designed 

by Francisco de Castro, is a piece of a city 

that never came to exist. The Vila, now in 

its remodeling phase, is open for experi-

ments. This way, there is an unprecedented 

dialogue, which requires study, between 

the architecture to be preserved and func-

tions to be invented, from the history of the 

Village. This space, still under construction, 

and under collective construction, functions 

as a temporary cultural center or, better yet, 

as a real-scale experiment of another type 

of cultural center, which is yet to come. It is 

a laboratory city, a tourist apparatus and a 

manifest space which shows that there are 

alternatives to the current models of cultu-

ral equipment. To answer these questions, 

a project of scientific initiation was created 

which will dialogue with authors such as 

José Augusto Nogueira Kamel e Jost Kri-

pendorf, Leonardo Boff, Zygmunt Bauman, 

Mauss  e Octavio de Lima Camargo.

KEYWORDS
Culture, Community, Bela Vista, Open Plot, Vila 
Itororó, Patrimony.
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RESUMO

O aprendizado da Matemática é 
difícil para a maioria das pessoas. O 
professor de Matemática deve ajudar 
os alunos a enfrentar essas dificulda-
des. Uma possibilidade é a utilização 
de atividades práticas para motivar os 
alunos. Este trabalho trata de atividades 
de marcenaria. Essas atividades preci-
sam envolver questões matemáticas. 
Para que a utilização dessa atividade 
seja significativa o professor precisa ter 
clareza de quais questões a própria ati-
vidade coloca a quem tenta realizá-la e 
quais relações essas questões têm com 
conteúdos de Matemática escolar. Este 
trabalho tem como foco o pensamento 
matemático de marceneiros. Seu obje-
tivo é descrever as ideias e conceitos 
de natureza quantitativa ou geométrica 
da maneira em que são expressos por 
marceneiros profissionais quando expli-
cam suas atividades e justificam suas 

decisões e também a relacionar essas 
ideias com conceitos da Matemática es-
colar para mostrar aproximações e com-
plementaridades. Esse trabalho será 
feito por meio de entrevistas semiestru-
turadas com marceneiros experientes, 
do círculo de conhecidos do aluno- pes-
quisador. A análise dos resultados ob-
tidos será feita com auxílio do modelo 
de campos semânticos. O resultado 
que se espera é um mapa das questões 
que atividades de marcenaria permitem, 
pela sua própria lógica, explicitar; e uma 
associação dessas questões a conteú-
dos de matemática escolar. Esses resul-
tados deverão permitir a professores de 
Matemática conhecer as potencialida-
des de atividades de marcenaria como 
material para disparar e dar sentido a 
questões de matemática escolar.
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ABSTRACT

Learning mathematics is difficult for 

most people. Teachers should help stu-

dents cope with these difficulties. One 

possibility is to use hands-on activities 

to motivate students. In this work we 

deal with carpentry activities. These 

activities need to involve mathematical 

questions. The teacher needs to unders-

tand what issues the activity itself poses 

to those who attempt to carry it out and 

what relationships these issues have 

with the content of school mathematics. 

This work focuses on the mathematical 

thinking of carpenters. Its purpose is to 

describe the ideas and concepts of a 

quantitative or geometric nature in the 

way they are expressed by professio-

nal carpenters when they explain their 

activities and justify their decisions and 

also to relate these ideas to concepts of 

school mathematics. This work will be 

done through semi-structured interviews 

with experienced carpenters, from the 

circle of acquaintances of the student- 

researcher. The analysis of the results 

will be done using the semantic field mo-

del. The expected result is a map of the 

issues that woodworking activities, by 

their own logic, to raise; and an asso-

ciation of these issues with school ma-

thematics content. These results should 

allow Mathematics teachers to know the 

potential of carpentry activities as a ma-

terial to trigger and make sense of scho-

ol mathematics issues.

KEYWORDS

carpentry,  mathematical  meanings,  ethnomate-
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RESUMO

Introdução: O estudo da micro anato-
mia forma a base na compreensão da fi-
siologia e patologia, com importante papel 
em diagnósticos e contribuição na evidên-
cia e seguimento de processos terapêuti-
cos. Imagens histológicas são usadas por 
estudantes ao longo da educação médica 
por diferentes tecnologias. Todavia, o ensi-
no prático de histologia vem se afastando 
da combinação tradicional dos microscó-
pios e lâminas, dando espaço a imagens 
virtuais. Ao mesmo tempo, currículos de 
ensino médico passam por modificações 
que reduzem o tempo da abordagem das 
ciências básicas, concentrando-se em 
abordagens como a metodologia ativa de 
pequenos grupos e tutorias de aprendiza-
gem centradas no aluno. Objetivo: Iden-
tificar as opiniões dos acadêmicos de Me-
dicina da Faculdade das Américas (FAM) 
sobre facilidades do aprendizado da His-
tologia na combinação das imagens reais 
em microscópio com imagens virtuais e 
programas de computador. Métodos: 
Questionário virtual (Google Drive®) com 
10 questões (escala de Likert – 5 pontos) 
para os participantes da pesquisa após 
firmarem Termo de Compromisso Livre e 
Esclarecido – TCLE (já aprovado na Pla-

taforma Brasil). Desenvolvendo-se uma 
escala de medida decidimos usar núme-
ro ímpar para discussão da importância 
do ponto neutro. Os dados estão sendo 
tabulados (EXCEL®) para obtenção das 
médias e desvios padrão. Os dados se-
rão submetidos à análise de variância 
(ANOVA), seguindo-se teste não paramé-
trico de (Kruskal-Wallis) para compara-
ção intergrupos e o teste paramétrico de 
(Friedman) para comparação intragrupo. 
Pretende-se ainda aplicar o teste de com-
parações múltiplas de Bonferroni, para de-
terminar diferenças estatisticamente sig-
nificantes para P<0,05, P<0,01 e P<0,001 
entre os grupos coletados. Resultados 
esperados (trabalho em andamento): 
Compreender dificuldades encontradas 
pelo estudante no laboratório de Morfolo-
gia e como poderão ser aprimoradas na 
metodologia ativa de ensino, contribuindo 
para o aprendizado da Histologia. Enten-
der sobre como o estudante desenvolve 
a natureza da ciência e do conhecimen-
to científico, alvos em educação a serem 
consolidados no ensino superior em Me-
dicina.
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ABSTRACT

Introduction: The study of micro 
Anatomy forms the basis in understan-
ding the physiology and pathology, with 
an important role in diagnostics and con-
tribution in the evidence and monitoring 
of therapeutic processes. Histological 
images are used by students throughout 
medical education by different technolo-
gies. However, the practical teaching of 
histology has been away from the tradi-
tional combination of microscopes and 
slides, giving space to virtual images. At 
the same time, medical education cur-
ricula undergo modifications that redu-
ce the time of basic science approach, 
focusing on approaches such as active 
small group methodology and tutoring 
student-centric learning. Objective: To 
identify the opinions of scholars of Me-
dicine graduation of the Faculdade das 
Americas (FAM) on learning facilities of 
histology in the combination of the actu-
al images in the microscope with virtual 
images and computer programs. Me-
thods: Questionnaire (Google Drive®) 
with 10 issues (Likert scale-5 points) for 
the participants of the search after en-
tering into Free and Clarified Commit-

ment Term–FICS (already approved in 
Plataforma Brasil). Developing a scale 
of measurement we decided to use odd 
number for discussion of the importan-
ce of neutral point. The data are being 
tabulated (EXCEL®) to obtain the ave-
rages and standard deviations. The data 
will be submitted to analysis of variance 
(ANOVA) followed by non-parametric 
test (Kruskal-Wallis) for intergroup com-
parison and parametric test (Friedman) 
for intragroup comparison. It is intended 
to apply the multiple Bonferroni compa-
risons test, to determine statistically sig-
nificant differences for P<0,05, P<0,01 
and P<0,001 between sampled groups. 
Expected results (work in progress): 
To understand difficulties encountered 
by the student in the laboratory of mor-
phology and how it can be improved in 
the methodology of teaching, contribu-
ting to the learning of histology. Unders-
tand how the student develops the natu-
re of science and scientific knowledge, 
education targets to be consolidated in 
medicine higher education.
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RESUMO

Um dos problemas de saúde publica 
infantil, consiste nas infecções parasi-
tarias, tendo uma representação epide-
miológica maior em bairros de classe 
média baixa e periferias. Existem vários 
fatores para se contrair um parasita, tais 
como: Consumo de água contaminada, 
estado nutricional dos indivíduos, precá-
rias condições socioeconômicas, entre 
outros. No Brasil a mortalidade infantil 
por doenças transmissíveis, ocasiona-
das por enteroparasitas causando diar-
réia, correspondeu a um terço do total 
de mortes anuais, em meados da déca-
da de 80 (SOUNIS, 1985, vol. 1).

No entanto o mundo passou por di-
versas modificações sociais, econômi-
cas, políticas, o que resultou em uma 
melhor expectativa de vida. Porém, a 
parasitose intestinal ainda encontra-se 
em nosso meio acarretando mortalida-
des, tornando imprescindíveis as inves-
tigações para que se possa traçar medi-
da de controle direcionada a população.

Alguns parasitas como Giardia Lam-
bria, Ascaris Lumbricoides, Entamoeba, 
Trichuris trichiura, podem ser contraídos 

com maior facilidade em crianças. Na 
idade pré- escolar, as crianças passam 
mais tempo em parques, escolas e cre-
ches e se tornam mais susceptíveis de 
contrair uma parasitose intestinal.

Com o objetivo de investigar a pre-
valência destes e outros parasitas intes-
tinais em fatores chaves como areia de 
parques públicos, esta sendo realizada 
uma coleta deste material para analise.

O método é coletar cerca de 200 
gramas, com 5 cm de profundidade da 
caixa de areia do parque, com uma pá e 
um saco para armazenamento.

O material será armazenado em 
temperatura ambiente ou sob refrigera-
ção. Será realizada uma analise com os 
métodos de Hoffman e Fausti. Após a 
conclusão, os resultados obtidos serão 
divulgados para alertar a população so-
bre os cuidados com o meio ambiente, 
para evitarmos uma elevada contami-
nação ambiental por parasitas, princi-
palmente em lugares freqüentados por 
crianças.
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ABSTRACT

One of the public health problems in 

children consists of parasitic infections, 

with a greater epidemiological 

representation in lower-middle-class 

neighborhoods and peripheries. There 

are several factors to contract a parasite, 

such as: Consumption of contaminated 

water, nutritional status of individuas, 

poor socioeconomic conditions, among 

others. In Brazil, infant mortality from 

communicable diseases, caused by 

enteroparasites causing diarrhea, 

accounted for one-third of total annual 

deaths in the mid- 1980s (SOUNIS, 

1985, vol.1). the world went through 

several social, economic, political 

changes, which resulted in a better 

life expectancy. However, intestinal 

parasitosis is still present in our midst 

causing mortality, making investigations 

essential so that a control measure can 

be drawn for the population.

Some parasites such as Giardia 

Lambria, Ascaris Lumbricoides, Enta-

moeba, Trichuris trichiura, can be con-

tracted more easily in children. At the 

preschool age, children spend more 

time in parks, schools and day care cen-

ters and become more likely to contract 

intestinal parasites.

With the objective of investigating the 

prevalence of these and other intestinal 

parasites in key factors such as sand of 

public parks, a collection of this material 

for analysis is being carried out.

The method is to collect about 200 

grams, 5 cm deep from the sandbox of 

the park, with a shovel and a bag for sto-

rage.

The material will be stored at room 

temperature or under refrigeration. An 

analysis will be performed with the me-

thods of Hoffman and Fausti. After the 

conclusion, the results obtained will be 

released to alert the population about 

the care for the environment, to avoid 

high environmental contamination by 

parasites, especially in places frequen-

ted by children.
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RESUMO

O Reservatório Guarapiranga, faz 
parte do sistema de abastecimento de 
água da Região Metropolitana de São 
Paulo, com capacidade para armazenar 
200 milhões de metros cúbicos de água, 
porém, essa capacidade se modifica dia 
a dia, por causa do manejo sem planeja-
mento e intensa ocupação territorial. Ao 
crescimento populacional desordenado, 
soma-se a carência de infraestruturas 
de saneamento básico em muitos dos 
loteamentos clandestinos e irregulares, 
e favelas presentes na região, favore-
cendo o lançamento de esgoto domésti-
co in natura no corpo d’água da represa. 
De acordo com a OMS, cerca de 80% 
de todas as doenças que acometem os 
países em desenvolvimento provêm de 
água de má qualidade, dentre estas po-
demos destacar os distúrbios nutricio-
nais, como por exemplo, a desnutrição 
energético-proteica. O estudo da des-
nutrição é de extrema importância visto 
que um terço dos óbitos de crianças no 
mundo é atribuído à esta condição. As 

condições socioambientais colaboram 
para o comprometimento do estado de 
saúde, seja por carência nutricional ou 
por doenças associadas, como, anemia, 
verminoses, gastroenterites entre ou-
tras. A desnutrição ainda é um dos gran-
des problemas do Brasil, de acordo com 
dados do IBGE, ainda acomete cerca 
de 11% das crianças e estima-se que os 
adultos que apresentam baixa estatura, 
como sequela da desnutrição, cheguem 
aos 30%. A baixa ingestão energética 
obriga o organismo a desenvolver me-
canismos de adaptação, incluindo seu 
desenvolvimento e imunidade. A popu-
lação em estudo encontra-se em área 
com ausência de saneamento básico e 
em região de descarte de resíduos do-
mésticos e, dessa forma, em situação 
que pode favorecer o desenvolvimento 
distúrbios nutricionais, como o marasmo 
e o kwashiorkor.
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ABSTRACT

The Guarapiranga Reservoir is part 

of the water supply system of the Me-

tropolitan Region of São Paulo, with ca-

pacity to store 200 million cubic meters 

of water, but this capacity varies from 

day to day, due to management without 

planning and intense occupation terri-

torial. Disorganized population growth, 

lack of basic sanitation infrastructure in 

many of irregular settlements and slums 

present in the region, favoring the rele-

ase of domestic sewage in dam water 

body. According to WHO, about 80% of 

all diseases affecting developing cou-

ntries comes from poor water quality; 

among them, we can highlight nutritional 

disorders, such the energy-protein mal-

nutrition. The study of malnutrition is of 

extreme importance since one-third of 

children’s death in the world are related 

to this condition. The socio-environmen-

tal conditions contribute to the impair-

ment of health status, either due to nutri-

tional deficiencies or due to associated 

diseases, such as anemia, parasitic di-

seases, and gastroenteritis. Malnutrition 

still is one of the major problems in Bra-

zil, according to data from IBGE, its af-

fects about 11% of children and it is esti-

mated that adults who are short stature, 

because of malnutrition, reach 30%. 

Low energy intake forces the body to de-

velop mechanisms adaptation, including 

development and immunity. The study 

population is located in an area with no 

basic sanitation and in a region where 

domestic waste is disposed of and, in 

this way, in a situation that may favor 

the development of nutritional disorders, 

such as marasmus and kwashiorkor.
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RESUMO

Listeriose é a infecção associada ao 
agente patogênico Listeria monocyto-

genes. A bactéria, sobrevive a diversas 
condições ambientais, e é responsável 
por causar diferentes condições pato-
lógicas nos hospedeiros como aborto e 
septicemia. Por tratar- se de uma infec-
ção com sintomas inespecíficos é de di-
fícil diagnóstico. Este estudo tem como 
objetivo realizar revisão narrativa sobre 
a listeriose incluindo dados epidemioló-
gicos no Brasil e no mundo, os mecanis-
mos de virulência da L. monocytogenes 

e a resposta imune associada. Está sen-
do realizada revisão narrativa de livros e 
artigos científicos disponíveis no Scielo-
-Brasil, CDC, ECDC, MedLine/Pubmed, 
utilizando os termos Listeria monocyto-

genes, listeriose, infecções, virulência, 
epidemiologia. Os resultados prelimina-
res mostram que a L. monocytogenes é 
um patógeno que se adere às células 
do trato gastrointestinal pela integração 
das adesinas inlA e inlB às E-caderinas 
celulares, sendo internalizada por fago-
citose e lisando a membrana do vacúolo 
fagocítico através da ação da listerioli-
sina O ativada pelo pH ácido. No meio 

intracelular prolifera-se e invade células 
adjacentes através da ação da prote-
ína actA. Além disso é capaz de inibir 
a ação do complemento e a imunidade 
humoral. Pacientes com comprometi-
mento de resposta imunológica como 
gestantes, neonatos e idosos são mais 
susceptíveis a infecções em surtos. A 
bactéria é um dos frequentes patógenos 
associados à indústria alimentar geran-
do preocupações na saúde pública na-
cional e internacional. Neste cenário, os 
EUA possuem um sistema de rastrea-
mento e sequenciamento do genoma de 
diferentes patógenos, entre eles do cau-
sador da listeriose, para estudar os mais 
diversos aspectos das infecções trans-
mitidas por alimentos. Estima-se que 
esse programa previna por volta de 270 
mil casos de doenças por ano dos três 
causadores mais comuns de doenças 
transmitidas por alimentos: Salmonella, 
E. coli O157 e Listeria monocytogenes, 

acarretando uma economia anual de 
US$ 507 milhões. No Brasil, os casos 
de infecções por L. monocytogenes são 
sub-notificados e sub-diagnosticados.
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ABSTRACT

Listeriosis is the infection associated 

to the pathogen Listeria monocytogenes. 

The bacterium survives in various envi-

ronmental conditions and it is respon-

sible for causing different pathological 

conditions in hosts such as abortion and 

septicemia. As the infection has nonspe-

cific symptoms, it is difficult to diagnose. 

This study aims to conduct a narrative 

review on listeriosis including epidemio-

logical data in Brazil and worldwide, viru-

lence mechanisms of L. monocytogenes 

and the associated immune response. 

We are carring out a review with books 

and scientific articles available in Scielo-

-Brasil, CDC, ECDC, MedLine/Pubmed, 

using the terms Listeria monocytoge-

nes, listeriosis, infections, virulence, epi-

demiology. Preliminary results show that 

L. monocytogenes is a pathogen that 

adheres to gastrointestinal tract cells by 

integration of inlA and inlB adhesins to 

cellular E-cadherins. Bacteria are inter-

nalized by phagocytosis and they lysi 

phagocytic vacuole membrane by action 

of listeriolysin O activated by acid pH. In 

the intracellular medium they proliferate 

and invade adjacent cells through the 

action of the actA protein. In addition, 

they are able to inhibit complement ac-

tion and humoral immunity. Patients with 

compromised immune responses such 

as pregnant women, neonates and the 

elderly are more susceptible to outbreak 

infections. The bacterium is one of the 

frequent pathogens associated with food 

industry generating national and inter-

national public health concerns. In this 

scenario, US has developed a system 

for tracking and sequencing the geno-

me of different pathogens, including that 

one which causes listeriosis, to study 

the most diverse aspects of foodborne 

infections. It is estimated that this pro-

gram prevents around 270,000 cases 

of illness per year caused by the three 

most common microorganisms associa-

ted to foodborne illness: Salmonella, E. 

coli O157 and Listeria monocytogenes, 

resulting in $507 million annual savings. 

In Brazil, cases of L. monocytogenes in-

fections are under-reported and under- 

diagnosed.
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RESUMO

O envelhecimento da população está 
ocorrendo em todo o mundo decorrente 
da redução da taxa de fecundidade e au-
mento da expectativa de vida. Os meios 
de comunicação nos bombardeiam com 
inúmeras informações que tornam a 
vida complexa e agitada, fazendo com 
que os indivíduos enfrentem diversos 
problemas sociais e econômicos. Con-
siderando-se que o uso de tecnologia 
digital se apresenta em quase todas 
as atividades da vida contemporânea, 
e apesar de ser visto como algo mais 
comum aos mais jovens, o uso de inter-
net, das redes sociais e dos aplicativos 
digitais também tem sido usado pelos 
idosos. A comunicação direcionada ao 
idoso nas diversas formas de mídia está 
garantida no Estatuto do Idoso, e o uso 
das redes sociais digitais tem se mos-
trado uma excelente ferramenta, não só 
de comunicação, mas também de inclu-
são social do mesmo. Observa-se que 
a qualidade de vida e o envelhecimento 
saudável requerem uma compreensão 
abrangente e adequada de um conjun-

to de fatores que compõem o dia a dia 
senil. Deste modo, o idoso deve ser o 
agente transformador de sua realidade, 
expandindo suas possibilidades e se 
empoderando através de mecanismos 
de apoio, como os programas de inclu-
são de idosos, nos diferentes setores 
da sociedade. Este projeto de pesquisa 
tem por objetivos reconhecer a impor-
tância e os benefícios do uso das fer-
ramentas digitais não só como meio de 
comunicação, mas também como forma 
de inclusão social e de promoção na 
melhoria da qualidade de vida do idoso. 
Pesquisa exploratória e descritiva, com 
abordagem qualiquantitativa. A coleta 
de dados se dará por meio de levan-
tamento demográfico, bibliográfico; e, 
através de entrevista e questionário a 
um grupo de idosos frequentadores da 
Associação Reciclazaro e que assina-
rem o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. A análise dos dados será 
feita pelo programa Microsoft® Excel®.
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ABSTRACT

Population aging is occurring worl-

dwide as a result of reduced fertility and 

increased life expectancy. The media 

bombard us with innumerable informa-

tion that makes life complex and agitated, 

causing individuals to face various social 

and economic problems. Considering 

that the use of digital technology is pre-

sent in almost all activities of contempo-

rary life, and although it is seen as some-

thing more common to the younger ones, 

the use of internet, social networks and 

digital applications has also been used 

by the elderly. Communication directed to 

the elderly in the various forms of media 

is guaranteed by the Statute of the Elder-

ly, and the use of digital social networks 

has proved to be an excellent tool not 

only for communication but also for social 

inclusion. It is observed that quality of life 

and healthy aging require a comprehen-

sive and adequate understanding of a set 

of factors that make up the day to day se-

nile. Thus, the elderly must be the trans-

forming agent of their reality, expanding 

their possibilities and being empowered 

through support mechanisms, such as 

the inclusion programs for the elderly, in 

different sectors of society. This research 

project aims to recognize the importance 

and benefits of using digital tools not only 

as a means of communication but also as 

a form of social inclusion and promotion 

in improving the quality of life of the elder-

ly. Exploratory and descriptive research, 

with a qualitative and quantitative appro-

ach. Data collection will take place throu-

gh a demographic, bibliographic survey; 

and through an interview and question-

naire to a group of elderly people who 

attend the Reciclazaro Association and 

who sign the Term of Free and Informed 

Consent. Data analysis will be done by 

Microsoft® Excel® software.
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RESUMO

Intrudução: O agente comunitário 
de saúde (ACS) se configura na base 
da ESF que apresenta-se no atual cená-
rio da política de saúde brasileira como 
um modelo de atenção em saúde pro-
pondo uma ampliação da intervenção 
na saúde, incorporando na sua prática 
o domicílio e espaços comunitários di-
versos. Tal característica vem contri-
buindo para o fortalecimento do víncu-
lo entre profissionais das equipes e a 
comunidade local. O ACS é o indivíduo 
que convive com a realidade e as prá-
ticas de saúde do bairro onde mora e 
trabalha. Assim, traz consigo o conflito 
de ser da comunidade e representante 
do serviço de saúde, ao mesmo tempo. 
Enfrenta desgastes inerentes ao seu 
processo de trabalho e é pouco assitido 
pelo próprio sistema de saúde. O traba-
lho dos ACS é considerado complexo, 
abrange questões como o sofrimento e 

a psicopatologia do trabalho. Objetivo: 
Analisar a produção científica a respeito 
do adoecimento dos ACS relacionado 
aos desgastes do processo de trabalho. 
Métodos: Revisão de artigos científicos 
publicados nas bases eletrônicas de da-
dos Lilacs (Literatura do Caribe em Ci-
ências da Saúde) sem restrição de pe-
ríodo ou idioma. Resultados Esperados: 
Foi encontrado um total de 555 artigos 
que foram descartados, pois não estão 
diretamente relacionados com o objeti-
vo da pesquisa e restaram 16 que estão 
sendo analisados. O projeto possibilita-
rá o melhor entendimento do processo 
de trabalho dos ACS, compreensão da 
relação entre desgastes do trabalho e 
adoecimento dos ACS e evidenciar a 
necessidade de um olhar mais atento 
para o trabalho do ACS e seu adoeci-
mento.
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ABSTRACT

Introduction: The community health 

agent (CHA) configures based on ESF, 

which appears in the current brazilian 

political health scenarium as a model 

of health attention, proposing an enlar-

gement on health intervention, incorpo-

rating in your practice and domicile and 

diverse community spaces. This featu-

re contributes to the strengthening the 

bond between team professional sand 

local community. The CHA is the indivi-

dual which lives to get her with the re-

ality and practices of the health of the 

neighborhood here they live and work. 

Therefore, brings with it the conflict of 

being part of the community and, at the 

same time, a represent at of the heal-

th services. Face the wears from their 

work process and is not well assisted by 

the health system itself. The CHA works 

considered complex, include issues 

such as suffering and work’s psychopa-

thy of work. Goal: Analyse the scientific 

production about the CHA illness, re-

lated work wears. Methods: Review of 

scientific articles published at the Lilacs 

(Caribbean Literature of Health Science) 

electronic databases without restriction 

so language. Expected Results: A total 

of 555 articles we found that were dis-

carded, because they are not directly 

related to the objective of research there 

remain 16 are being an analyzed. The 

project will provide better understanding 

of the CHA’s work process, comprehen-

sion of the relation between CHA’S wear 

illness an evidence, the necessity of a 

more aware look at this work and the 

CHA’s illness.
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RESUMO

Introdução: Com o aumento da qua-
lidade e expectativa de vida nos últimos 
anos no Brasil, o número de idosos é 
crescente. Com isso, algumas doenças 
características da terceira idade tam-
bém acompanham este crescimento, 
como por exemplo, a demência de Al-
zheimer e a de Parkinson. Sendo assim, 
é fundamental conhecer práticas que 
retardem esses fenômenos de degene-
ração neural crônica, e que além disso 
favoreçam a plasticidade neural. O pro-
cesso de mudança adaptativa na estru-
tura e nas funções do sistema nervoso 
que permite a consolidação da memória 
é conhecido como plasticidade neural, e 
acredita-se que práticas que estimulem 
o córtex e o sistema límbico podem atu-

ar no retardo de demências e beneficiar 
essa plasticidade, como por exemplo 
exercícios físicos e atividades lúdicas. 
Objetivo: O projeto tem como objetivo 
uma revisão detalhada dos mecanismos 
de plasticidade neural mediados por ci-
tocinas anti- inflamatórias na demência 
de Alzheimer. Métodos: Revisão siste-
mática da literatura respeitando critérios 
definidos pelo PRISMA. OS critérios 
para inclusão dos estudos serão defini-
dos por meio da estruturação do acrô-
mio PICO (Participante, Intervenção, 
Comparador, Outcomes). Fontes de in-
formações: Medline via Pubmed, Emba-
se via Elsevier, CENTRAL via Cochrane 
Library e LILACS via BVS.
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ABSTRACT

Introduction: With the increase in 
quality and life expectancy in recent 
years in Brazil, the number of elderly 
people is increasing. With this, some 
diseases characteristic of the elderly 
also accompany this growth, for exam-
ple, Alzheimer’s dementia and Parkin-
son’s. Thus, it is fundamental to know 
practices that delay these phenomen of 
chronic neural degeneration, and that 
furthermore favor neural plasticity. The 
process of adaptive change in the struc-
ture and functions of the nervous system 
that allows the consolidation of memory 
is known as neural plasticity, and it is 
believed that practices that stimulate the 
cortex and the limbic system can act in 

the retardation of dementias and benefit 
this plasticity, such as physical exercises 
and playful activities. Objective: The 
aim of the project is a detailed review of 
the mechanisms of neural plasticity me-
diated by anti-inflammatory cytokines in 
Alzheimer’s dementia. Methods: Syste-
matic review of the literature respecting 
criteria defined by PRISMA. The criteria 
for inclusion of the studies will be de-
fined through the structuring of the PICO 
acronym (Participant, Intervention, 
Comparator, Outcomes). Sources of in-
formation: Medline via Pubmed, Emba-
se via Elsevier, CENTRAL via Cochrane 
Library and LILACS via VHL.
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RESUMO

Tem-se observado um aumento da 
utilização de álcool por mulheres, inclu-
sive em idade reprodutiva, com conse-
quente aumento durante a gestação. Ál-
cool e seu metabólito, acetaldeído, são 
substâncias teratogênicas dose-depen-
dentes, que podem acarretar em seque-
las irreversíveis, dentre elas a síndrome 
alcoólica fetal (SAF). O álcool e seu me-
tabólito ultrapassam a barreira placentá-
ria, causando exposição prolongada do 
feto a esses agentes, pois sua metaboli-
zação e excreção são lentos, permane-
cendo mais tempo no líquido amniótico. 
Esses agentes teratogênicos agem a 
nível celular, impedindo multiplicação, 
induzindo apoptose, e dessa forma atra-
palhando o desenvolvimento embrioná-
rio, inclusive do Sistema Nervoso Cen-
tral. Essas substâncias causam também 

danos hepáticos, com apoptose hepáti-
ca, após exposição de quatro semanas 
ao etanol. O projeto tem como objetivo 
uma revisão detalhada das bases te-
óricas da SAF, a fim de servir de base 
para o melhor entendimento das alte-
rações neurofisiológicas desencadea-
das pelo uso e abuso do álcool durante 
a gestação. De particular relevância, a 
SAF desencadeia mudanças drásticas 
na relação mãe/filho, enfraquecendo o 
vínculo materno desde a gestação até e 
o período da lactação. A compreensão 
destas mudanças auxiliará profissionais 
de diversas áreas, nos cuidados presta-
dos à mãe e também ao bebê, uma vez 
que, na SAF, os danos neurológicos e 
comportamentais já se encontram insta-
lados.

PALAVRAS-CHAVE

álcool; gestação; dependência; síndrome; feto.

1 Graduando do Curso de Medicina, Faculdade das Américas
2 Professor do Curso de Medicina, Faculdade das Américas



274
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17
ISSN 1981-2183 

ABSTRACT

There has been an increase in the 

use of alcohol by women, including re-

productive age, with a consequent in-

crease during pregnancy. Alcohol and 

its metabolite, acetaldehyde, are do-

se-dependent teratogenic substances, 

which can lead to irreversible sequelae, 

including fetal alcohol syndrome (FAS). 

Alcohol and its metabolite exceed the 

placental barrier, causing prolonged 

exposure of the fetus to these agents, 

since its metabolism and excretion are 

slow, remaining longer in the amniotic 

fluid. These teratogenic agents act at the 

cellular level, preventing multiplication, 

inducing apoptosis, and thus disrupting 

the embryonic development, including in 

Central Nervous System. These subs-

tances also cause liver damage, with 

hepatic apoptosis, after exposure of four 

weeks to ethanol. The project aims at a 

detailed review of the theoretical bases 

of SAF to serve as the basis for a better 

understanding of the neurophysiological 

impulses triggered by the use and abu-

se of alcohol during pregnancy. Of rele-

vance, FAS triggers drastic changes in 

the mother/child relationship, weakening 

the maternal bond from gestation to the 

time of lactation. Understanding these 

changes will help professionals in many 

areas, in the care provided to the mother 

and to the baby, since in the FAS, neu-

rological and behavioral damages are 

already installed.
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RESUMO

Introdução: Histologia, o estudo 
das estruturas microscópicas teciduais, 
constitui uma base para compreensão 
fisiológica e patológica, considerado 
padrão de excelência para diagnóstico 
clínico e abordagem de processos tera-
pêuticos. A histomorfometria é essencial 
ao analisar estruturas teciduais normais 
ou acometidas por enfermidades, em 
humanos ou animais. Pesquisas em-
pregando morfometria são importantes 
ferramentas para entendimento da fi-
siopatologia nos mecanismos das do-
enças. As técnicas histomorfométricas 
estão se modernizando com a utilização 
de softwares mais precisos, permitin-
do avaliações mais fidedignas. Estas 
técnicas possibilitam obter medidas de 
diâmetro e espessura de componentes 
teciduais, distância entre os mesmos, 
aumento patológico da matriz extracelu-
lar e contagem de células. O desenvol-
vimento da capacidade de identificação 
necessita treinamento para a observa-
ção crítica, utilização dos recursos do 
fotomicroscópio e uso racional dos pro-
gramas de análise de imagens. Estas 
fases do aprendizado são fundamentais 
para o desenvolvimento do pesquisador 
no início da investigação morfométrica. 
Objetivo: Conduzir o aluno de Inicia-
ção Científica no aprendizado da iden-

tificação dos componentes dos tecidos 
conjuntivos; desenvolver senso crítico 
na escolha de campos relevantes com 
objetivos de pesquisa; desenvolver ha-
bilidades na fotomicroscopia para digi-
talização de campos de relevância em 
lâminas e no uso das ferramentas quan-
titativas na análise de imagens. Méto-
do: Captura de imagens por fotomicros-
cópio acoplado de câmera digitalizadora 
com software Motic®; levantamento das 
densidades populacionais celulares, di-
mensões de fibras colágenas e volumes 
de substância amorfa de tecido conjunti-
vo do laminário da FAM (Laboratório do 
Morfofuncional). Construção de tabela 
EXCEL® para a obtenção das médias e 
seus respectivos desvios padrão e aná-
lise de variância (ANOVA). Resultados 
esperados: Obter a caracterização de 
constituintes dos tecidos conjuntivos, 
quantificando populações celulares e 
obtendo dados histomorfométricos da 
matriz extracelular, submetendo-os a 
análise estatística. Com esta iniciação 
científica o estudante desenvolverá a 
natureza da ciência e do conhecimento 
científico, alvos de importância no pro-
cesso do conhecimento em ciência bá-
sica e específica.
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ABSTRACT

Introduction: Histology, the study 

of microscopic tissue structures, consti-

tutes a basis for physiological and pa-

thological understanding, considered 

standard of excellence for clinical diag-

nosis and therapeutic processes appro-

ach. The histomorphometry is essential 

when analyzing normal tissue or struc-

tures affected by diseases in humans or 

animals. Researches using morphology 

are important tools for understanding 

the pathophysiology of disease mecha-

nisms. Histomorphometrical techniques 

are modernizing with the use of more 

precise software, allowing more reliab-

le evaluation. These techniques make it 

possible to obtain measures of diameter 

and thickness of tissue components, dis-

tance between them, pathological incre-

ase extracellular matrix and cell count. 

The development of ability to identify ne-

eds training for critical observation, use 

of the light microscope resources and 

rational use of image analysis programs. 

These phases of learning are essential 

for the development of researcher at the 

beginning of the morphometric research. 
Objective: To conduct the scientific ini-

tiation undergraduate student in learning 

the identification of components of con-

nective tissues; develop a critical sense 

in choosing relevant fields along resear-

ch objectives; develop skills in light mi-

croscopy for scanning of relevant fields 

and on the use of measuring tools in 

image analysis. Method: Image capture 

by light microscope coupled to digitizer 

camera with software Motic®; survey of 

the cellular population densities, dimen-

sions of collagen fibers and volumes of 

connective tissue amorphous substan-

ce from the slides collection (Morpho’s 

lab). Elaborate EXCEL® table to obtain 

the medium and their respective stan-

dard deviations and analysis of varian-

ce (ANOVA). Expected results (work 
in progress): Characterization of con-

nective tissues constituents by quan-

tifying cellular populations and raising 

histomorphometric data of extracellu-

lar matrix, subjecting them to statistical 

analysis. With this scientific initiation the 

student will develop the nature of scien-

ce and scientific knowledge, targets of 

importance in the process of knowledge 

in basic and specific science.
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RESUMO

Trata-se de uma investigação que 
tem como referencia a etnomatemáti-
ca que surgiu na década de 1970, com 
base em críticas sociais acerca do en-
sino tradicional da matemática, como 
a análise das práticas matemáticas em 
seus diferentes contextos culturais utli-
zando o conceito de ambiente cultural 
como uma das formas de explicar as 
diversas formas de organização do co-
nhecimento em geral e em particular, 
do conhecimento matemático. A Etno-
matemática, nesse sentido, é entendi-
da como um programa interdisciplinar e 
que engloba reflexões das ciências da 
cognição, da epistemologia, da história 
das ciências e da sociologia.

Parte-se aqui de um modelo teóri-
co de Etnomatemática defendido por 
D'Ambrósio (2001), que propõe conside-
rar os vários saberes e fazeres de cada 
cultura e profissão como expressões 
que evidenciam estratégias muito par-
ticulares para cálculos, estimativas de 
trocos, realização de medições, etc. À 
luz desse modelo entende-se que essas 
expressões caracterizam uma Etnoma-
temática praticada cotidianamente por 
meio de operações que estão ligadas 
ao ambiente em que foram produzidas, 
eficientes em seus objetivos, inclusive 

para pessoas sem o domínio da leitura 
e da escrita. São vistas, assim, como 
expressões matemáticas próprias, que, 
embora distintas da matemática ensina-
da na escola, cumprem com o papel a 
que são destinadas.

Neste trabalho, a proposta é veri-
ficar como os feirantes de uma feira 
livre situada nos arredores da Rua Au-
gusta usam a matemática no processo 
de compra e venda de mercadorias, e 
as dificuldades encontradas ao desem-
penhar a atividade. A álgebra na feira 
também é praticada pelos feirantes que 
trabalham constantemente com núme-
ros decimais e com cálculos das quatro 
operações, analisando ainda o contexto 
social em que estão inseridos e qual a 
sua perspectiva de voltar aos bancos de 
sala de aula.

Por meio de entrevistas estruturadas 
e visita de campo, o objetivo da pesqui-
sa é entender melhor a dinâmica dessas 
expressões, procurando avançar no co-
nhecimento etnomatemático produzido 
fora do ambiente escolar, por profissões 
específicas e/ou ambientes culturais 
distintos.
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ABSTRACT

It is an investigation that seeks to 

better study the everyday mathemati-

cal know-how of marketers in a free fair 

located in the vicinity of Rua Augusta. 

It is based here on the theoretical mo-

del of Ethnomathematics, defended by 

D'Ambrosio (2001), which proposes to 

consider such knowledge and actions 

as expressions that show very particu-

lar strategies for calculations, estima-

tions of changes, realization of measu-

rements, etc. In the light of this model, 

it is understood that these expressions 

characterize an ethnomathematics prac-

ticed daily through operations that are 

linked to the environment in which they 

were produced, efficient in their objecti-

ves, even for people without the mastery 

of reading and writing. They are seen, 

therefore, as their own mathematical 

expressions, which, although different 

from the mathematics taught in school, 

fulfill the role to which they are destined. 

Through structured interviews, the rese-

arch proposal is to better understand the 

dynamics of these expressions, seeking 

to advance in the ethnomathematical 

knowledge produced outside the scho-

ol environment, by specific professions 

and / or different cultural environments.

KEYWORDS

ethnomathematics; culture; free fair; mathemati-
cal education.
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RESUMO

Este resumo pretende apresentar 
os resultados das experiências dos re-
gistros fotográficos dos alunos que par-
ticipam do Projeto de Extensão: Rua 
Augusta - Técnicas para Registros Ima-
géticos em Celular”, concluído em ou-
tubro na Faculdade das Américas, em 
São Paulo, ministrado pela fotógrafa e 
mestre em Comunicação e Semiótica 
PUCSP, Inês Correa, e pelos professo-
res Tatiana Lunardelli e Rinaldo Zaina. 
O projeto teve como finalidade propor-
cionar a utilização mais adequada da 
câmera mobile como instrumento de 
trabalho e dialogar com a Rua Augusta. 
Nas aulas os alunos entraram em conta-
to com as primeiras fotografias existen-
tes no século XIX e com imagens cria-
das nos séculos XX e XXI relacionadas 
a área de gastronomia, turismo, publici-
dade, jornalismo entre outras. Observa-
ram luz e sombra, cor, grãos e rastros, 
movimentos, técnicas, enquadramento 
e composição, conceito e linguagem. 
Foram instigados a deixar o celular e 
sair para um passeio a fim de olhar e 
desvendar cenários ou acontecimentos 

no entorno da FAM. Após este primeiro 
contato, resolveram fotografar os pré-
dios e a arquitetura da Rua Augusta. As 
fotografias criadas revelaram uma foto-
grafia outra, não nova, mas a imagem 
reapresentada por esta pequena câme-
ra móvel, de certa maneira, pode ser 
responsável pelo deslocamento do que 
conhecemos por imagem até hoje. E, se 
“a fotografia nunca registra sem trans-
formar, sem construir, sem criar” (Rou-
illé, 2009), este resultado surpreenden-
te sugere que esta fotografia, que está 
sendo criada hoje e difundida nas redes 
e aplicativos é uma nova linguagem, e 
pode ter a função de conceber a manei-
ra com que estamos habituados a olhar. 
Afinal, não se trata de mais uma ima-
gem fabricada por um grupo de fotógra-
fos munidos de equipamento capazes 
de domínio do mesmo, mas vem a ser 
cada vez mais uma imagem composta 
por pessoas que se utilizam do aparelho 
de repertórios próprios e inusitados.
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ABSTRACT

This abstract intends to present the 
results of the experiences of the photo-
graphic records of the students who par-
ticipate in the Extension Project: Rua Au-
gusta - Cellular phone Technics for taking 
magnetic pictures “, completed in October 
at the Faculdade das Americas, in Sao 
Paulo, taught by the photographer and 
master in Communication and Semiotics 
PUCSP, Inês Correa, and by professors 
Tatiana Lunardelli and Rinaldo Zaina. The 
purpose of the project was to provide the 
most appropriate use of the mobile came-
ra as a working tool and to dialogue with 
Rua Augusta. During the classes, the stu-
dents were in contact with photographs of 
the 20th and 21st century related to the 
field of gastronomy, tourism, advertising, 
journalism, etc. They observed light and 
shade, colors, grains and traces, move-
ments, techniques, framing and compo-
sition, concept and language. They were 
encouraged to leave their cell phone and 
go out for a walk in order to look and un-
veil scenarios and events in the vicinity of 

FAM. After this first contact, they decided 
to photograph the buildings and the archi-
tecture of Rua Augusta. The photographs 
created revealed another photograph, not 
new ones, but images represented by this 
small mobile camera, in a way, this can be 
responsible for the displacement of what 
we know as image until now. And, if “pho-
tography never registers without transfor-
ming, without building, without creating” 
(Rouillé, 2009), this surprising result sug-
gests that this photography, which is being 
created today and diffused in networks 
and applications, is a new language, and 
may have the function of conceiving the 
way we are used to look. After all, this is 
no longer an image made by a group of 
photographers equipped with professional 
equipment and able to master them, but it 
is increasingly an image composed by pe-
ople using their apparatus and their own 
unusual repertoires.
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Rua  Augusta,  Photography,  Cellular  Camera, 
Creative and Technical Process
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RESUMO

Introdução: Com o aumento da qua-
lidade e expectativa de vida nos últimos 
anos no Brasil, o número de idosos é 
crescente. Com isso, algumas doenças 
características da terceira idade tam-
bém acompanham este crescimento, 
como por exemplo, a demência de Al-
zheimer e a de Parkinson. Sendo assim, 
é fundamental conhecer práticas que 
retardem esses fenômenos de degene-
ração neural crônica, e que além disso 
favoreçam a plasticidade neural. O pro-
cesso de mudança adaptativa na estru-
tura e nas funções do sistema nervoso 
que permite a consolidação da memória 
é conhecido como plasticidade neural, e 
acredita-se que práticas que estimulem 
o córtex e o sistema límbico podem atu-
ar no retardo de demências e beneficiar 
essa plasticidade, como por exemplo 
exercícios físicos e atividades lúdicas. 
De particular relevância, o exercício físi-
co tem conseguido reduzir e/ou atrasar 
os riscos de demência, embora não se 

possa afirmar que a prática do mesmo, 
possa evitar a demência. Os idosos não 
sedentários apresentam menos indica-
tivos de demência, talvez pela partici-
pação nas diferentes atividades, quer 
sejam domésticas, lazer, transporte ou 
trabalho, ampliando o convívio social e 
a estimulação corporal. Objetivos: O 
projeto tem como objetivo uma revisão 
detalhada dos mecanismos plásticos 
desencadeados pelo exercício físico, 
em pacientes diagnosticados com de-
mência de Alzheimer. Métodos: Revi-
são sistemática da literatura respeitando 
critérios definidos pelo PRISMA. OS cri-
térios para inclusão dos estudos serão 
definidos por meio da estruturação do 
acrômio PICO (Participante, Interven-
ção, Comparador, Outcomes). Fontes 
de informações: Medline via Pubmed, 
Embase via Elsevier, CENTRAL via Co-
chrane Library e LILACS via BVS.
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ABSTRACT

Introduction: With the increase in 

quality and life expectancy in recent 

years in Brazil, the number of elderly 

people is increasing. With this, some 

diseases characteristic of the elderly 

also accompany this growth, for exam-

ple, Alzheimer’s dementia and Parkin-

son’s. Thus, it is fundamental to know 

practices that delay these phenomena 

of chronic neural degeneration, and 

that furthermore favor neural plasticity. 

The process of adaptive change in the 

structure and functions of the nervous 

system that allows the consolidation of 

memory is known as neural plasticity, 

and it is believed that practices that sti-

mulate the cortex and the limbic system 

can act in the retardation of dementias 

and benefit this plasticity, such as phy-

sical exercises and playful activities. Of 

particular relevance, physical exercise 

has been able to reduce and / or delay 

the risks of dementia, although it cannot 

be said that the practice of exercises 

can prevent dementia. Non-sedentary 

elderly individuals have less dementia, 

perhaps due to their participation in di-

fferent activities, whether domestic, lei-

sure, transportation or work, increasing 

social interaction and physical stimula-

tion. Objectives: The project aims at 

a detailed review of the plastic mecha-

nisms triggered by physical exercise in 

patients diagnosed with Alzheimer’s de-

mentia. Methods: Systematic review of 

the literature respecting criteria defined 

by PRISMA. The criteria for inclusion of 

the studies will be defined through the 

structuring of the PICO acronym (Parti-

cipant, Intervention, Comparator, Outco-

mes). Sources of information: Medline 

via Pubmed, Embase via Elsevier, CEN-

TRAL via Cochrane Library and LILACS 

via VHL.
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RESUMO

Com o crescimento demográfico da 
população idosa, ocorre uma mudança 
na realidade epidemiológica do Brasil, 
com uma redução da morbidade por 
doenças infecciosas e um aumento da 
prevalência de doenças crônicas. Den-
tre as doenças crônicas motivadas pelo 
aumento da longevidade da população 
está a doença pulmonar obstrutiva crô-
nica (DPOC). As características patoló-
gicas da DPOC são a inflamação das 
vias aéreas periféricas e destruição do 
parênquima pulmonar. As alterações 
causadas pelo envelhecimento afetam 
a estrutura, função e controle respira-
tório, ocasionando em uma significativa 
limitação da função respiratória e con-
sequente redução da qualidade de vida. 
A doença não tem cura, de modo que 
devem ser usados medicamentos como 
broncos dilatadores e anti-inflamatórios 
a vida toda e, também, a utilização de 
oxigênio se faz necessária em casos 
muito graves. Dentre os diversos fatores 
envolvidos, o tabagismo é o principal fa-
tor de risco, pois a fumaça inalada leva 

a uma inflamação causando obstrução 
dos brônquios e destruição dos alvéo-
los. A DPOC desenvolve-se lentamente 
ao longo dos anos, por isso a maioria 
das pessoas estão com a idade mais 
avançada quando apresentam os sinto-
mas. Portanto, o objetivo deste projeto 
de pesquisa é compreender o impacto 
que a doença pulmonar crônica causa 
na qualidade de vida dos idosos. Tra-
ta-se de uma pesquisa exploratória e 
descritiva com abordagem quantitativa. 
A coleta de dados será dará por meio 
do levantamento de dados secundários 
demográficos e de revisão de literatu-
ra; e, na aplicação da versão brasileira 
do questionário de Qualidade de Vida - 
Short Form - 36 items, a um grupo de 
idosos que frequentam a Associação 
Reciclazaro e que assinarem o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. 
A análise dos dados será feita pelo Pro-
grama da Microsoft® Excel®.
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ABSTRACT

By the demographic growth of the 

elderly population, there is a change 

in the epidemiological reality of Brazil, 

with a reduction in morbidity due to in-

fectious diseases and an increase in the 

prevalence of chronic diseases. Among 

chronic diseases motivated by increa-

sed population longevity is chronic obs-

tructive pulmonary disease (COPD). 

The pathological features of COPD are 

inflammation of the peripheral airways 

and destruction of the lung parenchyma. 

Changes caused by aging affect struc-

ture, function and respiratory control, 

leading to a significant limitation of res-

piratory function and consequent reduc-

tion of quality of life. The disease has no 

cure, so medications such as bronchodi-

lators and anti-inflammatories should be 

used throughout life, and also the use 

of oxygen is necessary in very serious 

cases. Among the several factors invol-

ved, smoking is the main risk factor, sin-

ce inhaled smoke leads to inflammation 

causing bronchial obstruction and des-

truction of the alveoli. COPD develops 

slowly over the years, so most people 

are older when they have the symptoms. 

Therefore, the objective of this research 

project is to understand the impact that 

chronic lung disease causes on the qua-

lity of life of the elderly. This is an ex-

ploratory and descriptive research with 

a quantitative approach. Data collection 

will be through the collection of secon-

dary demographic data and literature 

review; and in the application of the Bra-

zilian version of the Questionnaire on 

Quality of Life - Short Form - 36 items, 

to a group of elderly people who attend 

the Reciclazaro Association and who 

sign the Informed Consent Term. Data 

analysis will be done by the Microsoft® 

Excel® Program.
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RESUMO

Um dos principais negócios do setor 
de Alimentos e Bebidas (A&B) brasileiro 
é a cadeia de restaurantes e lanchone-
tes de São Paulo. Entretanto, a despeito 
de sua importância, de cada 100 em-
preendimentos do setor abertos, cerca 
de 35% encerram suas atividades até o 
final dos primeiros dois anos. E dos ou-
tros 65%, apenas 03 deles conseguem 
sobreviver para além dos 10 anos. Con-
tudo, não raras vezes nos deparamos 
com casas que apresentam idade co-
mercial superior a 30 anos, e vigor ne-
gocial invejável. Para nossa pesquisa, é 
muito importante saber o que esses res-
taurantes, particularmente os situados 
na região da Augusta, têm a nos dizer 
sobre sua historia de sucesso e expan-
são dos seus domínios.

Esse é o caso da Cantina Famiglia 
Mancini, de 1980, que foi sempre lota-
da com um público de intelectuais, ar-
tistas e boêmios que frequentavam a 
Rua Avanhandava no início da Augusta. 
Fundada e dirigida por Walter Mancini, 
ela se notabilizou por um cardápio de 
base italiana, mas com contribuições 
nacionais e internacionais.

Mais antigo, de 1956, também de 
origem italiana, o Frevo nasceu na Rua 
Oscar Freire, e está há muito tempo na 
Augusta. Tem uma tradição tão arraiga-
da que chegou a criar expressões popu-
lares do vocabulário gastronômico pau-
listano, como Rabo de Peixe, chopp da 
casa, e sobremesa Capricho.

A Cantina Piolin vem de 1977, aten-
dendo na Rua Augusta preferencial-
mente os artistas dos teatros das re-
dondezas. Além das massas italianas, 
o cardápio contempla carnes, aves, 
saladas e pizzas, destacando o popular 
“picadinho a Cocó”.

A que se atribui o sucesso dessas 
casas, segundos seus gestores? Quais 
são os seus modelos de gestão e de 
negócios? Quais os valores apreciados 
pelos proprietários? Quais são suas 
principais estratégias? Qual a formação 
dos seus colaboradores? São estas e 
tantas outras questões que a pesquisa 
pretende responder.
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ABSTRACT

One of the major businesses in the 

Brazilian Food and Beverage sector is 

the São Paulo chain of restaurants and 

snack bars. Yet, no matter how impor-

tant they become, out of every 100 food 

businesses that open, around 35% of 

them close down within their first two ye-

ars. And, out of the remaining 65%, only 

3 of them manage to thrive for over 10 

years’ time. Nevertheless, we rarely find 

restaurants with an enviable commercial 

success which have been in the market 

for over 30 years. In our investigation it 

is paramount to know what people who 

run these restaurants, in particular the 

ones situated in the Rua Augusta area, 

would have to tell us about the history of 

their success and the expansion of their 

territorial grounds.

That is the case of Cantina Famiglia 

Mancini, which was founded in 1980 and 

has always been very busy serving in-

tellectuals, artists and “boêmios”, who 

would hang around the Rua Augusta 

region near Avanhandava Street. Foun-

ded and run by Mr. Walter Mancini, the 

house has become famous for its Italian 

menu added by some Brazilian and in-

ternational contributions.

Even older than that, and also from 

Italian origins, O Frevo, founded in 1956, 

first opened their doors on Oscar Freire 

Street, yet it has been moved to Augus-

ta Street long ago. Due to such rooted 

traditions, they have even cued popular 

expressions into the local gastronomic 

vocabulary of São Paulo, such as Rabo 

de Peixe for their ice chopp and the Ca-

pricho dessert.

Cantina Piolin, since 1977, has alwa-

ys served several local nearby theater 

actors and actresses on Rua Augusta. 

Besides their Italian pasta, their menu 

also includes  meat, poultry, salads and 

pizza, and, in special, their popular “Pi-

cadinho à Cocó”. 

To what can one attribute the success 

of these restaurants, according to their 

managers? Which are their manage-

ment and business models? Which are 

the owners’ most appreciated values? 

Which are their main strategies? What is 

the training or educational background 

of their collaborators? These are some 

of the main questions this investigation 

aims to answer, among others.

KEYWORDS
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RESUMO

O uso de drogas ao se tornar re-
corrente pode desenvolver a depen-
dência, além de causar transtornos 
psiquiátricos.Com a dependência, há 
estabelecimento de outras situações 
comportamentais, como a síndrome de 
abstinência, na qual, existem prejuízos 
fisiológicos e cognitivos devido a cessa-
ção ou redução do uso prolongado da 
substância.

A dependência caracteriza-se pela 
presença de diversos sintomas cogni-
tivos, comportamentais e fisiológicos, 
vem acompanhada de um padrão de 
autoadministração repetida que geral-
mente resulta em tolerância, abstinên-
cia e comportamento compulsivo do 
consumo da droga.

As drogas de abuso conferem uma 
sensação prazerosa ao organismo, a 
partir da ativação do circuito da recom-
pensa (sistema dopaminérgico meso-
límbico), que compreende áreas como 
o córtex pré-frontal (PFC) e o núcleo 
acumbens (NAc). O uso da droga esti-
mula a liberação de dopamina no NAc, 
reforçando a necessidade de busca 
pela substância.

Atualmente, a dependência química 
assola a população mundial causando di-
versos problemas para o indivíduo e para 
a sociedade, sendo assim, é extremamen-
te importante a análise e pesquisa acerca 
dos mecanismos de ação das drogas de 
abuso, para que haja entendimento dian-
te da atuação do circuito de recompensa 
durante os eventos que medeiam a de-
pendência química, uma vez que, a partir 
de um melhor entendimento acerca desta 
temática, tornará possível a aplicação de 
estratégias que facilitarão o tratamento da 
dependência química.

Este estudo objetiva-se avaliar o 
padrão de ativação da proteína Fos em 
estruturas que formam o sistema dopa-
minérgico mesolímbico diante da avalia-
ção do padrão de ativação neuronal a 
partir da expressão da proteína Fos em 
estruturas que formam o sistema dopa-
minérgico mesolímbico como: mPFC, 
NAc e VTA, de animais tratados com 
sulfato de morfina submetidos a um pro-
tocolo experimental de abstinência. Se-
rão utilizadas lâminas histológicas pre-
viamente preparadas.
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ABSTRACT

The use of drugs when becoming 

recurrent can develop dependence, in 

addition to cause psychiatric disorders. 

With the dependence, there are others 

behaviorals situations, like syndrome of 

abstinence, in which there are physio-

logical and cognitive loss due to quit or 

reduce of long-time using drugs.

Dependence is characterized by the 

presence of several cognitive, behavio-

ral and physiological symptoms. The 

standard is repeated self-administration 

that usually result in tolerance, abstinen-

ce and compulsive behaviour of drugs’ 

use.

The drugs of abuse give a well-

-being sensation to the organism, from 

the activation of the reward circuit (me-

solimbic dopaminergic system), which 

includes areas such as the prefrontal 

cortex (PFC) and the nucleus acumbens 

(NAc). The use of the drugstimulates the 

release of dopamine in NAc, reinforcing 

the need to run into the substance.

Nowadays, chemical dependence 

ravages the world population causing 

various problems for the individual and 

for society, so it is extremely important to 

analyze andresearch on the mechanis-

ms of action of drugs of abuse, so that 

there is na understanding of the perfor-

mance of the circuit of rewards during 

the events that mediate chemical de-

pendence, since, from a better unders-

tanding about this subject, it will make 

possible the application of strategies 

that will facilitate the treatment of chemi-

cal dependence.

The aim of this study is to evaluate 

the standard activation of the Fos pro-

tein in structures that form the meso-

limbic dopaminergic system against the 

evaluation of the neuronal standard acti-

vation from Fos expression in structures 

that form the mesolimbic dopaminergic 

system such as mPFC, NAc and VTA 

from animals treated with morphine sul-

fate submitted to an experimental proto-

colo of abstinence. Pre-prepared histo-

logical blades will be used.

KEY WORDS

drugs; central nervous system; psychiatric disor-
ders; abstinence; chemical dependence.



Acadêmica: Juliana de Lima
Orientadora: Prof. Drª. Sandra Regina Mota Ortiz
Colaborador: Prof. Dr. Wagner Oliveira
Colaborador: Prof. Gustavo Porfírio

RESUMO ENIC: 
Revisão Sistemática: Uso 
Terapêutico do Canabidiol em 
Doenças Neurodegenerativas 
– Doença de Parkinson

Systematic Review: Therapeutic use 
of Canabidiol in Neurodegenerative 
Diseases - Parkinson's Disease

49



305
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17

ISSN 1981-2183 

RESUMO

Com o aumento da qualidade e ex-
pectativa de vida nos últimos anos no 
Brasil, o número de idosos é crescente. 
Com isso, algumas doenças caracterís-
ticas da terceira idade também acom-
panham este crescimento, como por 
exemplo, a demência de Alzheimer e 
a de Parkinson. Sendo assim, é funda-
mental conhecer práticas que retardem 
esses fenômenos de degeneração neu-
ral crônica, e que além disso favoreçam 
a plasticidade neural. O processo de 
mudança adaptativa na estrutura e nas 
funções do sistema nervoso que permite 
a consolidação da memória é conhecido 
como plasticidade neural, e acredita-se 
que práticas que estimulem o córtex e o 
sistema límbico podem atuar no retardo 
de demências e beneficiar essa plastici-
dade, como por exemplo exercícios físi-
cos e atividades lúdicas. O projeto tem 

como objetivo uma revisão detalhada 
dos mecanismos plásticos desencadea-
dos pelo exercício físico, em pacientes 
diagnosticados com demência de Al-
zheimer. De particular relevância, o uso 
de terapias alternativas, como o exercí-
cio físico, tem conseguido reduzir e/ou 
atrasar os riscos de demência, embora 
não se possa afirmar que a prática do 
mesmo, possa evitar a demência. Adi-
cionalmente, o uso do canabidiol tem 
se mostrado eficaz no controle da perda 
cognitiva em pacientes com Alzheimer, 
bem como, no retardo da doença. Des-
sa forma, o projeto tem como objetivo, 
uma revisão detalhada do uso do cana-
bidiol, em doenças neurodegenerativas, 
em particular na doença de Parkinson.
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ABSTRACT

With the increase in quality and life 

expectancy in recent years in Brazil, the 

number of elderly people is increasing. 

With this, some diseases characteristic 

of the elderly also accompany this grow-

th, as for example, Alzheimer’s dementia 

and Parkinson’s. Thus, it is fundamental 

to know practices that delay these phe-

nomena of chronic neural degeneration, 

and that furthermore favor neural plas-

ticity. The process of adaptive chan-

ge in the structure and functions of the 

nervous system that allows the conso-

lidation of memory is known as neural 

plasticity, and it is believed that practices 

that stimulate the cortex and the limbic 

system can act in the retardation of de-

mentias and benefit this plasticity, such 

as physical exercises and play activities. 

The project aims at a detailed review 

of the plastic mechanisms triggered by 

physical exercise in patients diagnosed 

with Alzheimer’s dementia. Of particular 

relevance, the use of alternative the-

rapies, such as physical exercise, has 

been able to reduce and / or delay the 

risks of dementia, although it can not be 

said that the practice of it can prevent 

dementia. Additionally, the use of can-

nabidiol has been shown to be effective 

in controlling cognitive impairment in Al-

zheimer’s patients, as well as in disease 

retardation. Thus, the project aims at a 

detailed review of the use of cannabidiol 

in neurodegenerative diseases, particu-

larly in Parkinson’s disease.
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RESUMO

Introdução: A microbiota intestinal 
está associada a saúde do organismo e 
muitos estudos mostram que seu dese-
quilíbrio está relacionado a patologias. 
Dentre as principais funções dessa 
microbiota destacam-se: imuno-modu-
lação, contribuição nutricional e resis-
tência à colonização por bactérias pato-
gênicas. A sua composição é regulada 
por fatores externos e internos, como 
meio ambiente, antibióticos, alimen-
tação, sistema imunológico, genético, 
probióticos e prebióticos. Nesse con-
texto, o transplante de microbiota fecal, 
se apresenta como uma terapia de mu-
dança de microbiota que mostra bons 
resultados em tratamento de doenças 
intestinais, como a infecção por Clostri-

dium difficile, causa comum de diarreia 
em submetidos a antibioticoterapia, que 
pode causar desde diarreia leve até 
colite pseudomembranosa. Objetivo: 
Realizar revisão narrativa sobre o efei-

to do transplante de microbiota fecal em 
pacientes com infecção por Clostridium 

difficile. Métodos: Busca na base de 
dados PUBMED por ensaios clínicos 
randomizados, ensaios prospectivos e 
série de casos publicados nos últimos 
4 anos com os descritores: antibiótico, 
Clostridium difficile, microbiota intes-
tinal e transplante fecal. Resultados 
Preliminares: Até o momento foram 
encontrados oito artigos (Tabela) onde 
é possível observar que o transplante 
de microbiota fecal (TMF) apresenta-se 
como uma excelente alternativa para o 
tratamento de infecções recorrentes por 
Clostridium difficile. Além disso, que a 
utilização de microbiota fresca e a re-
alização do procedimento por mais de 
uma vez, colaboram para a obtenção de 
melhores resultados.
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Tabela: Análise dos artigos referentes ao transplante 
de microbiota fecal em pacientes com infecção por Clostridium difficile.

Tipo de estudo Número de
participantes Parâmetros Resultados Referências

Ensaio clínico
randomizado 72 Pacientes com mais de 3 casos de 

infecção por C. difficile

Cura: 100% 
TMF fresca; 
78% TMF 
liofilizada

Jiang Zd et al., 
2017

Ensaio clínico
randomizado 30

Pacientes com recorrência de infecção 
por C. difficile em 120 dias, tendo tido 

14 dias de tratamento com Vancomicina 
oral, seguido de um único transplante 
fecal ou um cone de 6 semanas de 

Vancomicina oral

Recorrência 
de infecção: 
56,2% grupo 
Vancomicina 

oral 
semelhante a 
um único TMF

Hota SS et al., 
2016

Ensaio clínico
randomizado 46

Pacientes que tenham tido 3 ou mais 
recorrências de infecção por C. difficile e 
que tenham tido um tratamento completo 

com Vancomicina no último episódio.

Cura: 91% 
TMF sendo 
62,5% com 

TMF autóloga

Kelly CR et al., 
2016

Série de Casos 16 16 pacientes com infecção por C. difficile 
receberam TMF

Cura: 68,75% 
após

um TMF e 
87,5%
após o 

segundo TMF

Bamsauer B et 
al., 2016

Ensaio Clínico
Randomizado 232 Pacientes com infecção por C. difficile 

refratária ou recorrente

Cura: 83,5% 
TMF congelado 
e 85,1% TMF 

fresca

Lee CH et al., 
2016

Estudo
prospectivo e
multicêntrico

aberto

49
Pacientes com pelo menos 2 episódios 
graves de infecção por C. difficile, com 

hospitalização

Cura: 87,1% de 
TMF RBX2660 
em duas doses

Orestein R et 
al., 2015

Série de Casos 6 Pacientes com episódios recorrentes ou 
refratários de infecção por C. difficile

Cura primária: 
83,3% Cura 
secundária: 

100%

Ponte A et al., 
2015

Série de Casos 20

Pacientes com 3 episódios de infecção 
leve à moderada por C. difficile ou pelo 

menos 2 episódios de infecção grave por 
C.difficile.

Resolução 
da diarreia: 
70% TMF 

encapsulado 
congelado 
único, 90% 
com duas 

doses

Youngster et al., 
2014
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ABSTRACT

Introduction: The intestinal micro-
biota is associated with health of the or-
ganism and many studies have shown 
that its imbalance is related to patholo-
gies. Among the main functions of this 
microbiota are: immuno-modulation, 
nutritional contribution and resistance 
to colonization by pathogenic bacteria. 
Its composition is regulated by external 
and internal factors such as environ-
ment, antibiotics, diet, immune system, 
genetic, probiotics and prebiotics. In 
this context, fecal microbiota transplan-
tation presents as a microbiota change 
therapy that shows good results in the 
treatment of intestinal diseases, such as 
Clostridium difficile infection, a common 
cause of diarrhea in patients undergoing 
antibiotic therapy, which can cause from 
mild diarrhea to pseudomembranous 
colitis. Objective: To carry out a nar-
rative review on the effect of fecal mi-

crobiota transplantation in patients with 
Clostridium difficile infection. Methods: 
At PUBMED databases we searched for 
randomized clinical trials, prospective 
trials and a series of cases published 
in the last 4 years with the descriptors: 
antibiotic, Clostridium difficile, intestinal 
microbiota and fecal transplantation. 
Preliminary results: To date, eight ar-
ticles have been found (Table) where it 
is possible to observe that fecal micro-
biota transplantation (FMT) is an excel-
lent alternative for the treatment of re-
current Clostridium difficile infections. In 
addition, the use of fresh microbiota and 
the performance of the procedure more 
than once, collaborate to obtain better 
results.
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Table: Analysis of articles referring to fecal microbiota transplantation 
in patients with Clostridium difficile infection.

Study tipe Number of
participants Parameters Results References

Randomized 
clinical trial 72 Patients with more than 3 cases of C. 

difficile infection

Cure: 100% 
fresh FMT; 78% 

Lyophilized

Jiang Zd et al., 
2017

Randomized 
clinical trial 30

30 Patients with recurrence of C. difficile 
infection in 120 days, having had 14 

days of treatment with oral Vancomycin, 
followed by a single fecal transplant or a 

6 week cone of oral Vancomycin

Recurrence 
of infection: 
56.2% oral 

Vancomycin 
group similar to 
a single FMT

Hota SS et al., 
2016

Randomized 
clinical trial 46

Patients who had 3 or more recurrences 
of C. difficile infection and who had a 

complete treatment with Vancomycin in 
the last episode

Cure: 91% 
FMT being 
62.5% with 
autologous 

FMT

Kelly CR et al., 
2016

Case series 16 16 patients with C. difficile infection 
received FMT

TMF Cure: 
68.75% after 
a FMT and 

87.5% after the 
second FMT

Bamsauer B et 
al., 2016

Randomized 
clinical trial 232 Patients with refractory or recurrent C. 

difficile infection

Cure: 83.5% 
Frozen FMT 
and 85.1% 

fresh

Lee CH et al., 
2016

Prospective and 
open multicenter 

study
49 Patients with at least 2 severe episodes 

of C. difficile infection with hospitalization

Cure: 87.1% of 
FMT RBX2660 
in two doses

Orestein R et 
al., 2015

Case series 6 Patients with recurrent or refractory 
episodes of C. difficile infection

Primary 
cure: 83.3% 
Secondary 
cure: 100%

Ponte A et al., 
2015

Case series 20
Patients with 3 episodes of mild to 

moderate C. difficile infection or at least 
2 episodes of severe C.difficile infection

Resolution 
of diarrhea: 
70% FMT 

encapsulated 
single frozen, 
90% with two 

doses

Youngster et al., 
2014
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RESUMO

Com o aumento da qualidade e ex-
pectativa de vida nos últimos anos no 
Brasil, o número de idosos é crescente. 
Com isso, algumas doenças caracterís-
ticas da terceira idade também acom-
panham este crescimento, como por 
exemplo, a demência de Alzheimer e 
a de Parkinson. Sendo assim, é funda-
mental conhecer práticas que retardem 
esses fenômenos de degeneração neu-
ral crônica, e que além disso favoreçam 
a plasticidade neural. O processo de 
mudança adaptativa na estrutura e nas 
funções do sistema nervoso que permite 
a consolidação da memória é conhecido 
como plasticidade neural, e acredita- se 
que práticas que estimulem o córtex e o 
sistema límbico podem atuar no retardo 
de demências e beneficiar essa plastici-

dade, como por exemplo exercícios físi-
cos e atividades lúdicas. O projeto tem 
como objetivo uma revisão detalhada 
dos mecanismos plásticos desencadea-
dos pelo exercício físico, em pacientes 
diagnosticados com Doença de Parkin-
son. De particular relevância, o exercí-
cio físico tem conseguido reduzir e/ou 
atrasar os riscos de demência, embora 
não se possa afirmar que a prática do 
mesmo, possa evitar a demência. Os 
idosos não sedentários apresentam me-
nos indicativos de demência, talvez pela 
participação nas diferentes atividades, 
quer sejam domésticas, lazer, transpor-
te ou trabalho, ampliando o convívio so-
cial e a estimulação corporal.
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ABSTRACT

With the increase in quality and life 

expectancy in recent years in Brazil, the 

number of elderly people is increasing. 

With this, some diseases characteristic 

of the elderly also accompany this grow-

th, as for example, Alzheimer’s dementia 

and Parkinson’s. Thus, it is fundamental 

to know practices that delay these phe-

nomena of chronic neural degeneration, 

and that furthermore favor neural plas-

ticity. The process of adaptive chan-

ge in the structure and functions of the 

nervous system that allows the conso-

lidation of memory is known as neural 

plasticity, and it is believed that practices 

that stimulate the cortex and the limbic 

system can act in the retardation of de-

mentias and benefit this plasticity, such 

as physical exercises and play activities. 

The project aims at a detailed review 

of the plastic mechanisms triggered by 

physical exercise in patients diagnosed 

with Parkinson’s Disease. Of particular 

relevance, physical exercise has been 

able to reduce and / or delay the risks 

of dementia, although it can not be said 

that the practice of dementia can prevent 

dementia. Non-sedentary elderly people 

have less dementia, perhaps due to their 

participation in different activities, whe-

ther domestic, leisure, transportation or 

work, increasing social interaction and 

physical stimulation.
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RESUMO

A relação médico-paciente é mutável 
e sua efetividade pauta-se na adequa-
ção dos profissionais a cada necessida-
de do paciente. Na relação de cuidado 
em saúde, compete ao farmacêutico 
contribuir para a efetividade do uso de 
medicamentos e prevenir o dano asso-
ciado ao uso dos mesmos (OMS, 2008). 
Tal desvio da função do farmacêutico 
leva à sobrecarga na relação médico-
-paciente, principalmente no SUS, por 
pacientes que buscam informações ge-
rais sobre medicamentos, existindo a 
procura do médico para esclarecimento 
de dúvidas, e não do farmacêutico, pro-
vocando também filas desnecessárias 
para consulta médica. No que diz respei-
to ao uso adequado de medicamentos, 
as falhas nessa conexão podem levar a 
lacunas no uso correto e racional de me-
dicamentos. Os profissionais de saúde 
devem assegurar o uso racional de me-
dicamentos pelos pacientes, constante 
na Política Nacional de Medicamentos 
(Brasil, 2001). O conhecimento acerca 
dos papeis profissionais pode permitir 
a melhora na adesão ao tratamento, no 
fluxo de atendimento, na diminuição da 

sobrecarga de trabalho profissional e na 
satisfação do paciente. Assim como, o 
uso racional de medicamentos diminui 
a incidência de iatrogenias (doenças e 
agravos gerados por intervenções, erra-
das ou não, de profissionais de saúde). 
Portanto, esta pesquisa tem por objetivo 
realizar uma revisão bibliográfica sobre 
o uso racional de medicamentos nos 
serviços de saúde, com foco nos papeis 
de cada um destes profissionais quan-
do o assunto é a orientação ao pacien-
te sobre a utilização de medicamentos. 
Trata-se de pesquisa de natureza bi-
bliográfica e qualitativa cuja abordagem 
ancora-se no método de análise de con-
teúdo que enquanto método utiliza pro-
cedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens 
por meio de categorização por núcleos 
temáticos significativos e representati-
vos (BARDIN, 2009). Pretende-se, as-
sim, contribuir para o entendimento da 
relação médico-paciente-farmacêutico 
quanto ao acesso e uso racional de me-
dicamentos.
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ABSTRACT

The patient-physician relationship is 

variable and its effectiveness is based 

on the adequacy of the professionals to 

each patient's needs. In the relationship 

of health care, it is the duty of the phar-

macist to contribute to the effectiveness 

of the use of medicines and to prevent 

the harm associated with their use 

(WHO, 2008). Such a deviation from the 

pharmacist's function leads to an overlo-

ad in the patient physician relationship, 

especially in the SUS, by patients se-

eking general information about medici-

nes, and the doctor's search for doubts, 

not the pharmacist, provoking unneces-

sary queues for medical appointment. 

With regard to proper use of medicines, 

failures in this  connection can lead to 

gaps in the correct and rational use of 

medicines. Health professionals should 

ensure the rational use of drugs by pa-

tients, as stated in the National Medi-

cines Policy (Brazil, 2001). Knowledge 

about professional roles may allow for 

improved adherence to treatment, care 

flow, reduced work overload, and pa-

tient satisfaction. As well as, the rational 

use of drugs decreases the incidence 

of iatrogenic diseases and injuries ge-

nerated by interventions, wrong or not, 

of health care professionals. Therefore, 

this research aims to carry out a litera-

ture review on the rational use of drugs 

in health services, focusing on the roles 

of each of these professionals when it 

comes to patient orientation on the use 

of medicines. It is a research of a biblio-

graphic and qualitative nature whose 

approach is anchored in the method of 

content analysis that as a method uses 

systematic procedures and objectives to 

describe the content of the messages 

by means of categorization by signifi-

cant and representative thematic nuclei 

(BARDIN, 2009) . It is intended, there-

fore, to contribute to the understanding 

of the physician-patient-pharmacist re-

lationship regarding access and rational 

use of medicines.
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RESUMO

Artroplastia total é um procedimen-
to cirúrgico que envolve a substituição 
dos componentes articulares por próte-
ses. As artroplastias totais de quadril e 
de joelho são as mais frequentes, indi-
cadas principalmente em casos de de-
generação articular presentes na artrite 
reumatóide e osteoartrite, principalmen-
te em casos de dor refratária a outros 
tratamentos. Embora a maioria dos pa-
cientes relate bons resultados após a 
artropastia, há relatos de dor persisten-
te no pós-operatório em cerca de 10% 
das artroplastias de quadril e 20% das 
artroplastias de joelho. A persistência da 
dor após artroplastias de joelho e qua-
dril pode estar relacionada a fatores me-
cânicos, biológicos e psicológicos. Para 
que possam ser propostas estratégias 
de intervenção para prevenir e minimi-
zar a dor, é necessário conhecer quais 
são os fatores que contribuem para que 

ela ocorra. Sendo assim, o objetivo des-
te estudo é identificar os principais fa-
tores preditivos de dor persistente após 
artroplastia total de joelho e de quadril, 
por meio de uma revisão da literatura. 
As buscas serão realizadas nas bases 
de dados Medline e LILACS, incluirão 
estudos com desenho longitudinal, pros-
pectivo ou retrospectivo, e que tenham 
avaliado os fatores pré ou perioperató-
rios que podem estar relacionados à dor 
após a cirurgia. Serão excluídos estu-
dos nos quais os sujeitos foram subme-
tidos à artroplastia devido a consequên-
cias de traumas, como fraturas, ou que 
não tenham avaliado quantitativamente 
a intensidade ou frequência da dor. Es-
pera-se que os resultados deste estudo 
auxiliem no planejamento de estratégias 
para redução da dor persistente após 
artroplastia total de joelho e quadril.
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ABSTRACT

Total joint replacement is a surgical 

procedure that involves replacing the 

joint components for prostheses. To-

tal hip and knee replacements are the 

most frequent and areindicated mainly 

in cases of joint degeneration present in 

rheumatoid arthritis and osteoarthritis, 

especially in cases of pain that is persis-

tent to other treatments. Although most 

patients report good results after joint 

replacement, there are studies showing 

persistent pain in about 10% of hip and 

20% of knee replacements. The persis-

tence of pain after hip and knee repla-

cements may be related to mechanical, 

biological and psychological factors. In 

order to be able to propose intervention 

strategies to prevent and decrease pain, 

it is necessary to know which factors 

contribute to its occurrence. Thus, the 

objective of this study is to perform a li-

terature review for identifying the main 

predictive factors of persistent pain after 

total hip or knee replacement. The se-

arches will be performed in the Medline 

and LILACS databases. Inclusion crite-

ria are longitudinal studies (prospective 

or retrospective designs) that have as-

sessed pre or perioperative factors that 

may be related to persistent pain after 

the procedure. Studies that included 

subjects that were submitted to surgery 

due to consequences of trauma, such 

as fractures, or that have not quantitati-

vely assessed the intensity or frequency 

of pain, will be excluded. We expect the 

findings of this review may contribute for 

planning interventions to reduce persis-

tent pain after total hip or knee replace-

ment.
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RESUMO

O objetivo principal desta apresenta-
ção é relatar as considerações iniciais 
de uma pesquisa, em andamento, que 
pretende realizar uma revisão sistemá-
tica de literatura, buscando artigos que 
tenham ampla abrangência no tema 
da economia empresarial. Para tanto, 
sistematiza-se a análise em dois mo-
mentos: no primeiro caracteriza-se o 
Mainstream da economia empresarial 
fundamentado pela teoria neoclássica; 
no segundo, a pesquisa remete-se à 
Escola Institucionalista, e à Nova Eco-
nomia Institucional, centrada nas figu-
ras de COASE, WILLIAMSON e NOR-
TH. O desenvolvimento do trabalho se 
inicia a partir do argumento de que os 
economistas neoclássicos eram margi-
nalistas, no sentido de que enfatizavam 
a tomada de decisões e a determina-
ção das variações na margem. Os eco-
nomistas neoclássicos expandiram a 
análise marginal para as estruturas do 
mercado além da livre-concorrência, do 
monopólio e do duopólio. A escola neo-
clássica ou marginalista do pensamento 
econômico caracterizou-se pelos contri-
butos que deu para o conhecimento da 
utilidade de um bem e da sua escassez. 
A teoria neoclássica estabeleceu a tra-

dição de compreender a firma como um 
mero agente maximizador de lucro, des-
provido de outro interesse que não o de 
obter o maior excedente possível dada 
às expectativas dos agentes e as condi-
ções que prevaleçam no mercado. Aos 
marginalistas se devem conceitos tão 
importantes como os da elasticidade-
-preço e o dos rendimentos decrescen-
tes. SPENGLER (1974) e HODGSON 
(1998) mostraram que, em contraponto, 
surgiu a Escola Institucionalista fun-
damentalmente como uma crítica ao 
tratamento inadequado destinado aos 
fenômenos econômicos pela teoria or-
todoxa. A EI adquiriu seu marco a partir 
do trabalho de VEBLEN, COMMONS e 
MITCHELL. Para os institucionalistas, 
essa deficiência resulta, sobretudo, da 
incompreensão e subestimação da im-
portância do papel das instituições que 
regulam o ambiente econômico. Desta 
forma, a condução do trabalho busca 
identificar os principais  assuntos trata-
dos nessa temática, identificando ten-
dências e lacunas, bem como os princi-
pais autores e obras.
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ABSTRACT

The main objective of this presenta-

tion is to report the initial considerations 

of a research in motion, which aims to 

perform a systematic review of the lite-

rature, looking for articles that have wide 

scope of business economics. For both, 

systematizes the analysis in two phases: 

the first is the mainstream the business 

economics based by neoclassical the-

ory; in the second, the research refers to 

the Institutionalist School, and the New 

Institutional Economics centered in the 

figures of COASE, WILLIAMSON and 

NORTH. The development of the work 

starts from the argument that neoclas-

sical economists were “marginalistas”,  

in the sense that emphasized decision-

-making and the determination of the va-

riations on the shore. Neoclassical eco-

nomists have expanded the marginal 

analysis to the structures of the market of 

free competition, monopoly and duopoly. 

The neoclassical or “marginalista” Scho-

ol of economic thought was characteri-

zed by contributions to the knowledge of 

the usefulness of a well and your lack. 

The neoclassical theory established the 

tradition of understanding the firm as a 

mere agent profit Maximizer, devoid of 

other interest other than that of obtaining 

the greatest surplus possible given the 

expectations of agents and conditions 

that prevail in market. The “margina-

listas” should be as important as the 

concepts of price elasticity and of dimi-

nishing returns. SPENGLER (1974) and 

HODGSON (1998) showed that, in cou-

nterpoint, arose the School Institutiona-

list primarily as a critique of inadequate 

treatment for economic phenomena by 

the Orthodox theory. The HEY acquired 

your Marco from the work of VEBLEN, 

COMMONS and MITCHELL. For the 

institutionalists, this disability results, 

especially of incomprehension and un-

derestimation of the importance of role 

of institutions that regulate the economic 

environment. In this way, the work seeks 

to identify the main issues addressed in 

this theme, identifying trends and gaps, 

as well as the main authors and works.
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RESUMO

Introdução: A inflamação é uma 
reação de defesa do organismo contra 
estímulos nocivos apresentando como 
função principal limitar a sobrevivência 
e proliferação de patógenos invasores 
e conservar e reparar tecidos. Respos-
tas inflamatórias descontroladas ativam 
o sistema imunológico produzindo ex-
cesso de mediadores, como as citoci-
nas. A micróglia e os astrócitos, são as 
principais células neuronais responsá-
veis pela inicialização e exacerbação 
da inflamação no SNC, sendo ativadas 
sob condições de estresse, como a in-
vasão de um patógeno, injúria ou acú-
mulo anormal de proteínas. No SNC, 
essa ativação imunológica, quando des-
controlada, inicia ou agrava patologias 
neurodegenerativas, como a doença de 
Alzheimer (DA). A DA é um transtorno 
neurodegenerativo progressivo e fatal 
que se manifesta por deterioração cog-
nitiva e da memória, sendo atualmente, 
no Brasil, responsável por 55% dos ca-
sos de demência. Objetivos: Realizar 
Revisão Narrativa para avaliar o envol-
vimento da resposta inflamatória nos 
processos neurodegenerativos. Méto-
dos: Revisão da literatura especializa-

da em bases eletrônicas (Scielo-Bra-
sil, Lilacs e MedLine/Pubmed) com os 
descritores termos: Neurodegeneração, 
Astrócito, Micróglia, Neuroinflamação, 
Alzheimer. Resultados Preliminares: A 
deposição de Beta- Amiloide é a princi-
pal causa da resposta inflamatória en-
volvida no processo neurodegenerativo 
da DA. Essa proteína é produzida natu-
ralmente pelo organismo e, em exces-
so, induz inflamação local seguida por 
alterações nos neurônios afetados. As 
células imunológicas do SNC reconhe-
cem a deposição de Beta-Amiloie por 
intermédio de receptores do tipo NOD 
(NLRs), em especial o NLRP3, liberan-
do citocinas inflamatórias como a IL-1 
beta, estimulando ou agravando o pro-
cesso neurodegenerativo. Conclusão: 
O entendimento dos mecanismos celu-
lares e moleculares envolvidos na DA 
associados aos processos inflamatórios 
são essências para a busca de novos 
tratamentos e o conhecimento da etio-
patogenia da doença, sendo, hoje, alvo 
de inúmeros estudos devido ao elevado 
acometimento populacional.
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ABSTRACT

Introduction: Inflammation is a de-

fense reaction of the body against har-

mful stimuli. It induces beneficial effects, 

whose limit the survival and proliferation 

of invading pathogens and conserve and 

repair tissues. Uncontrolled inflamma-

tory responses activate the immune 

system which promote the production 

of cytokines. Microglia and astrocytes 

are the main neuronal cells responsib-

le for the initiation and exacerbation of 

inflammation in the CNS being activa-

ted by invasion of a pathogen, injury or 

abnormal accumulation of proteins. In 

the CNS, this immune activation, when 

uncontrolled, initiates or aggravates a 

neurodegenerative pathology, such as 

Alzheimer’s disease (AD). AD is a pro-

gressive neurodegenerative disorder 

that is manifested by cognitive and me-

mory deterioration and is currently res-

ponsible for 55% of cases of dementia in 

Brazil. Objectives: To conduct a Narra-

tive Review to evaluate the involvement 

of the inflammatory response in neuro-

degenerative processes. Methods: Re-

view of the specialized literature on elec-

tronic bases (Scielo-Brasil, Lilacs and 

MedLine/Pubmed) with the follow des-

criptors: Neurodegeneration, Astrocyte, 

Microglia, Neuroinflammation, Alzhei-

mer’s. Preliminary results: Deposition 

of Beta-Amyloid is the main cause of the 

inflammatory response involved in the 

neurodegenerative process of AD. This 

protein is produced naturally by the body 

and, in excess, induces local inflamma-

tion followed by changes in the affected 

neurons. The immune cells of the CNS 

recognize this substance through NO-

D-type receptors, especially NLRP3, 

releasing inflammatory cytokines such 

IL-1-beta, that stimulate and aggravate 

the neurodegenerative process. Con-
clusion: The understanding of the cellu-

lar and molecular mechanisms involved 

in AD, associated with inflammatory pro-

cesses, are essential for the discovery 

of new treatments and to understand the 

etiopathogenesis of this disease. Today, 

it is the target of numerous studies due 

to the high population involvement.
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RESUMO

Introdução: As patologias relaciona-
das ao desenvolvimento de demência, 
como a doença de Alzheimer, são um 
grande desafio a saúde pública e a pes-
quisa médica. Trabalhos recentes apon-
tam para o grande envolvimento entre 
intestino, cérebro e resposta imunoló-
gica. Nesse contexto, pesquisadores 
mostram que a presença de distúrbios 
da microbiota intestinal, denominado de 
disbiose, promove aumento na perme-
abilidade intestinal com consequente 
translocação de diversas substâncias, 
como príons, vírus e metabólitos micro-
bianos semelhantes a neurotransmisso-
res. A presença dessas substâncias nos 
tecidos promove aumento da inflama-
ção sistêmica que está relacionada a al-
terações no tecido cerebral, como acú-
mulo de proteína TAU hiperfosforilada 
e deposição de placas senis (amiloide 
beta), sendo estas consideradas a base 
para os processos neurodegenerativos 
presentes na demência. Objetivos: Re-
alizar Revisão Narrativa para avaliar a 
interação entre microbiota, demência e 
inflamação. Métodos: Revisão da lite-

ratura especializada em bases eletrô-
nicas (Scielo-Brasil, Lilacs e MedLine/
Pubmed) com os descritores microbio-
ta intestinal, demência e inflamação. 
Resultados Preliminares: Os estudos 
que procuram relacionar a interação 
entre microbiota, sistema imunológico 
e sistema nervoso ainda são incipien-
tes. Entretanto, já é possível relacionar 
a presença de alterações na microbio-
ta com ativação excessiva do sistema 
imune culminando com o aparecimento 
de alterações neurológicas. Nesse con-
texto a utilização de probioticos como 
medida terapêutica tem ganhado desta-
que, pois estes seriam capazes de mo-
dular/retardar os processos que levam 
a demência. Como exemplo tem-se o 
Clostridium butyricum como possível 
promotor da integridade da barreira in-
testinal. Conclusão: A caracterização 
da interação entre microbiota, sistema 
imune e sistema nervoso é importante 
para o entendimento e desenvolvimento 
de possíveis medidas profiláticas e tera-
pêuticas para a demência.
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ABSTRACT

Introduction: The development of 
dementia-related diseases such as Al-
zheimer’s disease are a major challen-
ge to public health and medical rese-
arch. Recent studies point to the great 
involvement between intestine, brain, 
and immune response. In this context, 
researchers show that the presence of 
disturbances of intestinal microbiota, 
referred to as dysbiosis, promotes an 
increase in intestinal permeability with 
subsequent translocation of various 
substances, such as prions, viruses and 
microbial metabolites that are similar to 
neurotransmitters. The presence of the-
se substances in the tissue, promotes 
increased systemic inflammation that is 
related to changes in brain tissue, such 
the accumulation of hyperphosphoryla-
ted form of TAU protein and deposition 
of senile plaques composed of amyloid 
beta. These alterations are considered 
the basis for the neurodegenerative 
processes present in dementia. Ob-
jectives: Perform Narrative Review to 
evaluate the interaction among micro-
biota, dementia and inflammation. Me-

thods: Review of the specialized litera-
ture on electronic bases (Scielo-Brasil, 
Lilacs and MedLine/Pubmed) with the 
follow descriptors: microbiota, dementia 
and inflammation. Preliminary Results: 
studies that seek to relate the interaction 
among microbiota, immune system and 
nervous system are still incipient. Howe-
ver, it is possible to relate the presence 
of changes in microbiota with excessive 
activation of the immune system, culmi-
nating in the appearance of neurological 
changes. In this context the use of pro-
biotics as therapeutic measure has gai-
ned prominence, as they would be able 
to modulate/slow the dementia. As an 
example, we have Clostridium butyricum 

as possible promoter of intestinal barrier 
integrity. Conclusion: The characteriza-
tion of the interaction among microbiota, 
immune system and nervous system is 
important to the understanding and de-
velopment of prophylactic and therapeu-
tic potential for dementia.

KEYWORDS
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RESUMO

Esta proposta de investigação está 
vinculada a linha de pesquisa: “Socie-
dade, Cultura e Educação” do Programa 
de iniciação Científica da Faculdade das 
Américas, e tem como ponto de partida 
os motivos que levam meninos e meni-
nas a cometerem atos considerados “in-
disciplinares”. A investigação está sen-
do realizada em uma escola de Ensino 
Fundamental da Cidade de São Paulo, 
EMEF Duque de Caxias, e tem o obje-
tivo investigar as razoes que levam me-
ninos e meninas a se comportarem de 
maneira indisciplinar. A hipótese inicial é 
de que existe uma relação entre as ex-
periências familiares e sociais vivencia-
das por eles fora do ambiente da escola 

com o comportamento indisciplinar que 
apresentam. O referencial teórico meto-
dológico adotado está sendo a História 
Oral Temática, que como pressuposto 
busca compreender os processos his-
tóricos por meio das memorias revela-
das pelos entrevistados. Neste momen-
to está sendo aprofundado os estudos 
sobre o tema indisciplina, o referencial 
teórico metodológico e a análise das fi-
chas de ocorrências para identificar os 
alunos que apresentam maior índice de 
comportamento indisciplinar, os quais 
serão chamados para dar entrevista.
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ABSTRACT

This research proposal is linked to 

the line of research “Society, Culture 

and Education” of the program of scien-

tific initiation of Faculdade das Améri-

cas, and has as starting point the rea-

sons that lead boys and girls to commit 

indisciplinary attitudes. The research is 

being conducted at a elementary school 

of the city of São Paulo, EMEF Duque 

de Caxias, And it has the objective to in-

vestigate the reasons that take boys and 

girls to behave in an undisciplined man-

ner. The initial hypothesis is that, there 

is a relationship between the family and 

social experiences, experienced by them 

outside the school environment with the 

indisciplinary behaviour they present. 

The methodological theoretical referen-

ce adopted is being the Thematic Oral 

History, which as an assumption seeks 

to comprehend the historical processes 

through the memories revealed by the 

respondents. At the present moment, 

studies on the subject matter are being 

deepened, the methodological theore-

tical Reference and the analysis of the 

occurrence sheets to identify the pupils 

who present the highest index of indisci-

plinary behaviour, which will be called to 

give an interview.

KEYWORDS

indiscipline, school genre, adolescence, challen-
ge to teaching.
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RESUMO

Introdução: Os casos de câncer de 
próstata aumentam anualmente. Se-
gundo dados da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (2016), um em cada 
seis homens em todo o mundo (quase 
17%), desenvolverá câncer de próstata 
até os 70 anos. A braquiterapia é um tipo 
de radioterapia na qual a fonte radioativa 
é colocada diretamente ou próxima ao 
tumor, sendo utilizada no tratamento de 
vários cânceres, como no de próstata. 
Objetivo: Desenvolvimento de um algo-
ritmo reverso para implante de semen-
te de I125, isto é, dada a distribuição de 
doses nos tecidos, encontrar a melhor 
configuração de distribuição de semen-
tes para minimizar a dose nos tecidos 
sadios e maximizar a dose no volume 
de tratamento. Metodologia: Utilizando 
a ferramenta ROOT, será implementado 
um algoritmo reverso, onde as curvas 
de isodoses serão previamente defini-
das no planejamento do tratamento e 
as sementes de I125 serão posicionadas 
automaticamente. O protocolo TG-43 da 
AAPM (Associação Americana de Físi-
cos em Medicina), será utilizado como 

referência para validação do algoritmo. 
Resultados Parciais: Foram realizados 
ajustes dos coeficientes de atenuação 
da radiação dos materiais que com-
põem as sementes, e dos materiais dos 
tecidos (água, músculo, etc), os quais 
embasarão a construção do novo méto-
do de cálculo de dose. Também foram 
realizados ajustes de curvas obtidas a 
partir do TG-43, para encontrar as fun-
ções radiais, que serão utilizadas como 
parâmetro de validação do método pro-
posto. Conclusão: Um algoritmo rever-
so de braquiterapia poderá reduzir as 
incertezas no cálculo de dose para o vo-
lume de tratamento, os órgãos de risco 
como uretra, vesícula seminal, cabeça 
de fêmur e reto e também a redução do 
tempo do planejamento do tratamento, 
já que o algoritmo terá a função de dis-
tribuir as sementes de radioisótopos no 
tecido prostático com maior eficiência 
do que os algoritmos gerais, que con-
somem maior tempo de planejamento e 
maior risco de incertezas.
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ABSTRACT

Introduction: Prostate cancer ca-

ses increase annually. According to data 

from the National Nuclear Energy Com-

mission (2016), one in six men worldwi-

de (nearly 17%) will develop prostate 

cancer until age 70. Brachytherapy is a 

type of radiotherapy in which the radio-

active source is placed directly or near 

the tumor, and is used to treat various 

cancers, such as the prostate. Objecti-
ve: To develop a reverse algorithm for 

I125 seed implantation, that is, given the 

dose distribution in the tissues, to find 

the best seed distribution configuration 

to minimize the dose in healthy tissues 

and to maximize the dose in the volu-

me of treatment. Methodology: Using 

the ROOT tool, a reverse algorithm will 

be implemented, where the isodoses 

curves will be previously defined in the 

treatment planning and the seeds of I125 

will be automatically positioned. The 

AAPM protocol (American Association 

of Physicists in Medicine) will be used as 

a reference for validation of the algori-

thm. Partial Results: Adjustments were 

made for the radiation attenuation coeffi-

cients of the materials that make up the 

seeds, and of the materials of the tissues 

(water, muscle, etc.), which will be ba-

sed on the construction of the new dose 

calculation method. Adjustments of cur-

ves obtained from the TG-43 were also 

performed to find the radial functions, 

which will be used as a validation para-

meter of the proposed method. Conclu-

sion: A reverse brachytherapy algorithm 

may reduce the uncertainties in the dose 

calculation for the volume of treatment, 

risk organs such as urethra, seminal ve-

sicle, femoral and rectal head and also 

the reduction of treatment planning time, 

since the algorithm will have the function 

of distributing the seeds of radioisotopes 

in the prostatic tissue with greater effi-

ciency than the general algorithms, whi-

ch consume more time of planning and 

greater risk of uncertainties.

KEYWORDS
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gorithm and TG-43.
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RESUMO

A microbiota intestinal estabelece 
relação com a homeostase do organis-
mo. A disbiose desses microrganismos 
está associada a distúrbios metabólicos 
como diabetes, dislipidemia e obesida-
de. Atualmente o excesso de peso é 
um dos grandes problemas de saúde 
pública devido a sua alta prevalência e 
às suas comorbidades. Nesse contexto, 
as cirurgias bariátricas apresentam-se 
como alternativa terapêutica. Estudos 
atuais evidenciam relação intrínseca en-
tre cirurgia bariátrica, microbiota intesti-
nal e distúrbios metabólicos. Assim, de-
vido a relevância e atualidade do tema, 
esse trabalho tem como objetivo realizar 
revisão bibliográfica da relação entre 
microbiota intestinal e cirurgias bariátri-
cas. A busca de artigos foi realizada no 

dia 01-09-2017, utilizando a base de da-
dos Medline/PUBMED e os descritores 
(bariatric or bariatric surgery) e (micro-
biota or microbiome or bacteria or flora). 
A busca resultou em 416 artigos dispo-
níveis sobre o tema. A busca foi refina-
da para artigos publicados nos últimos 5 
anos (n=266), depois para estudos em 
humanos (n=177) e por fim foram retira-
das as revisões chegando-se a 103 ar-
tigos. Por motivos diversos como língua 
não inglesa, microrganismos específi-
cos e outras condições sistêmicas além 
da obesidade, outros artigos foram ex-
cluídos, obtendo-se no final 18 estudos 
que serão utilizados para realizar a revi-
são bibliográfica sobre a relação entre 
cirurgia bariátrica e microbiota intestinal.
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ABSTRACT

Intestinal microbiota is related to or-

ganism homeostasis. The dysbiosis of 

these microorganisms is associated with 

metabolic disorders such as diabetes, 

dyslipidemia and obesity. Overweight is 

currently one of the major public health 

problems due to its high prevalence and 

comorbidities. In this context, bariatric 

surgeries are presented as alternative 

therapeutic. Current studies show an in-

trinsic relationship among bariatric sur-

gery, intestinal microbiota and metabolic 

disorders. Thus, due to the relevance and 

timeliness of the topic, this work aims to 

carry out a bibliographical review of the 

relationship between intestinal microbio-

ta and bariatric surgeries. The search for 

articles was performed on 09- 01-2017, 

using the Medline/ PUBMED database 

and the descriptors (bariatric or bariatric 

surgery) and (microbiota or microbiome 

or bacteria or flora). The search resulted 

in 416 articles. It was refined for articles 

published in the last 5 years (n = 266), 

then just for human studies (n = 177), 

and finally the reviews were withdrawn, 

reaching 103 articles. For several rea-

sons, such as non-English language, 

specific microorganisms and other sys-

temic conditions besides obesity, other 

articles were excluded. We selected in 

the end 18 studies that will be used to 

carry out the bibliographic review on the 

relationship between bariatric surgery 

and intestinal microbiota.

KEY-WORDS
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RESUMO

Em 2014, foram registradas, no Bra-
sil mais de 1,2 milhão de mortes, sen-
do 340.284 por doenças do aparelho 
circulatório. A Insuficiência Cardíaca 
Congestiva (ICC) mostra-se como uma 
via final para muitas das complicações 
circulatórias e vem sendo fortemente 
relacionada ao aumento do índice gli-
cêmico. Entende-se que a resistência 
à insulina é responsável por diferentes 
ações de lesão tecidual. Assim, a preva-
lência do diabetes mellitus, assim como 
outras doenças que promovem essa 
resistência e a hiperglicemia, pode es-
tar envolvida no desenvolvimento e na 
descompensação da ICC. Observa-se 
também a possibilidade de influências 
da própria ICC no desenvolvimento e no 
agravamento de sinais hiperglicêmicos, 
acarretando um ciclo vicioso e por ve-
zes, bifásico e intermitente em função 
de mecanismos de compensação. Estar 
ciente dos fatores de risco para se tratar 
a insuficiência cardíaca por meio de es-
tratégias adequadas e tratamento ante-
cipado, possibilita uma melhor condição 
de vida a estes pacientes. Nesse sen-

tido, este projeto de pesquisa tem por 
objetivo realizar uma revisão integrativa 
de literatura sobre a prevalência da dia-
betes em pacientes com insuficiência 
cardíaca congestiva. A revisão integrati-
va segundo critérios de Botelho, Cunha 
e Macedo (2011) se constitui em 6 eta-
pas: 1) Identificação do tema e seleção 
da questão da pesquisa; 2) estabele-
cimento dos critérios de inclusão que 
serão os conteúdos relevantes relacio-
nados ao tema do projeto, e os critérios 
de exclusão que serão os dados que 
não se referirem ao tema proposto; 3) 
Identificação dos estudos selecionados; 
4) categorização dos estudos seleciona-
dos; 5) analise dos resultados; 6) sínte-
se do conhecimento. A coleta de dados 
será realizada por meio da busca de 
artigos nas bases de dados PUBMED, 
SCIELO, EBSCO e GOOGLE ACADÊ-
MICO, utilizando-se os descritores em 
português e inglês: insuficiência cardía-
ca congestiva, infarto do miocárdio, dia-
betes mellitus, glicemia.
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ABSTRACT

In 2014, more than 1.2 million de-

aths were recorded in Brazil, of which 

340,284 were due to diseases of the cir-

culatory system. Congestive cardiac in-

sufficiency (ICC) is a final route for many 

of the circulatory complications and has 

been strongly related to the increase in 

the glycemic index. It is understood that 

insulin resistance is responsible for di-

fferent actions of tissue injury. Thus, 

the prevalence of diabetes mellitus, as 

well as other diseases that promote this 

resistance and hyperglycemia, may be 

involved in the development and de-

compensation of ICC. It is also observed 

the possibility of influences of the ICC 

itself in the development and aggrava-

tion of hyperglycemic signs, leading to 

a vicious and sometimes biphasic and 

intermittent cycle as a function of com-

pensation mechanisms. Being aware of 

the risk factors for treating heart failure 

through adequate strategies and early 

treatment, enables a better life condition 

for these patients. In this sense, this re-

search project aims to carry out an in-

tegrative review of the literature on the 

prevalence of diabetes in patients with 

congestive cardiac insufficiency. The 

integrative review according to criteria 

of Botelho, Cunha and Macedo (2011) 

consists of 6 steps: 1) Identification of 

the theme and selection of the resear-

ch question; 2) establishment of the in-

clusion criteria that will be the relevant 

contents related to the project theme, 

and exclusion criteria that will be data 

that do not refer to the proposed theme; 

3) Identification of selected studies; 4) 

categorization of the selected studies; 

5) analysis of results; 6) synthesis of 

knowledge. Data collection will be per-

formed through the search of articles in 

PUBMED, SCIELO, EBSCO and GOO-

GLE ACADEMIC databases, using the 

descriptors in Portuguese and English: 

congestive cardiac insufficiency, myo-

cardial infarction, diabetes mellitus, and 

blood glucose.
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RESUMO

A insuficiência cardíaca crônica 
(ICC) representa um importante e cres-
cente problema de saúde pública sendo 
reconhecida como a via final da maioria 
das doenças cardiovasculares. Na ICC, 
a ativação neuro-hormonal e imunoin-
flamatória são intensas e podem con-
tribuir para uma série de complicações, 
dentre as quais se encontra a anemia. 
A anemia é uma comorbidade frequente 
na ICC, de etiologia multifatorial e que 
normalmente está implicada no aumen-
to das hospitalizações e da mortalidade. 
O diagnóstico da anemia em pacientes 
com ICC é fundamental, tanto para me-
lhorar ou modificar o prognóstico, quan-
to com o propósito de elucidar interven-
ções mais eficazes e contribuir para 
melhor evolução clínica e qualidade de 
vida dos indivíduos acometidos por esta 
comorbidade, visto que esta está muito 
relacionada com a piora na evolução clí-
nica desses indivíduos, especialmente 
na fase mais avançada da doença. Este 
projeto de pesquisa tem por objetivo re-

alizar uma revisão integrativa de litera-
tura sobre a prevalência de anemia em 
pacientes com insuficiência cardíaca. 
A revisão integrativa segundo critérios 
de Botelho, Cunha e Macedo (2011) se 
constitui em 6 etapas: 1) Identificação 
do tema e seleção da questão da pes-
quisa; 2) estabelecimento dos critérios 
de inclusão que serão os conteúdos 
relevantes relacionados ao tema do 
projeto, e os critérios de exclusão que 
serão os dados que não se referirem 
ao tema proposto; 3) Identificação dos 
estudos selecionados; 4) categorização 
dos estudos selecionados; 5) analise 
dos resultados; 6) síntese do conheci-
mento. A coleta de dados será realizada 
por meio da busca de artigos nas bases 
de dados PUBMED, SCIELO, EBSCO 
e GOOGLE ACADÊMICO, utilizando-se 
os descritores em português e inglês: 
insuficiência cardíaca crônica, infarto do 
miocárdio e anemia.
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ABSTRACT

Chronic Cardiac Insufficiency (CCI) 

represents an important and growing 

public health problem and is recognized 

as the final route of most cardiovascular 

diseases. In ICC, neurohormonal and 

immunoinflammatory activation are in-

tense and may contribute to a series of 

complications, among which anemia is 

present. Anemia is a frequent comorbi-

dity in CCI of multifactorial etiology that 

is usually implicated in increased hospi-

talizations and mortality. The diagnosis 

of anemia in patients with CCI is funda-

mental, both to improve or modify the 

prognosis, as well as to elucidate more 

effective interventions and to contribute 

to a better clinical evolution and quality 

of life of the individuals affected by this 

comorbidity, since this is very related 

to worsening in the clinical evolution of 

these individuals, especially in the more 

advanced stage of the disease. This re-

search project aims to carry out an in-

tegrative review of the literature on the 

prevalence of anemia in patients with 

cardiac insufficiency. The integrative 

review according to criteria of Botelho, 

Cunha and Macedo (2011) consists of 

6 steps: 1) Identification of the theme 

and selection of the research question; 

2) establishment of the inclusion criteria 

that will be the relevant contents related 

to the project theme, and exclusion cri-

teria that will be data that do not refer 

to the proposed theme; 3) Identification 

of selected studies; 4) categorization of 

the selected studies; 5) analysis of re-

sults; 6) synthesis of knowledge. Data 

collection will be performed through the 

search of articles in the databases PUB-

MED, SCIELO, EBSCO and GOOGLE 

ACADEMIC, using the descriptors in 

Portuguese and English: chronic car-

diac insufficiency, myocardial infarction 

and anemia.
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RESUMO

Com o aumento da qualidade e ex-
pectativa de vida nos últimos anos no 
Brasil, o número de idosos é crescente. 
Com isso, algumas doenças caracterís-
ticas da terceira idade também acom-
panham este crescimento, como por 
exemplo, a demência de Alzheimer e 
a de Parkinson. Sendo assim, é funda-
mental conhecer práticas que retardem 
esses fenômenos de degeneração neu-
ral crônica, e que além disso favoreçam 
a plasticidade neural. O processo de 
mudança adaptativa na estrutura e nas 
funções do sistema nervoso que permite 
a consolidação da memória é conhecido 
como plasticidade neural, e acredita- se 
que práticas que estimulem o córtex e o 
sistema límbico podem atuar no retardo 
de demências e beneficiar essa plastici-
dade, como por exemplo exercícios físi-

cos e atividades lúdicas. O projeto tem 
como objetivo uma revisão detalhada 
dos mecanismos plásticos desencadea-
dos pelo exercício físico, em pacientes 
diagnosticados com demência de Al-
zheimer. De particular relevância, o uso 
de terapias alternativas, como o exercí-
cio físico, tem conseguido reduzir e/ou 
atrasar os riscos de demência, embora 
não se possa afirmar que a prática do 
mesmo, possa evitar a demência. Adi-
cionalmente, o uso do canabidiol tem 
se mostrado eficaz no controle da perda 
cognitiva em pacientes com Alzheimer, 
bem como, no retardo da doença. Des-
sa forma, o projeto tem como objetivo, 
uma revisão detalhada do uso do cana-
bidiol, em doenças neurodegenerativas, 
em particular na doença de Alzheimer.
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ABSTRACT

With the rising of qualit and expec-

tance of life at the last years at Brazil, 

the number of elderys is growing. There-

by, some diseases of third age also ac-

company this growth, for example, the 

Alzheimer disease and the Parkinson di-

sease. Therefore, is fundamental know 

pratices that slow down this phenome-

na of chronic neural degeneration, and 

beyond that to favor neural plasticity. 

The process of changing in the structu-

re and funcions of the nervous system 

allow a consolidation of memory that is 

know like neural plastics, and it is be-

lieved that practices that stimulate the 

cortex and the limbic system can atc on 

delay of dementia and benefit this plasti-

city for exemple physical exercicise and 

play activities. The project has the ob-

jetive of a detailed review of the plastic 

mecanisms unleashed by physical exer-

cise on diagnostic patient with Alzheimer 

disease. Of particular relevance, the 

use o alternatives terapies like physical 

exercise has been able to reduce and/

or delay the risks of dementia, although 

still can afirm the pratice of the same 

yet, can avoid dementia. In addition, the 

use of cannabinol has prove effective on 

dementia. In this way, the project has 

the objetive, a detailed review the use of 

cannabinol in neurodegeneratives dise-

ases, in particular Alzheimer diseases.

KEY WORDS

Alzheimer, neurodegeneration, dementia, eldery, 
cannabinol
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RESUMO

Pelas Diretrizes Curriculares Nacio-
nais, o eixo do desenvolvimento curricu-
lar dos cursos de saúde, entre eles o de 
medicina, deve ser o das necessidades 
de saúde da população, promovendo a 
interação entre ensino, serviço e comu-
nidade, preferencialmente nos serviços 
do SUS. Uma estratégia para a efeti-
vação dessas mudanças inclui a inser-
ção precoce dos alunos em campos de 
práticas que compõem o Sistema Único 
de Saúde. Tal inserção é de intrínseca 
importância para a respectiva formação 
profissional a partir do pressuposto das 
novas DNCs e da transição do ensino 
para a metodologia ativa.

Sendo assim, está sendo desenvol-
vida uma revisão sistemática da produ-
ção científica a respeito do impacto da 
inserção dos alunos de graduação nos 
campos de práticas em seu processo de 
formação. Está sendo feito uma revisão 
sistemática do tema proposto nas bases 

de dados Lilacs, Medline e Pubmed. Fo-
ram selecionados artigos relacionados 
à realidade brasileira. Não haverá limite 
de período.

Durante as pesquisas da revisão 
sistemática os seguintes descritores uti-
lizados trouxeram resultados satisfató-
rios: “Atenção Primária e Educação de 
Graduação em Medicina”, “Atenção Pri-
mária e Educação Baseada em Compe-
tências”, “Atenção Primária e Estudan-
tes de Medicina” e “Atenção Primária e 
Educação Médica”.

O objetivo deste trabalho é encontrar 
nos estudos analisados que o processo 
formativo proposto esteja superando a 
fragmentação e superespecialização 
do profissional médico em direção a um 
processo integrador e voltado para as 
reais necessidades de saúde da socie-
dade.
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DESCRITORES TRABALHOS 
ENCONTRADOS

TRABALHOS 
EXCLUÍDOS POR 

INCOMPATIBILIDADE 
AO TEMA

TRABALHOS 
EXCLUIDOS POR 
NÃO POSSUIREM

TEXTO COMPLETO

TRABALHOS 
QUE SERÃO 
UTILIZADOS

“Atenção Primária e 
Educação de 

Graduação em 
Medicina”

21 TRABALHOS 3 TRABALHOS 13 TRABALHOS 5 TRABALHOS

“Atenção Primária e 
Educação Baseada 
em Competências”

8 TRABALHOS 7 TRABALHOS - 1 TRABALHO

“Atenção Primária 
e Estudantes de 

Medicina”
19 TRABALHOS 5 TRABALHOS 1 TRABALHO ANÁLISE

“Atenção Primária 
e “Educação Médica” ANÁLISE ANÁLISE ANÁLISE ANÁLISE



365
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17

ISSN 1981-2183 

ABSTRACT

According to the National Curricular 

Guidelines, the curricular development 

of health courses, including medicine, 

should be the health needs of the popu-

lation, promoting the interaction between 

teaching, service and community, prefe-

rably in SUS services. A strategy for ef-

fecting these changes includes the early 

insertion of students into practice fields 

that make up the Single Health System. 

Such insertion is of intrinsic importance 

for the respective professional formation 

from the assumption of the new DNCs 

and from the transition from teaching to 

active methodology.

Thus, a systematic review of scienti-

fic production is being developed regar-

ding the impact of the insertion of under-

graduate students in the practice fields 

in their training process. A systematic 

review of the proposed theme in the Li-

lacs, Medline and Pubmed databases is 

being done. We selected articles related 

to the Brazilian reality. There will be no 

time limit.

During the systematic review, the 

following descriptors used satisfactory 

results: “Primary Attention and Medical 

Graduation Education”, “Primary Care 

and Skills Based Education”, “Primary 

Care and Medical Students” and “Pri-

mary Care and” Medical Education “.

The objective of this study is to find 

in the studies analyzed that the propo-

sed training process is overcoming the 

fragmentation and superspecialization 

of the medical professional towards an 

integrative process and aimed at the 

real health needs of society.

KEYWORDS

medical graduation, active methodology, primary 
care
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DESCRIPTORS WORKS FOUND
WORKS EXCLUDED 

FOR INCOMPATIBILIT 
Y TO THEME

WORKS 
EXCLUDED FOR 
NOT OWN FULL 

TEXT

WORK THAT WILL 
BE USED

“Primary Care and 
Undergraduate 

Education in 
Medicine”

21 WORKS 3 WORKS 13 WORKS 5 WORKS

“Primary Care and 
Competency- Based

Education”
8 WORKS 7 WORKS - 1 WORK

“Primary Care and 
Medical Students” 19 WORKS 5 WORKS 1 WORK ANALYSIS

“Primary Care and 
Medical Education” ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS
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RESUMO

O Reservatório Guarapiranga, faz 
parte do sistema de abastecimento de 
água da Região Metropolitana de São 
Paulo, com capacidade para armazenar 
200 milhões de metros cúbicos de água, 
porém, essa capacidade se modifica dia 
a dia, por causa do manejo sem planeja-
mento e intensa ocupação territorial. Ao 
crescimento populacional desordenado, 
soma-se a carência de infraestruturas 
de saneamento básico em muitos dos 
loteamentos clandestinos e irregulares, 
e favelas presentes na região, favore-
cendo o lançamento de esgoto domésti-
co in natura no corpo d’água da represa. 
De acordo com a OMS, cerca de 80% 
de todas as doenças que acometem os 
países em desenvolvimento provêm de 
água de má qualidade, dentre estas po-
demos destacar os distúrbios nutricio-
nais, como por exemplo, a desnutrição 
energético-proteica. A desnutrição ainda 
é um dos grandes problemas do Brasil, 
de acordo com dados do IBGE, ainda 
acomete cerca de 11% das crianças e 
estima-se que os adultos que apresen-
tam baixa estatura, como sequela da 

desnutrição, cheguem aos 30%. A baixa 
ingestão energética obriga o organismo 
a desenvolver mecanismos de adapta-
ção, incluindo seu desenvolvimento e 
imunidade. A antropometria trata das 
medidas físicas do corpo humano e sua 
origem remonta à Antiguidade, pois os 
egípcios e gregos já observavam e es-
tudavam a relação das diversas partes 
do corpo. As populações são compos-
tas de indivíduos de diferentes tipos 
físicos, que apresentam diferentes pro-
porções para cada segmento do corpo. 
Os dados antropométricos são plota-
dos em função de sua distribuição em 
uma população, informando quanto por 
cento de pessoas apresentam mesmos 
valores de cada variável. O uso de mé-
todos antropométricos no diagnóstico 
epidemiológicos da situação nutricional 
apresenta vantagens bem conhecidas, 
como boa aceitação por parte da popu-
lação, o baixo custo com materiais para 
aplicação e técnicas bem simples para 
execução.
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ABSTRACT

The Guarapiranga Reservoir is part 

of the water supply system of the Me-

tropolitan Region of São Paulo, with ca-

pacity to store 200 million cubic meters 

of water, but this capacity varies from 

day to day, due to management without 

planning and intense occupation terri-

torial. Disorganized population growth, 

lack of basic sanitation infrastructure in 

many of irregular settlements and slums 

present in the region, favoring the rele-

ase of domestic sewage in dam water 

body. According to WHO, about 80% of 

all diseases affecting developing cou-

ntries comes from poor water quality; 

among them, we can highlight nutritional 

disorders, such the energy-protein mal-

nutrition. Malnutrition still is one of the 

major problems in Brazil, according to 

data from IBGE, its affects about 11% of 

children and it is estimated that adults 

who are short stature, because of mal-

nutrition, reach 30%. Low energy intake 

forces the body to develop mechanisms 

adaptation, including development and 

immunity. The anthropometry deals with 

the physical measures of the human 

body and its origin dates to Antiquity, the 

Egyptians and Greeks already observed 

and studied the relation of the various 

parts of the body. Populations are com-

posed of individuals of different physical 

types, who have different proportions for 

each segment of the body. Anthropome-

tric data are plotted according to their 

distribution in a population, informing 

how many percent of people have the 

same values of each variable. The use 

of anthropometric methods in the epide-

miological diagnosis of nutritional situa-

tion has well-known advantages such as 

the good acceptance by population, low 

cost of materials for application and very 

simple techniques for execution.

KEY-WORDS

nutritional  deficiency,  energy-protein  malnutri-
tion,  water  pollution,  population  dynamics,  an-
thropometric data.
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RESUMO

Introdução: A aterosclerose é uma 
doença inflamatória crônica que afeta 
a túnica íntima das artérias, promoven-
do o aparecimento de patologias, como 
doença arterial coronariana ou aciden-
te vascular encefálico, figurando entre 
as principais causas de mortalidade no 
mundo. No Brasil, dados do Ministérios 
da Saúde de 2014, indicam que aproxi-
madamente 20% das mortes foram de-
correntes dessas patologias. Na última 
década, um número crescente de evi-
dências sugerem que mecanismos imu-
nes estão envolvidos na indução, pro-
gressão e complicação das lesões de 
ateroma, com diversos grupos celulares 
participando da resposta imune presen-
te. Recentemente, os linfócitos B1 tem 
chamado a atenção da comunidade 
científica pela capacidade de produzir 
anticorpos IgM naturais que apresen-
tam função antiaterogênica. Objetivos: 
Realizar Revisão Narrativa para avaliar 
a participação das células B1 no desen-
volvimento e possível regressão das le-
sões de ateroma. Métodos: Revisão da 
literatura especializada em bases eletrô-

nicas (Scielo-Brasil, Lilacs e MedLine/
Pubmed) com os descritores Ateroscle-
rose, Linfócitos B, Células B1 e Anticor-
po IgM Natural. Resultados Prelimina-
res: Trabalhos recentes mostram que a 
IgM natural produzida por linfócitos B1 é 
capaz de inibir a absorção de LDL oxi-
dada por macrófagos, além de permitir 
o recrutamento de C1q juntamente com 
a proteína de ligação a manose, favo-
recendo a eliminação de células apop-
tóticas. A IgM ligada a linfócitos TCD4+ 
promove diminuição da presença desse 
grupo celular em lesões de ateroma. 
Para finalizar, também foi mostrado que 
a IgM reduz o centro necrótico de lesões 
de ateroma. Conclusões: Os linfócitos 
B1 induzem diversos mecanismos re-
lacionados com diminuição de respos-
ta inflamatória nas placas de ateroma. 
Dessa forma, o melhor entendimento 
do funcionamento desse grupo celular 
pode promover o aparecimento de te-
rapias mais efetivas para a indução de 
estabilização de lesões de ateroma.
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ABSTRACT

Atherosclerosis is a chronic in-

flammation disease characterized by 

the development of lesion into the arte-

rial intima of the vasculature. Atheroma 

lesions is the major cause of acute car-

diovascular syndromes and it remains 

one of the major causes of death worl-

dwide. In Brazil, epidemiological data 

from 2014, indicate that approximately 

20% of deaths were due to these pa-

thologies. Many inflammatory cell types, 

including monocytes, macrophages, 

mast cells, neutrophils, and T and B 

cells, have been implicated in the initia-

tion, progression, and destabilization of 

atherosclerosis. To date, it is generally 

accepted that antibody-producing B1 

cells are atheroprotective. Objective: In 

this narrative review, we discuss the par-

ticipation of B1 cells in the development 

and as a possible regression mecha-

nism of atheroma lesions development. 

Methods: Review of the specialized 

literature on electronic bases (Scielo-

-Brasil, Lilacs and MedLine/Pubmed) 

with the follow descriptors: Atheroscle-

rosis, B lymphocytes, B1 cells and IgM 

Natural Antibody. Preliminary Results: 
Recent studies shows that natural IgM 

antibodies secreted by B-1 cells is able 

to inhibit the absorption of oxidized LDL 

by macrophages, besides allowing the 

recruitment of C1q together with the 

mannose binding protein, favoring the 

elimination of apoptotic cells. Also, IgM 

associated to TCD4+ lymphocytes pro-

motes a decrease in the presence of 

this cellular group in atheroma lesions. 

Finally, IgM has also been shown to re-

duce the necrotic core of atheroma le-

sions. Conclusions: B1 lymphocytes 

induce several mechanisms related to 

decreased inflammatory response in the 

atherosclerotic plaques. Thus, a better 

understanding of the functioning of this 

cellular group may promote the appea-

rance of more effective therapies for the 

induction of atheroma lesions stabiliza-

tion.

KEYWORDS
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cells, Natural IgM.



Priscila Santos1

Prof. Dr. Gustavo A. T. Cavalheiro2

RESUMO ENIC: 
O Instagram e o Poder 
da Linguagem Poética na 
Vida dos Usuários

The Instagram and the Power of 
Poetic Language in the Life of Users

66



377
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17

ISSN 1981-2183 

RESUMO

Este estudo tem como tema cen-
tral as consequências da comunicação 
mediada por um sistema digital, em 
que o corpus do projeto aponta para a 
compreensão das mensagens escritas 
que são postadas no Instagram, con-
trariando o uso padrão da ferramenta e 
gerando um novo espaço comunicativo 
(locus) e por sequência um novo habitus 
social. Como problema central de pes-
quisa, observa-se: de que maneira o po-
der poético nas postagens do Instagram 
influem na vida do usuário.O projeto 
tem como suas hipóteses iniciais e que 
estruturam o curso deste estudo, (I) a 
percepção que a poesia gera um fascí-
nio nos receptores devido à abordagem 

mais lírica e simbólica da realidade; (II) 
baseado nas teorias de recepção de 
mensagem, entende-se que atualmente 
o usuário e o emissor interagem de ma-
neira mais próxima e constante e (III) os 
meios digitais utilizam uma abordagem 
mais focada na linguagem verbal do que 
na não-verbal.Os objetivos declarados 
para o projeto buscam: compreender a 
força da poesia; Identificar o estado da 
arte atual das mensagens como ativos 
compartilhados e compartilháveis; Pro-
duzir uma análise etnográfica dos sig-
nos comunicativos na e pela ferramenta.
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ABSTRACT

This paper has the consequences 

of communication mediated by a digital 

system as its central theme, and the pro-

ject corpus aims to understand the writ-

ten messages that are posted on Insta-

gram, contrary to the standard use of 

the tool and generating a new commu-

nicative space (locus) and by sequence 

a new social habitus. The research´s 

central problem observes: in what way 

the poetic power in the posts of Insta-

gram influence the life of the user. The 

project has as its initial hypothesis and 

that structure the course of this study, 

(I) the perception that poetry generates 

a receiver´s fascination for a lyrical and 

symbolic approaches of the reality; (II) 

based on message reception theories, it 

is understood that currently the user and 

the sender interact more closely and 

constantly and (III) digital media uses a 

focused approach in verbal than in non-

-verbal languages. The stated objectives 

for the project are: to understand the po-

etry strength; Identify the current state of 

the art of shared and shareable assets 

messages. Produce an ethnographic 

analysis of the communicative signs in 

and by the media tool.
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RESUMO

O uso de substâncias psicoativas 
como drogas alucinógenas é bastante 
antigo e muito comum, podendo causar, 
na maioria das vezes, sérios problemas 
à saúde e sociedade. Em muitos casos, 
o consumo destas substâncias pode fa-
zer parte das regras de um determinado 
grupo. As drogas causadoras de depen-
dência são aquelas que estimulam os 
mecanismos neurais responsáveis pelo 
reforço positivo, ativando então o siste-
ma dopaminérgico mesolímbico a partir 
da liberação de dopamina no núcleo 
acumbens e afetando regiões encefáli-
cas envolvidas no aprendizado e na me-
mória, além de interromper conexões 
do córtex pré-frontal responsáveis pelo 
controle do impulso comportamental. 
No Brasil, o consumo de drogas como 
inalantes, maconha, cocaína e crack 
triplicou na última década, em especial 
entre os jovens com menos de 25 anos. 
E apesar de o consumo ser mais comum 

na classe desprotegida, nota-se um au-
mento entre as classes média e alta, daí 
a importância de alertarmos para o pro-
blema que atinge todos os segmentos 
da sociedade, crianças, jovens e adul-
tos. Para tanto, é necessário estabele-
cer um diálogo claro e verdadeiro, em 
especial, com os jovens principal grupo 
atingido pelas consequências do uso 
abusivo de drogas psicoativas. Adicio-
nalmente, muito se discute da relação 
entre o uso de substâncias psicoativas, 
em particular a maconha e, o apareci-
mento de alterações de comportamento, 
como a Esquizofrenia. Dessa forma, o 
projeto tem como objetivo, realizar uma 
revisão detalhada da relação entre o 
consumo das drogas conhecidas como 
club drugs (p.ex. MDMA também conhe-
cido como ecstasy, ketamina e LSD) e a 
etiopatogênese da Esquizofrenia.

PALAVRAS CHAVE

dependência; drogas de abuso; consumo; jovens; 
abstinência; Esquizofrenia.

1. Acadêmico
2. Orientadora
3. Colaboradores



382
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17
ISSN 1981-2183 

ABSTRACT

The use of psychoactive substan-

ces as hallucinogenic drugs is quite 

old and very common, and can cause, 

in most cases, serious problems to he-

alth and society. In many cases, con-

sumption can be done within the rules 

of a particular group. Dependency dru-

gs are those that stimulate the neural 

mechanisms responsible for positive 

reinforcement, thereby activating the 

mesolimbic dopaminergic system from 

the release of dopamine in the nucleus 

acumbens and affecting brain regions 

related with memory and learning, in 

addition to disrupting Prefrontal cortex 

responsible for behavioral control. In 

Brazil, consumption of drugs such as 

inhalants, marijuana, cocaine and crack 

has tripled in the last decade, especially 

among young people under the age of 

25. And despite consumption, it is more 

common in the unprotected class, there 

is an increase between the middle and 

upper classes, the importance of alerts 

for the problem that affects all segments 

of society, children, young people (inclu-

ding university students) and adults. To 

do so, it is necessary to create a clear 

and true dialogue, especially with the 

young main group active by the conse-

quences of abusive use of psychoacti-

ve drugs. In addition, there is marijuana 

and the appearance of a behavior such 

as schizophrenia. Thus, the project aims 

to carry out a detailed review of the re-

lationship between the consumption of 

drugs known as club drugs (ex. MDMA, 

also known as ecstasy, ketamine and 

LSD) and the etiopathogenesis of schi-

zophrenia.

KEYWORDS

dependence; drugs of abuse; consumption; you-
ng; abstinence; Schizophrenia.
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RESUMO

Resumo: Representante da litera-
tura realista e um dos clássicos mais 
importantes da história da literatura 
ocidental, Madame Bovary rompeu os 
paradigmas do Romantismo da primei-
ra metade do século XIX. Seu autor, o 
francês Gustave Flaubert, escandalizou 
a sociedade da época ao apresentar, 
em 1857, a trajetória de Emma, a típica 
mocinha romântica que, moldada pelos 
livros que todas liam à época, sonha em 
se casar para ser feliz para sempre. É, 
no entanto, após seu casamento, que a 
jovem percebe que a vida de casada é 
totalmente diferente do que imaginava. 
Entediada, Emma começa a gastar todo 
o dinheiro do marido, passa a endividar-
-se e a traí-lo.

Com a repercussão do livro na socie-
dade francêsa depois de seu lançamen-
to, Flaubert chegou a ser processado, 
por ousar mostrar o que acreditava ser 
a realidade dos casamentos burgueses 
do período.

A pesquisa aqui apresentada pro-
põe a leitura do romance para entender 
a condição feminina do século XIX e 
busca compreender em que medida o 
texto representa e problematiza o papel 
das mulheres na época. Ao observar a 
narrativa, buscaremos elementos que 
constroem esse ideal de comportamen-
to feminino, assim como a relação de 
Emma com o consumo e com a moda. 
Também tentamos verificar a influência 
de Madame Bovary em outras obras li-
terárias e no cinema, mostrando que as 
personagens e seus dilemas são ainda 
significativos até hoje.

Para nossa apresentação no Enic, 
mostraremos as etapas da pesquisa 
que está em andamento e os resultados 
alcançados até agora.
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RESUMO

O termo paliativo deriva do étimo la-
tino pallium, que significa manto, capa. 
Nos cuidados paliativos, os sintomas 
são “encobertos” com tratamentos cuja 
finalidade primária ou exclusiva consis-
te em promover o conforto do paciente. 
Eles procuram integrar os aspectos físi-
cos, psicológicos e espirituais do trata-
mento, de modo que os doentes se pos-
sam adaptar à sua morte iminente de 
forma tão completa e construtiva quanto 
seja possível.

Considera- -se diretiva antecipada de 
vontade qualquer manifestação de von-
tade sobre tratamento médico futuro, 
expressa por meio escrito (preferencial-
mente) ou não. Uma diretiva antecipada 
é assim uma declaração sobre o tipo e 
amplitude ou alcance do tratamento que 
se desejaria ter, na assunção de que se 
pode vir a ficar incapaz de participar na 
elaboração de uma decisão sobre trata-
mento quando essa necessidade surgir.

O estudo em questão tem por objeti-
vo uma leitura e revisão integrativa con-
sistente acerca dos cuidados paliativos 

e as diretivas antecipadas de vontade 
no Brasil, buscando a atualização dos 
assuntos no Brasil e a atuação de cada 
um no âmbito de cuidados dos pacien-
tes fora de possibilidade terapêutica.

Com a leitura de artigos e resultados 
preliminares, fica evidente um maior nú-
mero de diretivas antecipadas de von-
tade registradas em cartório no Brasil. 
Houve um aumento da procura desses 
modelos de declarações juntamente 
com a consulta à médicos, advogados e 
conversa com familiares.

Apesar de ainda não existir legisla-
ção específica no Brasil, contudo, isso 
não significa que o testamento vital não 
seja válido. O Conselho Federal de Me-
dicina aprovou no dia 30.08.2012 a re-
solução n. 1995/12 que permite ao pa-
ciente registrar seu testamento vital na 
ficha médica ou no prontuário. Esta re-
solução representa um grande avanço 
no Brasil, pois garante vincular o médico 
à vontade do paciente.
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ABSTRACT

The term palliative derives from the 

Latin pallium, which means cloak. In 

palliative care, symptoms are “covered” 

with treatments whose primary or exclu-

sive purpose is to promote patient com-

fort. They seek to integrate the physical, 

psychological, and spiritual aspects of 

treatment so that patients can adapt to 

their imminent death as completely and 

constructively as possible.

It is considered an advance directi-

ve of any manifestation of will on future 

medical treatment, expressed by written 

means (preferably) or not. An advan-

ce directive is a statement about the 

type and extent of treatment the patient 

would wish to have on the assumption 

that he may be unable to participate in 

the elaboration of a treatment when it is 

require.

The objective of this study is to pro-

vide a consistent reading and review of 

palliative care and advance directives in 

Brazil, aiming to update the subjects in 

Brazil and the performance of each one 

in the field of patient care with no thera-

peutic possibilities.

By reading some articles and with 

preliminary results, it is evident a greater 

number of advance directives registered 

in a notary in Brazil. There has been an 

increase in the demand for these mo-

dels of statements with the consultation 

of doctors, lawyers and relatives.

Although there is no specific legis-

lation in Brazil, this does not mean that 

the advanced directives is not valid. The 

Federal Medical Council approved on 

30.08.2012 resolution no. 1995/12 that 

allows the patient to register their living 

will in the medical record. This resolution 

represents a great advance in Brazil, 

since it guarantees to bind the doctor to 

the will of the patient.

KEYWORDS
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RESUMO

O objetivo principal desta apresen-
tação é relatar as considerações iniciais 
de uma pesquisa, em andamento, que 
pretende realizar uma revisão sistemá-
tica de literatura, buscando artigos que 
tenham ampla abrangência no tema da 
economia empresarial. Para tanto, siste-
matiza-se a análise em dois momentos: 
no primeiro caracteriza-se o maintream 

da economia empresarial fundamentado 
pela teoria neoclássica; no segundo, a 
pesquisa remete-se à Escola Institucio-
nalista, e à Nova Economia Institucional, 
centrada nas figuras de Ronald Coase, 
Oliver Williamson e Douglas North. O 
desenvolvimento do trabalho se inicia a 
partir do argumento de que os econo-
mistas neoclássicos eram marginalistas, 
no sentido de que enfatizavam a tomada 
de decisões e a determinação das varia-
ções na margem. Os economistas neo-
clássicos expandiram a análise marginal 
para as estruturas do mercado além da 
livre-concorrência, do monopólio e do 
duopólio. A escola neoclássica ou mar-
ginalista do pensamento econômico ca-
racterizou-se pelos contributos que deu 
para o conhecimento da utilidade de um 
bem e da sua escassez. A teoria neo-

clássica estabeleceu a tradição de com-
preender a firma como um mero agente 
maximizador de lucro, desprovido de ou-
tro interesse que não o de obter o maior 
excedente possível dada as expectativas 
dos agentes e as condições que preva-
leçam no mercado. Aos marginalistas se 
devem conceitos tão importantes como 
os da elasticidade-preço e o dos rendi-
mentos decrescentes. Diversos estudos 
mostram que, em contraponto, surgiu 
a Escola Institucionalista fundamental-
mente como uma crítica ao tratamento 
inadequado destinado aos fenômenos 
econômicos pela teoria ortodoxa. A Es-
cola Institucionalista adquiriu seu marco 
a partir do trabalho de Thorstein Veblen, 
John R. Commons e Wesley Clair Mit-
chell. Para os institucionalistas, essa de-
ficiência resulta, sobretudo, da incompre-
ensão e subestimação da importância do 
papel das instituições que regulam o am-
biente econômico. Desta forma, a condu-
ção do trabalho busca identificar os prin-
cipais assuntos tratados nessa temática, 
identificando tendências e lacunas, bem 
como os principais autores e obras.
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ABSTRACT

The main objective of this presenta-

tion is to report the initial considerations 

of an ongoing research that intends to 

carry out a systematic review of the li-

terature, searching for articles that have 

wide scope in the topic of business eco-

nomics. For this, the analysis is syste-

matized in two moments: in the first one 

the maintream of the business economy 

is based on the neoclassical theory; in 

the second, the research refers to the 

Institutionalist School, and to the New 

Institutional Economy, centered Ronald 

Coase, Oliver Williamson and Douglas 

North. The development of the work 

starts from the argument that neoclassi-

cal economists were marginalists in that 

they emphasized decision-making and 

the determination of marginal variations. 

Neoclassical economists expanded 

marginal analysis to market structures 

beyond free competition, monopoly, and 

duopoly. The neoclassical or marginalist 

school of economic thought was charac-

terized by the contributions it gave to the 

knowledge of the usefulness of a good 

and its scarcity. Neoclassical theory 

has established the tradition of unders-

tanding the firm as a profit-maximizing 

agent, devoid of any other interest than 

to obtain the greatest possible surplus 

given the expectations of the agents and 

the conditions prevailing in the market. 

Marginalists owe such important con-

cepts as price elasticity and diminishing 

returns. Several studies have shown 

that, in opposition, the Institutionalist 

School emerged fundamentally as a criti-

cism of the inadequate treatment of eco-

nomic phenomena by orthodox theory. 

Institutionalist School acquired its mark 

from the work of Thorstein Veblen, John 

R. Commons and Wesley Clair Mitchell. 

For the institutionalists, this deficiency 

results mainly from incomprehension 

and underestimation of the importance 

of the role of institutions that regulate the 

economic environment. In this way, the 

conduction of the work seeks to identify 

the main subjects treated in this theme, 

identifying trends and gaps, as well as 

the main authors.

KEYWORDS

business economics, neoclassical economics, 
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RESUMO

Nas últimas décadas, estudos vem 
analisando a composição da micro-
biota em diferentes regiões do corpo e 
relacionando o papel desses microrga-
nismos na convivência harmônica com 
seu hospedeiro. Já é conhecido que a 
microbiota se estabelece e se modifica 
dependendo de vários fatores intrínse-
cos ou extrínsecos. Dentre toda a mi-
crobiota humana, separada por região 
corporal, a intestinal é a que mostra 
maior diversidade de seres, estando as-
sociada a homeostasia corporal e, em 
casos de disbiose, a patologias. Deve-
mos considerar que o contato primário 
de um ser com grande quantidade e di-
versidade de microrganismos se dá no 
momento do parto, logo, estudos tem 
mostrado o tipo de parto influencia na 
composição da microbiota da neonato. 
Logo depois do nascimento o recém-
-nascido começa a ser colonizado por 
microrganismos do próprio ambiente, 
por contato ou pelo aleitamento. Na fase 

lactante estará sujeito à uma grande ins-
tabilidade da composição da microbiota 
que gradualmente atinge a estabilidade 
próximo aos dois anos de vida. Assim, 
reconhecendo a importância da micro-
biota para a qualidade de vida, visto que 
ela interfere no metabolismo, na produ-
ção de hormônios e na imunidade, esse 
projeto tem como objetivo caracterizar a 
microbiota intestinal de recém nascidos 
até os dois anos de idade e relacionar 
aos fatores que afetam sua composição 
como tipo de parto e aleitamento, utiliza-
ção de antibióticos entre outros fatores. 
Será realizada revisão narrativa de ar-
tigos publicados nos últimos 5 anos na 
base de dados Medline/ PUBMED com 
os termos em inglês: amamentação, mi-
crobiota intestinal, recém-nascido, leite 
materno, tipo de parto, antibiótico e obe-
sidade.
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ABSTRACT

In the last decades, studies have 

been analyzing microbiota composition 

in different body regions and relating 

the role of these microorganisms in the 

harmonious coexistence with their host. 

It is already known that microbiota is 

established and changed depending 

on several intrinsic or extrinsic factors. 

Among all the human microbiota, sepa-

rated by body region, the intestinal is the 

one that shows greater diversity of com-

ponents, being associated with corporal 

homeostasis and, in cases of dysbiosis, 

pathologies. We must consider that the 

primary contact of a being with large 

quantity and diversity of microorganisms 

occurs at the time of delivery, therefore, 

studies have shown that the type of de-

livery influences the composition of the 

neonate’s microbiota. Soon after birth, 

the newborn begins to be colonized by 

microorganisms of the environment by 

contact or by breast-feeding. In the lac-

tating phase there will be a great insta-

bility of the microbiota composition that 

gradually reaches the stability near two 

years of life. Thus, recognizing the im-

portance of the microbiota for life quality, 

since it interferes in metabolism, hormo-

ne production and immunity, this pro-

ject aims to characterize the intestinal 

microbiota of newborns up to two years 

of age and relate to factors which affect 

its composition as type of delivery and 

breastfeeding, use of antibiotics among 

other factors. We will perform a narrati-

ve review of articles published in the last 

5 years in the Medline / PUBMED da-

tabase with the terms in English: breas-

tfeeding, intestinal microbiota, newborn, 

breast milk, type of delivery, antibiotic 

and obesity.

KEY WORDS
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RESUMO

O Reservatório Guarapiranga, faz 
parte do sistema de abastecimento de 
água da Região Metropolitana de São 
Paulo, com capacidade para armazenar 
200 milhões de metros cúbicos de água, 
porém, essa capacidade se modifica dia 
a dia, por causa do manejo sem planeja-
mento e intensa ocupação territorial. Ao 
crescimento populacional desordenado, 
soma-se a carência de infraestruturas 
de saneamento básico em muitos dos 
loteamentos clandestinos e irregulares, 
e comunidades presentes na região, 
favorecendo o lançamento de esgoto 
doméstico in natura no corpo d’água da 
represa.

Considerando-se que a água é um 
nutriente fundamental para manutenção 
da vida e reconhecendo que a interfe-
rência de diversos parâmetros físicos 
sofrem flutuações, interferindo sensi-
velmente no tratamento posterior da 
água e na qualidade final do produto, o 
presente projeto visa verificar por esta-
tísticas alguns componentes químicos 
presentes como fósforo, amônia, nitritos 
e sulfitos, obtidos pela Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (SABESP) junto ao Reservató-
rio da Represa Guarapiranga entre os 
anos de 2015 a 2017. E analisadas pelo 
Laboratório de Pesquisas Ambientais 
do Projeto IPH – Índice de Poluentes 
Hídricos, da Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul, baseando-se na 
metodologia descrita no Standard Me-
thods for the Examination of Water and 
Wastewater. Considerando-se também 
que para a obtenção dos resultados que 
apontam o IQA – Índice de Qualidade 
da Água para as análises realizadas 
em campo e amostras analisadas em 
laboratório, foram considerados os pa-
râmetros de referência estabelecidos na 
legislação vigente no país, na RESOLU-
ÇÃO CONAMA 357/05 que estabelece 
a classificação das águas. As águas do 
Reservatório Guarapiranga estão en-
quadradas de acordo com a Resolução 
CONAMA 357/05 em águas doces de 
classe 2, destinadas ao consumo e uso 
humano para demais atividades.
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ABSTRACT

The Guarapiranga Reservoir is part 

of the water supply system of the Metro-

politan Region of São Paulo, with capa-

city to store 200 million cubic meters of 

water, but this capacity is modified day 

by day, because of the management 

without planning and intense occupa-

tion territorial. Disorganized population 

growth has compounded the lack of 

basic sanitation infrastructure in many 

of the clandestine and irregular settle-

ments and communities present in the 

region, favoring the release of fresh 

domestic sewage into the dam’s water 

body. Considering that water is a fun-

damental nutrient for life maintenance 

and recognizing that the interference of 

various physical parameters undergoes 

fluctuations, interfering sensibly in the 

subsequent treatment of water and the 

final quality of the product, the present 

project aims to verify by statistics some 

chemical components such as phos-

phorus, ammonia, nitrites and sulfites, 

obtained by the São Paulo State Basic 

Sanitation Company (SABESP) at the 

Guarapiranga Reservoir between the 

years 2015 to 2017. And analyzed by 

the Environmental Research Laboratory 

of the IPH Project–Index of Water Pollu-

tants, of the Municipal University of São 

Caetano do Sul, based on the methodo-

logy described in the Standard Methods 

for the Examination of Water and Was-

tewater. Considering also that to obtain 

the results that indicate the IQA–Water 

Quality Index for the analyzes carried 

out in the field and samples analyzed in 

the laboratory, the reference parameters 

established in the legislation in force in 

the country were considered, in CONA-

MA RESOLUTION 357 / 05 establishing 

the classification of waters. The Guara-

piranga Reservoir waters are framed ac-

cording to CONAMA Resolution 357/05 

in Class 2 fresh waters, destined for 

consumption and human use for other 

activities.

KEYWORDS
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RESUMO

Parasitas são seres vivos que reti-
ram de outros seres vivos os alimentos 
necessários para sua sobrevivência. 
Dentre eles, são classificados em cinco 
classes, como Protozoários, Platelmin-
tos, Nematódeos Acantocéfalos e Artró-
podes. A literatura nacional reporta ser 
encontrada contaminação de ambien-
tes públicos e abertos à comunidade 
por parasitas. Sendo um espaço aberto 
ao público, onde são recebidas muitas 
pessoas todos os dias e principalmen-
te nos finais de semana, uma possível 
contaminação provém da areia contida 
na caixa de recreação infantil utilizada 
em Parque municipal. O objetivo desse 
estudo em andamento, além de forne-
cer melhor conhecimento científico e 
técnico, tem a pretensão de avaliar a 
possibilidade de contaminação parasi-

tológica da areia contida as caixas de 
recreação. Sua relevância é pertinente 
visto que poder identificar tais parasitas, 
onde crianças tem contato direto com a 
areia, se torna possível realizar trabalho 
de conscientização tanto da população 
usuária como dos poderes públicos, 
para evitar o contágio por esses para-
sitas. Foi coletada na caixa de areia de 
recreação, em cinco pontos diferentes, 
cerca de 200 gramas de areia, de uma 
profundidade de cinco centímetros, 
acondicionados em plásticos estéril e 
guardados em geladeira. Os testes se-
rão realizados no Laboratório da FAM–
Faculdade das Américas. Os métodos 
de análise escolhidos são o de Hoffman 
e o de Faust.
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ABSTRACT

Parasites are living things take away 

from other living things the food neces-

sary for their survival. They are classified 

in five classes, as Protozoa, Platelmints, 

Nemattode, Acantocephalus and Arthro-

pods. National literature reports conta-

mination being found in public and open 

environments to the community by para-

sites. Being a space open to the public, 

where is receives many people every 

day and mainly on weekends, a possi-

ble contamination comes from the sand 

contained in the infantile recreation box 

used in Municipal Park. The objective of 

this ongoing study, in addition to provide 

a better scientific and technical knowled-

ge, is intended to evaluate the possibility 

of parasitological contamination of the 

sand contained in recreation boxes. Its 

relevance is pertinent since it is possib-

le to identify such parasites, where chil-

dren have direct contact with the sand, 

it becomes possible to carry out aware-

ness campaign of both the user popula-

tion and the public authorities, in order to 

avoid infection by these parasites. It was 

collected about 200 grams of sand from 

the recreation box, from five different 

postions, at a depth of five centimeters, 

packaged in sterile plastic and store in 

a refrigerator. The tests will be carried 

out at the Laboratory of FAM–Faculty of 

the Americas. The methods of analysis 

chosen are those of Hoffman and Faust.

KEYWORDS

Parasites, contamination, transmission, park, 
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RESUMO

O uso de substâncias psicoativas 
como drogas alucinógenas é bastante 
antigo e muito comum, podendo causar, 
na maioria das vezes, sérios problemas 
à sociedade. Em muitos casos, o consu-
mo destas substâncias pode fazer parte 
das regras de um determinado grupo. 
As drogas causadoras de dependência 
são aquelas que estimulam os meca-
nismos neurais responsáveis pelo re-
forço positivo, ativando então o sistema 
dopaminérgico mesolímbico a partir da 
liberação de dopamina no núcleo acum-
bens e afetando regiões encefálicas en-
volvidas no aprendizado e na memória, 
além de interromper conexões do córtex 
pré-frontal responsáveis pelo controle 
do impulso comportamental. No Brasil, 
o consumo de drogas como inalantes, 
maconha, cocaína e crack triplicou na 
última década, em especial entre os jo-
vens com menos de 25 anos. E apesar 

de o consumo ser mais comum na clas-
se desprotegida, nota-se um aumento 
entre as classes média e alta, daí a im-
portância de alertarmos para o proble-
ma que atinge todos os segmentos da 
sociedade, crianças, jovens (universitá-
rios, inclusive) e adultos. Para tanto, é 
necessário estabelecer um diálogo cla-
ro e verdadeiro, em especial, com os jo-
vens principal grupo atingido pelas con-
sequências do uso abusivo de drogas 
psicoativas. Dessa forma, o projeto tem 
como objetivo o levantamento do consu-
mo de drogas de abuso no Brasil entre 
jovens universitários de 17 a 25 anos, 
bem como, as drogas mais consumidas 
entre os mesmos, para elaboração de 
cartilha de orientação e prevenção ao 
uso e abuso de drogas.
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ABSTRACT

The use of psychoactive substances 

as hallucinogenic drugs is quite old and 

very common, and may in most cases 

cause serious problems for society. In 

many cases, consumption can be done 

within the rules of a particular group. De-

pendency drugs are those that stimulate 

the neural mechanisms responsible for 

positive reinforcement, thereby activa-

ting the mesolimbic dopaminergic sys-

tem from the release of dopamine in the 

nucleus acumbens and affecting unlear-

ned brain and brain regions, in addition 

to disrupting Prefrontal cortex responsi-

ble for behavioral control exercises. In 

Brazil, consumption of drugs such as 

inhalants, marijuana, cocaine and crack 

has tripled in the last decade, especially 

among young people under the age of 

25. And despite consumption it is more 

common in the unprotected class, there 

is an increase between the middle and 

upper classes, the importance of alerts 

for the problem that affects all segments 

of society, children, young people (inclu-

ding university students) and adults. . To 

do so, it is necessary to create a clear 

and true dialogue, especially with the 

young main group active by the conse-

quences of abusive use of psychoactive 

drugs. Thus, the project aims to survey 

the consumption of Brazilian abuse dru-

gs among university students aged 17 to 

25 years, as well as the most consumed 

drugs among them, for the preparation 

of guidance booklets and prevention of 

abuse and abuse of drugs.

KEYWORDS
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RESUMO

O Letramento Funcional em Saúde 
(LFS) é um tema que vem sendo discu-
tido e estudado devido a sua relevância 
na saúde pública e individual, visto que 
pode estar relacionado a piores indica-
dores de saúde. Déficits de LFS são 
mais prevalentes entre idosos, popu-
lação que também apresenta alta pre-
valência de dor crônica musculoesque-
lética, principalmente em instituições 
de longa permanência para idosos. A 
literatura sugere que o baixo LFS pode 
também influenciar comportamentos re-
lacionados à dor, fortalecendo crenças 
associadas ao medo e à catastrofiza-
ção, devido à dificuldade de compreen-
são de informações relacionadas a ela. 
A hipótese deste estudo é que o baixo 
LFS pode estar relacionado ao medo 
excessivo ou irracional de que o mo-
vimento cause dor ou reincidência da 
lesão, denominado cinesiofobia. Sendo 

assim, o objetivo deste estudo é investi-
gar o LFS de idosos institucionalizados 
com e sem dor crônica musculoesquelé-
tica e verificar se existe associação en-
tre ele e a cinesiofobia. Para isso, serão 
avaliados 30 idosos residentes em uma 
instituição de longa permanência. As ca-
racterísticas de intensidade, frequência 
e incapacidade relacionadas à dor serão 
avaliadas por meio da Escala Graduada 
de Dor Crônica; o LFS será avaliado por 
meio do TOFHLA; e a cinesiofobia por 
meio da Escala Tampa. Os resultados 
do TOFHLA serão comparados entre 
os idosos com e sem dor crônica. Para 
investigar se existe associação entre o 
LFS e a cinesiofobia, serão realizados 
testes de correlação entre os resultados 
do TOFHLA e da Escala Tampa de Ci-
nesiofobia.
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ABSTRACT

The Functional Health Literacy (FHL) 

is an issue that has been discussed and 

studied due to its relevance in public and 

individual health, since it may be related 

to worse health indicators. FHL deficits 

are more prevalent among the elderly 

population, that also presents a high pre-

valence of chronic musculoskeletal pain, 

especially in institutions of long-term for 

elderly. The literature suggests that low 

FHL can also influence behaviors rela-

ted with pain, strengthening beliefs as-

sociated with fear and catastrophization, 

due to the difficulty of understanding in-

formation related to pain. The hypothe-

sis of this study is that low FHL can be 

related to the excessive or irrational fear 

that the movement may cause pain or 

the recurrence of injury, what is called 

kinesiophobia. Therefore, the objective 

of this study is to investigate the FHL of 

institutionalized elderly with and without 

chronic musculoskeletal pain and verify 

if there is an association between that 

and kinesiophobia. For this purpose, 30 

long-term institucionalized elderly indi-

viduals will be evaluated. Pain intensity, 

frequency and disability will be asses-

sed using the Graduated Chronic Pain 

Scale; the LFS will be evaluated through 

TOFHLA; and kinesiophobia using the 

Tampa Scale19. The results of TOFHLA 

will be compared between the elderly 

with and without chronic pain. In order to 

investigate whether there is an associa-

tion between functional health literacy 

and kinesiophobia, correlation tests will 

be performed between TOFHLA results 

and the Tampa Scale scores.

KEYWORDS
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RESUMO

Introdução: Diversos estudos re-
trospectivos mostram uma tendência 
mundial para o aumento da incidência 
de Doença Inflamatória Intestinal (DII) 
não apenas em países desenvolvidos, 
que apresentam algo em torno de 50 
a 70 casos/1.000.000 habitantes ano, 
mas também em países em desenvol-
vimento. As DIIs envolvem um conjunto 
de condições inflamatórias de causas 
desconhecidas que afetam o trato in-
testinal, entre as quais, destacam- se a 
Doença de Crohn (DC). A abundância 
de células da imunidade inata e adap-
tativa, que residem junto com trilhões 
de microrganismos comensais benéfi-
cos no trato gastrointestinal, requer uma 
barreira e mecanismos regulatórios que 
conserve a interação da microbiota hos-
pedeira com a homeostase dos tecidos. 
Essa homeostasia depende das diver-
sas funções das células epiteliais intes-
tinais, o que inclui a segregação física 
de bactérias comensais e a integração 
de sinais microbianos. Objetivo: Rea-
lizar Revisão Narrativa sobre os meca-
nismos imunológicos presentes na Do-
ença de Crohn e sua associação com 
a microbiota. Métodos: Revisão da li-
teratura especializada em bases eletrô-

nicas (Scielo-Brasil, Lilacs e MedLine/
Pubmed) com os descritores Doença In-
flamatória Intestinal, Doença de Crohn, 
Inflamação, Barreira Epitelial Intestinal. 
Resultados Preliminares: O equilíbrio 
imunológico baseia-se em grande parte 
no reconhecimento de moléculas asso-
ciadas aos microorganismos, por recep-
tores do tipo Toll e receptores do tipo 
NOD, presentes nas células de defesa 
como macrófagos, células dendríticas e 
em células da barreira epitelial. Dentre 
esses receptores, destacam-se as pro-
teínas NOD-1 e NOD-2 que são capa-
zes de detectar componentes de bacté-
rias Gram-positivas e Gram-negativas, 
sendo que, uma vez alteradas, podem 
influenciar na fisiopatologia, caracterís-
ticas e evolução clínica da DC. Con-
clusão: Trabalhos recentes atribuem a 
gênese da DC à interação do sistema 
imunológico intestinal com a microbiota 
comensal. A perda da tolerância des-
se sistema frente a microbiota comen-
sal do trato gastrointestinal é indicada 
como fator chave da etiopatogenia não 
somente da DC, como também de todas 
as doenças inflamatórias intestinais.
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ABSTRACT

Introduction: Several retrospective 

studies show a worldwide trend towards 

an increased incidence of Inflammatory 

Bowel Disease (IBD) not only in develo-

ped countries, with around 50 to 70 ca-

ses/1,000,000 inhabitants year, but also 

in developing countries. The IBD’s invol-

ve a set of inflammatory conditions of 

unknown causes affecting the intestinal 

tract, including Crohn's disease (CD). 

The abundance of cells of innate and 

adaptive immunity which reside together 

with trillions of beneficial commensal mi-

croorganisms in the gastrointestinal tract 

requires a barrier and regulatory mecha-

nisms that preserve the interaction of 

host microbiota with tissue homeostasis. 

This homeostasis depends on the va-

rious functions of the intestinal epithelial 

cells which includes the physical segre-

gation of commensal bacteria and the 

integration of microbial signals. Objec-
tive: Perform a Narrative Review of the 

immunological mechanisms present in 

Crohn's disease and its association with 

the microbiota. Methods: Review of 

electronic literature (Scielo-Brasil, Lilacs 

e MedLine/Pubmed) with the descriptors 

Inflammatory Bowel Disease, Crohn's 

Disease, Inflammation, Intestinal Epi-

thelial Barrier. Preliminary results: The 

immune balance is based in large part 

on the recognition molecules associa-

ted to microorganisms, by toll-like re-

ceptor and NOD like receptors present 

on immune cells such as macrophages, 

dendritic cells and cells of epithelial bar-

rier. Among these receptors, the NOD-

1 and NOD-2 proteins are capable of 

detecting components of Gram-positive 

and Gram-negative bacteria, which can 

influence the pathophysiology, characte-

ristics and clinical evolution of the CD. 

Conclusion: Recent studies attribute 

the genesis of CD to the interaction of 

the intestinal immune system with the 

commensal microbiota. The loss of to-

lerance by the immune system to com-

mensal microbiota of the gastrointestinal 

tract is indicated as a key factor not only 

to the pathogenesis of CD, but also of all 

inflammatory bowel disease.
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RESUMO

A utilização de tanques de areia em 
creches públicas para o entretenimento, 
é uma prática comum e realizada princi-
palmente por crianças. Porém, esse lo-
cal deve apresentar condições adequa-
das para sua utilização, uma vez que 
a sua má ou não, higienização podem 
trazer riscos sérios à saúde dos alunos, 
acarretando também a disseminação 
de doenças parasitológicas. Sendo as-
sim, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
a possível contaminação por parasitas, 
nas areias de tanques infantis de 2 es-
colas publicas situadas na Região do 
Sacomã na cidade de São Paulo. As 
amostras serão analisadas e proces-

sadas no laboratório da Faculdade das 
Américas – FAM, e o procedimento a ser 
adotado para a pesquisa parasitológica, 
será o de sedimentação de partículas 
pelo método de Hoffman, Pons e Janer, 
e rugai modificado. Os resultados serão 
encaminhados para ambas as escolas 
e órgãos responsáveis, visando assim 
a qualidade do ponto de entretenimento 
evitando uma possível contaminação, e 
posteriores doenças para as crianças. 
Serão informados tipos de parasitas e 
doenças que os mesmo podem causar 
caso entre em contato com as crianças.
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RESUMO

Introdução: O rápido crescimento 
da população requer maior compreen-
são do papel da institucionalização na 
promoção e manutenção da indepen-
dência e autonomia dos indivíduos, vis-
to que a inatividade, a falta de socializa-
ção e a alimentação inadequada podem 
levar a alterações de composição cor-
poral e produzir diminuição da capaci-
dade de desempenho de atividades diá-
ria. A redução da ingesta alimentar pode 
estar associada a o isolamento social, 
a depressão e as incapacidades. Em 
decorrência disso, o idoso pode apre-
sentar carência de nutrientes essenciais 
para a manutenção da saúde e controle 
das patologias. Nesse contexto, a redu-
ção da capacidade de manutenção da 
composição corporal pode ocasionar 
uma série de complicações podendo 
comprometera memória e se relacio-
nar a perda cognitiva. Objetivos: Este 
estudo tem como objetivo caracterizar 
aspectos associados a nutrição, proces-
so cognitivo e de memória em idosos 
institucionalizados e não institucionali-
zados. Métodos:140 idosos de ambos 

os sexos, sendo 70 institucionalizados-
na Instituição de Longa Permanência 
“Abrigo Dr. Bezerra de Menezes” e 70 
idosos não institucionalizados que fre-
quentam a Igreja Divino Espírito Santo 
e a Paróquia São Luís Gonzaga (São 
Paulo- SP), serão entrevistados após 
concordarem em participar do estudo. A 
avaliação do perfil cognitivo e de memó-
ria será realizada pelo instrumento Mini-
mental. O questionário alimentar aplica-
do já foi validado em estudos anteriores. 
Os questionários serão aplicados por 
um único pesquisador e os resultados 
serão codificados e comparados entre 
si permitindo verificar o índice de cor-
relação de Pearson. Resultados Espe-
rados: O trabalho está sendo analisado 
por um Comitê de Ética e após apro-
vado, essa caracterização dos idosos 
institucionalizados dará subsídios para 
que intervenções possam ser realizadas 
para melhorar a qualidade de vida e a 
saúde desses indivíduos.
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ABSTRACT

Introduction: The rapid growth of 

elderly population requires a greater 

understanding of institutionalization role 

in the promotion, and maintenance of 

individuals’ independence and auto-

nomy, conscious that the inactivity, lack 

of socialization and inadequate nutrition 

can lead to the changing ofbody compo-

sition, and it can decrease daily perfor-

mance activities. Furthermore, reduced 

food intake might be associated with so-

cial isolation, depression, and disability. 

As a result, the elderly can show lack of 

essential nutrients for health maintenan-

ce, and disease control. In this context, 

the reduction of maintenance capacity of 

corporal composition can cause a large 

number of complications, being able to 

compromise memory status, and being 

related to cognitive loss. Objectives: 
This study aims to characterize aspects 

associated with nutrition, cognitive pro-

cess, and memory status in institutio-

nalized and non-institutionalized elderly 

population. Methods:140 elderly people 

of both sexes, 70 institutionalized in the 

long-term institution “Abrigo Dr. Bezerra 

de Menezes”, and 70 non-institutionali-

zed attending the Igreja Divino Espírito 

Santo, and Paróquia São Luís Gonzaga 

(São Paulo- SP) are going to be inter-

viewed after agreement to participate in 

the study. Evaluation of the cognitive, 

and memory profile will be performed 

by Mini Mental instrument (MMSE). 

Moreover, food questionnaire has bee-

napplied, and it has already been vali-

dated in previous studies.A single rese-

arch is going to apply all questionnaires, 

and results will be coded, and compa-

red to each other allowing us to verify 

Pearson’s correlation index. Expected 
Results: Protocol study is being analy-

zed by the Ethics Committee and after 

approval, this characterization of the 

institutionalized elderly will give us sub-

sidies. Thus, interventions can be per-

formed to improve the quality of life and 

health of these individuals.
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RESUMO

O presente trabalho objetiva com-
preender como o circuito neural, que 
controla os mecanismos de recompen-
sa, atua durante eventos que permeiam 
a dependência química, afetando circui-
tos cerebrais importantes do sistema de 
recompensa como a substância cinzen-
ta periaquedutal (PAG). Para a avalia-
ção do padrão de ativação neuronal do 
PAG será realizado análise de lâminas, 
preparadas a partir de procedimentos 
experimentais onde animais foram trata-
dos com sulfato de morfina, submetidos 
a um período de abstinência e posterior-
mente tiveram o encéfalo retirado para 

processamento biológico. Serão sele-
cionadas as imagens correspondentes 
à região do PAG bem como avaliação 
dos padrões de ativação. Após o pro-
cesso de elaboração das lâminas, numa 
fase inicial da pesquisa, foi possível 
identificar indícios de ativação da área 
PAG. Nesse sentido, vislumbra-se que 
os resultados poderão contribuir para 
o entendimento acerca do circuito que 
controla os mecanismos de recompen-
sa que medeiam à dependência quími-
ca e subsidiar estratégias que poderão 
contribui para o seu tratamento.
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ABSTRACT

This study has as objective unders-

tand how the neural circuit, wich con-

trols reward mechanisms, act during 

events that go through chemical depen-

dency, affecting important brain circuits 

of reward system as the periaquedutal 

gray matter (PAG). For the evaluation of 

a PAG’s neuronal activation pattern is 

going to be make slides with histologi-

cal cut analysis made from experimen-

tal procedures where animals was treat 

with morphine sulfate and submitted to 

a period of abstinence. Posteriorly they 

will had the brain removed to biologi-

cal processing. It is going to be select 

the images corresponding to the PAG’s 

region and the e bvaluation of the acti-

vation pattern as well. After the process 

of making slides with histological cut, 

in an initial phase of the research, was 

possible, identify activation indications 

of the PAG’s area. In this way, glimp-

ses that the results could contribute to 

the understanding about the circuit wich 

control the reward mechanisms that 

measure the chemical dependency and 

subsidize strategies that could support 

the treatment.
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RESUMO

Letramento ou alfabetização funcio-
nal em saúde pode ser definido como 
a capacidade que um indivíduo tem 
de interpretar e aplicar informações 
relacionadas a sua saúde. Este tema 
vem despertando crescente atenção 
em todo o mundo, considerando que o 
baixo letramento funcional em saúde 
pode causar impactos como maior difi-
culdade de envolvimento dos indivíduos 
em programas de promoção de saúde 
e prevenção de doenças; dificuldade 
no acesso e utilização dos serviços de 
saúde; menor adesão a medicamentos; 
pior qualidade de vida; maiores taxas de 
hospitalização. No Brasil, 27% da popu-
lação entre 15 e 64 anos pode ser con-
siderada como analfabetos funcionais e 
há indícios que os déficits no letramento 
funcional em saúde são ainda maiores. 
O nível de letramento em saúde está 
relacionado ao tempo de estudo formal, 

mas também a outros fatores socioe-
conômicos, culturais e sociais. Consi-
derando que o letramento funcional em 
saúde pode interferir nos resultados das 
ações de promoção de saúde, preven-
ção e tratamento de doenças e que está 
relacionado a características sociais, 
econômicas e culturais, é relevante co-
nhecer os estudos realizados na popu-
lação brasileira em diferentes contextos. 
Sendo assim, o objetivo deste estudo é 
realizar uma revisão dos estudos que 
avaliaram o letramento funcional em 
saúde em diferentes populações no 
Brasil. Será realizada uma busca na li-
teratura nacional, nas bases de dados 
LILACS e Scielo. Ao final do estudo, es-
pera-se conhecer o estado da arte deste 
tema no Brasil.
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ABSTRACT

Functional health literacy has been 

defined as the ability of an individual to 

interpret and apply information related 

to his/her own health. Great attention 

has been given to this issue worldwide, 

considering the impact of low levels of 

functional health literacy, such as higher 

difficulty in involving individuals in pro-

grams of health promotion and diseases 

prevention; difficulty in accessing and 

using health services; lower adherence 

to medication; worse quality of life; hi-

gher hospitalization rates. In Brazil, 27% 

of the population from 15 to 64 years old 

can be considered as functional illiterate. 

There are some data suggesting that the 

deficits in functional health literacy are 

even higher. The level of health literacy 

is related to the time of formal study, but 

there are other socioeconomic, cultural 

and social factors associated. Conside-

ring that functional health literacy can 

interfere on the outcomes of programs 

of health promotion, on prevention and 

treatment of diseases and that it is rela-

ted to the social, economic and cultural 

factors, it is relevant to know the studies 

among the Brazilian population in diffe-

rent contexts. Therefore, the objective of 

this study is to conduct a review of the 

literature that has assessed functiona 

health literacy in different populations in 

Brazil. The search will be performed in 

Brazilian literature, in the LILACS and 

Scielo databases. At the end of the stu-

dy, it is expected to present the state of 

the art of this in Brazil.
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RESUMO

Atualmente, a dependência quími-
ca tem sido um mal que assola a po-
pulação mundial causando diversos 
problemas para o indivíduo. Pesquisas 
mostram que esta deve ser tratada 
como uma doença que afeta circuitos 
cerebrais importantes, sendo capaz de 
causar graves alterações fisiológicas e 
comportamentais.

O sistema dopaminérgico mesolím-
bico tem participação fundamental na 
busca por estímulos capazes de causar 
prazer em diversas situações, através 
da liberação de dopamina na fenda si-
náptica. As substâncias psicoativas po-
dem aumentar em cerca de 1000 vezes 
o estímulo ao circuito da recompensa, 
liberando de maneira demasiada a do-
pamina na fenda sináptica, causando 
uma verdadeira explosão de sensações 
prazerosas no organismo. O uso de 
drogas de abuso estimula e liberação 
de dopamina a partir da ativação do cir-
cuito da recompensa (sistema dopami-
nérgico mesolímbico), que compreende 
áreas como o córtex pré-frontal (PFC) e 
o núcleo acumbens (NAc), reforçando a 
necessidade de busca pela substância.

O presente trabalho tem como objeti-
vo avaliar o padrão de ativação neuronal 
a partir da expressão da proteína Fos, 
utilizada como marcador após ativação 
neuronal em estruturas que formam o 
sistema dopaminérgico mesolímbico 
como: mPFC, NAc e VTA. Para este 
estudo foram utilizadas lâminas histoló-
gicas preparadas a partir de ratos sub-
metidos a um protocolo experimental de 
abstinência. Após a realização dos tes-
tes experimentais, os cortes histológicos 
foram obtidos a partir da microtomia e 
posterior reação de imuno-histoquímica 
para proteína Fos com o escopo de evi-
denciar os neurônios ativados durante 
os experimentos de abstinência.

Após resultados preliminares, ob-
serva-se leve tendência da ativação 
das áreas do sistema dopaminérgico 
mesolímbico, como núcleo acumbens e 
córtex pré-frontal nos animais que pas-
saram pelo teste experimental de absti-
nência quando comparados aos animais 
controle. As análises necessitam ser fi-
nalizadas para realização do tratamento 
estatístico.

PALAVRAS-CHAVE:

Abstinência, dependência, busca por droga, siste-
ma dopaminérgico



438
REVISTA InterAção | 2º Semestre de 2017 | Edição 17
ISSN 1981-2183 

ABSTRACT

Currently, addiction has been an evil 
that plagues the world population cau-
sing various problems for the individual. 
Research shows that it should be treated 
as a disease that affects important brain 
circuits, being able to cause severe phy-
siological and behavioral changes.

The mesolimbic dopaminergic sys-
tem has a fundamental role in the se-
arch for stimulus capable of causing 
pleasure in several situations, through 
the release of dopamine in the synaptic 
cleft. Psychoactive substances can in-
crease the stimulus to the reward circuit 
by about a thousand times, releasing 
too much dopamine into the synaptic 
cleft, causing a real burst of pleasurable 
sensation in the body. The drugs abuse 
stimulates the dopamine liberation from 
the activation of the reward circuit (me-
solimbic dopaminergic system), which 
comprises areas such as the prefrontal 
cortex (PFC) and nucleus accumbens 
(NAc), reinforcing the need for search of 
the substance.

This work aims to evaluate the neu-
ronal activation pattern from the expres-

sion of the Fos protein, used as a marker 
after neuronal activation in structures 
whose form the mesolimbic dopaminer-
gic system as: mPFC, NAc and VTA.

For this study, histological slides pre-
pared from rats submitted to an experi-
mental abstinence protocol were used. 
After the experimental tests were per-
formed, the histological sections were 
obtained from the microtomy and subse-
quent immunohistochemistry reaction to 
Fos protein with the aim of evidencing 
the activated neurons during the absti-
nence experiments.

After preliminary results, it was ob-
served slight tendency of activation of 
the areas of the mesolimbic dopaminer-
gic system, such as nucleus accumbens 
and prefrontal cortex in the animals that 
were submitted to the experimental abs-
tinence test when compared to the con-
trol animals. Analyzes need to be finali-
zed for statistical treatment.
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Abstinence, addiction, drug-seeking, dopaminer-
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RESUMO

O exercício físico praticado de forma 
regular estimula numerosas adaptações 
estruturais, metabólicas e morfológicas 
no músculo esquelético e no sistema 
imunológico. Essas adaptações são 
vitais para a manutenção da saúde ao 
longo da vida. O exercício é, portanto, 
visto como uma intervenção primária 
para reduzir o risco de doença crônica. 
Avanços em biologia molecular, bioquí-
mica e bioinformática, associados com 
a fisiologia do exercício, identificaram 
muitas vias de sinalização chave, bem 
como a transcrição e processos de tra-
dução responsáveis por adaptações 
metabólicas induzidas pelo exercício. 
Foram identificados em torno de 2500 
miRNA no genoma humano e sabe-se 
que mais de 60% das proteínas do orga-
nismo podem ser moduladas por esses 
miRNA. Estudos mostram que diferen-
tes tipos de exercícios, com diferentes 
durações, induzem alterações especí-
ficas na expressão de miRNA no plas-
ma ou no soro. As sessões de exercício 
simples e agudas têm a capacidade de 
promover rápidas modificações no perfil 

do miRNA no sangue. O esforço intenso 
promovido pelos exercícios, tem influên-
cia aguda e crônica sobre a imunidade 
sistêmica. A prática de exercícios físicos 
é considerada imunomoduladora, isso 
porque quando se pratica exercícios há 
uma variação do nível de estresse no 
organismo, ocorrência de hipertrofia, 
entre outros eventos. A imunologia do 
exercício tornou-se um campo crescen-
te nos últimos anos, com ênfase na com-
preensão de como diferentes formas de 
exercício afetam a função imunológica. 
Os efeitos benéficos do exercício so-
bre o sistema imunológico podem ser 
explorados para melhorar as respostas 
dos pacientes à tratamentos debilitan-
tes, como por exemplo, a imunoterapia 
contra câncer. Esse trabalho tem como 
objetivo realizar revisão bibliográfica 
da relação entre o exercício físico com 
a resposta imunológica e suas adap-
tções. A busca de artigos foi realizada 
utilizando as bases de dados Medline/
PUBMED, Google Acadêmico e Scielo.
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ABSTRACT

Regular exercise stimulates nume-

rous structural, metabolic and morpholo-

gical adaptations in the skeletal muscle 

and in immune system. These adap-

tations are vital to maintaining health. 

Exercise can be a primary intervention 

to reduce the risk of chronic disease. 

Advances in molecular biology, bioche-

mistry and bioinformatics associated 

with exercise physiology have identified 

many key signaling pathways as well 

as transcriptional and translational pro-

cesses responsible for exercise-induced 

metabolic adaptations. About 2500 miR-

NAs were identified in the human geno-

me and is known that more than 60% of 

the body’s proteins can be modulated 

by these miRNAs. Studies have shown 

that different types of exercises of dif-

ferent durations induce specific chan-

ges in miRNA expression in plasma or 

serum samples. The simple and acute 

exercise sessions have the ability to pro-

mote rapid modifications in the miRNA 

profile in the blood. The intense exer-

tion promoted by the exercises has an 

acute and chronic influence on systemic 

immunity. The practice of exercises are 

immunomodulatory, because when in 

exercises there is a variation on stress 

level in body, occurrence of hypertrophy 

and other events. Exercise immunology 

has become a growing field in recent ye-

ars, with an emphasis on understanding 

how different forms of exercise affect 

immune function. The beneficial effects 

of exercise on the immune system can 

be explored to improve patients’ respon-

ses to debilitating treatments, such as 

cancer immunotherapy. This work aims 

to perform a bibliographic review of the 

relationship between exercise and the 

immune response and its adaptations. 

The research for articles was perform 

using the databases: Medline / PUB-

MED, Google Scholar and Scielo.

KEY-WORDS

exercise, metabolismo, biomarkers, miRNA, 
imune system.
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