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AGENDAMENTO E CONFIRMAÇÃO DE CONSULTA: UMA ESTRATÉGIA PARA
REDUÇÃO DO ABSENTEÍSMO EM UMA POLICLÍNICA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

SILVA, Paulo Cezar Gonçalves Da1
1
FACULDADE SÃO CAMILO-RJ
E-mail: pcrj03@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: O absenteísmo nas consultas agendadas tem sido um grande desafio para diversas unidades
de saúde, entre vários níveis de atenção. Diversos motivos são notificados para o não comparecimento, entre
eles: a distância entre a residência e a unidade de saúde; não ter sido lembrado do procedimento; não ter rede
de apoio para o acompanhamento na consulta; recursos financeiros insuficientes, entre outros. OBJETIVO:
relatar estratégia realizada em uma unidade de atenção especializada para redução do absenteísmo em consultas
agendadas. MÉTODOS: relato de experiência realizado na Policlínica Hélio Pellegrino, unidade de saúde da
Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. A estratégia organizou-se nas seguintes etapas: 1. Contato com as
áreas; 2. Criação de e-mail; 3. Elaboração de texto padrão; 4. Extração dos dados do sistema de Regulação de
Vagas (SISREG); 5. Envio dos e-mails para unidade. A estratégia teve sua elaboração nos meses de outubro e
novembro de 2018, e foi apresentada no Seminário de Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial, realizado
no dia 22 de novembro de 2018, como ponto focal de intervenção para o ano de 2019. A ação teve início em
dezembro de 2018. RESULTADOS: Na primeira etapa foi realizado contato com as 10 áreas programáticas
do Município do Rio de Janeiro. Esse contato foi realizado no mês de outubro e novembro de 2018. O
contato telefônico foi utilizado como estratégia para facilitar a comunicação e auxiliar no esclarecimento
de dúvidas. Para facilitar o agrupamento das informações, as ligações foram realizadas diretamente para as
coordenações de cada área. Foi fornecido contato de 230 unidades básicas de saúde. Cem por cento das áreas
forneceram os e-mails das unidades para a comunicação, 60% informaram o telefone da unidade e 90% o
contato direto com o gestor da unidade. A terceira etapa da estratégia foi a elaboração de um texto padrão. O
texto foi elaborado refletindo a necessidade de uma comunicação clara e seguindo as seguintes informações
sequencialmente: informação da data da consulta/procedimento, mencionando que os dados dos usuários
seguiriam abaixo; solicitação de repasse das informações sobre o agendamento para os usuários; solicitação
do cancelamento no SISREG, caso o usuário já tenha realizado a consulta/procedimento ou não possa
comparecer; endereço da unidade de saúde seguido de um link com o mapa para melhor visualização; tabela
com os dados da consulta e dos usuários agendados para o dia. A quarta etapa foi extrair as informações do
SISREG que seriam pertinentes para o gestor identificar o usuário e consulta/procedimento que seria realizado,
já que o mesmo usuário pode ter mais de uma consulta esperando a regulação. A quinta etapa consistiu
no envio dos e-mails para as unidades, a fim de estabelecer o ciclo definido para a estratégia. Inicialmente,
foi enviado e-mail para todos os contatos com o objetivo de informar aos gestores o início da estratégia.
CONCLUSÃO: estratégias para redução do absenteísmo são importantes nas unidades de saúde. Espera-se
que outras unidades aproveitem esse relato para criação de novas estratégias e compartilhem em periódicos.
Palavras-Chave: Absenteísmo. Atenção Secundária. Planejamento De Serviço De Saúde.
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CANDIDA AURIS: O INIMIGO DOS ANTIFÚNGICOS
NAGATOMO, Priscila Paiva1 HENRIQUES, Dyana Alves1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: paiva.aguiar@hotmail.com dyana.henriques@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Atualmente, as leveduras do gênero Candida sp são consideradas uns dos patógenos de
maior importância no ambiente hospitalar. Na última década, a Candida auris tem recebido cada vez mais
atenção pelo mundo. Descoberta em 2009, apresenta resistência às três principais classes de antifúngicos:
azóis, anfotericina B e equinocandinas, limitando as opções de tratamento disponíveis, fazendo com que as
medidas de controle de infecção não sejam eficazes. Além disso, um dos maiores problemas que existem acerca
deste fungo é que esse patógeno tem propensão a se disseminar rapidamente entre os pacientes no hospital,
podendo causar uma infecção que poderá evoluir para uma candidemia, levando o paciente a óbito em 30
a 60% dos casos. OBJETIVO: Discutir os principais fatores que tornam a C. auris um dos patógenos mais
preocupantes atualmente no ambiente hospitalar. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão bibliográfica nas
plataformas digitais Lilacs, PubMed e Scielo, com os seguintes descritores: “Candida auris” AND “Infecção
hospitalar”, selecionando apenas artigos entre os anos 2017 e 2019, em inglês e português. RESULTADOS:
Existem três fatores principais que tornam a C. auris um dos patógenos causadores de infecção hospitalar mais
relevantes da atualidade: O primeiro leva em conta a sua transmissão facilitada entre pacientes. Isso se deve ao
fato de que esta levedura pode colonizar a pele de pessoas internadas e ser transmitida por contato humano
ou objetos como termômetros. Isto acontece pelo fato da C. auris ser resistente a grande parte dos métodos de
desinfecção e persistir no ambiente por semanas. Estudos mostram que são necessárias apenas 48 horas de
internação para que os pacientes infectados com C. auris desenvolvam Infecção Fúngica Invasiva. O segundo
fator compreende os métodos de identificação da C. auris, sendo muitas vezes erroneamente identificada,
tanto por testes bioquímicos manuais, como por aparelhos automatizados, o que leva a um tratamento
inadequado se não houver teste de sensibilidade em paralelo. O último fator é a multidroga resistência, já
que alguns isolados apresentaram resistência às três classes de antifúngicos, limitando o tratamento. Ainda
não há consenso quanto a todos os mecanismos de resistência presentes na C. auris, porém, sabe-se que há
uma combinação de fatores, como a presença de bombas de efluxo e redução na quantidade de ergosterol
presente na membrana celular. CONCLUSÃO: A C. auris tem relevância nos casos de infecção hospitalar. Sua
multidroga resistência, associada com sua transmissão facilitada e erros na identificação, tornam esta levedura
preocupante para os centros de controle de infecção nestes locais, já que pode levar a uma candidemia e
assim evoluir para óbito. O modo que é realizado o tratamento empírico, que nem sempre é o mais adequado
para o paciente, o uso indiscriminado destes medicamentos é considerado fator de risco para colonização
por C. auris. Pouco se sabe sobre seus mecanismos de resistência e fatores de virulência, portanto, são
necessários mais estudos para a compreensão completa desse fungo, para que assim ocorrer o desenvolvimento
de técnicas de controle e tratamentos adequados, sem dispensar a presença dos testes de sensibilidade.
Palavras-Chave: Candida Auris. Infecção Hospitalar. Candidemia.
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LEVANTAMENTO DA DIVERSIDADE BACTERIANA DA MICROBIOTA INTESTINAL

AMORIM, Marcela Cristine Do Prado1 OLIVEIRA, Vinícius Cardoso De1 SOUZA, Marjorie Mendes
Marini E1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: marcelacp.amorim@gmail.com vinecolive@gmail.com MARJORIEMARINI@GMAIL.COM
INTRODUÇÃO: O termo microbiota designa o conjunto de micro-organismos que habitam um determinado
ecossistema, e que desenvolvem algum tipo de relação com este. A microbiota humana é composta por vírus,
fungos, protistas, mas é majoritariamente integrado por bactérias, sendo que a grande maioria é encontrada no
Sistema Gastrointestinal. Diversos trabalhos mostram que cada bactéria intestinal será responsável por gerar e
fornecer diferentes produtos para o hospedeiro, que estarão relacionados a diferentes processos, como produção
de neurotransmissores, síntese de vitaminas, síntese de ácidos graxos de cadeia curta e modulação do sistema
imune, já o hospedeiro fornece abrigo e um ambiente favorável para a sobrevivência bacteriana, reforçando a
ideia de simbiose. O desequilíbrio dessa relação – conhecido como disbiose – pode estar relacionado a diferentes
patologias, como obesidade, Doenças Inflamatórias Intestinais, depressão, entre outros, e recentemente foi
estabelecida a relação causal entre alteração microbiana e doenças metabólicas, como a Diabetes Mellitus tipo
II. Pesquisadores conseguiram mostrar o local onde algumas dessas famílias bacterianas se localizam, como,
por exemplo, as Lactobacillaceae, no intestino delgado, e as Bacteroidaceae, no intestino grosso. Entretanto,
estudar a microbiota pode ser uma árdua tarefa, devido à dificuldade de se realizar o cultivo destes microorganismos, que, em sua grande maioria, são seres anaeróbios estritos. Deste modo, surge a Metagenômica –
uma ferramenta que une genômica e bioinformática - permitindo o sequenciamento genômico e reconstruções
filogenéticas destes micro-organismos, gerando uma grande quantidade de dados, sendo que a grande maioria
analisa as comunidades bacterianas como um todo, indicando a razão entre elas. Atualmente, há um consenso
na maior parte dos trabalhos acerca dos filos bacterianos mais frequentes na microbiota intestinal, que são:
Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobactérias e Actinobactérias, contudo ainda não há muitos avanços em relação
ao papel e influência de cada espécie bacteriana na disbiose ou saúde. OBJETIVO: A proposta deste projeto
é realizar um levantamento da diversidade de espécies bacterianas da microbiota intestinal de indivíduos
sadios. MÉTODOS: Foram analisados trabalhos que utilizaram estratégias metagenômicas, cujas informações
são de domínio público, disponíveis em bancos de dados como: HMP database; NCBI database; European
Nucleotide Archive. O genoma das espécies bacterianas mais frequentes foi coletado e utilizado em análises
de bioinformática como buscas de similaridade, utilizando o algoritmo BLAST, e a predição da função gênica,
utilizando o algoritmo BLASTX, ambos disponíveis no NCBI. RESULTADOS: Foi realizado um levantamento
da diversidade de espécies bacterianas da microbiota intestinal, identificadas por análises de metagenômica,
encontradas em populações de indivíduos saudáveis. Os dados foram coletados e compilados para a produção de
um banco de dados local, que conta com cerca de 455 bactérias, e que permite determinar quais dessas espécies
microbianas estão predominantemente associadas aos estados de saúde. Até o momento, 377 bactérias foram
analisadas, e tiveram sua espécie e filo anotados, sendo selecionadas para a inclusão no trabalho. CONCLUSÃO:
Devido à evidente influência que exercem, a identificação de genes específicos das bactérias intestinais
permite a criação de marcadores biológicos que possam ser utilizados na detecção e na avaliação microbiota.
Palavras-Chave: Microbiota. Metagenômica. Diversidade Bacteriana.
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RELAÇÃO DOS RETROVÍRUS ENDÓGENOS HUMANOS (HERV)
COM A ESCLEROSE MÚLTIPLA (EM)
MURARI, Natália Lopes Pinto1 NAGAMOTO, Priscila Paiva1 HENRIQUES, Dyana Alves1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: nattymurari1608@gmail.com paiva.aguiar@hotmail.com dyanahenriques@gmail.com
INTRODUÇÃO: Os retrovírus são seres que, com o auxílio da proteína transcriptase reversa, conseguem
produzir DNA viral a partir de seu RNA, e assim se integrar ao genoma do hospedeiro. Entre eles, estão os
Retrovírus Endógenos Humanos (HERV’s), que foram originados a partir de infecções por vírus exógenos a
cerca de 70 milhões de anos. Estes se integraram ao DNA humano e hoje representam 8% do nosso genoma. Ao
longo do tempo, acabaram perdendo a capacidade de reinfecção. Mas, em alguns casos, podem ser reativados,
o que leva à transcrição de proteínas relacionadas a eventos fisiológicos no hospedeiro, como participação
na sinalização intracelular. Entretanto, podem ter relação com algumas doenças, como a Esclerose Múltipla
(EM). Esta é uma doença autoimune desmielinizante do Sistema Nervoso Central, que leva à perda progressiva
da função motora do corpo. Diversos estudos correlacionam os HERV’s da família W, denominados HERV
associado a EM (MSRV/HERV-W), nas células de pacientes com EM. OBJETIVO: Discutir a relação entre os
HERV’s e o desenvolvimento da EM, afim de auxiliar no tratamento e evolução do quadro. MÉTODOS: Foi
realizada revisão bibliográfica nas plataformas digitais Scielo, Lilacs e PubMed, com os seguintes descritores:
“Endogenous Retroviruses” AND “Multiple Sclerosis”. Foram selecionados artigos entre os anos 2015 e
2019 em inglês ou português. RESULTADOS: Os HERV-W não possuem mais a capacidade de produzir
partículas virais funcionais, entretanto, seu RNA se encontra aumentado no plasma, em astrócitos, líquido
cerebrospinal e em algumas células do sangue periférico de pacientes com EM. Esta diferença pode se dar
por mecanismos epigenéticos que podem alterar a transcrição dos HERV’s e levar ao aumento de RNA viral
circulante. Isso, por sua vez, que leva à ativação de células do sistema imunológico, como monócitos, linfócitos
Tcd4+ e células endoteliais, assim, resultando na produção de citocinas pró-inflamatórias e diferenciação de
linfócitos Tcd4+ para Th1. Estes eventos levam à produção de óxido nítrico sintase no cérebro, que reduz
a expressão de proteínas de mielina e leva a stress oxidativo. Isto leva a uma inflamação crônica no cérebro,
com progressiva redução da bainha de mielina, o que caracteriza a patogênese da EM. Além deste fator,
as proteínas que codificam o envelope viral da família HERV-W são superantígenos, que levam à ativação
em massa de linfócitos e intensificam ainda mais a resposta inflamatória crônica. Outros estudos mostram
também que proteínas virais podem se ligar a proteínas que levam a produção de mielina, e assim, a atividade
destas diminui. CONCLUSÃO: Não se sabe ao certo a relação dos HERV-W com a EM, se estes causam a
inflamação crônica no cérebro, o que aumentaria a condição desmielinizante de pacientes que já possuem
EM, ou se os retrovírus endógenos podem ser uma das causas da EM. Já existem estudos que comprovam
que o tratamento com antirretrovirais pode retardar os sinais e sintomas da EM. Os HERV’s podem ainda
ser possíveis marcadores para a doença, assim facilitando o diagnóstico precoce e melhorando a qualidade de
vida do paciente. Entretanto, são necessários mais estudos para entender a relação dos HERV-W com a EM.
Palavras-Chave: Endogenous Retroviruses. Multiple Sclerosis. Retroelementos.
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A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE DO COTO UMBILICAL

DUARTE, Kawany De Oliveira Rodrigues1 RODRIGUES, Samara Gomes1 PEREIRA, Giovana Caldas1
SILVA, Larissa Campos Da1 OLIVEIRA, Camila Lopes De1 ALEXAN, Lourdes Bernadete Dos Santos Pito1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: kawany5519@gmail.com samaragomesrodrigues26@gmail.com giovanacaldas1@gmail.com
larics64@gmail.com camilalopes7896@hotmail.com lourdes.alexandre@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O cordão umbilical é a união entre o embrião e a placenta, garantindo a nutrição do feto e
as trocas gasosas que transportam o sangue do bebê para a placenta. Após o nascimento, o cordão umbilical
é cortado, passando a parte ainda inserida no abdome do recém-nascido (RN) a chamar-se de coto umbilical.
Este local é um potencial foco de entrada de microrganismos, através da pele não íntegra ou através dos vasos
umbilicais, permitindo o acesso direto à circulação do RN. Dessa forma, o estudo foi elaborado para responder
à seguinte questão norteadora: “Qual é a importância da realização e manutenção da higiene do coto umbilical?’
OBJETIVO: Identificar as boas práticas de higiene, medidas de prevenção de infecções e as ações de promoção
da equipe de saúde, para garantir a adequada mumificação do coto umbilical. MÉTODOS: Foi realizada
revisão integrativa, com busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e acessando as seguintes bases de dados:
Scientifc Electronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS), no período de 2004 a 2017. Utilizou-se os seguintes descritores: “Recém-nascido” e “higiene e coto
umbilical”, aplicando o recurso booleano AND. Esses termos foram combinados entre si, formando “higiene
do recém-nascido“ e “higiene do coto umbilical”, os quais serviram para a busca dos artigos. Como critério de
inclusão, considerou-se que os artigos estivessem publicados na íntegra durante o período estudado e no idioma
português. RESULTADOS: Em uma primeira busca foram selecionados dez estudos. Após leitura dos resumos
e considerando os critérios de inclusão, restaram oito estudos. Dois estudos (25%) foram publicados no ano de
2013; um estudo (12%) foi publicado a cada ano em 2004, 2011, 2012, 2014, 2016 e 2017 . Quanto à categoria
profissional dos autores, 6 (75%) são enfermeiros e 2 (25%) são médicos. Os estudos foram agrupados em ideias
centrais relacionadas à atenção a higiene do coto umbilical, sendo a colonização de bactérias a principal fonte
de infeção deste local. Estudos demonstram que aproximadamente 520.000 RN vão a óbito em todo o mundo,
sendo que dois terços das mortes poderiam ser prevenidas se medidas de saúde eficazes fossem fornecidas .
Durante a primeira semana de vida do RN, recomendam-se visitas domiciliárias por uma equipe de saúde
qualificada. Devem ser realizadas medidas de intervenções simples e acessíveis, como higienização das mãos
e uso de solução alcoólica para o manuseio do coto umbilical. Para realizar a higienização, deve-se limpar ao
redor do coto com cotonete embebido em álcool 70%, com movimentos circulares, até retirar toda a sujidade.
Em seguida, deve-se secar toda área com cotonete e fazer uma dobra na fralda, expondo o coto umbilical, o
deixando livre de faixas e curativos oclusivos para evitar a proliferação de microrganismos. CONCLUSÃO:
É fundamental manter alerta sobre higiene do coto umbilical para identificar precocemente os sinais de
infeção, como odor fétido, rubor, granuloma e drenagem purulenta. Ressalta-se a importância da realização
das visitas domiciliárias por um enfermeiro durante a primeira semana de vida do RN, além de promover a
educação em saúde aos pais/cuidadores, desenvolvendo a prática adequada dos cuidados ao coto umbilical.
Palavras-Chave: Recém-nascido. Higiene. Coto Umbilical.
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A SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE
ENFERMAGEM E SUAS IMPLICAÇÕES NA SEGURANÇA DO PACIENTE
OLIVEIRA, Camila Lopes De1 PEREIRA, Giovana Caldas1 DUARTE, Kawany De Oliveira Rodrigues1
SILVA, Larissa Campos Da1 RODRIGUES, Samara Gomes1 KOWALSKI, Ivonete Sanches Giacometti1
FERRARI, Carla Maria Maluf1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: camilalopes7896@hotmail.com giovanacaldas1@gmail.com kawanyg@hotmail.com
larics64@gmail.com samaragomesrodrigues26@gmail.com isg.kowalski@uol.com.br c-maluf@uol.com.br
INTRODUÇÃO: O atual cenário de trabalho da equipe de enfermagem tem se mostrado desgastante devido
à sobrecarga de trabalho, o dimensionamento inadequado de pessoal e as condições laborais insalubres,
resultando em sobrecarga, tanto mental como física, nos profissionais. Esses fatores podem levar à assistência
insegura e expor os pacientes a danos. Todos esses aspectos geram consequências prejudiciais aos profissionais,
podendo citar a Síndrome de Burnout, que se trata de um conjunto de sintomas caracterizados por sinais de
exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização profissional, em decorrência de uma má adaptação
do indivíduo a um trabalho prolongado, altamente estressante e com grande carga tensional. OBJETIVO:
Identificar estudos que abordam a Síndrome de Burnout entre profissionais da equipe de enfermagem e
suas implicações na segurança do paciente. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa, elaborada para
responder a seguinte questão norteadora: “Qual é a relação entre a Síndrome de Burnout entre profissionais da
equipe de enfermagem e suas implicações na segurança do paciente?”. Realizou-se busca na Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS) e acessando a base de dados: SCIELO e LILACS. Foram utilizados os descritores: Segurança
do paciente, laboral, Burnout, e o recurso booleano and/or os quais serviram para a busca dos estudos. Como
critérios de inclusão considerou-se estudos publicados na íntegra durante o período de 2007 a 2019 e que
estivessem na língua portuguesa. Em uma primeira busca elencou-se dez estudos, após leitura dos resumos e
considerando os critérios de inclusão finalizou-se em 8 estudos. RESULTADOS: Dos 8 estudos selecionados,
2 foram publicados no ano de 2016 e 2 no ano de 2010; e nos anos de 2007, 2015, 2017 e 2019, quanto a
categoria profissional dos autores, 4 eram enfermeiras (50%), 3 médicas (37,5%) e 1 psicólogo (12,5%). A
relação entre a síndrome de Burnout entre os profissionais de enfermagem e a segurança do paciente foram
elencadas em três ideias centrais. 1- Extensa jornada de trabalho: enfermeiros que trabalham no decorrer de 12
horas ou mais apresentam três vezes mais chances de cometer um erro de assistência em comparação com os
que apresentam jornadas de 8,5 horas diárias. Similarmente, o risco para cometer incidentes aumenta em 46%
entre os profissionais que atuam mais de 40 horas semanais,. 2- Jornadas de trabalho prolongadas: exaustiva
carga de trabalho desencadeia no profissional sintomas de fadiga e esgotamento físico e mental, o que provoca
consequências negativas na assistência a quedas, falha na identificação do paciente, comunicação ineficiente
da equipe, administração medicamentosa inadequada e a dispensação da lavagem das mãos. 3– O ambiente de
trabalho: no ambiente hostil como o hospitalar, a suscetibilidade dos profissionais da equipe de enfermagem
desenvolver a síndrome de Burnout torna-se maior. CONCLUSÃO: Os dados coletados nessa revisão mostram
a necessidade crescente de estimular uma cultura de segurança, na qual as informações sobre os eventos
adversos possam ser compartilhadas livre de julgamentos e, acima de tudo, ser fonte de aprendizagem para os
profissionais envolvidos. Constata-se que a carga horária dos enfermeiros deve ser diminuída, redirecionando
a assistência, promovendo a segurança do paciente e diminuindo a exposição da enfermagem a riscos laborais.
Palavras-Chave: Segurança Do Paciente. Laboral. Burnout.
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ABSENTEÍSMO EM CONSULTAS AMBULATORIAIS:
CAUSAS PARA O NÃO COMPARECIMENTO DO USUÁRIO

VICENTE, Cláudia Regina Gregório1 SOUZA, Fagner Nunes De2 APERIBENSE, Pacita Geovana Gama
De Sousa3 SOUZA, Viviane Lourenço De1 SILVA, Paulo Cezar Gonçalves Da1
FACULDADE SÃO CAMILO-RJ
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA-RJ
3UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-RJ
1
2

E-mail: dinhagr@hotmail.com fagner.contato@live.com pacitageovana@yahoo.com.br
vivinorman@yahoo.com.br pcrj03@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: O acompanhamento do usuário em consultas ambulatoriais no sistema público de saúde vem
sendo o diferencial para reduzir a demanda do atendimento em serviços hospitalares de pronto atendimento
e internação. Há uma especial preocupação com o número de usuários que faltam à consulta, frente à carência
dos recursos públicos e a crescente fila de espera por algumas especialidades. Perceber que estes índices são altos
torna o dado mais alarmante. Definir estratégias para redução do absenteísmo e identificação de suas causas
vem se tornando prioridade nos serviços de saúde pública. OBJETIVO: Identificar as causas de absenteísmo
pelos usuários em consultas ambulatoriais em serviços de saúde. MÉTODOS: Trata-se de revisão integrativa
realizada de julho a agosto de 2019 na Biblioteca Virtual em Saúde. Não foi definido recorte temporal para
o estudo. Foram utilizados duas associações de descritores para melhor abrangência da pesquisa: abandono;
tratamento; consulta e absenteísmo; consulta. Teses, dissertações, artigos com fuga do tema e duplicados foram
excluídos da pesquisa. Artigos nos idiomas inglês, português e espanhol foram incluídos. A seleção foi realizada
por dois autores distintos como critério de confiabilidade. Ao final, verificou-se a concordância entre as duas
buscas. Foram encontrados 868 artigos. Após a aplicação dos critérios e leitura dos títulos e resumos, foram
selecionados 13 artigos que se adequaram ao objetivo proposto. RESULTADOS: As publicações ocorreram
entre os anos de 1991 a 2013. As principais razões apontadas para o absenteísmo foram fatores demográficos
e socioeconômicos, a situação conjugal, o grau de escolaridade, a situação atual de trabalho, falta de tempo,
afazeres domésticos, falta de acompanhamento pela responsável, uso de álcool ou drogas, residir fora das
regionais de abrangência do serviço, falta de motivação, dificuldade em deixar o trabalho. O absenteísmo
compromete a capacidade de marcação de consultas de uma unidade de saúde, dificulta o acesso de outros
usuários ao sistema de saúde, acarreta aumento do prazo de espera para a realização de uma determinada
consulta e gera gastos financeiros. CONCLUSÃO: A correção do problema merece atenção dos gestores,
tendo em vista que as causas são fatores socioeconômicos e comportamentais, exigindo que os profissionais
trabalhem em equipe, além de produzir propostas estruturadas e usufruir das tecnologias de comunicação.
Palavras-Chave: Absenteísmo. Consulta. Tratamento.
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APLICATIVOS DE SAÚDE: SEUS BENÉFICOS NA
PROMOÇÃO DO CUIDADO E NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
PEREIRA, Giovana Caldas1 SILVA, Larissa Campos Da1 RODRIGUES, Samara Gomes1
FERRARI, Carla Maria Maluf1 DUARTE, Kawany De Oliveira Rodrigues1 D´ARCO, Claudia1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: giovanacaldas1@gmail.com larics64@gmail.com samaragomesrodrigues26@gmail.com
c-maluf@uol.com.br kawanyg@hotmail.com claudia.darco@gmail.com
INTRODUÇÃO: Tecnologias crescem diariamente, possibilitando mudanças constantes e positivas em
diversas áreas do conhecimento. No campo da saúde, tecnologias auxiliam no monitoramento de pacientes
crônicos e promovem uma maior adesão aos tratamentos. Adicionalmente, destacam-se no processo de ensinoaprendizagem, facilitando a disseminação de informações e a Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE). OBJETIVO: Identificar o uso de aplicativos na área da saúde. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão
integrativa com busca na Biblioteca Virtual de Saúde e bases de dados Scientifc Electronic Library Online
(SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Revista Mineira de
Enfermagem (REME), no período de 2003 a 2019. Utilizou-se os seguintes descritores: aplicativos, assistência
de enfermagem e desenvolvimento tecnológico, aplicando o recurso booleano AND para a combinação entre
os descritores como segue: “aplicativos na assistência de enfermagem“ e “desenvolvimento tecnológico na
assistência de enfermagem”. Os artigos deveriam responder à pergunta norteadora que segue: ‘’Quais benefícios
os aplicativos de saúde trazem para a assistência de enfermagem desde a promoção a saúde até o cuidado? ”.
Adotou-se os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados na íntegra, no recorte temporal descrito acima
e no idioma português. Os critérios de exclusão foramoutros idiomas que não eram o português, resumos e
publicações fora do recorte temporal. RESULTADOS: Após uma leitura criteriosa, obteve-se dez artigos que
atendiam os critérios de inclusão e exclusão e respondiam à pergunta norteadora. Quanto ao ano de publicação,
três estudos (30%) foram publicados no ano de 2017; os demais distribuíram-se um estudo em cada ano do
recorte temporal. Quanto a categoria profissional dos autores, oito (80%) são enfermeiros e dois (20%) são
administradores. Os aplicativos na enfermagem facilitam a organização do grande número de informações e
realização das intervenções, possibilitando a divulgação rápida e organizada. Os aplicativos também auxiliam
no planejamento, tomada de decisão e comunicação, associados a controles gerenciais para as ações preventivas,
diagnósticos e tratamento de doenças. Foram identificados um total de 83 aplicativos móveis, dos quais 57
(68,6%) voltados para os profissionais de saúde para auxílio ao diagnóstico médico, 11 (13,2%) direcionados
para os estudantes de medicina e enfermagem, e 15 (18%) para os pacientes. CONCLUSÃO: Demonstra-se ao
longo dos anos um crescimento contínuo quanto a disponibilização e uso de aplicativos na saúde. Esse progresso
tecnológico possibilita um acesso às informações de maneira rápida, muitas vezes gratuita, mostrando-se eficaz
na construção do conhecimento e no desenvolvimento de habilidades. Adicionalmente, facilita uma integração
entre equipes multiprofissionais e pacientes, tornado o trabalho ágil, além de otimizar o tempo dos profissionais.
Palavras-Chave: Aplicativos. Assistência De Enfermagem. Desenvolvimento Tecnológico.
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ATENÇÃO À CRIANÇA E FAMÍLIA NA SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA NEONATAL
ZANETTI, Mariana Correia Piovesani1 NEGRINI, Bárbara Paparello1 ALENCAR, Gabriela Martins1
CASTRO, Victoria Fernandes De1 CHOUZENDE, Beatriz De Oliveira1 SILVA, Giovanna Franco1
TOBASE, Lucia1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: marianapiovesani@hotmail.com babipaparello@hotmail.com gabriela_martins99@hotmail.com
victoriafcastro99@hotmail.com beechouzende@gmail.com gigifrancoh_@hotmail.com lucia.tobase@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O uso de drogas lícitas e ilícitas no Brasil é preocupante e uma importante questão de saúde
pública, em razão dos danos à saúde e à vida da população, pois a toxicodependência pode causar problemas
sérios, inclusive a morte. Se associada à gestação, quando a gestante faz uso de drogas, o recém-nascido
pode desenvolver a Síndrome de Abstinência Neonatal - SAN. No momento do parto, além do binômio
mãe-criança, a família também requer atenção especial. OBJETIVO: Verificar o papel do enfermeiro na
assistência ao recém-nascido com a SAN e o impacto gerado pela família na adesão do tratamento das crianças.
MÉTODOS: Foi realizada revisão integrativa no período de agosto/2019, utilizando os descritores Síndrome
de Abstinência Neonatal AND Família AND Enfermagem, em buscas nas bases de dados LILACS, SciELO,
BVS, orientadas pela pergunta norteadora: “Qual é o papel do enfermeiro na assistência ao recém-nascido
com a SAN?”. Dos critérios de inclusão, considerou-se os estudos nacionais e internacionais, publicados na
íntegra nos últimos cinco anos. Foram excluídos cartas, editoriais e artigos não relacionados ao tema. Dos 169
estudos encontrados, 20 foram incluídos. RESULTADOS: A SAN decorre da exposição intra-útero do recémnascido a medicamentos, álcool ou drogas ilícitas, como heroína, anfetaminas, maconha, cocaína e crack.
Após o nascimento, as manifestações mais frequentes do recém-nascido são irritabilidade, choro excessivo,
suor, alteração do padrão respiratório e tremores. Como métrica para avaliação de gravidade e definição
de conduta em síndrome de abstinência, a Escala de Watt e Escore de Finnegan são aplicáveis em recémnascidos. Segundo Parecer COREN-SP 007/2019, cabe ao enfermeiro aplicar as escalas e avaliar a criança.
Essa condição requer tratamento específico, por colocar em risco a vida do bebê. A enfermagem tem um papel
importante na assistência, desde o pré-natal até depois do nascimento. Assim, cria-se um vínculo com a mulher,
possibilitando identificar o uso de drogas desde o início da gestação, o que auxilia no diagnóstico e tratamento
do bebê com medicamentos. Sobretudo, a equipe de enfermagem irá proporcionar um ambiente calmo, com
pouca iluminação, baixo ruído e manuseio mínimo. O aleitamento materno é encorajado caso a mãe não
tenha utilizado drogas ilícitas nas últimas 48 horas. O enfermeiro pode desmistificar preconceitos e risco de
desatenção à usuária de drogas, para viabilizar a assistência holística e individualizada; participar da equipe
multiprofissional na elaboração de protocolos para acompanhamento da criança, mãe e família, visando a
inserção em programas de atenção, em razão da vulnerabilidade social e de saúde. CONCLUSÃO: A interação
do enfermeiro com os pais tem grande importância, podendo evitar reinternação e fortalecer a qualidade do
cuidado após a alta. O profissional de enfermagem, atento às manifestações apresentadas pelo recém-nascido,
favorece a tomada de decisão e cuidados específicos, humanizado e de qualidade, ao bebê e à mãe, proporcionando
um cuidado integral, em prol da sobrevivência, desenvolvimento saudável e inserção no núcleo familiar.
Palavras-Chave: Síndrome De Abstinência Neonatal. Relações Familiares. Enfermagem.
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DESOBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS POR CORPO ESTRANHO:
ATUALIZAÇÃO NAS INTERVENÇÕES
LUTFI, Ariel Giusti1 WATANABE, Karin Cristhini Franzi1 SILVA, Sabrina Santos1 TOBASE, Lucia1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: arielgiusti29@gmail.com karinfranzi@gmail.com sabrinasantos313@gmail.com
lucia.tobase@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A obstrução de vias aéreas por corpo estranho é grave e eventualmente fatal, principalmente
em crianças menores de quatro anos (80% dos casos) e idosos, devido à prótese dentária. É caracterizada
por dispneia, hipersialorreia, tosse e cianose, podendo evoluir para parada respiratória, cardiorrespiratória e
morte. A detecção precoce é determinante para prestação de assistência adequada, sendo imprescindível ao
profissional de saúde e indivíduos capacitados para tal, se manterem informados quanto aos meios disponíveis
e efetivos para desobstrução de vias aéreas por meio de treinamentos. OBJETIVO: Apresentar as atualizações
disponíveis para intervenção na desobstrução de vias aéreas. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão integrativa,
orientada pela questão norteadora: “Quais são as atualizações disponíveis sobre desobstrução de vias aéreas?”.
A coleta de dados foi realizada em agosto/2019, na base de dados PubMed, por meio dos descritores Airway
Obstruction AND Foreign Bodies. Dos critérios de inclusão, consideraram-se artigos disponíveis online na
íntegra, publicados nos últimos cinco anos. Foram excluídas teses, dissertações e publicações não condizentes
ao tema. Foram encontrados 54 artigos e selecionados três estudos relacionados à temática. RESULTADOS:
A partir da análise dos estudos, observou-se que manobras abdominais aumentam a pressão torácica e foram
efetivas na desobstrução de vias aéreas. Podem ser realizadas por outra pessoa ou pelo próprio indivíduo,
produzindo resultados semelhantes em relação à pressão. Movimentos realizados contra o espaldar da cadeira,
exercendo força na parte superior do abdômen e pressionando-a para frente, resultam em pressão mais alta
em comparação às outras manobras. A manobra de Heimlich, na obstrução, objetiva a expulsão do corpo
estranho no indivíduo consciente, por meio de impulsos na região abdominal, gerados por outra pessoa que
o socorre. A pressão externa é aplicada na altura do diafragma e requer atenção pela possibilidade de lesão
de órgãos. A remoção manual do objeto pode ser utilizada, desde que este seja visível. É possível que a pinça
Magill demonstre resultados positivos, após tentativas falhas de desobstrução por manobras abdominais. A
ventilação transtraqueal percutânea, com cricotireotomia com agulha, pode ser necessária em casos de corpos
estranhos acima do nível da corda vocal. Um videolaringoscópio pode servir como auxílio para remoção
de corpo estranho em situações emergenciais. Recentemente, foi aprovado pela ANVISA um dispositivo de
sucção para extração de corpo estranho. O produto tem formato semelhante a um desentupidor, e já é utilizado
no cenário internacional. Contudo, desentupidor do tipo doméstico não é recomendado na desobstrução
de via aérea. CONCLUSÃO: As diversas manobras abdominais se apresentam como métodos eficazes para
desobstrução de vias aéreas. Esses são capazes de preservar a vida dos pacientes, acarretando a diminuição da
mortalidade por obstrução. Há necessidade de mais estudos sobre a temática, envolvimento dos profissionais
da área da saúde em ações de treinamento, capacitação e ações educativas sobre desobstrução de vias aéreas,
em escolas, restaurantes e espaços de alimentação onde há maior risco de ocorrer este tipo de emergência.
Palavras-Chave: Assistência à Saúde. Manuseio Das Vias Aéreas. Obstrução Das Vias Respiratórias.
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DISBIOSE E DOENÇA DE PARKINSON

NAGANO, Bianca Keiko1 TANAKA, Tania Leiko1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bia_kn@hotmail.com tania.tanaka@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O microbioma intestinal é o conjunto de microrganismos encontrados no trato
gastrointestinal (TGI) de pessoas saudáveis. A concentração e seus componentes variam dependendo do estilo
de vida, hábitos alimentares, idade e higiene pessoal. Realizam importantes funções na digestão, regulação
da imunidade e homeostase metabólica. Recentemente, estudos vêm reconhecendo o papel que o TGI tem a
nível da fisiopatologia do cérebro, dando origem ao termo eixo cérebro-intestino, pois o TGI tem papel central
na absorção de nutrientes e água, desempenhando ao mesmo tempo outras funções, como a de defesa, face a
microrganismos patogênicos, representando uma barreira que evita a passagem de moléculas indesejadas. A
alteração da sua permeabilidade debilita este mecanismo e relaciona-se às alterações de micróbios encontrados
neste local. Isso pode desencadear uma resposta inflamatória exacerbada na mucosa intestinal, afetando o
cérebro através do eixo intestino-cérebro, e levar ao mecanismo de neuroinflamação. A doença de Parkinson
(DP) é uma doença neurodegenerativa, crônica e progressiva, associada a uma disfunção do movimento; é
caracterizada por uma perda seletiva de neurônios dopaminérgicos e pela presença de corpos de agregados
tóxicos compostos pelas proteínas alfa-sinucleína e ubiquitina. A alfa-sinucleína, produzida no trato digestivo,
parece estar associada com a DP, podendo se espalhar deste local para o cérebro. Há fortes indícios que a
disbiose, alteração do microbioma intestinal, esteja associada à DP. OBJETIVO: Relacionar a Disbiose com
a Doença de Parkinson. MÉTODOS: O estudo foi baseado em revisão de literatura, utilizando as seguintes
plataformas de busca: Scielo e Google Acadêmico. Buscou-se identificar artigos científicos publicados nos
últimos cinco anos (2015 a 2019), empregando os seguintes descritores: microbiota intestinal e Doença de
Parkinson. RESULTADOS: Os doentes com Parkinson possuem alterações no microbioma intestinal comparado
aos indivíduos saudáveis. Em estudos com biópsias intestinais e matéria fecal de doentes foi verificado
aumento dos grupos Akkermansia, Bifidobacterium e Enterobacteriaceae e redução nos grupos Pretovellaceae,
Lactobacillaceae, Enterococcaceae e Faecalibacterium. Sabe-se que Enterobacteriaceae desestabilizam a
barreira intestinal e que Faecalibacterium equilibram a resposta inflamatória. Assim, o aumento de bactérias
do primeiro grupo ajuda a entrada de bactérias e moléculas com potencial imunogênico, ao passo que a
diminuição das Faecalibacterium pára de regular as respostas inflamatórias induzidas. A inflamação intestinal
crônica na DP, por sua vez, pode igualmente levar à diminuição da diversidade das espécies do microbioma
intestinal. Experimentos realizados em ratos germ-free comprovam essa informação, pois há exacerbação dos
sintomas motores, associada à agregação de α-sinucleína, quando transplantados com o microbioma fecal de
doentes com Parkinson. CONCLUSÃO: Dados experimentais recentes realizados em modelo animal sugerem
que a DP possa começar no intestino por conta da disbiose e chegar até o sistema nervoso pelo nervo vago. Os
sintomas presentes em animais são semelhantes aos ocorridos em humanos, nos quais formas incorretas da
alfa-sinucleína, formada no intestino, estão ligadas a danos às células nervosas, à deterioração do sistema de
dopamina e ao desenvolvimento de problemas de movimento e fala característicos da doença. Além desses dados,
nota-se que o microbioma intestinal de pessoas com DP é diferente daquele observado em pessoas saudáveis.
Palavras-Chave: Doença De Parkinson. Microbioma Intestinal. Disbiose.
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GESTANTE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA:
PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E ASSISTÊNCIA.

LOIOLA, Poliana Cimino1 GUIMARÃES, Thalita Fernandes1 PRADO, Natália1
OHARA, Elisabete Calabuig Chapina1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: polianacloiola@gmail.com thalita_fernandes_guimaraes@hotmail.com naprado2@gmail.com chapinaohara@uol.com.br
INTRODUÇÃO: O câncer representa 21% de todos os óbitos no mundo, afetando principalmente os países de
baixo e médio desenvolvimento, especialmente por mortes prematuras. Na gravidez, o câncer de colo uterino
apresenta-se como a primeira causa de neoplasia associada à gravidez, e o câncer de mama a segunda. O câncer
de mama, associado à gravidez, é todo câncer diagnosticado durante a gravidez, ou até um ano após o parto.
Os Sistemas de Informação sobre a ocorrência de câncer e seu desfecho são essenciais para elaboração de
políticas e programas para prevenção, tratamento e o controle do câncer. OBJETIVO: Descrever as evidências
disponíveis na literatura sobre a prevenção, diagnóstico e prognóstico de câncer de mama, associado à gravidez.
MÉTODOS: Tratou-se de uma revisão bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS/BIREME) com as
seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific
Eletronic Library Online (SCIELO) e Portal Ministério da Saúde, utilizando os seguintes descritores: Câncer de
Mama, Gestação e Enfermagem. Utilizou-se os seguintes critérios de inclusão: artigos nacionais, disponíveis
na íntegra, em português, publicados nos últimos dez anos, referentes ao tema e aos objetivos propostos,
disponíveis gratuitamente e completos, sendo excluídos artigos duplicados. Foram encontrados 182 artigos
com os descritores “gestação” e “câncer de mama”, e 379 artigos com os de “câncer de mama” e “enfermagem”.
Considerando os critérios de inclusão, selecionou-se 75 trabalhos. Após a leitura dos títulos e resumos, 56
artigos foram excluídos e três artigos duplicados. Para análise tivemos como resultado um total 33 artigos.
RESULTADOS: Os resultados mostram que pôstergação da a gravidez para a terceira ou quarta década de
vida, consumo de álcool e tabaco, sedentarismo, uso prolongado de anticoncepcionais e exposição à radiação
são fatores de risco para o câncer de mama, além da hereditariedade que não pode ser evitada. Assim, é de
extrema importância realizar os exames de detecção precoce, como o autoexame das mamas e mamografia
com proteção abdominal, que deve ser complementada com a ultrassonografia das mamas. Devido a resultados
inconclusivos desses exames, por contadas alterações fisiológicas das mamas, para um diagnóstico conclusivo
também pode ser realizada a biópsia e a ressonância magnética. O tratamento segue os mesmos critérios para
as pacientes não grávidas, levando em consideração o que é benéfico para as condições fetais. Mostra-se que
a melhor forma de tratamento para essas mulheres é a mastectomia geral, já que a cirurgia conservadora das
mamas necessitaria de radioterapia subsequente, prejudicando o feto. CONCLUSÃO: A realização desse estudo
evidenciou que a detecção precoce pela Atenção Primária a Saúde é de extrema importância para prevenção de
doenças como o câncer de mama. O enfermeiro, como um agente de mudança, poderia ser o responsável pela
detecção precoce de câncer de mama, por meio de exames preventivos durante o pré-natal, e assim aproximar
a gestante com tal diagnóstico com o sistema de saúde. Uma assistência integral de enfermagem exige o
conhecimento de sua clientela para uma promoção, prevenção e reabilitação da saúde dos seus pacientes,
visando a participação da gestante e seus familiares na decisão do tratamento e na conduta da gestação.
Palavras-Chave: Câncer De Mama. Enfermagem. Gravidez.
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LEISHMANIOSE VISCERAL E OS DETERMINANTES SOCIAIS ENVOLVIDOS

ALMEIDA, Vanessa1 TANAKA, Tania Leiko1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: vanessa_almeida1998@hotmail.com tania.tanaka@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: As leishmanioses são antropozoonoses consideradas um grande problema de saúde pública.
Mundialmente,estima-se que 400 mil novos casos surjam a cada ano e que 50 mil pessoas morram todo ano por
causa da doança.. Há duas formas clínicas da doença: a leishmaniose tegumentar e a visceral, que destacaremos
em nosso trabalho. O Brasil é considerado um dos países endêmicos, onde ocorrem aproximadamente 6 mil
casos anuais de leishmaniose visceral, com maior prevalência nas regiões norte e nordeste, e com uma taxa
de mortalidade de 90%. É caracterizada por ser uma doença sistêmica, que pode causar febre e aumento do
volume do fígado e do baço, emagrecimento, complicações cardíacas e circulatórias, desânimo, prostração,
apatia e palidez, acometendo desde crianças de dez anos até pessoas adultas. Os determinantes sociais da saúde,
tais como os fatores sociais e econômicos, podem auxiliar no desenvolvimento de sistemas efetivos de práticas
de cuidados na atenção primária à saúde, potencializar indivíduos e coletividades a enfrentar os problemas de
saúde, com ações baseadas em informação, e desenvolver comportamentos que promovam saúde. OBJETIVO:
Compreender a influência dos determinantes sociais da saúde no fator social e econômico e no processo saúdedoença, envolvidos na prevalência da leishmaniose visceral; propor medidas de prevenção através de ações
de educação em saúde. MÉTODOS: Estudo descritivo-explicativo, com revisão bibliográfica, nas bases de
dados SciELO, Google acadêmico, Ministério da Saúde e dados epidemiológicos do TABNET. Realizamos
uma análise e seleção dos artigos científicos mais relevantes, publicados nos últimos sete anos, entre2013 e
2019. A pesquisa teve como critério a correlação dos determinantes sociais da saúde envolvidos no processo
saúde-doença na leishmaniose visceral. RESULTADOS: Esta zoonose é causada por um protozoário de ciclo
biológico complexo, o que a torna uma enfermidade de grande proporção e de baixa suscetibilidade às atuais
medidas de controle, associada ao seu alto índice de morbidade e mortalidade. Ao desenvolver o Programa de
Controle da Leishmaniose Visceral, o governo brasileiro teve como objetivo reduzir as taxas de letalidade e o
grau de morbidade da doença, através do diagnóstico e tratamento precoce dos casos, bem como diminuir os
riscos de transmissão através do controle de reservatórios e vetores. Embora seja tradicionalmente uma doença
de caráter rural, tem sido observada nas últimas décadas uma tendência de alteração no seu padrão tradicional.
Os dados epidemiológicos têm revelado uma urbanização da doença, com registros de surtos nas cidades do
Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Araçatuba (SP). Além disso, se observou um número considerável
de pessoas com coinfecção da leishmaniose visceral com o vírus HIV. CONCLUSÃO: Com alta prevalência
de leishmaniose visceral, os municípios brasileiros ainda apresentam um déficit em educação em saúde,
evidenciando uma necessidade de investimento em áreas carentes e vulneráveis à doença, para divulgação
das informações a respeito da sua transmissão e sintomas, complementando a política já existente. Além
disso, são necessárias as seguintes ações: vigilância canina, visto que o cão é um dos principais reservatórios
do parasita; controle químico-vetorial, para a eliminação do mosquito transmissor, que é um vetor decisivo
para a propagação da doença; diagnóstico e tratamento precoce da doença, feitos pelos profissionais da saúde.
Palavras-Chave: Leishmaniose Visceral. Determinantes Sociais Da Saúde. Antropozoonoses.
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CORREIA, Júlia Tavares1 SILVA, Ana Thalia Nobre Da1 ALEXAN, Lourdes Bernadete Dos Santos Pito1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: juliatcorreia2010@hotmail.com anathalia06@gmail.com lourdes.alexandre@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Segundo o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos mais complexos
sistemas de saúde pública do mundo, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do
país. A Estratégia Saúde da Família (ESF) faz parte do SUS e busca promover a qualidade de vida da população
brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco. O diagnóstico situacional é compreendido como
um processo de coleta e análise de dados de um local, para propor intervenções e futura mudança situacional.
OBJETIVO: Realizar o diagnóstico situacional de uma microárea, situada no Sacomã, para compreender as
necessidades comunitárias. MÉTODOS: Relato de experiência do processo ensino-aprendizagem de discentes
do 3° semestre de Curso de Enfermagem de IESS privada, disciplina de Prática na Promoção à Saúde, realizado
no primeiro semestre de 2019. Utilizada coleta de dados secundários através de pesquisa documental sobre
a microárea de responsabilidade de uma equipe de ESF, do bairro Sacomã, Município de São Paulo. A busca
de dados foi feita nas seguintes bases de dados: arquivos de vigilância epidemiológica, dados do Sistema de
Informação da Atenção Básica, bancos oficiais do MS de eventos vitais e realização do mapa observacional
com identificação das vulnerabilidades. Por meio da análise comparativa entre os dados, foram elencados os
principais problemas de saúde na região. RESULTADOS: O estágio foi realizado na UBS Sacomã, no bairro
do Heliópolis, famoso por coisas pouco positivas. Ficamos com medo do que poderia acontecer. Tivemos
uma reunião com os ACS, que contaram como eles organizam o trabalho em relação à divisão das microáreas,
os atendimentos, prontuários, funcionamento do SUS, marcação de consultas, exames e procedimentos,
entre outros. A microárea estudada foi a laranja, equipe rosa. É muito organizado, tanto dentro como
fora da UBS. A comunidade é limpa, tem coleta diária de lixo, todo tipo de comércio, feira livre, prédios
em construção; os moradores movimentam a própria economia e muitos comerciantes moram lá mesmo.
Os maiores problemas são fiação e calçadas irregulares, falta de ventilação e umidade, principalmente nas
vielas, onde as construções são muito próximas. Na UBS, dois problemas foram identificados. A demora
nos atendimentos, que se dá pela alta demanda e muitas faltas sem desmarcação, e a falta de humanização
no atendimento, um dos temas da nossa proposta de intervenção. CONCLUSÃO: Conseguimos identificar
as diferenças sociais/econômicas/culturais e usar isso para ter uma aproximação com os usuários, visando
oferecer o melhor atendimento possível. Foi uma experiência que nos trouxe bagagem como profissionais e
seres humanos. Todas as etapas foram importantes para colocarmos em prática o cuidado de enfermagem
e o tratamento individual. Foi possível ver o usuário para além do modelo biomédico e visualizar o aspecto
biopsicossocial, assim como todos os fatores externos que podem contribuir negativa ou positivamente com o
tratamento. Pudemos acompanhar os seguintes aspectos: funcionamento de uma UBS, atuação do enfermeiro
e sua autonomia, a importância do ESF para o monitoramento da população local e implementação de
melhorias. Ademais, desenvolvemos as competências de atenção à saúde, comunicação e tomada de decisão.
Palavras-Chave: Humanização. Atenção A Saúde. Diagnóstico Situacional.
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TERAPIA TROMBOLÍTICA: CUIDADOS DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES COM INFARTO
AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST

MENDES, Silvana Santos1 SANTOS, Monique Stefani1 D'ARCO, Claudia1 FERRARI, Carla Maria Maluf1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: silvanamendes04@gmail.com nick-sds@hotmail.com claudia.darco@gmail.com c-maluf@uol.com.br
INTRODUÇÃO: Doenças cardiovasculares continuam como a principal causa de morte e incapacidade no
Brasil e no mundo. Infarto Agudo do Miocárdio com Supra desnível ST (IAMCSST) é uma das Síndromes
Coronarianas Agudas (SCA), caracterizadas pelo desequilíbrio entre a oferta e demanda de oxigênio, causada
pela obstrução do fluxo coronariano por presença de placa de arteroma. O menor tempo entre o início dos
sintomas e o tratamento adequado melhora o prognóstico do indivíduo, reduzindo a mortalidade em até 50%,
por meio do tratamento fibrinolítico, iniciado em tempo adequado, após início dos sintomas nos pacientes
com IAM com supra ST. A trombólise tem a finalidade de reperfusão da artéria acometida.Associada a outras
medidas farmacológicas, reduz complicações tardias e a mortalidade. OBJETIVO: Identificar na literatura
nacional e internacional a assistência de enfermagem ao cliente submetido à trombólise no IAM. MÉTODOS:
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com seleção dos artigos nas seguintes bases de dados: Literatura
Latino-Americana e do Caribe (LILACS), Bases de Dados em Enfermagem (BDENF) e Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Foram utilizados os seguintes descritores: Infarto Agudo do
Miocárdio, Trombolítico, Enfermagem e Cuidados. Além disso, foram exploradas as Home page da Sociedade
de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCSP) e Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro
(SOCERJ). Após a leitura criteriosa, foram selecionados os estudos que atendiam os critérios de inclusão e
exclusão e que respondiam à seguinte pergunta norteadora: “Quais os cuidados de enfermagem que devem
ser estabelecidos no pré, trans e pós-trombólise em pacientes infartados? RESULTADOS: Foram selecionados
dez estudos na íntegra, nos idiomas português e espanhol, publicados nos últimos sete anos. Dentre os estudos
selecionados, observou-se que a administração de trombolíticos requer cuidados em três momentos: pré, trans e
pós-trombólise. Para isto, o enfermeiro deve estar atento desde a chegada do paciente na unidade de emergência.
Seus cuidados para administração da medicação requerem atenção ao tempo do início dos sintomas, evidências
eletrocardiográficas, preparo e administração da medicação com atenção na dose certa e suas contraindicações.
Durante a administração da medicação, o enfermeiro deve conhecer o tempo adequado de infusão, sinais que
evidenciem, reperfusão, possíveis complicações e monitoramento hemodinâmico contínuo. Após administração
do trombolítico, o paciente requer cuidados de controle pressórico, estado neurológico, arritmias, eficácia do
tratamento e sinais de reoclusões. CONCLUSÃO: Assistência ao paciente infartado necessita de treinamento
da equipe no cuidado pré, trans e pós administração de fibrinolítico, sendo o enfermeiro profissional
responsável pelo gerenciamento dessa assistência, a fim de evitar complicações e aumento da mortalidade.
Esse profissional deve conhecer o tipo de fibrinolítico padronizado na instituição, a farmacodinâmica e
farmacocinética, dose a ser utilizada, preparo adequado, tempo de infusão do fibrinolítico selecionado,
além de estabelecer o monitoramento, para reconhecer sinais de complicações para pronta intervenção.
Palavras-Chave: Cuidados De Enfermagem. Infarto Do Miocárdio. Terapia Trombolítica.
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TUBERCULOSE: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA EM RAZÃO DO PERFIL
SOCIOECONÔMICO E ABANDONO DO TRATAMENTO PELOS PACIENTES

ALMEIDA, Giane Lima De1 TANAKA, Tânia Leiko1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: giane-net1@hotmail.com tania.tanaka@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Embora já se conheça muito sobre a tuberculose, desde a sua descoberta em 1882 por
Robert Koch como o agente etiológico (Mycobacterium tuberculosis), suas características morfológicas, de
patogenicidade e sua forma de transmissão pela via respiratória ainda são bastante preocupantes por ser uma
das moléstias infectocontagiosas que mais mata no mundo. Isso se deve, principalmente, aos pacientes que
apresentam dificuldades em concluir o tratamento, relacionadas ao seu perfil socioeconômico, a não adesão.
Além do mais, o abandono do tratamento farmacológico, se não for realizado rigorosamente até o fim, pode
levar à seleção de bactérias multirresistentes. As principais medidas para controlar a doença englobam o
diagnóstico precoce, o tratamento farmacológico efetivo e adesão à vacina (BCG). Entretanto, é essencial o
fortalecimento da atenção básica de saúde, dos familiares e da própria comunidade no acompanhamento efetivo
desses pacientes, para que haja, cada vez mais, o controle dessa doença. OBJETIVO: Retratar os principais
motivos socioeconômicos que influenciam no controle da tuberculose no Brasil. MÉTODOS: O método
adotado foi descritivo-explicativo. Foram pesquisados artigos científicos relacionados ao tema, no período de
2012-2019. Essa pesquisa foi realizada em plataformas de busca (Scielo, Google Acadêmico, Biblioteca Virtual
de Saúde, Ministério da Saúde e TABNET), onde foram selecionados 17 artigos sobre o assunto. RESULTADOS:
Alguns grupos de pessoas apresentam maior vulnerabilidade ao adoecimento por tuberculose se comparados
à população em geral. Tais grupos são compostos por pessoas que vivem em situação de rua, privadas de
liberdade, indígenas e portadores de HIV. Isso significa que além dos fatores como sistema imunológico e
exposição ao bacilo, o adoecimento por tuberculose está ligado às condições precárias de vida, como péssima
infraestrutura onde habitam e a não adesão à vacinação. O tratamento envolve aspectos demográficos,
socioeconômicos, culturais, religiosos e até biológicos. Os principais motivos para o abandono do tratamento
é o uso de álcool e drogas, pois aumentam a chance de intolerância à medicação. Além disso, outros motivos
são: falta de orientação pelos profissionais de saúde sobre a doença, duração do tratamento e consequências
causadas pela interrupção do tratamento. O bacilo, quando resistente aos antibióticos, representa um sério
problema, pois há poucos antibióticos efetivos e disponíveis para uma infecção por esse tipo de bactéria,
podendo acarretar em doença intratável e levar a um grande número de óbitos. CONCLUSÃO: Considerando
esses aspectos, é necessário compreender os motivos da prevalência da tuberculose, que tem raízes em fatores
sociais e econômicos, para que políticas públicas de saúde voltadas para o controle da doença possam contribuir
para o controle e erradicação possível do bacilo. É importante a capacitação dos profissionais de saúde que
assistem o paciente, principalmente na atenção básica, prestando orientações sobre os riscos de não aderir
ou abandonar o tratamento. Além da informação, é necessário um maior incentivo nas pesquisas de novos
fármacos, capazes de combater efetivamente as cepas resistentes, evitando a sua disseminação entre a população.
Palavras-Chave: Mycobacterium Tuberculosis. Perfil Socioeconômico. Doença Reemergente.
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UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE O EFEITO SINÉRGICO ANTIBACTERIANO ENTRE
ÓLEOS VOLÁTEIS E ANTIMICROBIANOS FRENTE A BACTÉRIAS RESISTENTES
HERRERIAS, Bruna Viggiano1 FERNANDES, Renan Caprucho1 GONCALVES, Flavia Sobreira Mendonça1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bruna_herrerias@hotmail.com renancaprucho@bol.com.br flavia.sobreira.smg@gmail.com
INTRODUÇÃO: A resistência bacteriana é uma consequência do uso indiscriminado de antibióticos,
que envolve mutação espontânea e recombinação genética das bactérias. Desde os primórdios, as plantas
foram utilizadas como tratamento para diversos tipos de doenças. Atualmente, elas ainda são exploradas
e estudadas com finalidade curativa, auxiliando ou sendo protagonista no tratamento de enfermidades.
A propriedade antimicrobiana das plantas pode ser explicada pela produção de compostos ativos gerados
durante o metabolismo secundário. Grande parte dos óleos voláteis de espécies vegetais tem mostrado efeitos
sobre desenvolvimento de microrganismos em inúmeras situações, o que sugere sua utilização associada aos
antibióticos de uso clínico, como uma alternativa terapêutica no combate à resistência bacteriana. A terapia
antimicrobiana sinérgica entre agentes antimicrobianos conhecidos e óleos voláteis, pode expandir o espectro
antimicrobiano e evitar o aparecimento de resistência. OBJETIVO: Realizar uma revisão bibliográfica sobre o
efeito sinérgico antibacteriano entre óleos voláteis e antimicrobianos convencionais frente bactérias resistentes,
para uma possível aplicação terapêutica. MÉTODOS: Foi realizada a análise de artigos científicos nacionais e
internacionais, publicados no período de 2006 a 2019, depositados em biblioteca e bases de dados digitais,
como Scielo e Google Scholar, utilizando os seguintes descritores: óleos voláteis e resistência a antimicrobianos.
RESULTADOS: Foram identificados diversos artigos científicos que relataram este sinergismo, como por
exemplo, a capacidade do óleo volátil de Helichrysum italicum reduzir a concentração inibitória mínima
(CIM) de cloranfenicol em Enterobacter aerogenes multi-droga resistente (MDR). Outro estudo aponta que os
óleos de Baccharis dracunculifolia e de Caryophyllus aromaticus foram capazes de realizar um sinergismo com
a oxacilina, gerando um halo de inibição quatro vezes maior do que o fármaco isolado frente ao crescimento
de Staphylococcus aureus meticilina resistentes (MRSA). Testes envolvendo componentes químicos presentes
em óleos voláteis, como carvacrol, cinamaldeído, timol e geraniol, foram capazes de reduzir consideravelmente
o valor de CIM de diversas bactérias. Essas bactérias incluem: Salmonella Typhimurium e Escherichia coli,
resistentes a ampicilina, tetraciclina, penicilina, bacitracina, eritromicina e novobiocina; Streptococcus
pyogenes, resistente a eritromicina; e Staphylococcus aureus, resistente a penicilina, ampicilina e bacitracina.
Outro achado importante foi relacionado ao Clostridium difficile, evidenciando a redução da resistência a
clindamicina, quando utilizada em associação ao óleo volátil de Cinnamomum zeylanicum, que possui em
sua constituição o trans-cinamaldeído. Estes estudos também mostram que não é a combinação de qualquer
óleo volátil com um antibiótico, a qual a determinada bactéria é resistente, que promoverá sinergismo, mas
sim uma combinação específica que, aliada a mecanismos de ações complementares, fará com que a atividade
sinérgica aconteça. Dessa forma, é ressaltada a necessidade de estudar individualmente as combinações, que
precisam ser embasadas em fundamentação teórica suficiente para obter melhores informações e respostas
para uma possível alternativa clínica relacionada à resistência bacteriana. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que
existe uma ação sinérgica entre óleos voláteis e antimicrobianos. Futuramente, essa associação pode ser uma
alternativa terapêutica no combate à resistência bacteriana causada pelo uso indiscriminado dos antibióticos.
Palavras-Chave: Óleos Voláteis. Antibacterianos. Sinergismo Farmacológico.
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FISIOTERAPIA NAS REPERCUSSÕES MOTORAS E RESPIRATÓRIAS NOS PACIENTES
COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO I: UMA REVISÃO DE LITERATURA

FERREIRA, Rebeca Duarte Diniz1 LUCATO, Jeanette Janaina Jaber1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: rebeca_ferreira07@outlook.com jeanettejaber@yahoo.com
INTRODUÇÃO: A Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença neurológica rara de caráter genético,
que cursa com degeneração dos neurônios motores alfa localizados no corno anterior da medula espinhal.
Existem quatro variações da patologia. A primeira é a mais severa em comparação com as outras. A tipo I, ou
doença de Werdnig-Hoffmann, se manifesta nos primeiros 6 meses de vida, sendo o principal sinal a hipotonia
acentuada que contribui para a falta do controle cervical e de tronco, impossíbilitando sentar-se sem apoio.
A criança não realiza movimentos voluntários de articulações proximais. Os seus músculos da respiração
também são acometidos. As intubações e a necessidade por ventilação mecânica surgem no decorrer da doença
devido à ineficiência da mecânica ventilatória, que aumenta as chances de óbito por infecções respiratórias e
hipoventilação. Essas repercussões podem ser minimizadas através da atuação da Fisioterapia. OBJETIVO:
Verificar na literatura os recursos fisioterapêuticos utilizados e os efeitos nas repercussões motoras e respiratórias
de pacientes com Atrofia Muscular Espinhal tipo I. MÉTODOS: O presente estudo trata-se de uma revisão de
literatura realizada nas bases de dados PubMed, LILACS, Scielo e PEDro, no período de junho a agosto de 2019,
utilizando as palavras-chave “Atrofia Muscular Espinhal tipo I” OR “Síndrome de Werdnig-Hoffmann” AND
“Fisioterapia”, bem como os termos em inglês. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos últimos
dez anos, nos idiomas inglês, português e espanhol, ensaios clínicos e relatos de casos, disponíveis na íntegra,
que abordavam sobre a atuação da Fisioterapia motora e respiratória, a eficácia das técnicas e exclusivamente
sobre a AME tipo I. RESULTADOS: Foram encontrados ao total 53 artigos, porém, após a aplicação dos
critérios de inclusão e leitura de todos os resumos, somente 5 artigos foram relevantes para a pesquisa. Destes,
3 artigos discorriam sobre as técnicas utilizadas pela Fisioterapia respiratória, 1 associava as condutas motoras e
respiratórias, e o último discutia somente sobre a parte motora. Os autores que abordaram os recursos utilizados
no sistema respiratório, realizavam a máquina de tosse, aspiração nasotraqueal e orotraqueal, aceleração
do fluxo expiratório (AFE) e drenagem postural, realizando a junção das técnicas eficazes para a higiene
brônquica e dessa maneira diminuindo a gravidade dos quadros de pneumonias. As técnicas de expansão
pulmonar e ventilação não invasiva (VNI) melhoraram a mecânica ventilatória e preveniram a fadiga muscular
respiratória. No sistema músculoesquelético, realizou-se alongamentos, mobilização articular, cinesioterapia e
orientação para o uso de órteses de posicionamento, que propiciaram uma melhora no desenvolvimento motor,
ganhos na funcionalidade e diminuição das contraturas musculoesqueléticas. CONCLUSÃO: Nas repercussões
respiratórias, a utilização da máquina de tosse, aspiração nasotraqueal e orotraqueal, AFE e drenagem postural
foram capazes de diminuir a gravidade dos quadros de infecção pulmonar e o número de internações por
pneumonia. As manobras de expansão pulmonar e VNI reverteu microatelectasias, melhorou a oxigenação e
preveniu a fadiga da musculatura respiratória, contribuindo para o aumento da expectativa de vida. No sistema
motor, a cinesioterapia proporcionou ganhos motores, como o controle cervical e torácico. Os alongamentos,
mobilizações e órteses auxiliaram na manutenção da amplitude de movimento, mantendo a funcionalidade.
Palavras-Chave: Atrofia Muscular Espinhal. Fisioterapia. Reabilitação.
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ANÁLISE DA ACURÁCIA DO MOVIMENTO EM CRIANÇAS COM AUTISMO E
SÍNDROME DE ASPERGER EM TAREFA DE REALIDADE VIRTUAL

ALBERISSI, Camila Aparecida De Oliveira1 PRUMES, Marcelo1 MORAES, Ibis Ariana Pena De1
SILVA, Talita Dias Da1 CROCETTA, Tania Brusque1 MONTEIRO, Carlos Bandeira De Mello2
1ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (EACH-USP)
2CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: alberissi.camila@gmail.com mprumes@uol.com.br ibisariana@yahoo.com.br ft.talitadias@gmail.com
tania.crocetta@udesc.br carlosmonteiro@usp.br
INTRODUÇÃO: O transtorno do espectro autista (TEA) se refere a um conjunto de distúrbios do
neurodesenvolvimento de origem multifatorial. A DSM-V (quinta edição do manual diagnóstico e estatístico
de transtornos mentais) abrange uma série de manifestações, dentre elas o Autismo e a Síndrome de Asperger
(SA). Além de prejuízos no desenvolvimento social, observa-se presença de movimentos motores estereotipados,
distúrbio de coordenação e atrasos na aprendizagem e aquisição de habilidades motoras complexas. OBJETIVO:
Verificar e comparar a transferência da aprendizagem motora e acurácia de movimento em crianças com
transtornos do TEA, por meio do erro absoluto durante a tarefa de timing coincident. MÉTODOS: Esse estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CAAE:
79411217.3.0000.0065). Participantes foram divididos em 3 grupos, com 9 meninos em cada, com idade entre
11 e 15 anos, sendo as populações P1 com autismo de alta funcionalidade, P2 com SA e P3 com desenvolvimento
típico (DT). Os integrantes de cada grupo foram realocados aleatoriamente em dois subgrupos, sendo G1 com
os indivíduos que iniciaram a tarefa no ambiente real e G2 os que iniciaram no ambiente virtual. A tarefa
utilizada foi o Timing Coincident, que consiste em esferas que acendem em movimento descendente. O objetivo
é que a pessoa execute a resposta motora ao apertar a barra de espaço do teclado do computador (no ambiente
virtual) ou passar a mão na webcam (no ambiente virtual) assim que a última esfera acender e chegar em um
determinado ponto. Os participantes obtiveram feedback imediato de acerto ou erro por alteração de sons e cor
(interações auditiva e visual). Foram realizadas 20 tentativas da tarefa, com o membro superior dominante em
velocidade moderada na fase de aquisição, 5 minutos de repouso, 5 tentativas na fase de retenção e 5 tentativas
na fase de transferência, onde houve mudança de interface do G1 para o ambiente virtual e G2 para o ambiente
real. RESULTADOS: Houve efeitos significantes durante a transferência para sequência F(1, 20) = 4.12, p <
.056, ŋ2 = .17. Interações significantes também foram encontradas entre bloco e interface F (1, 20) = 8.16, p<
.010, ŋ2 = .29 e entre sequência, bloco e interface F(1, 20) = 21.54, p < 0.001, ŋ2 = .519. O efeito principal do
erro absoluto (que demonstra acurácia do movimento) na transferência foi para grupos F(2, 20) = 3.52, p =
0.049, ŋp2 = 0.26. O pós-hoc mostrou um erro marginal (p=0.081) entre SA (759 ms) e Autismo (592 ms) e
efeitos significantes (p=0.019) entre SA e DT, sem diferenças entre Autsimo e DT (p=0.544). CONCLUSÃO: A
tarefa em um ambiente virtual permite que as crianças transfiram de maneira adequada para o ambiente real,
demonstrando melhora no desempenho motor em pessoas com TEA. Na comparação entre grupos, observouse que a aquisição de habilidades motoras é uma tarefa mais complexa para AS quando comparados com
Autismo e DT. Portanto, obtiveram um pior desempenho na tarefa de timing coincident, sugerindo pior acurácia.
Palavras-Chave: Autism Spectrum Disorder. Motor Learning. Virtual Reality.
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APARELHOS DE REABILITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E AS NECESSIDADES
DE UMA POPULAÇÃO QUE ESTÁ ENVELHECENDO: REALIDADE BRASILEIRA

TEIXEIRA, Bianca Pimpão1 NISHIDA, Vivian Yumi Aoki1 MELLO, Thalita De Oliveira1
DURCE, Karina1 SILVA, Luciane Correia Da1 SILVA, Janete Maria Da1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bianca_pimpao@hotmail.com vivianaoki@outlook.com thalita_mello23@hotmail.com
karina.durce@terra.com.br lu.fisiot@ig.com.br janete.silva@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população mundial cresce exponencialmente, como reflexo da transição
demográfica, mudanças no perfil epidemiológico, melhores condições de vida e avanço constante da medicina.
O Brasil tem se tornado uma das nações mais envelhecidas do mundo, ao passo que o número de idosos no
Brasil poderá se elevar 15 vezes, o que fará com que o país ocupe o lugar de sexto país mais envelhecido do
mundo. O envelhecimento populacional massivo trouxe à tona a preocupação por parte da Saúde Pública
brasileira quanto a necessidade de adequações de políticas públicas, especialmente, as dirigidas a essa categoria
social em ascensão, de forma a garantir, proteger e assistir às crescentes demandas nas áreas da saúde,
previdência e assistência social, e assegurar o envelhecimento saudável e bem-sucedido através de medidas em
todos os níveis de atenção. A reabilitação, nível terciário de atenção, apresenta uma grande demanda por essa
população, a medida que o envelhecimento vem acompanhado de prejuízo funcional, quando na vigência das
doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). OBJETIVO: Verificar a proporção entre o número de aparelhos
de reabilitação disponíveis por região do Brasil e a densidade populacional idosa. MÉTODOS: Informações
sobre a densidade populacional idosa (idade maior ou igual a 60 anos) no ano de 2011 (mais atual no sistema),
por região brasileira. Os dados foram acessados e extraídos do site do Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (DATASUS). O número de serviços (aparelhos) de reabilitação ambulatorial disponíveis no
SUS foram verificados no site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), que faz parte
do DATASUS. O número de pessoas idosas por região do país foi dividido pelo número de aparelhos de
reabilitação, para verificar a capacidade ideal de atendimento de cada unidade. RESULTADOS: No ano de
2011, o Brasil apresentava uma população de 20.742.226 pessoas idosas, sendo que, 46% destes residiam na
região Sudeste. Existiam, no mesmo ano, 7.744 aparelhos de reabilitação distribuídos nas 5 regiões do Brasil.
Nas regiões Sul e Sudeste, cada aparelho deveria atender 2.127 e 2.266 pessoas idosas, respectivamente. A
demanda de assistência mostrou-se mais acentuada na região Norte, onde cada aparelho esteve responsável
pela assistência aos 4.382 pessoas idosas. CONCLUSÃO: A despeito da existência de 7.744 aparelhos de
reabilitação ambulatorial no Brasil no ano de 2011, este número parece insuficiente para assistência à população
idosa. Apesar da região Sudeste concentrar a maior quantidade de aparelhos e apresentar a maior densidade
populacional idosa, cada aparelho assistiria, em tese, mais de dois mil idosos. Isso reforça a necessidade
emergencial de políticas públicas que favoreçam o acesso dessa população à reabilitação sempre que necessário.
														
Palavras-Chave: Idoso. Reabilitação. Assistência A Saúde.
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ASPECTOS NEUROFISIOLÓGICOS DA SÍNDROME DO MEMBRO FANTASMA

ESPINDOLA, Yasmin Magno1 FARIA, Atila Granados Afonso De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: ymespindola7@gmail.com atilagranados@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: A Síndrome do Membro Fantasma (SMF) é um fenômeno em que pessoas que sofreram
amputação continuam com sensações de sensibilidade no membro perdido, resultado principal de uma
reorganização somatossensorial na região amputada desencadeada pela capacidade de plasticidade dos
neurônios, apesar de sua causa principal não ter sido totalmente esclarecida. É um fenômeno que ocorre em
mais da metade dos indivíduos amputados, podendo aparecer em qualquer idade ou período de tempo, desde
imediato até anos depois da amputação, não sendo considerado como uma doença psicológica e sim como uma
dor neuropática. A neuroplasticidade é definida como a capacidade de adaptação do sistema nervoso em todas as
fases do desenvolvimento, desde a infância até a fase adulta. OBJETIVO: Avaliar diferentes aspectos funcionais
neurofisiológicos relacionados à SMF. MÉTODOS: Pesquisa qualitativa de levantamento bibliográfico, na qual
buscou-se artigos científicos retirados das bases de dados PUBMED e SCIELO, publicados no período de
2009 a 2019 nos idiomas inglês, português e espanhol. RESULTADOS: O principal sintoma da SMF é a dor
fantasma, que possui três eventos principais envolvidos: os fatores periféricos, como a lesão do nervo envolvido
na amputação; os fatores medulares, ou seja, a sensibilização dos neurônios de transmissão espinal; e os fatores
cerebrais, que englobam principalmente as novas conexões encontradas em pessoas com SMF. A causa de seu
aparecimento não foi totalmente elucidada até o momento, mas é hipotetizado que a reorganização do córtex
somatossensorial e do talamo, decorrente da neuroplasticidade e efetuada inadequadamente é a responsável
por essa síndrome. Corrobora a hipótese o fato do processamento das informações sensoriais do amputado
não ser totalmente desativado, mesmo com lesões no Sistema Nervoso Periférico. A terapia dos espelhos,
a estimulação elétrica nervosa transcutânea (ENET), a eletroconvulsoterapia e a estimulação cerebral são
algumas das opções de tratamento da síndrome. Entretanto, a SMF não possuí um tratamento específico,
uma vez que menos de 10% dos pacientes relatam diminuição da dor com os tratamentos farmacológicos e/
ou não-farmacológicos. CONCLUSÃO: Indivíduos que sofrem da SMF apresentam uma nova configuração
nervosa, visto que uma amputação pode causar perda de conexões sinápticas. Porém, a plasticidade neural
consegue criar novas redes neurais por conta da necessidade do córtex de suprir as áreas afetadas. A terapia
do espelho e a estimulação localizada são as principais formas de tratamento escolhidos para tentar amenizar
os sintomas. Porém, a SMF é uma doença comum entre os amputados, e apesar do grande número de relatos
registrados, ainda é uma síndrome sem cura, com tratamentos de baixa eficiência na diminuição dos sintomas.
Palavras-Chave: Sindrome Do Membro Fantasma. Neurofisiologia. Dor Fantasma.
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ASPECTOS ANATOMOPATOLÓGICOS DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR

RIBEIRO, Joice Fortini1 NASCIMENTO, Sergio Ricardo Rios1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: joicefortini@hotmail.com srrnascimento@gmail.com
INTRODUÇÃO: O joelho é uma articulação composta por três ossos: o fêmur, a tíbia e a patela. É considerada
a articulação mais complexa do corpo por conter todos os elementos articulares, onde o ligamento
cruzado anterior é um dos mais importantes. Uma de suas principais funções, a estabilização do joelho
durante os movimentos de flexão e extensão da perna, é a rotação medial do fêmur sobre a tíbia, evitando
assim consequentes lesões, que ocorrem quando a articulação é forçada além de seu limite fisiológico. São
considerados grupos de risco os praticantes de exercícios físicos, devido a certos tipos de movimentações:
paradas repentinas e aterrissagens inadequadas ou até mesmo traumatismos. Mulheres possuem maior chance
de lesionar esse elemento articular em relação aos homens por questões hormonais e de constituição física.
Seu nome tem origem no latim, significando “cruz”, devido à sua forma quando visualizado anteriormente ou
lateralmente, e o nome “anterior”, está relacionada à sua localização, originando-se no fêmur e se inserindo na
tíbia anteriormente. Possui estrutura histológica composta por colágeno e elastina, presentes em matriz aquosa
e proteoglicanos. OBJETIVO: Descrever anatomicamente o ligamento cruzado anterior e seus mecanismos
de lesão. MÉTODOS: Revisão bibliográfica nas bases de dados da Scielo e Google Acadêmico, utilizando
como critérios de inclusão publicações completas, datadas a partir de 2007, nos idiomas português, inglês ou
espanhol. RESULTADOS: Das lesões graves do ligamento cruzado anterior, aproximadamente 70% ocorre por
estiramento ou dilaceração. As lesões são classificadas em 3 graus: grau 1 - estiramento que ainda mantém a
estabilidade articular (leve); grau 2 - ruptura parcial das fibras do ligamento, tornando-o frouxo; e grau 3 ruptura total das fibras ligamentares, tornando a articulação instável. O diagnóstico das lesões se apresenta a
partir da história e do exame clínico do paciente quenormalmente manifesta dor, edema, sente instabilidade,
sensibilidade na região da interlinha articular, diminuição da amplitude de movimento e incômodo durante
a marcha. A instabilidade ligamentar pode ser examinada através de testes ortopédicos, como teste de
Lachman, Pivot Shift, Mac-Intosh e Gaveta Anterior. Como exames complementares, os mais utilizados são
a Tomografia Computadorizada e a Ressonância Magnética. CONCLUSÃO: O ligamento cruzado anterior,
embora muito resistente, está sujeito a lesões quando submetido a movimentação extrema, o que compromete
a eficiência biomecânica da articulação, podendo levar a lesões nos demais elementos articulares do joelho.
Palavras-Chave: Ligamento Cruzado Anterior. Lesões Do Ligamento Cruzado Anterior.
Anatomia E Histologia.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE O
POSICIONAMENTO ADEQUADO DE RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO
SILVA, Thaís Daniel Da1 GONÇALVES, Maria Eduarda Torres1 DAVIDSON, Josy2
1UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-SP
2CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: THAISDANIEL@HOTMAIL.COM m.eduardatg@gmail.com josydavidsonpt@gmail.com
INTRODUÇÃO: O posicionamento do recém-nascido pré-termo (RNPT) durante a internação pode trazer
desvantagens devido à imaturidade neurológica. Por isso, o conhecimento por toda a equipe multiprofissional
sobre o posicionamento adequado pode favorecer o desenvolvimento típico do recém-nascido pré-termo, além
de ser determinante para o êxito na detecção dos principais problemas relacionados ao posicionamento na
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. OBJETIVO: Avaliar o conhecimento dos profissionais envolvidos nos
cuidados ao RNPT em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)a respeito do posicionamento adequado
e comparar o conhecimento entre os profissionais de diferentes categorias e experiências. MÉTODOS: Tratouse de um estudo transversal com os profissionais de saúde envolvidos nos cuidados de RNPT da Unidade
Neonatal do Hospital São Paulo/Escola Paulista de Medicina, realizado no período de outubro de 2018 a janeiro
de 2019. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP - Hospital São Paulo - Hospital
Universitário da Universidade Federal de São Paulo - HSP/UNIFESP em 06 de setembro de 2018, Projeto
CEP/UNIFESP n: 0764/2018. Para mensurar o conhecimento dos profissionais acerca do assunto, foi utilizado
um questionário auto-aplicável compreendendo 16 questões quantitativas. As questões foram elaboradas por
meio do uso da escala Likert, contemplando aspectos do desenvolvimento neuropsicomotor, influência do uso
do suporte ventilatório para o posicionamento, prática atual e aptidão para o posicionamento adequado dos
RNPT. Somatória máxima do questionário foi de 80 pontos. Os profissionais também preencheram uma ficha
com informações a respeito da formação profissional. Pôsteriormente, foi demonstrada uma série de fotos
simulando posicionamentos adequados e inadequados, a fim de qualificar a opinião dos profissionais a respeito
do posicionamento. RESULTADOS: Vinte e quatro profissionais de diferentes categorias participaram do
estudo, com média de score do questionário de 67±5 pontos. Dentre os profissionais entrevistados, não houve
diferenças em relação à idade, tempo de trabalho em UTIN e porcentagem de treinamento sobre posicionamento
adequado de acordo com a categoria profissional. Entretanto, o tempo de formação dos técnicos de enfermagem
foi maior do que dos outros profissionais. Os domínios analisados pelo questionário demonstraram que
os técnicos de enfermagem representam a categoria profissional que mais pontuou em desenvolvimento
neuropsicomotor, seguidos pelos enfermeiros e fisioterapeutas. As categorias enfermeiro e fisioterapeuta
demonstraram um maior domínio nas questões que relacionam a influência do uso do suporte ventilatório
para o posicionamento. Médicos e outros profissionais obtiveram maior pontuação no domínio da prática atual.
Observamos que o domínio aptidão teve menor pontuação entre todas as categorias, exceto fisioterapeutas. O
decúbito dorsal foi o que se obteve maior número de acertos. CONCLUSÃO: Os profissionais demonstraram
ter um bom conhecimento a respeito da importância e da forma mais adequada de realizar o posicionamento
dos recém-nascidos, independentemente da categoria, da realização de treinamento e do tempo de formação.
															
Palavras-Chave: Recém-nascido Pré-termo. Terapia Intensiva Neonatal. Posicionamento Do Paciente.
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CHECKLIST PARA DESOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS
PORTADORES DE CONDIÇÃO CRÔNICA COMPLEXA INTERNADOS NO SUS

PETTA, Renata Arabian De1 SILVA, Daniela Valença1 GONZAGA, Ana Damaris1
FERREIRA, Karollini Birelo2 RUSU, Joyce Liberali Pekelman1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA
E-mail: renataarabian@hotmail.com daniela.valencca@outlook.com ana.gonzaga@prof.saocamilo-sp.br karollinibirelo@gmail.com joyceliberali@hotmail.com
INTRODUÇÃO: Atualmente, as Unidades de Terapia Intensiva Pediátricas encontram-se sobrecarregadas e
repletas de pacientes clinicamente estáveis, contudo dependentes cronicamente de tecnologias médicas. Esses
são conhecidos como portadores de Condição Crônica Complexa. Como forma de humanizar o cuidado,
minimizar intercorrências e diminuir os custos hospitalares, a desospitalização vem ocorrendo de maneira
mais precoce e frequente. Entretanto, ainda existem falhas nesse processo que podem ser minimizadas
através de ações concretas e bem estabelecidas. OBJETIVO: Desenvolver um Checklist para desospitalização
de pacientes pediátricos internados no Sistema Único de Saúde portadores de Condição Crônica Complexa,
a fim de auxiliar os profissionais da área da saúde a conferirem a possibilidade da alta hospitalar de forma
segura. MÉTODOS: Foi realizado uma revisão de literatura no período de fevereiro a agosto de 2019 para a
construção do embasamento teórico do Checklist. Foram incluídos artigos disponíveis nas Bases de Dados
em Saúde (PEDro, PubMed, Lilacs e Medline), utilizando os seguintes descritores: Alta do Paciente (Patient
Discharge), Doença Crônica (Chronic Disease) e Pediatria (Pediatrics), datados a partir do ano de 2005 e
que disponibilizassem o texto na íntegra. Foram excluídas revisões simples de literatura e artigos referentes
à população adulta. RESULTADOS: Foi desenvolvido um Checklist no qual foi descrito a atuação de cada
profissional no processo de desospitalização. CONCLUSÃO: Pôde-se verificar a importância dos profissionais
da saúde em conhecerem essa nova condição e, através de seus conhecimentos, instruir os familiares/cuidadores
a fim de possibilitar ao paciente pediátrico uma alta hospitalar mais segura e evitar reinternações precoces.
Palavras-Chave: Pediatria. Alta Do Paciente. Doença Crônica.
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DESENVOLVIMENTO DE UM RECURSO TECNOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO DA
CAPACIDADE FÍSICA DE INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS E COM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

SANTOS, Paloma Viviane Dos1 BERNARDO, Tainara Roque1 VITORASSO, Renato De Lima2
DOMINGUES, Diego Munduruca2 MORIYA, Henrique Takachi2 					
CARVALHO, Celso Ricardo Fernandes De2 BARBOSA, Renata Cléia Claudino1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2ESCOLA POLITÉCNICA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
E-mail: palomaaviviane@gmail.com tainara.roquesc@gmail.com renatovitorasso@hotmail.com
diego.domingues@usp.br htmoriya@usp.br cscarval@usp.br re_claudino@hotmail.com
INTRODUÇÃO: As Doenças Respiratórias Crônicas (DRC) são consideradas um problema de saúde pública
mundial, devido a elevado índice de morbidade e mortalidade. No Brasil, essas afecções correspondem a
terceira principal causa de mortalidade, sendo a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) as mais
prevalentes no país. As DRC possuem diferentes mecanismos fisiopatológicos, contudo, apresentam como
condição comum a diminuição da capacidade física decorrente da intolerância ao exercício. Na prática clínica,
diversos testes são propostos para avaliação da capacidade física, dentre eles, destaca-se o teste do degrau (TD),
devido ao seu baixo custo, portabilidade e sua facilidade de aplicação. Apesar disso, o TD apresenta algumas
limitações, como a diversidade de protocolos e critérios de interrupção dos protocolos, principalmente os
cadenciados externamente. OBJETIVO: Desenvolver um dispositivo tecnológico que pode ser utilizado
durante o TD para a avaliação da capacidade física de indivíduos saudáveis e com DRC. MÉTODOS: Trata-se
de um estudo exploratório elaborado a partir de uma parceria entre o Centro Universitário São Camilo São
Paulo (CUSC - SP) e o Laboratório de Engenharia Biomédica (LEB - USP) - Escola Politécnica, Universidade
de São Paulo. RESULTADOS: O dispositivo desenvolvido foi composto por duas tornozeleiras e um aplicativo
de celular com sistema Android (Google, EUA), no qual a interface do celular possibilita a estratificação de
informações em tempo real. CONCLUSÃO: O dispositivo desenvolvido foi composto por duas tornozeleiras
e um aplicativo de celular que permite ao avaliador a mensuração, em tempo real, do desempenho do
indivíduo. Além disso, possibilita a interrupção do teste de forma automática, favorecendo otimização
da avaliação da confiabilidade dos protocolos empregados no TD por meio da redução do erro aleatório.
Palavras-Chave: Tecnologia. Capacidade Física. Teste De Degrau.
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EFEITO IMEDIATO DA TÉCNICA DE POMPAGE NO DESEMPENHO DO TESTE DE
CAMINHADA DE 6 MINUTOS EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA

JARDIM, Giovanna Esther Dong1 LOPES, Larissa Rocha1 MIGUEL, Fabricio Mucin1
BARBOSA, Renata Cleia Claudino1 PICANÇO, Patricia Salerno De Almeida1 RIGHETTI, Renato2
LUCATO, Jeanette Janaina Jaber1
1Centro Universitário São Camilo-SP
2Hospital Sírio Libanês
E-mail: giovannadjardim@gmail.com larissarochalpfisio@gmail.com taichifisio@gmail.com
re_claudino@hotmail.com pasalerno@uol.com refragar@gmail.com jeanettejaber@yahoo.com
INTRODUÇÃO: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é classificada como uma doença
pulmonar inflamatória crônica, com alta mortalidade e que traz aos pacientes consequências na qualidade
de vida e funcionalidade. Nessa população, o principal teste funcional utilizado é o teste de caminhada de 6
minutos. No entanto, poucos estudos mostram técnicas manuais que possam mostrar efeitos imediatos no
desempenho deste teste. Com isso, a técnica pompage parece ser promissora, pois consiste em uma manobra
de mobilização fascial que melhora a circulação local e a nutrição dos tecidos, auxiliando no desempenho
muscular. OBJETIVO: Verificar os efeitos imediatos da técnica pompage na capacidade funcional de pacientes
com diagnóstico de DPOC. MÉTODOS: Trata-se de um estudo clínico e transversal, com projeto aprovado
pelo Comitê de Ética em pesquisa do Centro Universitário São Camilo (número 3.277.637), incluindo
9 pacientes com diagnóstico de DPOC, o qual teve seu início após a assinatura dos mesmos no TCLE. Os
pacientes compareceram ao local de pesquisa (PROMOVE) em duas ocasiões e com intervalo de 48 horas
entre elas. Os indivíduos foram randomizados para o grupo do estudo. Com isso, em um dos atendimentos
foram realizadas a técnica de pompage e, imediatamente após, o teste de caminhada de 6 minutos (TC6M+P),
com finalidade avaliativa, e no outro somente o TC6M. Os dados, como idade e peso, foram descritos como
média±desvio padrão. Para avaliação da comparação entre os grupos TC6M e TC6M+P foi utilizado o Test-t
Pareado. Foram considerados significativos os valores de P<0,05. RESULTADOS: Dos 9 pacientes, 7 eram do
sexo masculino e 2 do sexo feminino (idade 70±4.957) Os pacientes que realizaram a pompage antes do teste
de caminhada de 6 minutos (grupo TC6M+P), apresentaram aumento da distância percorrida (404,9±21,7
metros), em comparação aos pacientes que fizeram somente o teste de caminhada de 6 minutos (grupo TC6M),
sem a técnica de pompage (369,0±28,4 metros). CONCLUSÃO: A pompage melhora de forma imediata o
desempenho e a distância percorrida em pacientes com DPOC submetidos ao teste de caminhada de 6 minutos.
Palavras-Chave: DPOC. Pompage. Capacidade Funcional.
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EFEITOS DA APLICAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL
NO TRATAMENTO DA PARALISIA CEREBRAL

LEMOS, Mikaelli Priscila Rosas1 NASCIMENTO, Wanderson êxodo De Oliveira1
COSTA, João Victor De Sousa2
1UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-PI
2EBRAFIM – ESCOLA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA MANIPULATIVA
E-mail: mikaellilemos@gmail.com wandersong5@outlook.com jvsousa.co@gmail.com
INTRODUÇÃO: A Paralisia Cerebral (PC) é definida como um conjunto de desordens motoras causadas
por afecções ao sistema nervoso central, ocasionando alterações de tônus muscular e postura de forma não
progressiva, devido à má formação fetal ou à alguma lesão cerebral, com sintomas iniciais por volta dos 03 a
05 anos de idade. Novas ferramentas para tratamento, como as tecnologias computacionais, tem contribuído
para a reabilitação desses pacientes. Jogos interativos e de realidade virtual (RV) permitem manipular a
intensidade do treinamento e acompanhar o progresso e as atividades do paciente. OBJETIVO: Investigar
na literatura existente o uso da RV no tratamento da PC. MÉTODOS: Revisão bibliográfica, realizada
nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO em setembro de 2019. A busca foi feita utilizando os
seguintes Descritores em Ciências da Saúde – Decs: Realidade Virtual, paralisia cerebral, reabilitação. Foram
encontrados ao todo, 160 artigos, dos quais cinco foram selecionados conforme os seguintes critérios de
inclusão: artigos em inglês, espanhol e portugês, publicados nos últimos dez anos, que abordassem o uso
da realidade virtual no quadro de crianças com PC. Critérios de exclusão: revisões de literatura, estudos
repetidos nas bases de dados e artigos incondizentes com os objetivos do estudo. RESULTADOS: Os
artigos selecionados evidenciaram uma melhora na função manual, no equilíbrio e na organização cortical
em crianças com PC, decorrentes de terapias baseadas em RV. Foi encontrada uma diferença significativa
entre os momentos pré e pós-intervenção para os domínios ansiedade, aspecto intelectual, popularidade,
aparência física, satisfação e felicidade, podendo a escolha dos jogos utilizados no protocolo e a demanda
específica de cada um ter contribuído para os resultados encontrados. CONCLUSÃO: A utilização da RV
durante o tratamento do paciente com PC pode ser benéfica, pois sugere uma melhora na funcionalidade e no
equilíbrio estático e dinâmico. Além disso, traz benefícios no desempenho motor geral, sucesso adaptativo e
no autoconceito dessas crianças, influenciando no comportamento das ondas cerebrais, o que pode aumentar
as possibilidades terapêuticas na recuperação funcional de crianças com disfunções neuropsicomotoras.
Palavras-Chave: Paralisia Cerebral. Realidade Virtual. Reabilitação.
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EFEITOS DA PRIVAÇÃO DE ESTÍMULOS NO DESENVOLVIMENTO
NEUROPSICOMOTOR DE CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
ALBERISSI, Camila Aparecida De Oliveira1 GAMA, Daiana Viana1 GRACIANI, Zodja1
1
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: alberissi.camila@gmail.com daianavianagama@gmail.com zodjagraciani@hotmail.com
INTRODUÇÃO: Diversas teorias afirmam que o desenvolvimento infantil é influenciado por fatores
biopsicossociais, mas também depende de maturação do sistema nervoso que garante experiências para
aprimorar aprendizagem. A primeira infância (de 0 a 6 anos) é primordial para o desenvolvimento de
habilidades motoras, memória, emoções, cognição, função executiva e relações psicossociais. Esse é o período
de maior plasticidade neuronal que arquiteta uma base para toda a existência. Entretanto, é também nesse
período durante qual o sistema nervoso se torna vulnerável às influências ambientais. O processo pode
ser alterado mediante as experiências as quais a criança é exposta, como a privação afetiva precoce, física,
sensorial, nutricional, socioeconômica, psicossocial, educacional, além da privação de cuidados e saúde.
OBJETIVO: Realizar um levantamento bibliográfico acerca dos efeitos da privação no desenvolvimento
infantil. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa descritiva baseada em revisão bibliográfica narrativa com a
utilização de fontes secundárias. Para tanto, realizou-se levantamento bibliográfico por meio de consultas
nas bases de dados MEDLINE, Lilacs, SciELO, PubMEd, PEdro, referente ao período de 2009 a 2019. Para
otimizar a busca de dados, utilizou-se os descritores, palavras e assuntos, em conjunto ou de forma isolada,
em português e inglês, que apresentavam uma relação com a temática principal, a saber: desenvolvimento
infantil (child development), deficiências do desenvolvimento (developmental desabilities) e psicologia
da criança (psychology, child). RESULTADOS: Após leitura e análise, selecionou-se 17 artigos. Destes, 7
foram excluídos pela falta de qualidade metodológica e superficialidade do tema. Estudos sugerem que a
privação de estímulos no ambiente em que a criança vive modifica características morfológicas cerebrais,
como a redução do volume cerebral total e dos lobos cerebelares superior-pôsterior, de substância cinzenta
e remodelamento dendrítico do córtex pré-frontal. Como consequência, ocorre modificação de experiências
que refletem em diversos domínios (físico, cognitivo, emocional e social) demonstrados não somente pela
alteração de comportamentos como insegurança, baixa autoestima, hiperatividade e comportamento
antissocial. Também, gera desempenho escolar insuficiente, dificuldades nas tarefas atencionais, de memória
e funções executivas, alterações sensório-motoras e atrasos no ganho de habilidades esperados para a idade
cronológica. Outro aspecto reforçado em estudos científicos foi a restrição proveniente do uso desenfreado
da tecnologia e as consequências da modificação de ambientes enriquecidos com atividades infantis para
as telas de dispositivos. Em complemento, estudos afirmam que mesmo com a característica plástica deste
período e o estabelecimento de estratégias multidisciplinares para minimizar os prejuízos, é comum que
muitas crianças permaneçam com desvios em fases pôsteriores e na fase adulta. CONCLUSÃO: O cérebro
humano requer uma grande variedade de experiências e contribuições ambientais para se desenvolver. É
fundamental o conhecimento e a exploração de estímulos para promover o desenvolvimento neuropsicomotor
adequado. As experiências enriquecidas permitem o estabelecimento de um circuito neural que favorece
as conexões sinápticas e o aprendizado e desempenham funções para o crescimento e amadurecimento do
sistema nervoso e habilidades que competem à primeira infância, minimizando as fragilidades na fase adulta.
Palavras-Chave: Child Development. Developmental Disabilities. Psychology, Child.
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EFEITOS DO ISOSTRETCHING NA LOMBALGIA CRÔNICA:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

LEMOS, Mikaelli Priscila Rosas1 SILVA, Daniele Alves Da1 COSTA, João Victor De Sousa2
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-PI
2ESCOLA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA MANIPULATIVA - EBRAFIM
1

E-mail: mikaellilemos@gmail.com danielealves17@hotmail.com jvsousa.co@gmail.com
INTRODUÇÃO: Considerado um problema de saúde pública no Brasil, a lombalgia crônica é a condição
que mais causa incapacidade em relação a outros acometimentos. Visando reduzir o impacto econômico
provocado por ela, tem-se estudado cada vez mais o emprego de técnicas alternativas para controlar as crises.
Dentre elas, podemos destacar o Isostretching, uma técnica fisioterapêutica que objetiva o fortalecimento da
musculatura profunda por meio de contrações isométricas. OBJETIVO: Verificar os efeitos do Isostretching na
lombalgia crônica. MÉTODOS: Buscou-se nas bases de dados PUBMED, LILACS, SciELO e PEDro, artigos de
ensaio clínicos publicados nos últimos 5 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol, que tratassem sobre
o Isostretching na lombalgia crônica. A qualidade dos artigos selecionados foi verificada através da escala de
PEDro, sendo incluídos aqueles que tiveram pontuação maior ou igual a 5. RESULTADOS: Foram encontrados
23 artigos, dos quais apenas 3 foram incluídos nesse estudo, por estarem de acordo com os critérios propostos
e apresentarem pontuação dentro do limite de qualidade metodológica. Os autores conduziram seus estudos
utilizando protocolos semelhantes de Isostretching, com amostras e instrumentos avaliativos variados, porém
convergiram para resultados semelhantes. A melhora da dor e da capacidade funcional foi unanimidade entre
os pesquisadores. Um estudo pesquisou em paralelo a utilização de analgésicos pelos pacientes, constatando
redução no uso de diclofenaco. O mesmo autor evidenciou melhora na qualidade de vida dos sujeitos. Outro
estudo comparou um grupo que realizou Isostretching com outro que fez uso de Reeducação Postural Global
(RPG), investigando variáveis adicionais como flexibilidade e força dos extensores de tronco. Ambos os grupos
demonstraram melhoras significativas das variáveis intragrupo, porém, sem haver diferenças intergrupo.
CONCLUSÃO: A partir da análise dos artigos, pode-se afirmar que o Isostretching promove redução dos níveis de
dor e melhora na capacidade funcional, flexibilidade, força e qualidade de vida de pacientes com lombalgia crônica.
No entanto, ainda são poucos os estudos sobre a técnica, sendo necessária a execução de novas pesquisas na área.
Palavras-Chave: Lombalgia. Dor Lombar. Flexibilidade.

ISBN: 978-85-87121-53-0

44

Apresentação:
Comunicação Oral

Fisioterapia

EFEITOS DO MEDICAMENTO SPINRAZA® NO SISTEMA MOTOR E
RESPIRATÓRIO DE PACIENTES COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO I E II
FERREIRA, Rebeca Duarte Diniz1 LUCATO, Jeanette Janaina Jaber1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: rebeca_ferreira07@outlook.com jeanettejaber@yahoo.com
INTRODUÇÃO: A Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença genética neurológica e degenerativa dos
neurônios motores alfa, localizados no corno anterior da medula espinhal e tronco encefálico. Para que não
haja degeneração, há dois genes que codificam a transcrição das proteínas de sobrevivência dos motoneurônios,
o SMN1 e SMN2. O primeiro é o principal, porém está ausente no cromossomo 5q13, contribuindo para
as manifestações clínicas características da patologia, que são fraqueza muscular proximal, progressiva e
simétrica. Existem 4 variações da AME; a tipo I é a mais severa e se manifesta logo após o nascimento. Os
pacientes não são capazes de sentar sem apoio, e óbito acontece em decorrência da ineficiência respiratória.
A tipo II surge após os 6 meses de idade. Os pacientes conseguem sentar, porém não andam e desenvolvem
a longo prazo escolioses graves. As últimas, III e IV são mais leves, tendo prognóstico de vida normal. Nos
casos dos pacientes com os tipos I e II, é necessário um aporte farmacológico para a manutenção e melhora
da condição clínica. O medicamento mais utilizado é o Nusinersena, comercialmente conhecido como
Spinraza®. OBJETIVO: Verificar, através da revisão de literatura, os efeitos farmacológicos do medicamento
Spinraza® no sistema músculoesquelético e respiratório de pacientes com AME tipo I e II. MÉTODOS: A
pesquisa realizada ocorreu no período de janeiro a junho de 2019, nas bases de dados PubMed, Scielo, LILACS
e PEDro, utilizando as palavras-chave “Nusinersen” AND “Spinal Muscular Atrophy”. Os critérios de inclusão
definidos foram artigos e ensaios clínicos publicados nos últimos 5 anos, nos idiomas inglês e português, ,
disponíveis na íntegra e que abordavam sobre os efeitos do medicamento nos pacientes com AME tipo I e II.
RESULTADOS: Foram encontrados ao total 152 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão, somente 2
estudos foram utilizados. Segundo os autores, o Spinraza® atua impedindo a neurodegeneração e estimulando
o gene SMN2 a produzir as proteínas de sobrevivência dos motoneurônios. Os pacientes com tipo I e II
apresentavam pneumonias de repetição, devido à fraqueza muscular respiratória e bulbar, que contribuíam
para à ineficiência da tosse, broncoaspiração e dificuldade na expectoração de secreções. Após a administração
do medicamento, verificou-se diminuição nas internações por pneumonias, amenização da fadiga muscular
respiratória, pôstergando a necessidade de Ventilação Não Invasiva, e aumento na eficiência da tosse. A melhora
no controle da musculatura cervical e do tronco foi verificada em crianças com tipo I, proporcionando o
sentar sem apoio. O controle de tronco e ortostatismo foram vistos em crianças com tipo II, diminuindo a
progressão das escolioses. CONCLUSÃO: Após o uso do Spinraza®, houve melhora nas alterações do sistema
respiratório e músculoesquelético. Foi verificado o aumento do tônus muscular global que contribuiu com a
mecânica respiratória e com o controle postural. A tosse tornou-se mais eficaz, diminui ndo a necessidade
por Ventilação Não Invasiva. Houve uma redução das deformidades e contraturas e ganhos motores previstos
para essas crianças por intermédio da estabilidade muscular proximal. Ambos os efeitos minimizaram as
repercussões funcionais e aumentaram a expectativa e qualidade de vida dos pacientes com AME tipo I e II.
Palavras-Chave: Atrofia Muscular Espinhal. Tratamento Farmacológico. Fisioterapia.
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ELABORAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
VESTIBULAR COM ÊNFASE NA MARCHA
KAWABATA, Letícia Harumi Inoue1 GAMA, Daiana Viana1 SILVA, Bianca Ramos De Alcântara1
GONDO, Francine Lopes Barreto1 AQUINO, Leticia Moraes De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: leticiakawabata@hotmail.com daianavianagama@gmail.com bianca.alcantara2@live.com
francinebarreto@globo.com leticia.aquino@gmail.com
INTRODUÇÃO: O sistema vestibular é um sistema sensorial e motor responsável pela manutenção do equilíbrio
corporal. A alteração de sua integridade repercute em sintomas como tontura, vertigem e desequilíbrio postural.
Os protocolos de avaliação para as desordens vestibulares envolvem a dinâmica funcional e específica. A marcha
tem sido um dos desfechos mais avaliados nesses pacientes, para compreensão do impacto dos desequilíbrios e
tonturas a fim de proporcionar melhor direcionamento para o diagnóstico e tratamento. OBJETIVO: Elaborar
um protocolo de avaliação fisioterapêutica vestibular, enfatizando a cinemática da marcha, a partir de achados
na literatura. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados PubMed, Bireme e PEDro,
abrangendo ensaios clínicos e guidelines, entre os anos de 2009 a 2019, utilizando os descritores: Vestibular
Disease, Physical Therapy, Rehabilitation e Gait e os operadores booleanos AND e OR. Foram encontrados 22
artigos no total e após revisão, foram selecionados para a leitura 5 artigos, todos ensaios clínicos controlados.
RESULTADOS: Após leitura e análise dos estudos, foram encontradas as seguintes escalas para avaliação:
Dynamic Gait Index (DGI), Timed Up and Go Test (TUGT), Velocidade da Marcha, Functional Gait
Assessment e Activities Balance Confidence (Questionário de Equilíbrio). Destas, as mais utilizadas foram
a DGI e a TUGT (33% cada), que avaliam função com variações e tempo de execução, enquanto a TUGT
estratifica o risco de queda. O Questionário de Equilíbrio e o Functional Gait Assessment fazem uma análise
da marcha com um olhar global sobre a função. Essas escalas trazem informações funcionais sobre a execução
da marcha, como locomoção, porém, trazem poucos dados sobre a biomecânica de cada fase. Com base nesses
resultados, o protocolo sugerido no presente estudo engloba os seguintes elementos: (1) Escalas de equilíbrio e
interação sensorial (BERG e Teste Clínico de Interação Sensorial e Equilíbrio - CTSIB); (2) Testes cerebelares
(por exemplo, índex-índex); (3) Medida de independência funcional; (4) Dizziness Handicap Inventory,
que avalia o impacto da tontura na qualidade de vida; (5) Escala de qualidade de vida SF-36; (6) Escala de
medo de quedas Fall Efficacy Scale, traduzida; (7) Índice do Andar Dinâmico, que irá avaliar a capacidade
do paciente de modificar a marcha em resposta às mudanças; e (8) Avaliação cinemática da marcha por
Sistema 2D. Este último, diferente dos protocolos encontrados nos estudos incluídos na revisão anteriormente
citada, avalia as fases da marcha e capta, por meio de câmeras de alta velocidade, movimentos articulares
bidimensionalmente, analisando o modelo biomecânico do indivíduo e comparando pôsteriormente com o
pós-tratamento. CONCLUSÃO: Devido à escassez de estudos específicos para marcha na fisioterapia vestibular,
esse protocolo visa acrescentar uma avaliação cinemática bidimensional da marcha, com o intuito de beneficiar
os indivíduos que sofrem de patologias vestibulares, visto que essa é um dos desfechos mais prejudicados
de forma funcional nas vestibulopatias, demandando, dessa forma, abordagens específicas e direcionadas.
Palavras-Chave: Gait. Vestibular Diseases. Physical Therapy Specialty.
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FRATURA DE FÊMUR APÓS QUEDAS EM PESSOAS IDOSAS E O NÚMERO DE
AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

NISHIDA, Vivian Yumi Aoki1 MELLO, Thalita De Oliveira1 TEIXEIRA, Bianca Pimpão1
DURCE, Karina1 SILVA, Luciane Correia Da1 CLAUDINO, Renata Cleia1 SILVA, Janete Maria Da1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: vivianaoki@outlook.com thalita_mello23@hotmail.com bianca_pimpao@hotmail.com
karina.durce@terra.com.br lu.fisiot@ig.com.br re_claudino@hotmail.com janete.silva@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: As quedas em pessoas idosas, mesmo que livres de lesões, podem gerar um impacto muito
grande na sua qualidade de vida, ajustes da marcha, perda da autonomia e independência, aumento dos riscos
de institucionalização, declínio da saúde, aumento dos custos com cuidados a saúde, risco de morte, prejuízos
sociais, tristeza pela incerteza de uma reabilitação plena e, na maioria dos casos, fraturas. As principais causas
de fraturas nessa população são quedas da própria altura, sendo que a fratura mais comum é a fratura do
terço proximal do fêmur (colo e transtrocanteriana). Elas são consideradas graves devido à alta morbidade,
impotência, dependência, mortalidade, altos custos ligados ao tratamento cirúrgico e à reabilitação do indivíduo.
OBJETIVO: Comparar o número de internações das pessoas idosas por fratura de fêmur decorrente de queda
e verificar a quantidade de autorizações de internação hospitalar (AIH) liberadas pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) para tratamento cirúrgico de fratura/lesão fisária proximal (colo) do fêmur. MÉTODOS: Informações
sobre a ocorrência de fraturas de fêmur em pessoa idosa (idade maior ou igual a 60 anos) após queda e o
número de AIH para correção cirúrgica de fratura diafisária de fêmur no SUS foram acessadas e extraídas do
site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no ano de 2011 (mais atual no
sistema). Além disso, foi verificada a porcentagem de pacientes idosos efetivamente assistidos com cirurgia.
RESULTADOS: No ano de 2011, 38.119 pessoas idosas foram hospitalizadas no SUS após fratura de fêmur
decorrente de quedas. Destes, 55% ocorreram na região Sudeste, 18% na região Nordeste e 3% na região Norte
do país. Foram aprovadas 8.577 AIH para tratamento cirúrgico de fratura fisária proximal no período de 2011,
que corresponde a 22,5% do total de internados com fratura de fêmur. Destas AIH, 4.583 foram na região
Sudeste, 1.465 na região Nordeste e 371 na região Norte. CONCLUSÃO: O número de internações dos idosos
após queda com fratura de fêmur pelo SUS é elevado e predominou na região Sudeste. No ano de 2011, o SUS
ofereceu tratamento cirúrgico a 22,5% das pessoas idosas internadas por fratura de fêmur após queda. Isso é um
problema de saúde pública, a medida que a redução do acesso ao tratamento pode prejudicar a funcionalidade
da pessoa idosa e aumentar, sobremaneira, a necessidade de um cuidador e a sobrecarga familiar no cuidado.
Palavras-Chave: Idoso. Fraturas Do Fêmur. Sistema Único De Saúde.
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A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS COMO ESTRATÉGIA
DE PREVENÇÃO DE QUEDAS EM PESSOAS IDOSAS

SANTOS, Aline Maria Alves Dos1 SILVA, Janete Maria Da1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: physiotherapy_janete@yahoo.com.br janete.silva@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: As mudanças no perfil demográfico e epidemiológico da população estão associadas ao
aumento da expectativa de vida e ao envelhecimento populacional. Em paralelo ao envelhecimento, são
descritas as síndromes geriátricas, dentre elas a instabilidade postural, que são responsáveis pelo aumento
da morbidade, do risco de hospitalização e pela mortalidade aumentada nessa faixa etária. A instabilidade
postural pode incorrer no aumento do risco para quedas nas pessoas idosas. As quedas, por sua vez, são
altamente indesejáveis e podem culminar em prejuízo funcional e maior mortalidade. OBJETIVO: O
objetivo desse estudo foi verificar as evidências de que a prática de exercícios físicos seja uma estratégia de
prevenção de quedas em pessoas idosas. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, que
incluiu artigos publicados entre janeiro de 2014 e janeiro de 2019, pesquisados nas bases de dados LILACS,
PUBMED, e Scielo, cuja publicação aconteceu nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, que discutissem
a importância da prática de exercícios físicos na prevenção de quedas de pessoas idosas. Foram utilizadas
as seguintes combinações de palavras-chave: “idosos”, “quedas”, “exercício físico” com os seguintes termos
correspondentes em inglês: “Elderly”, “Falls”, “physical exercise”, com uso do operador booleano AND.
Foram selecionados artigos cujos palavras-chave constassem nos resumos e no título das publicações.
RESULTADOS: Inicialmente, foram encontrados 23 artigos, dos quais apenas 15 foram incluídos. Esses
artigos concordam em afirmar a necessidade da associação de diferentes estratégias de exercícios para uma
melhor prevenção de quedas. A maioria ressaltou que os exercícios mais interessantes são os de treino de
equilíbrio e os de propriocepção. CONCLUSÃO: A prática de exercício físico é eficaz na prevenção de quedas
em pessoas idosas, além de ser considerada uma estratégia importante, relevante e de baixo custo, que pode
ser implementada dentro dos diferentes níveis de atenção em saúde, em especial na prevenção primária.
Palavras-Chave: Quedas. Idosos. Exercício Físico.
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PREVALÊNCIA E FENÓTIPOS DE SIBILÂNCIA EM CRIANÇA HOSPITALIZADA

MATA, Karla Azevedo Da1 SILVA, Júlia Ellen Nunes De Melo1 SANTOS, Paloma Viviane Dos1
LIBERALI, Joyce1 GONZAGA, Ana Damaris1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: karlaazevedosc@gmail.com jlmelo60@gmail.com palomaaviviane@gmail.com
joyceliberali@hotmail.com anadamarisg@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: A sibilância é bastante freqüente na infância. Levantamentos em países desenvolvidos
encontraram prevalências entre 20% e 30%, com alta recorrência de episódios. Em países em desenvolvimento,
as prevalências são ainda maiores, devido aos menores investimentos em prevenção, além de uma maior
exposição das crianças a fatores de risco. A definição dos fenótipos de sibilância e a compreensão dos fatores
etiológicos envolvidos (genéticos, ambientais e anatômicos) se tornam fundamentais para estratégias de
prevenção e tratamento. OBJETIVO: Avaliar a prevalência e os principais fenótipos de sibilância em criança
internada. MÉTODOS: Estudo observacional descritivo, realizado em um Hospital Público da periferia de
São Paulo no ano de 2018. Foram selecionados os prontuários de crianças que estiveram internadas nas
unidades pediátricas, excluíndo aqueles cujos pais não consentiram ou que apresentaram falhas das anotações
nos prontuários. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa nº 2.913.139. RESULTADOS: No período do
estudo estiveram internadas 787 crianças, sendo 210 (26,7%) por problemas respiratórios, com sibilância. Da
análise, foram excluídos 80 prontuários devido a não consentimento pelos responsáveis e 6 por falhas nas
anotações dos prontuários. A amostra foi composta por 124 crianças com uma média de idade de 2,8 ±
3,1anose maioria menor de 2 anos ( 51,2%). Da amostra, 50,4% foi do sexo masculino e o principal diagnóstico
foi pneumonia (59,3%). Os fenótipos encontrados foram: sibilância transitória (48%), sibilância grave (33%),
sibilância persistente (10,6%) e sibilância não atópica (9%). Os fatores de risco associados a quadros de
broncoespasmo/sibilância foram: antecedente de asma (p=0,041), sibilância pós-exercício nos últimos 12 meses
(p=0,002), pais desempregados (p=0,041) e poluição no ambiente (p=0,012). O diagnóstico de pneumonia foi
associado aos seguintes fatores de risco: internações prévias por problemas respiratórios (p=0,007), fumantes
na residência (0,013) e histórico de asma (p=0,033). O diagnóstico de asma foi associado à idade < 2 anos
(p=0,032) e > 10 anos (p=0,009), crises de asma anterior (p<0,001) e chiado no peito após exercício (p=0,029).
Crianças internadas com broncoespasmo e pneumonia utilizaram mais oxigênio (p=0,050 e P= 0,038,
respectivamente). CONCLUSÃO: Constatou-se que a prevalência de sibilância no ano de 2018 foi elevada. Os
principais fenótipos foram sibilância transitória e sibilância grave, demonstrando a necessidade de políticas
públicas para um melhor acompanhamento dessa população, visando a prevenção de tal sintomatologia.
Palavras-Chave: Sibilância. Fenótipos. Prevalência.
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PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE FISIOTERAPIA NO PÓS-OPERATÓRIO
MUSCULOESQUELÉTICO DE PACIENTES IDOSOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

MELLO, Thalita De Oliveira1 TEIXEIRA, Bianca Pimpão1 NISHIDA, Vivian Yumi Aoki1
SILVA, Luciane Correia Da1 DURCE, Karina1 CARBONE, ébe Dos Santos Monteiro1
SILVA, Janete Maria Da1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: thalita_mello23@hotmail.com bianca_pimpao@hotmail.com vivianaoki@outlook.com
lu.fisiot@ig.com.br karina.durce@terra.com.br ebemonteiro@gmail.com janete.silva@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A fisioterapia é a profissão que promove a prevenção, cura e reabilitação de disfunções físicofuncionais. Considerando o envelhecimento populacional e a grande demanda física das pessoas idosas que
envelhecem com doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), além do maior risco de queda que podem
cursar com fraturas e necessidade de tratamento cirúrgico, o Sistema Único de Saúde (SUS) necessita organizarse para assegurar a disponibilidade de serviços para esta população específica, dentre eles a assistência
fisioterapêutica. OBJETIVO: Verificar a quantidade de atendimentos de fisioterapia ambulatorial para pósoperatório musculoesquelético de pessoas idosas e sua oneração financeira ao SUS. MÉTODOS: Informações
sobre o número de atendimentos ambulatoriais de fisioterapia para pós-operatório musculoesquelético de
pacientes idosos (idade maior ou igual a 60 anos) e o custo desta assistência foram acessadas e extraídas do site do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no ano de 2011 (mais atual no sistema).
Os dados foram levantados por extratos de faixa etária (60 a 64; 65 a 69; 70 a 74.; 75 a 79; 80 anos ou mais).
RESULTADOS: No ano de 2011, foram realizados 2.456.453 atendimentos ambulatoriais de fisioterapia em
pós-operatório musculoesquelético. Isso correspondeu a um investimento de R$ 15.601.542,55 do SUS somente
para esse perfil de assistência. A região do país que mais ofereceu o atendimento de fisioterapia foi a sudeste que
recebeu 46% deste investimento e realizou 1.136.831 atendimentos. Considerando os extratos de faixa etária,
em todas as regiões do país, a faixa etária de 60 a 64 anos foi a que mais recebeu essa assistência. A oferta de
assistência reduziu conforme a idade do paciente aumentou (33% na faixa de 60 a 64 versus 10% na faixa de 80
anos ou mais). CONCLUSÃO: O SUS ofereceu uma quantidade significativa de atendimentos ambulatoriais de
fisioterapia pós-operatória para condições musculoesqueléticas, com um custo de R$15.601.542,55. A oferta
de assistência foi melhor em pacientes mais idosos, principalmente nas faixas etárias acima de 75 anos. Isso
pode refletir a dificuldade das famílias em conduzir o idoso ao ambulatório, seja por dificuldade de acesso ou
prejuízo funcional significativo, ou ainda pela maior mortalidade pós-operatória nas faixas etárias mais elevadas.
Palavras-Chave: Idoso. Fisioterapia. Sistema Único De Saúde.
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REPERCUSSÕES PULMONARES EM CRIANÇAS PORTADORAS DA
SÍNDROME DE DOWN: UMA REVISÃO DE LITERATURA

GIL, Beatriz Rodrigues1 SANTOS, Evelyn Bandeira Pereira1 BENTO, Camila Do Prado1
GONZAGA, Ana Damaris1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: rgil.beatriz@gmail.com evelynbandeiraps@gmail.com campradob@gmail.com
anadamarisg@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: A síndrome de Down é uma condição genética causada pela existência de um cromossomo
a mais nas células do portador, acarretando déficits no desenvolvimento motor, físico e mental, sendo
diagnosticado através de anormalidades associadas. Essa anormalidade cromossômica pode aumentar o risco de
complicações, incluindo problemas pulmonares, que são a principal causa de mortalidade e admissão hospitalar
nessa população. As alterações encontradas não são distúrbios isolados do parênquima pulmonar, mas com
comprometimento também no sistema imunológico e alterações morfológicas da vascularização pulmonar e das
vias aéreas. OBJETIVO: Realizar revisão de literatura para identificar as principais repercussões pulmonares em
crianças com Síndrome de Down. MÉTODOS: Foi feita uma revisão narrativa de literatura durante o período
de agosto a setembro de 2019, realizando buscas nas bases de dados SCIELO, PEDro, PubMed e LILACS, com os
seguintes descritores: síndrome de Down, problemas respiratórios, infecção pulmonar, repercussões pulmonares
e hospitalização, selecionando artigos relacionados ao tema na língua portuguesa e inglesa, publicados nos últimos
20 anos. RESULTADOS: Foram localizados apenas 9 artigos sobre o tema. Dentre as complicações pulmonares
encontradas em portadores da Síndrome de Down, a maioria está relacionada à própria alteração genética
da síndrome, sendo as mais comuns: pneumonia, síndrome da apneia obstrutiva do sono, doenças cardíacas
congênitas com repercussões pulmonares, hipertensão pulmonar, diminuição do tônus e força da musculatura
respiratória, compressão das vias aéreas superiores, volume reduzido das vias aéreas inferiores, hipoplasia
pulmonar e bronquiolite grave por vírus sincicial respiratório. Essas alterações propiciam alterações na mecânica
pulmonar, com redução dos volumes e capacidades pulmonares e hipoventilação, propiciando a instalação de
complicações pulmonares. CONCLUSÃO: Embora a literatura abordando essa temática como foco principal
seja escassa, foi possível identificar diversas repercussões pulmonares em crianças portadoras da Síndrome de
Down, evidenciando a necessidade de prevenção, com acompanhamento adequado e orientações às famílias.
Palavras-Chave: Síndrome De Down. Repercussões Pulmonares. Doenças Cardiopulmonares.
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO
NA DISFUNÇÃO SEXUAL DE MULHERES COM VAGINISMO

SOBRAL, Stella1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: stella.sobral@hotmail.com
INTRODUÇÃO: As disfunções sexuais acometem muitas mulheres, e uma delas se denomina vaginismo. O
vaginismo é uma persistente contração involuntária da musculatura da vagina, que interfere na penetração,
impedindo as relações sexuais e podendo comprometer relações interpessoais e conjugais. Seu tratamento
deve ser realizado de maneira multiprofissional, visto que o vaginismo traz uma diminuição na qualidade
de vida. Várias estratégias têm sido utilizadas ao longo dos anos, incluindo terapia sexual, dessensibilização,
hipnoterapia, dilatadores vaginais, injeção de toxina botulínica e a fisioterapia convencional. OBJETIVO:
Verificar a abordagem do tratamento fisioterapêutico no vaginismo. MÉTODOS: Revisão bibliográfica
realizada nas bases de dados PubMed, Lilacs, PEDro e Scielo, no período de 2014 a 2018, utilizando as palavraschave: Vaginismo, Fisioterapia, Vaginismus e physiotherapy. Foram incluídos ensaios clínicos e estudos de
casos publicados em português e inglês, relacionados aos pacientes com diagnóstico de vaginismo, cujo
tratamento utilizasse a fisioterapia como parte integrante da estratégia.. Foram excluídos artigos duplicados,
revisões de literatura e pesquisas que não continham o tratamento fisioterapêutico como parte da estratégia
de tratamento. RESULTADOS: Foram localizados 63 artigos, dos quais apenas 2 artigos se adequaram aos
critérios de inclusão. Os dois artigos utilizaram a fisioterapia convencional associada a outras estratégias.
Um artigo utilizou eletroestimulação e dessensibilização, enquanto o outro obteve sucesso com a utilização
da técnica de radiofrequência, baseada na administração de correntes alternadas de alta frequência, e de
infiltração de anestésicos locais e esteroides. CONCLUSÃO: As estratégias da fisioterapia convencional foram
verificadas como parte integrante do programa de tratamento nas publicações estudadas, em associação
aos demais procedimentos. Ambos os artigos obtiveram sucesso nos tratamentos. Porém, escassez de
publicações direcionadas a esse tema sugere a necessidade de realização de ensaios clínicos randomizados.
Palavras-Chave: Vaginismus. Physiotherapy. Vaginismo.
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ASPECTOS MULTIDIMENSIONAIS DO ENVELHECIMENTO E
DIFERENTES NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA PRATICADA POR IDOSOS
OLIVEIRA, Henrique Souza Barros De1 MANSO, Maria Elisa Gonzalez1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - SP
E-mail: heeenry.barros@icloud.com maria.manso@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde (OMS) caracteriza atividade física como sendo qualquer
movimento corporal produzido pelo sistema musculoesquelético que requeira gasto de energia. Atualmente,
aproximadamente 3,2 milhões de indivíduos morrem por ano em decorrência da inatividade física, sendo
um dos principais fatores associados ao aumento da mortalidade mundial. De acordo com dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), apenas 31,2% dos idosos brasileiros são considerados ativos.
Diante desse cenário e das possíveis consequências da inatividade física em idosos, maiores evidências devem
ser buscadas para promoção e prevenção à saúde nesse grupo etário. OBJETIVO: Investigar a relação entre os
aspectos multidimensionais do envelhecimento e os diferentes níveis de atividade física praticada por idosos
assistidos pelo setor suplementar de saúde brasileira. MÉTODOS: Estudo de corte transversal e descritivo,
conduzido com um grupo de idosos pertencentes a um programa de gerenciamento de doenças crônicas,
oferecido por uma seguradora de planos de saúde, do segmento medicina de grupo, localizada na cidade de
São Paulo, SP, Brasil. Para mensuração dos diferentes níveis de atividade física, utilizou-se o instrumento
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) traduzido, adaptado e validado para população geriátrica
brasileira. Trata-se de um instrumento desenvolvido pela OMS e composto por 15 questões divididas em
cinco domínios. Aplicou-se ainda um roteiro de avaliação e caracterização multidimensional do idoso para
análise de influência entre variáveis, tais como: mensuração da capacidade funcional e risco de queda; função
cognitiva e sintomas depressivos; qualidade do sono; autopercepção da saúde e dados antropométricos. Após
analise descritiva, realizou-se uma análise comparativa, por meio dos testes de ANOVA e de Qui-Quadrado.
O teste de Brown-Forsythe foi utilizado para situações em que não foram encontradas homogeneidade,
enquanto o teste de Dunnett, para comparações múltiplas. As análises foram conduzidas pelo software
Statistical Package for Social Sciences (SPSS®). Considerou-se em todos os testes um nível de significância
de p-valor <0,05. Questões éticas: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP,
sob o n° do parecer 2.626.054. RESULTADOS: Participaram dessa pesquisa 361 idosos assistidos por uma
seguradora de planos de saúde da cidade de São Paulo, cuja média de idade foi igual à 79,3 ±7,7 anos. Quanto
a mensuração dos diferentes níveis de atividade física, observou-se que 63,3% dos idosos praticavam baixos
níveis de atividade física e 36,7% praticavam atividade física de intensidade moderada a vigorosa. Em relação
aos fatores associados aos aspectos multidimensionais do envelhecimento e os diferentes níveis de atividade
física praticada por idosos, verificou-se que variáveis como autopercepção de saúde positiva (p=0,032), sono
adequado sem auxílio de medicações (p=0,020) e independência para atividades básicas e instrumentais de
vida diária (p<0,001), impactaram positivamente o aumento dos níveis de atividade física. Por outro lado,
idade avançada (p<0,001), declínio cognitivo (p<0,001), sintomas depressivos (p<0,001) e a dificuldade de
mobilidade (p<0,001) influenciaram negativamente os baixos níveis de atividade física. CONCLUSÃO:
Conclui-se que os diversos aspectos multidimensionais do processo de envelhecimento são capazes de influência
significativa nos diferentes níveis de atividade física de idosos pertencentes ao setor suplementar de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento. Atividade Física. Setor Suplementar De Saúde.
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COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE
EM MEDICINA DE EMERGÊNCIA

GERMINO, Caterina1 GUIMARÃES, Hélio Penna1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: caterinagermino@gmail.com helio.guimaraes@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O trabalho em equipe no atendimento em Medicina de Emergência é fundamental,
considerando que a sua eficácia em dividir tarefas possa multiplicar as chances de atingir bons resultados.
As equipes de alta performance (MET) são caracterizadas por possuir diversos profissionais durante o
atendimento e apresentam características próprias, aplicando os melhores preceitos de comunicação e
liderança para a execução de procedimentos e condutas em nível emergencial. Para isso, o emergencista
deve desenvolver habilidades técnicas e não técnicas que envolvam a comunicação e o desenvolvimento das
características de liderança. OBJETIVO: Determinar e reconhecer os aspectos fundamentais para estabelecer
a organização de uma MET. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão de literatura na base de dados “PubMed”
com os seguintes descritores: “Communication” AND “Emergency” AND “High Performance”, resultando
em 187 artigos. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados a partir de 2015, excluindo os que não
se adequaram ao objetivo. Após a plicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram dez artigos.
RESULTADOS: Foi possível identificar as principais características necessárias na organização da equipe de
alta performance, como o posicionamento da equipe, a organização feita por um líder, as funções de cada
membro da equipe, as características de liderança e os elementos de comunicação entre os membros da
equipe. Esses elementos incluem comunicação em circuito fechado, estabelecimento de mensagens claras,
funções e responsabilidades bem definidas, conhecimento das limitações, intervenção construtiva, respeito
mútuo e reavaliação e resumo, além das ferramentas de atuação (checklists, feedbacks, debriefings, simulação
e treinamento e colaboração). CONCLUSÃO: Através do levantamento da literatura, foi possível determinar
e reconhecer os principais aspectos da organização de uma equipe de alta performance, para que ela chegue
em bons desfechos de atendimento. Para isso, faz-se necessária a aplicação desses conhecimentos na prática.
Palavras-Chave: Medicina De Emergência. Times De Resposta Rápida. Comunicação.
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ESTIMATIVA DE CUSTOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO ESTADO DE SÃO PAULO
AO PACIENTE QUE SOFREU ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

PEREIRA, Edson Neves1 MOURA, Karina Alves De1 SILVA, Janete Maria Da1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: edsonft70@gmail.com karinaamora28@gmail.com janete.silva@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma doença neurológica muito prevalente no
mundo entre adultos e idosos, responsável por uma grande parte das internações nos hospitais públicos e
privados do Brasil, o que corresponde a grande alocação de recursos para assistência a esses pacientes. Além
disto, é considerado uma das principais causas de mortalidade no mundo. Dessa forma, a ocorrência do AVE
gera custos com internações e tratamentos hospitalares. Quando os pacientes sobrevivem ao episódio de AVE,
muitos acabam ficando incapacitados para o trabalho de forma permanente, necessitando de reabilitação por
um tempo indeterminado. OBJETIVO: Verificar os custos gerados pela assistência a pacientes que sofreram
AVE no ano de 2017 no estado de São Paulo, nos hospitais públicos do Sistema Único de Saúde (SUS).
MÉTODOS: A coleta de dados consistiu no acesso aos dados epidemiológicos e de custos de assistência aos
pacientes que sofreram AVE no estado de São Paulo no ano de 2017, através do Sistema de Informação em
Saúde do SUS (DATASUS). RESULTADOS: Constatamos uma população de 32 mil pessoas internadas por
AVE em São Paulo, com tempo médio de internação de 7,3 dias, taxa de mortalidade de 14,6%, registrando
88,5 casos de AVE por dia. Referente ao custo, o valor médio por internação foi de 1.382,00 reais, um gasto
com profissionais de 6 milhões e com serviços especializados tivemos um custo de 38 milhões. O custo total
gerado pela internação do paciente com AVE Isquêmico ou Hemorrágico foi de 44 milhões no estado de
São Paulo. A observação crescente do envelhecimento populacional requer o desenvolvimento de políticas
de atenção integral à saúde, voltada para a prevenção e promoção da saúde, buscando resolutividade,
equidade e qualidade dos serviços de saúde na Atenção Primária. CONCLUSÃO: Os custos estimados da
assistência hospitalar pública ao paciente que sofreu um AVE são altos, o que inviabiliza a adequada alocação
de recursos do SUS para a apropriada assistência à saúde, independente da condição que a afeta. Dada a
importância do assunto, necessitamos de novas pesquisas e estudos nessa área, tendo em vista uma melhor
gestão e planejamento orçamentário adequado no sistema de saúde do país, com a finalidade de redução
de gastos, prevenção dos agravos, redução da necessidade de hospitalização e queda da mortalidade.
Palavras-Chave: Acidente Vascular Encefálico. Custo. Sistema Único De Saúde.
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O PODER DA MENTE E O PROGNÓSTICO
DO CÂNCER DE MAMA

PRADO, Karina1 CARVALHO, Isabela Silva De1 D'OLIVEIRA, Rafaela Ramos1
FIGUEIREDO, Isabela Mandetta De1 BERTUCHI, Carol Santis1 FRANCISCO, Eduardo Viscainho1
LOPES, André Fraga2
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2MEMBRO ESPECIALISTA DA SBCP
E-mail: karinaprado18@gmail.com isabelacpg@hotmail.com rafaelaramos11@hotmail.com
belamf2009@hotmail.com carolbertuchi@gmail.com eduviscainho@gmail.com
dr.andrefragalopes@gmail.com
INTRODUÇÃO: O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil e a
segunda a nível mundial. Além disso, é um dos tipos de cânceres mais temidos pelas mulheres por seus efeitos
psicológicos, entre eles: alterações da sexualidade e da imagem corporal, ameaças de recidivas, ansiedade, dor
e baixa autoestima, que pode levar a um impacto profundo e duradouro em sua qualidade de vida. Assim,
a influência da espiritualidade tem sido um alvo crescente de estudos por seus efeitos benéficos nas esferas
física e psicológica. OBJETIVO: Analisar o impacto da mente e o aspecto espiritual na qualidade de vida de
mulheres com câncer de mama. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão sistemática da literatura nas bases de
dados PubMed e SciELO, com os seguintes descritores: Breast cancer AND Quality of life AND Spirituality,
publicados nos últimos cinco anos. Foram encontrados 34 artigos, sobre os quais foram aplicados os critérios de
inclusão – mulheres maiores de 19 anos com câncer de mama – e de exclusão – artigos de revisão, metanálises,
relatos de caso e artigos que abrangessem câncer de um modo geral. A aplicação desses critérios resultou em
seleção de14 artigos. RESULTADOS: A espiritualidade, avaliada em 4.875 pacientes mulheres nos 14 artigos,
foi vista como uma forma de recuperação após o tratamento do câncer de mama. Na maioria dos artigos,
a espiritualidade trouxe uma significativa redução de sintomas pós-traumáticos, como estresse e transtorno
de humor. Visualizou-se nos artigos que a felicidade e a busca por esperança/otimismo, em conjunto com
a atuação multiprofissional, foram fatores importantes na redução dos sintomas. Essa melhoria relatou-se
na maioria dos artigos analisados.Por exemplo, Na subescala da "Avaliação Funcional da terapia da Doença
Crônica" (escala FACIT-Sp) que mede a qualidade de vida e bem estar espiritual, notou-se reduções nos
transtornos de humor. Porém, percebeu-se uma variedade metodológica na aplicação de questionários para
relacionar espiritualidade e qualidade de vida das pacientes pós-cirúrgico, visto que é um tema abstrato e
merece aprofundamento. Assim, dado evidencias sobre o impacto da espiritualidade na qualidade de vida
de mulheres com câncer de mama notou-se a necessidade de mais estudos na literatura para afirmação de
tal relação. CONCLUSÃO: O poder psíquico da mente, em conjunto com atuação multiprofissional, é usado
como forma de recuperação do câncer de mama na maioria dos artigos, contribuindo para a melhoria dos
sintomas pós-traumáticos, bem como da qualidade de vida dessas mulheres. Porém, notou-se uma variedade
de metodologias, sendo necessário um novo estudo unificado para melhor visualização e afirmação.
Palavras-Chave: Câncer De Mama. Espiritualidade. Qualidade De Vida.
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UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS DE SAÚDE CUBANO E BRASILEIRO:
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DE MEDICINA
IBELLI, Lucas Gouveia1 PAIVA, Ana Beatriz Nery Faria De1 GANADJIAN, Gabriela Terzian1
RAMOS, Roberta Costa1 ZANETTA, Sérgio Fernando Rodrigues1
1 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: lucas.ibelli@gmail.com beatrizfpaiva@ig.com.br gabiganadjian@gmail.com ro.ramoos@hotmail.com
sergio.zanetta@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A medicina moderna iniciou-se em Cuba no começo do século XIX com o aparecimento
dos primeiros hospitais e unidades dedicadas ao ensino médico. Com a Revolução de 1959, a conscientização
de um sistema de cuidados de saúde universal passou a ser prioridade para o governo cubano. A partir desse
momento, a prevenção passou a ser um conceito primordial do sistema sanitário com o intuito de colocar fim
a velha medicina que privilegiava a doença e não o doente. Da mesma maneira, o Sistema Único de Saúde
Brasileiro (SUS), consagrado na Constituição de 1988, gerou a materialização de uma nova concepção da
saúde centrada na prevenção e promoção da saúde. OBJETIVO: Comparar os sistemas de saúde cubano e
brasileiro sob a perspectiva de acadêmicos de medicina brasileiros. MÉTODOS: Trata-se de um relato
de experiência vivenciado entre os dias 4 e 14 de janeiro de 2018 por 12 alunos de medicina de diversas
faculdades. Os estudantes participaram de um programa de mobilidade acadêmica em La Universidad de
Ciencias Médicas de Villa Clara em Santa Clara, Cuba, o qual englobava atividades teórico-práticas, como
conferências ministradas por profissionais de saúde e visitas a laboratórios, clínicas e hospitais. RESULTADOS:
O Sistema de Saúde Cubano (SSC) assemelha-se ao SUS por possuir vasta rede universitária regional e formar
médicos generalistas que contam com técnicas e modos organizacionais que ampliam a rede de saúde, a fim
de proporcionar uma melhor qualidade de atendimento à população. Durante as conferências e as visitas às
estruturas disponíveis, pudemos aprender que, assim como no Brasil, o SSC é dividido em quatro níveis de
atenção. O nível primário, de ampla cobertura e baixa complexidade, é constituído por Equipes de Saúde
Básica, com a finalidade de implementar o Programa de Médico de Família. O nível secundário, composto
por hospitais regionais e municipais, tem menor demanda e maior complexidade. Os níveis terciário e
quaternário apresentam demanda mínima e uma complexidade máxima. O SSC tem a Saúde da Família como
coordenadora da Atenção Primária à Saúde (APS), como é preconizado no SUS. Há programas priorizados
na APS semelhantes à realidade brasileira, observando a saúde a partir de seu conceito ampliado. Enquanto
em Cuba existe ampla participação social, facilitando a resolução dos problemas de saúde, e instituições
especializadas focadas em populações de risco, como idosos e gestantes, no Brasil não se observa o mesmo.
CONCLUSÃO: A comparação entre o SSC e o SUS possibilitou uma reflexão sobre as similaridades,
divergências e propostas para o desenvolvimento de políticas públicas nos dois países. Depreende-se que os
dois sistemas de saúde possuem princípios semelhantes e têm a Atenção Primária como sua base fundamental.
Palavras-Chave: Serviços De Saúde. Política Pública. Cuba.
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A ACEITAÇÃO DE ALIMENTOS TRANSGÊNICOS NO BRASIL E NO MUNDO
FACCIOLI, Andrea Matheus1 ALMEIDA, Aline Andrade Brito De1
CELSO, Gabriela Santiago De Oliveira1 SOUZA, Jordana Gargantini Sabino Garcia De1
HATANAKA, Silvana Márcia1 ALBUQUERQUE, Vanessa Borges1 SILVA, Aline David1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: amfaccioli@hotmail.com lylybrito@hotmail.com gabrielaccelso@gmail.com
jordanasabino@gmail.com silhatanaka@gmail.com vborgesalbuquerque@gmail.com
alinedavids@hotmail.com
INTRODUÇÃO: A crescente produção e comercialização de alimentos transgênicos têm gerado intensos
debates nacionais e internacionais. Há duas visões que dividem opiniões e a sua aceitação: 1-Múltiplas
vantagens, como aumento da produtividade, redução do uso de agrotóxicos e utilização racional dos recursos
naturais; 2- Incertezas quanto aos potenciais impactos sobre o meio ambiente e a saúde humana, com perdas
de biodiversidade, aumento de produtos tóxicos e alergênicos. A população, produtores, órgãos locais e
reguladores internacionais estão discutindo sobre os prós e contras e a relevância na aceitação do consumo
desses produtos. A regulamentação legal com embasamento científico e a sua divulgação são essenciais para a
aceitação de todos os grupos envolvidos no assunto. OBJETIVO: Verificar a aceitação de produtos transgênicos
no Brasil, nos Estados Unidos, maior produtor mundial de transgênicos, países da Europa e Ásia, sendo a
China o país com maior potencial para consumo. Estes dados possibilitam avaliar quais são as diferenças de
opinião e conduta dos países e regiões citados em relação aos alimentos transgênicos. MÉTODOS: Foi realizada
pesquisa bibliográfica nas seguintes bases de dados: PubMed e sites governamentais e não-governamentais
nacionais e estrangeiros, utilizando-se os seguintes descritores: transgênicos, aceitação, transgênicos no
Brasil, transgênicos no mundo, acceptance, transgenic crops, biotechnology. RESULTADOS: Os resultados
foram divididos em aceitação de transgênicos por: 1-órgãos públicos responsáveis pela liberação de plantio,
processamento e venda de transgênicos; 2- agricultores; 3- consumidores. Quanto aos órgãos públicos, a
legislação americana tem leis mais brandas, focando na natureza do produto alimentício final e, como não
há diferença nutricional comparando-se com alimentos convencionais, o processo regulatório não muda. Na
União Europeia, considera-se todo o processo de engenharia genética utilizada, visando segurança alimentar
e, portanto, há leis mais restritivas que desestimulam o cultivo. A China permite a produção comercial de
tomate, mamão e pimentão transgênicos, mas a importação de milho, soja e canola transgênicos é permitida
somente para alimentação animal. O Brasil, segundo maior produtor de transgênicos, possui órgãos
públicos que aceitam e tem leis que regulamentam a produção e consumo. Porém, as instituições divergem
entre si, causando dúvida e insegurança na população. Os agricultores tem alta aceitação devido ao lucro,
aumento de produção e queda de gastos com pesticidas, com exceção da União Europeia, onde apenas o
cultivo de milho é permitido. Os consumidores americanos, assim como os brasileiros, não têm resistência
aos transgênicos, pois não há alteração nutricional e também não há divulgação sobre os possíveis aspectos
negativos. Na Europa, os consumidores são mais resistentes ao consumo, uma vez que as leis são mais rigorosas
e há forte divulgação de informação por ONGs. Aos nutricionistas, aconselha-se a não recomendação
de consumo destes alimentos a partir de uma postura crítica e fundamentada em embasamento científico.
CONCLUSÃO: A aceitação de alimentos transgênicos é bastante controversa e polêmica, variando de forma
considerável de acordo com o grupo analisado. Há necessidade de mais pesquisas científicas e divulgação de
resultados confiáveis, para que todos os envolvidos possam tomar decisões de consumo de forma consciente.
Palavras-Chave: Transgênicos. Aceitação. Transgenic Crops.
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A CONDUTA NUTRICIONAL NO PACIENTE PEDIÁTRICO
COM SÍNDROME DE PRADER-WILLI (SPW)

RAVANELI, Vitória Crepaldi1 SILVA, Júlia De Matos1 DELGADO, Amanda De Sousa1
MARINHO, Stephanie Rego1 TERANISHI, Carolina Fagundes1 BAVARESCO, Priscila Pereira1
BALCHIUNAS, Roseli Espindola1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: vitoriaravaneli@gmail.com juliamatos83@gmail.com amandas.delgado@gmail.com
stephanierego2011@gmail.com carolina.teranishi@gmail.com ppbavaresco@hotmail.com
respindola@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A síndrome de Prader-Willi (SPW) é um distúrbio genético raro, não hereditário, com
prevalência de 1/15.000 a 1/30.000, sendo causado pela ausência ou não expressão de genes no cromossomo
15, e até o momento, não tem cura. As principais características são letargia infantil e hipotonia grave, com
dificuldades de sucção e de alimentação na primeira infância e com comportamentos compulsivos em relação
à ingestão alimentar, podendo levar a um quadro de obesidade mórbida. Desta forma, a alimentação deve ser
orientada e avaliada, mostrando o importante papel do nutricionista no manejo da doença, objetivando prevenir
as possíveis consequências da obesidade, como o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT). OBJETIVO: O trabalho tem por objetivo descrever a conduta nutricional a ser realizada em crianças
com a SPW. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica por meio das plataformas de pesquisa Pubmed
e Scielo. Os descritores utilizados foram: síndrome de Prader-Willi, dietoterapia, alimentação e pediatria, com
os operadores booleanos AND e OR, totalizando 11 artigos científicos publicados nos últimos dez anos nas
línguas portuguesa e inglesa. RESULTADOS: As crianças com SPW apresentam fases nutricionais de acordo
com a faixa etária. O lactente, até nove ou dez meses de idade, tem problemas de alimentação, como apetite
reduzido e hipotonia, muitas vezes apresenta déficit de crescimento. Após esse período, o lactente começa a
ganhar peso devido à redução do metabolismo energético. Na fase escolar, a criança apresenta hiperfagia, o
que leva à obesidade, provavelmente pelos níveis elevados de grelina na infância e na idade adulta. Estudos
que avaliaram a atividade cerebral, por meio do exame de ressonância magnética funcional, indicam que
indivíduos com SPW têm um valor aumentado de recompensa aos alimentos e têm ativação aumentada
das áreas límbicas e paralímbicas do cérebro que impulsionam o comportamento alimentar mesmo pósrefeição. As estratégias de intervenção nutricional para a SPW devem ocorrer em cada estágio da vida. Na
primeira infância, a conduta é a amamentação com o leite materno ou, na impossibilidade, com fórmulas
infantis adequadas para a idade. A alimentação complementar deve ser avaliada constantemente, a fim de
garantir o crescimento e desenvolvimento adequados. Nas idades pré-escolar e escolar, são importantes
protocolos dietético estruturado (diário alimentar), para trabalhar questões alimentares e de controle
da ingestão de alimentos. As medidas de peso e estatura e a ingestão energética e de nutrientes devem ser
monitoradas constantemente e a atividade física deve ser incentivada. Ainda, na fase escolar, é importante
o alinhamento com a alimentação escolar em termos de quantidade e qualidade. Além disso, é necessário
avaliar a ingestão alimentar em casa, incluindo a alimentação da família, por meio de um acompanhamento
nutricional frequente. CONCLUSÃO: A SPW é problema grave e complexo, com alterações hormonais e de
comportamento alimentar, sendo imprescindível a atuação do nutricionista na promoção de uma alimentação
saudável, com condutas nutricionais personalizadas e uma visão holística dos indivíduos portadores da SPW.
Palavras-Chave: Síndrome De Prader-Willi. Dietoterapia. Alimentação.
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A EFICÁCIA DO USO DE PROBIÓTICOS, PREBIÓTICOS E SIMBIÓTICOS ADICIONADO À
TERAPIA NUTRICIONAL NA DOENÇA DE CROHN

VASCONCELLOS, Bruna Danielle Moreira1 BONÉSI, Giulia Borges1 OLIVEIRA, Letícia Marques De1
PAULA, Juliana Salles De1 CARDOZO, Glaucia Pizarro1 REZENDE, Luciana Trindade Teixeira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bruna.dan@hotmail.com giulia.bonesi@gmail.com leticiamarquesnutrisc@gmail.com
julianasalles82@hotmail.com glaucia_pizarro@hotmail.com lumarez@terra.com.br
INTRODUÇÃO: Doença de Crohn (DC) é uma enfermidade inflamatória desenvolvida no trato gastrointestinal,
que pode apresentar granulomas em sua extensão. Estudos apontam uma melhora nos efeitos da doença
relacionada ao uso de probióticos (suplementos alimentares microbianos vivos), prebióticos (ingredientes
alimentares não digeríveis) e simbióticos (combinação entre ambos). Acredita-se que no Brasil, a incidência
da DC seja de 0,81-1,94 por 100.000/ano e a prevalência seja de 0,6-6,75 por 100.000/ano. Em São Paulo, é
a segunda doença intestinal mais comum, afetando principalmente indivíduos brancos, do sexo feminino e
moradores de áreas urbanas. OBJETIVO: Estudar a eficácia do uso de probióticos, prébióticos e simbióticos
na conduta dietoterápica de pacientes com DC. MÉTODOS: Revisão bibliográfica de estudos em inglês e
português, datados entre 2003 e 2019, encontrados nas plataformas PubMed e Scielo, utilizando as palavraschave Doença de Crohn, Prebióticos, Probióticos e Simbióticos e os operadores booleanos (AND e OR) para a
restrição das pesquisas. RESULTADOS: As causas da DC incluem fatores imunológicos, ambientais e genéticos.
Os locais mais afetados são no final do íleo e adjacentes ao cólon. Pacientes frequentemente sofrem de úlceras
na mucosa, que comprometem todas as camadas da parede intestinal e, eventualmente, causam obstruções
intestinais que desencadeiam a liberação de fatores inflamatórios. Esses fatores, por sua vez, alteram o ambiente
e o pH intestinal, favorecendo às bactérias patogênicas. Seu comprometimento promove uma diminuição de
absorção e a consequente deficiência de micronutrientes e macronutrientes. A doença prevalece em pessoas com
dietas de baixo teor de fibras e alto conteúdo de açúcar, gordura animal, gorduras totais e carnes. Os sintomas
envolvem diarreia, obstrução intestinal, febre e dor abdominal. Estudos com o uso isolado de probióticos,
como Saccharomyces boulardii, e Lactobacillus johnsonii, não mostraram efeitos benéficos suficientes para
que pudessem ser usados como terapia preventiva. Diferentemente, os estudos com uso isolado de prébióticos,
nos quais 15 g de fruto-oligossacarídeo por 3 semanas aumentou as concentrações de Bifidobacterias fecais
e modificou a função das células dendríticas da mucosa, evidenciaram uma diminuição da atividade da
doença. Além disso, o uso de 10 g de inulina 2x/dia, enriquecida por oligofrutose por 4 semanas, modulou
a composição da microbiota intestinal e sua atividade de forma benéfica. O tratamento com simbióticos
mostrou uma redução da evolução da DC. Em um estudo que utilizou a combinação de 2 x 1011 UFC de B.
longum liofilizado e 6 g de Synergy 1 (Orafti, Tienen, Belgium) 2x/dia por 6 meses, observou-se a sinergia dos
componentes no alívio da inflamação. Outro estudo consistiu em utilizar os probióticos Bifidobacterium breve,
30 x 109 UFC, Lactobacillus casei, 30 x 109 UFC e Bifidobacterium longum 15 x 109 UFC diariamente, em
conjunto com 3,3 g do prébiótico Psyllium (Plantago ovata) 3x/dia, e mostrou que a terapia simbiótica pode
reduzir a atividade da DC e promover uma remissão. CONCLUSÃO: A utilização de prebióticos e simbióticos
na conduta dietoterápica de pacientes com DC é eficaz para reduzir a evolução da doença e aliviar a inflamação.
Entretanto, existem escassos estudos que sugerem que o uso apenas de probióticos possa ser eficaz no tratamento.
Palavras-Chave: Doença De Crohn. Prebióticos. Probióticos.
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A UTILIZAÇÂO DO GUIA ALIMENTAR BRASILEIRO COMO
ESTRATÉGIA PARA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL

RIBEIRO, Mariana1 SURNA, Leonardo Gonzaga1 CASTRO, Adriana Garcia Peloggia De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: maribeironutri@gmail.com leonardo.surna@gmail.com adriana.castro@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Os guias alimentares são ferramentas de ação intersetorial que tem como proposta melhorar
os padrões de alimentação e nutrição da sua população, contribuindo para a promoção da saúde e prevenção
de doenças. A atual edição do Guia Alimentar para População Brasileira fornece informações referentes à
alimentação adequada, saudável e sustentável, incentivando o consumo de alimentos in natura e minimamente
processados, limitando a ingestão de processados e evitando alimentos ultraprocessados, de acordo com a
classificação NOVA. A Vigilância de Doenças Crônicas (Vigitel) é um inquérito telefônico realizado no Brasil
com o objetivo de monitorar os fatores determinantes, relacionados à ocorrência e distribuição das doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT), dentre elas a obesidade, sendo o consumo alimentar inadequado um
dos principais fatores que contribui para ocorrência destas doenças. OBJETIVO: Refletir sobre o atual Guia
Alimentar para a População Brasileira e sua importância no cenário nutricional e epidemiológico vigente,
segundo os dados da Vigitel. MÉTODOS: A partir da consulta aos dados da Vigitel (2018), será discutido
o uso do Guia Alimentar como uma estratégia de saúde pública para promoção da alimentação saudável.
RESULTADOS: A seleção dos indicadores apresentados avalia sua importância para a determinação das
DCNT de acordo com a Organização Mundial da Saúde (2014), que evidencia os fatores de risco ou proteção
contra essas doenças, considerando o consumo de frutas e hortaliças (alimentos in natura e minimamente
processados) e o de refrigerantes (bebidas ultraprocessadas). O nível de processamento influencia nos nutrientes,
características sensoriais, circunstâncias de consumo (quando, onde, com quem), e também nas quantidades
de ingestão do alimento. Estimativas do último levantamento realizado pela Vigitel apontam que a prevalência
de brasileiros adultos obesos foi de 19,8%, sendo mais frequente nas mulheres do que nos homens, 20,7%
e 18,7% respectivamente. Em relação ao consumo regular de frutas e hortaliças, a estimativa foi de 33,9%,
sendo o das mulheres (39,2%) maior do que dos homens (27,7%). A frequência da ingestão de refrigerantes
em cinco ou mais dias da semana foi de 14,4%, sendo que 11,6% das mulheres e 17,7% dos homens possuem
esse hábito. Considerando que a obesidade decorre de escolhas alimentares inadequadas, principalmente de
alimentos de alta densidade energética e baixo valor nutricional, o Guia Alimentar de 2014 aborda os fatores
determinantes para uma alimentação adequada, com alternativas para superação das dificuldades, sabendo
que a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes, pois engloba fatores sociais, econômicos, ambientais
e comportamentais. Orienta a melhor escolha dos alimentos desde a produção até o consumo, para promover
o protagonismo, a autonomia e a corresponsabilidade no processo de produção de saúde, podendo auxiliar
no combate das doenças relacionadas à alimentação. Por fim, sintetiza suas informações em Dez Passos de
fácil compreensão para uma alimentação adequada, saudável e sustentável. CONCLUSÃO: Considerando as
transições epidemiológica e nutricional da população brasileira, a utilização do Guia alimentar pode ser uma
estratégia para a formação de bons hábitos alimentares, contribuindo para prevenção das DCNT e da obesidade.
Palavras-Chave: Guias Alimentares. Doenças Não Transmissíveis. Inquéritos Sobre Dietas.
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A IMPORTÂNCIA DOS NUTRIENTES NA MELHORA DO QUADRO DA
DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA
FRANCHIN, Bianca1 FIORAVANTI, Helena Mitaini1 PENTEADO, Tamires Marques1
SILVA, Caroline Lopes Da1 AMARAL, Thayná Maria Baliana1 PAVÃO, Júlia Remedi Markarian1
REZENDE, Luciana Trindade Teixeira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bianca_franchin@hotmail.com helenafiora@hotmail.com mp.tamires@gmail.com
caloopes24@gmail.com thaynamaral@hotmail.com julia.r.pavao@hotmail.com lumarez@terra.com.br
INTRODUÇÃO: A Doença Hepática Gordurosa Não-Alcoólica (DHGNA) se caracteriza pelo acúmulo de
lipídeos no interior dos hepatócitos, semelhante à lesão induzida pelo álcool, mas ocorre em indivíduos sem
ingestão etílica significativa. A prevalência global da DHGNA é de 25% na população adulta, sendo mais
comum nos Estados Unidos, acometendo de 15 a 20% da população, predominantemente em indivíduos
obesos. Esses indivíduos têm uma maior ingestão de gordura saturada e hábitos alimentares incorretos,
resultando no acúmulo de gordura visceral. OBJETIVO: Identificar ajustes dietéticos para uma melhora do
quadro e analisar as formas aplicadas para o tratamento. MÉTODOS: Estudo realizado por meio de revisão
bibliográfica de artigos publicados entre 2006 e 2019, nas línguas inglês e português, tendo como fonte bancos
de dados Scielo, PubMed e Lilacs. Utilizou-se palavras-chave Fatty Liver, Non-alcoholic Fatty Liver Disease
e Dietary Recommendation, junto às lógicas booleanas NOT e AND. RESULTADOS: A etiologia da doença
associa fatores genéticos somados ao estilo de vida. Diversos cuidados devem ser tomados em relação à
DHGNA, sendo um deles a terapia nutricional. Estudos apontam que para a redução do quadro, é indicada
uma dieta hipocalórica, onde uma perda de 10% do peso implica melhoras no quadro da inflamação. As
gorduras saturadas (< 7% do VET) são um enfoque essencial dentre as recomendações, pois o desenvolvimento
da DHGNA envolve duas fases, sendo a primeira o armazenamento inadequado de lipídeos e a segunda o
estresse oxidativo, que causa a lesão do hepatócito e gera a inflamação. As gorduras monoinsaturadas são
recomendadas cerca de 20 g/dia, pois há relação direta com o Índice de Fígado Gorduroso. A proporção de
ômega 3 e ômega 6 (1 a 2:1) é a mais adequada. Há evidências de que a suplementação de ácidos graxos
monoinsaturados e do ômega 3 poderiam ter efeito contra a progressão do DHGNA, em virtude do papel
anti-inflamatório e a diminuição da resistência à insulina. A grande ingestão de carnes processadas deve ser
evitada, pois contém alto teor de sódio, ácidos graxos saturados e trans, se tornando um dos fatores de risco, o
que contribui para que a dieta seja normoprotéica. Por fim, os carboidratos estão ligados à natureza da doença
hepática, principalmente pela frutose (refrigerantes e sucos industrializados), sendo um fator que induz a
lipogênese. Como forma de amenizar o estresse oxidativo, indica-se a suplementação de Vitamina E (800 UI/
dia), onde estudos apontam que em 12 semanas já é possível notar-se uma melhora; porém, é necessário manter
o acompanhamento dos efeitos colaterais. A dieta mediterrânea pode ser uma estratégia alternativa, pois está
associada a diminuição da esteatose hepática, além de reduzir a resistência à insulina, por ser uma dieta rica
em gorduras monoinsaturadas, com maior proporção de gorduras poli-insaturadas e fibras. CONCLUSÃO: Os
pacientes devem controlar a ingestão dos macronutrientes, dando ênfase aos lipídeos saudáveis e ao aumento
do consumo de vitamina E. Além disso, a dieta mediterrânea pode contribuir com a melhora do quadro, porque
combina estilo de vida mais saudável e a perda de peso, já que a obesidade é um fator agravante da doença.
Palavras-Chave: Fatty Liver. Non-alcoholic Fatty Liver Disease. Dietary Recommendation.
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A INFLUÊNCIA DA MICROBIOTA INTESTINAL NA OBESIDADE
RODRIGUES, Camila Da Silva1 TANAKA, Tania Leiko1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: ca.s.rdgs@gmail.com tania.tanaka@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A microbiota humana se trata de um ecossistema de microrganismos que estão alocados em
diversas regiões do corpo, sobretudo no trato digestivo. A maior população de microrganismos encontrados
são bactérias que têm suma importância para a saúde e, quando em sinergia com o organismo, trazem
benefícios ao corpo humano. Estudos apontam que o tipo de microbiota existente no intestino influencia
a obesidade, pois o desbalanço de filos bacterianos (disbiose) acarreta desde inflamações de baixo grau até
hidrólise de polissacarídeos não digeríveis, que causam alteração no metabolismo de alguns nutrientes. A
obesidade é o acúmulo de gordura corporal excessivo e atualmente é vista como uma síndrome metabólica
que pode acarretar outras doenças. A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que a obesidade é um dos
maiores problemas na saúde pública, e a projeção epidemiológica estima que em 2025, cerca de 2,3 bilhões
de pessoas se encontrarão no estado de sobrepeso e 700 milhões serão obesas mundialmente. OBJETIVO:
Associar as modificações da microbiota intestinal à obesidade e abordar os fatores que podem causar a
disbiose. MÉTODOS: O estudo foi elaborado por meio de uma revisão bibliográfica realizada nas bibliotecas
eletrônicas PubMed, Medline, Scielo.Foram pesquisados artigos em jornais eletrônicos acadêmicos como
World Journal of Gastroenterology, International Journal of Food Sciences and Nutrition, além de página de
órgãos governamentais, como a Associação Brasileira para Estudo de Síndrome Metabólica (ABESO). Na busca,
foram utilizados descritores como Obesidade, Microbiota, Disbiose e microbioma humano. RESULTADOS:
A obesidade vem aumentando em grande escala nos últimos tempos, e junto à ela estão as doenças crônicas
como diabetes e doenças cardiovasculares, que concernem em um grande problema de saúde pública. Muitas
pesquisas feitas com animais, bem como com seres humanos, evidenciam que a obesidade está fortemente ligada
ao desbalanço entre filos de bactérias intestinais. A constituição da microbiota se inicia desde o nascimento do
indivíduo e, ao longo de sua existência, se modula conforme tipo de parto, aleitamento materno, o consumo de
antibióticos, estilo de vida, idade, gênero, entre outros fatores. Descobriu-se que cerca de 90% da microbiota
humana é composta pelos filos de bactérias Bacteroides e Firmicutes, sendo o restante por Actinobacteria,
Proteobacteria e Verrucomicrobia. O aumento na proporção de Firmicutes está relacionado com a obesidade
e com a diabetes tipo 2, visto que esse filo de alguma forma facilita a passagem dos lipopolissacarídeos (LPS)
através das membranas intestinais. Os LPS são reconhecidos pelo sistema imune como invasores e causam
inflamação de baixo grau, que também pode ser considerada uma das causadoras da resistência à insulina.
Ademais, as Firmicutes têm a capacidade de extrair mais energia provida da alimentação do que o normal,
devido a fermentação de polissacarídeos que não seriam aproveitados pela dieta, além de outras reações no
organismo que promovem a lipogênese. CONCLUSÃO: Ao estudar o desequilíbrio da microbiota intestinal,
pode ser encontrada a raíz de possíveis futuras doenças crônicas provindas da disbiose, sobretudo a obesidade.
Palavras-Chave: Obesidade. Microbiota. Disbiose.
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A SAÚDE INDÍGENA SOB A PERSPECTIVA DO PRECONCEITO
JEAN, Jessica Christy1 OLIVEIRA, Karolyne Bernardo1 COSTA, Larissa Masseli Santos Da1
SILVA, Rebeca Do Carmo1 PEREIRA, Sonia Maria Soares Rodrigues1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: jessica.christy.jean@gmail.com karolyne.contato@gmail.com lissamasseli@gmail.com
rebecacarmo16@gmail.com sonia@analisedovalor.com.br
INTRODUÇÃO: A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), inserido como subsistema no Sistema Único
de Saúde (SUS), tem como função fornecer atenção à saúde dos povos indígenas de forma íntegra e humanizada.
Para isso, conta com postos de saúde localizados nas aldeias, polos-base de Atenção à Saúde e Casas de Saúde
Indígena (CASAI). A população indígena no Estado de São Paulo, segundo o Censo de 2010, é de 41.794
habitantes, que na sua maioria (37.915 índios) vive no espaço urbano (IBGE, Censo 2010). A população que vive
em terras indígenas no Estado de São Paulo está estimada pela SESAI em 4.964 índios, que representa 0,1% da
população total do Estado. Sobre o direito à saúde, a Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou em 2007
que: “os povos indígenas têm o direito de participar ativamente da elaboração e da determinação dos programas de
saúde, dispor de medicamentos tradicionais e manter suas práticas de saúde, incluindo conservação de plantas,
animais e minerais de interesse vital do ponto de vista médico”. OBJETIVO: Refletir sobre a saúde indígena no
contexto da constitucionalização do direito à diferença, com enfoque na atuação do profissional capacitado.
MÉTODOS: Com a finalidade de reunir as informações e dados que serviram de base para a construção da
investigação sobre a saúde indígena e o preconceito, optou-se por uma revisão bibliográfica e entrevistas
realizadas como atividade da disciplina de Multiculturalismo. RESULTADOS: A saúde indígena apresenta
diversas dificuldades na relação entre os aspectos institucionais e interculturais, como a desconsideração
do poder público, invisibilidade perante a sociedade, desemprego, condições precárias de moradia, falta de
assistência à saúde pelos órgãos governamentais, que geram, como consequência, a desassistência com um
atendimento inadequado causando uma alta mortalidade infantil. A concepção indígena de saúde-doença
é baseada em fenômenos e relações distintos dos conceitos biomédicos ocidentais, o que demanda, além da
sensibilidade dos profissionais de saúde, uma atuação capacitada para traduzir, em um diálogo de sentidos e
sob determinadas limitações, essas complexas diferenças. Além dessas necessidades fáticas que justificam a
prestação singularizada, há bases normativas sólidas apontando para o paradigma jurídico do reconhecimento,
a partir da ideia de uma política multicultural. Os dados obtidos na visita técnica apontam preconceitos culturais,
evidenciando que os serviços prestados não são exercidos de maneira digna, como prescrito nos artigos 6 e
196 da Constituição de 1988. Há diversos obstáculos, desde o atendimento limitado, apesar de conter posto
de saúde dentro da comunidade, o difícil acesso para a circulação das ambulâncias e a escassez de equipe
multidisciplinar. CONCLUSÃO: Através desse estudo, conclui-se que os indígenas dispõem da saúde prestada
pelo Estado, porém, sofrem pela falta de infraestrutura adequada e a participação de profissionais de saúde
aptos à aceitação da cultura dos povos indígenas. Tendo em vista essa situação, é necessária uma reforma na
prestação dos serviços de saúde aos povos indígenas, para que o paradigma de “índio primitivo” seja quebrado.
Palavras-Chave: Saúde Indígena. Preconceito. Assistência à Saúde.
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A SUPLEMENTAÇÃO DA CREATINA NA TERAPÊUTICA DAS COMORBIDADES LIGADAS À
DOENÇA RENAL CRÔNICA NO PACIENTE EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO

CANDIDO, Felipe Ribeiro Dainese1 MARTICORENA, Felipe Miguel1 PERIM, Pedro Henrique Lopes1
PINTO, Rafaela Silvério1 SILVA, Aline David1 SAUNDERS, Bryan2
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-SP
E-mail: felipe.is2@hotmail.com felipe.marticorena@hotmail.com pedroperim13@gmail.com
rasilverio@hotmail.com alinedavids@hotmail.com drbryansaunders@outlook.com
INTRODUÇÃO: Uma das possíveis implicações das alterações dietéticas realizadas no paciente acometido
pela doença renal crônica, como a diminuição do consumo de proteínas de origem animal, é a ocorrência
de alterações relacionadas ao conteúdo de massa muscular e a força do indivíduo, como o déficit de creatina,
associado ao catabolismo muscular exacerbado. No que se refere à creatina, é difundido que esse composto
nitrogenado pode ser produzido endogenamente e consumido via dieta, contribuindo para manter a homeostasia
energética celular em situações nas quais seja necessária a rápida ressíntese de Adenosina Trifosfato (ATP). Na
prática clínica, foi disseminado por muito tempo que o seu consumo pode acarretar no prejuízo da função
renal. Entretanto, os estudos mais recentes trazem a creatina como um nutriente benéfico, principalmente para
indivíduos portadores da insuficiência renal crônica, e em hemodiálise. Porém, devido a baixa quantidade
disponível de creatina mesmo nos alimentos de origem animal, sua suplementação surge como uma opção
mais viável. OBJETIVO: Verificar, por meio de uma revisão bibliográfica, a aplicabilidade da suplementação da
creatina no combate às comorbidades associadas à doença renal crônica em pacientes que realizam a hemodiálise.
MÉTODOS: Foi realizada uma revisão de literatura por meio de consulta na base de dados bibliográficos Pubmed,
incluindo artigos publicados entre 2000 e 2019, escritos nos idiomas inglês ou português, com análise em seres
humanos, com ou sem doença renal crônica. RESULTADOS: Foi constatado que os indivíduos portadores de
doença renal crônica nos estágios três, quatro ou cinco dispõem de maior propensão ao déficit de creatina.
Isso acontece devido a três fatores: atenuação de sua síntese endógena pela enzima glicina amidinotransferase
(AGAT), ao menor consumo de alimentos de origem animal e a maior excreção de creatina e de seu precursor
guanidinoacetato pelos indivíduos que realizam a hemodiálise. Portanto, com a diminuição da produção
endógena de creatina e tendo em mente que os alimentos de origem animal apresentam uma quantidade
pequena desse composto nitrogenado, pode ser de extrema valia sua suplementação. Como justificativa para tal
conduta, a literatura aponta que sua suplementação não acarreta em modificações significativas nos marcadores
da função renal, como a creatinina e a Cistatina C. Além disso, o tratamento não conservador da doença renal
crônica está correlacionado ao catabolismo muscular e ao surgimento de comorbidades como a sarcopenia,
a mialgia, a fadiga, e o prejuízo da função cognitiva, no tratamento das quais o suplemento da creatina é
difundido. CONCLUSÃO: A suplementação da creatina pode ser condicionalmente essencial para os pacientes
que apresentam a doença renal crônica nos estágios três, quatro ou cinco. Desse modo, o seu consumo pode
atenuar algumas comorbidades associadas aos casos de sarcopenia, mialgia, fadiga e prejuízo à função cognitiva.
Palavras-Chave: Creatina. Doença Renal. Hemodiálise.
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A ACEITAÇÃO DE ALIMENTOS TRANSGÊNICOS NO BRASIL E NO MUNDO
SOUZA, Jordana Gargantini Sabino Garcia De1 ALMEIDA, Aline Andrade Brito De1 FACCIOLI, Andrea
Matheus1 CELSO, Gabriela Santiago De Oliveira1 HATANAKA, Silvana Márcia1
ALBUQUERQUE, Vanessa Borges1 DAVID, Aline2
1 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO
E-mail: jordanasabino@yahoo.com.br lylybrito@hotmail.com amfaccioli80@gmail.com
gabrielaccelso@gmail.com silhatanaka@gmail.com vborgesalbuquerque@gmail.com
alinedavids@hotmail.com
INTRODUÇÃO: A crescente produção e comercialização de alimentos transgênicos têm gerado intensos
debates nacionais e internacionais. Há duas visões que dividem opiniões e a sua aceitação: 1-Múltiplas
vantagens, como aumento da produtividade, redução do uso de agrotóxicos e utilização racional dos recursos
naturais; 2- Incertezas quanto aos potenciais impactos sobre o meio ambiente e a saúde humana, com perdas
de biodiversidade, aumento de produtos tóxicos e alergênicos. A população, produtores, órgãos locais e
reguladores internacionais estão discutindo sobre os prós e contras e a relevância na aceitação do consumo
desses produtos. A regulamentação legal com embasamento científico e a sua divulgação são essenciais para a
aceitação de todos os grupos envolvidos no assunto. OBJETIVO: Verificar a aceitação de produtos transgênicos
no Brasil, nos Estados Unidos, maior produtor mundial de transgênicos, países da Europa e Ásia, sendo a
China o país com maior potencial para consumo. Estes dados possibilitam avaliar quais são as diferenças de
opinião e conduta dos países e regiões citados em relação aos alimentos transgênicos. MÉTODOS: Foi realizada
pesquisa bibliográfica nas seguintes bases de dados: PubMed e sites governamentais e não-governamentais
nacionais e estrangeiros, utilizando-se os seguintes descritores: transgênicos, aceitação, transgênicos no
Brasil, transgênicos no mundo, acceptance, transgenic crops, biotechnology. RESULTADOS: Os resultados
foram divididos em aceitação de transgênicos por: 1-órgãos públicos responsáveis pela liberação de plantio,
processamento e venda de transgênicos; 2- agricultores; 3- consumidores. Quanto aos órgãos públicos, a
legislação americana tem leis mais brandas, focando na natureza do produto alimentício final e, como não
há diferença nutricional comparando-se com alimentos convencionais, o processo regulatório não muda. Na
União Europeia, considera-se todo o processo de engenharia genética utilizada, visando segurança alimentar
e, portanto, há leis mais restritivas que desestimulam o cultivo. A China permite a produção comercial de
tomate, mamão e pimentão transgênicos, mas a importação de milho, soja e canola transgênicos é permitida
somente para alimentação animal. O Brasil, segundo maior produtor de transgênicos, possui órgãos
públicos que aceitam e tem leis que regulamentam a produção e consumo. Porém, as instituições divergem
entre si, causando dúvida e insegurança na população. Os agricultores tem alta aceitação devido ao lucro,
aumento de produção e queda de gastos com pesticidas, com exceção da União Europeia, onde apenas o
cultivo de milho é permitido. Os consumidores americanos, assim como os brasileiros, não têm resistência
aos transgênicos, pois não há alteração nutricional e também não há divulgação sobre os possíveis aspectos
negativos. Na Europa, os consumidores são mais resistentes ao consumo, uma vez que as leis são mais rigorosas
e há forte divulgação de informação por ONGs. Aos nutricionistas, aconselha-se a não recomendação
de consumo destes alimentos a partir de uma postura crítica e fundamentada em embasamento científico.
CONCLUSÃO: A aceitação de alimentos transgênicos é bastante controversa e polêmica, variando de forma
considerável de acordo com o grupo analisado. Há necessidade de mais pesquisas científicas e divulgação de
resultados confiáveis, para que todos os envolvidos possam tomar decisões de consumo de forma consciente.
Palavras-Chave: Transgênicos. Aceitação. Transgenic Crops.
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ACUTE AÇAI (EUTERPE OLERACEA MARTIUS) INTAKE DOES NOT REDUCES MUSCLE
INJURY BIOMARKERS AFTER INTENSE EXERCISE: A RANDOMIZED CONTRO

QUARESMA, Marcus Vinicius Lucio Dos Santos1 SANTOS, Samile Amorim Dos2 PEREIRA, Nara2
MORAES, Iago Martins De2 MARQUES, Camila Guazzelli2 SANTOS, Ronaldo Vagner Thomatieli Dos2
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-SP
E-mail: marcus.santos.nutri@gmail.com samile.unifesp@gmail.com nara.dsp@gmail.com
iagomartins.moraes@gmail.com camila_g.marques@hotmail.com rvca@usp.br
INTRODUÇÃO: A creatina quinase (CK) e a lactato desidrogenase (LDH) são enzimas marcadoras
de lesão tecidual após o exercício físico e parecem aumentar em exercícios físicos de alta intensidade. No
Brasil, o consumo de Euterpe oleracea (açaí) é frequentemente observado devido ao seu alto conteúdo de
polifenóis, compostos que parecem atenuar os níveis de dano celular. OBJETIVO: O presente estudo teve
como objetivo investigar os efeitos do consumo agudo de açaí sobre os marcadores de dano celular,
considerando ser um alimento de melhor acesso no Brasil. MÉTODOS: Trata-se de um estudo aberto, no
qual oito sujeitos foram recrutados, com as seguintes características: idade, entre18 e 30 anos), eutróficos (>
18,5kg / m2 < 24,99kg / m2) e com estilo de vida saudável. Os voluntários consumiram placebo (500g de
suco de açaí flavorizado) ou 500g de açaí duas horas antes do exercício que foi realizado em intensidade a
70% do VO2pico por uma hora. Após dez minutos, foram submetidos a uma nova sessão de treino a 80% do
VO2pico, até a exaustão voluntária máxima. As concentrações séricas de CK, LDH, glicose e triacilglicerol
foram determinadas antes e imediatamente após o exercício. RESULTADOS: Após o término do exercício,
as concentrações de glicose (p = 0,018) e triacilglicerol (p = 0,03) estavam elevadas. Contudo, não foi
observada diferença nas concentrações de CK (p = 0,687) e LDH (p = 0,25) entre os grupos. CONCLUSÃO:
Pôde-se concluir que, apesar do açaí ter altas quantidades de polifenóis, quando consumido agudamente
antes do exercício físico, não colabora na modificação de marcadores relacionados à lesão muscular.
PALAVRAS-CHAVE: Creatina Quinase. L-lactato Desidrogenase. Lesão Muscular.
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ALIMENTOS FUNCIONAIS COMO COADJUVANTES NO TRATAMENTO DA OBESIDADE

SILVA, Aline Lorena Da1 OLIVEIRA, Karoline Nunes1 GIANNICHI, Beatriz Vitória1
SILVA, Michelle Christian Lema Da Costa1 CASTRO, Adriana Garcia Peloggia De1
Centro Universitário São Camilo-SP

1

E-mail: aline_lds@yahoo.com.br karoline.noliveira@gmail.com giannichibeatriz@yahoo.com.br
michele.silva@saocamilo-sp.br adriana.castro@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Os alimentos ou ingredientes funcionais são classificados quanto a fonte, origem animal
ou vegetal, ou de acordo com os seus benefícios, atuando em diversos sistemas do organismo humano.
Atualmente, os alimentos funcionais podem servir como uma ferramenta para a prevenção e tratamento da
obesidade associada a doenças crônicas não transmissíveis, induzindo a termogênese, queima de gordura
armazenada nos tecidos adiposos, provenientes de nutrientes presentes nesses alimentos. OBJETIVO:
Discorrer sobre os alimentos funcionais que podem ser utilizados como aliados no tratamento da obesidade.
MÉTODOS: Realizou-se revisão bibliográfica dos artigos científicos relativos ao tema: alimentos funcionais
como coadjuvantes no tratamento da obesidade, por meio da base de dados PubMed - U.S. National Library
of Medicine, National Institutes of Health. Os descritores e termos MesH consultados nas buscas com os
conectores boleanos AND e OR foram: “Functional food” AND “Diet, Food, and Nutrition” OR “Diet” OR
“Healthy Diet” AND “Obesity”. Com o intuito de incluir apenas estudos em humanos, o filtro “Humans” foi
aplicado à busca. Apenas artigos publicados entre setembro de 2014 e setembro de 2019 foram considerados.
Não foi imposto restriçãs de idiomas. RESULTADOS: Dentre os estudos selecionados, foi possível avaliar
que diversos alimentos e compostos, como a folha de beterraba, gorduras insaturada e monossaturada, arroz
negro, tomate, flavonoides, compostos fenólicos, soja, prebioticos, ácido linoleico, leite, nutracêuticos, entre
outros, se relacionam com a perda de peso, ou atuam na prevenção de doenças relacionadas à obesidade. Além
da redução de peso, outros fatores benéficos também puderam ser observados, como redução do índice de
massa corporal, do colesterol sanguíneo, de fatores de risco cardiometabólico, da dor e de fatores inflamatórios,
modulação de resposta glicêmica, além de regulação do metabolismo energético, melhora na resposta à
síndrome metabólica, prevenção de doenças, aumento da saciedade, entre outros. CONCLUSÃO: Diversos
alimentos e compostos bioativos têm demonstrado auxiliar no tratamento da obesidade. Entretanto, o consumo
exclusivo desses alimentos não poderia ser responsável pela diminuição de peso do indivíduo, sem aliar esses
alimentos a um padrão alimentar equilibrado, atividades físicas regulares, além de outros fatores como ingestão
hídrica e qualidade de sono. Mesmo com diversas vantagens à saúde, mais estudos devem ser realizados, a
fim de se compreender melhor os mecanismos de ação dos compostos e alimentos no organismo humano.
Palavras-Chave: Alimento Funcional. Dietas, Alimentos E Nutrição. Obesidade.
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ALZHEIMER: UM NOVO TIPO DE DIABETE

RAVANELI, Vitória Crepaldi1 DELGADO, Amanda De Sousa1 FERRES, Lucas1
MARINHO, Stephanie Rego1 TERANISHI, Carolina Fagundes1 DOMINGUES, Bárbara Formaggio1
BAVARESCO, Priscila Pereira1 REZENDE, Luciana Trindade Teixeira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: vitoriaravaneli@gmail.com amandas.delgado@gmail.com lucas_ferres@yahoo.com
stephanierego2011@gmail.com carolina.teranishi@gmail.com babix_formaggio@hotmail.com
ppbavaresco@hotmail.com lumarez@terra.com.br
INTRODUÇÃO: A Doença de Alzheimer (DA) é decorrente de um distúrbio degenerativo devido à perda
neuronal e da capacidade de transmissão sináptica. Alguns estudos mostram que a DA representa uma
doença metabólica, na qual a utilização de glicose pelo cérebro e a produção de energia são prejudicadas.
A DA demonstrou estar associada à resistência de insulina no cérebro, sendo considerado a diabetes tipo
3. Aproximadamente 35,6 milhões de pessoas no mundo possuem a DA, sendo prevalente em 60% dos
idosos. No Brasil, o número é estimado em 1,2 milhão. OBJETIVO: Apresentar terapias nutricionais para
melhora e prevenção desse quadro. MÉTODOS: Foi realizado um levantamento bibliográfico pela técnica
booleana AND/OR, nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2005 e 2019, utilizando as bases de dados
PubMed e Medline. Utilizou-se as seguintes palavras-chave: Doença de Alzheimer, Resistência à Insulina e
Terapia Nutricional. RESULTADOS: O dano neuronal ocorre como consequência da deposição de proteínas
β-amiloide, extracelularmente, e dos emaranhados neurofibrilares, intracelularmente, formados mediante
a hiperfosforilação da proteína Tau. Na DA ocorre um hiperfosforilação anormal na Tau, o que prejudica
a transmissão dos impulsos nervosos. O processo de resistência insulínica é devido aos menores níveis de
insulina na região de resistência cerebral, por causa da presença de poucos receptores. Esse quadro leva à um
estado de hiperglicemia crônica que promove o metabolismo das Proteínas Precursoras de Amilóide, que
por sua vez promove a geração e deposição de β-amilóide (Aβ), ocasionando a morte celular dos neurônios
e consequente agravamento da DA. Essa doença afeta homens e mulheres, mais precisamente acima de 60
anos, sendo duas vezes mais comum em negros do que em brancos. A etiologia é de herança autossômica
dominante. O risco de desenvolver transtorno cognitivo está associado a resistência à insulina, DM tipo 2,
dislipidemias e obesidade. Pessoas com a demência apresentam baixa concentração de ácidos graxos essenciais
ômega 3 e tendo como fatores de risco baixos níveis de B12 e deficiências dos hormônios tireoidianos. Para
uma terapia nutricional, recomendam-se alimentos ricos em vitamina C e E, sendo a recomendação diária
para essas de 45mg e 10mg, respectivamente. Essas vitaminas reduzem o estresse oxidativo. O consumo de
alimentos integrais, como a quinoa e a aveia, é recomendado por eles serem vasoprotetores, para melhorar
o fluxo sanguíneo cerebral. Alimentos fonte de iodo são recomendados para manutenção da função da
tireóide, sendo a recomendação de 130 µg. É necessário incluir a soja na alimentação, cerca de 25g/dia, por
conter fitoquímicos que contribuem para a diminuição das mudanças proteicas que acometem o cérebro
ao longo da DA. É preciso evitar excesso de açúcar e gorduras saturadas, pois esses alimentos contribuem
para a menor sensibilidade à insulina e a menor formação de amilóide. Para combater a perda de peso,
devem ser oferecidas refeições menos volumosas e fracionadas, com uma maior densidade energética.
CONCLUSÃO: As terapias nutricionais são responsáveis por reduzir o estresse oxidativo, com o consumo de
vitaminas C e E. Para evitar um quadro de resistência à insulina, é recomendado evitar açúcares e gorduras
e incluir a soja, por conter fitoquímicos, e alimentos integrais responsáveis por melhorar o fluxo sanguíneo.
Palavras-Chave: Doença De Alzheimer. Terapia Nutriconal. Resistência à Insulina.
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ANÁLISE BROMATOLÓGICA DE REFEIÇÃO CONGELADA:
QUIBE ASSADO COM ABÓBORA SAUTÊ

MENDES, Elizabeth Silva1 MACEDO, Ana Luiza Donassan De1 ROMACHO, Rafaella Zago1
BARCELLOS, Júlia Queiroz1 CORRÊA, Karen Nesteru1 SANTOS, Joanna Clara Alves Dos1
FARIA, átila Granados Afonso De1 QUERIDO, Amanda Faria1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
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INTRODUÇÃO: Em uma era quando a praticidade é necessária e a obesidade prevalece entre outras doenças
crônicas não transmissíveis, cada vez mais a população tem buscado consumir alimentos adequados, práticos
e de fácil acesso. Com isso, a indústria de alimentos vem desenvolvendo novos métodos para atender essa
mudança no consumo alimentar. A alimentação adequada se baseia, em grande parte, no consumo de alimentos
in natura e com menos conservantes. Diante disso, as marmitas congeladas se tornaram uma opção favorável
para as pessoas que desejam investir em uma alimentação equilibrada. Contudo, uma refeição saudável se
baseia na qualidade, quantidade, adequação e harmonia dos alimentos.Por isso, as refeições congeladas prontas
nem sempre atendem as necessidades nutricionais e sociais dos indivíduos, pois tais refeições são produzidas
para uma população geral, sem consideração dos fatores fisiológicos, sociais e culturais.Dessa forma, não
atingem as recomendações nutricionais da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003). Diante disso, o
intuito de realizar uma análise bromatológica é expor a qualidade nutricional de uma refeição congelada, a
fim de entender as vantagens e desvantagens do seu consumo. OBJETIVO: Avaliar a composição centesimal
de uma refeição congelada com quibe de carne, quinoa e abóbora sautée. MÉTODOS: Foi analisada uma
refeição congelada de quibe de carne com abóbora, tendo como ingredientes patinho moído, quinoa, abóbora,
cebola, couve-flor, alho-poró, azeite extravirgem e sal rosa. A porção ao todo pesava 297,39 gramas. As análises
experimentais foram realizadas em duplicata. A determinação de umidade se deu através de secagem em estufa
a 105oC. O resíduo mineral fixo foi determinado por incineração em mufla a 550oC. Para determinação de
lipídeos, utilizou-se o método de Soxhlet. A determinação da proteína bruta se deu pelo método de MICROKJELDAHL. Para a determinação de fibras totais, foi utilizado o método enzimático-gravimétrico. Por fim,
os carboidratos ou fração nifext foram calculados por meio de diferença. RESULTADOS: De acordo com a
análise, em 100g de amostra havia 73,66% de umidade; 1,72% de cinzas; 5,03% de lipídeos; 8,53% de proteínas;
2,77% de fibras totais; e 8,29% de carboidratos. Com base nas recomendações da OMS (2003), a refeição
foi considerada hipocalórica, pois apresentou o Valor Energético Total (VET) de 334,71Kcal, enquanto o
recomendado para uma refeição de “almoço” é de 600-800Kcal. Já os macronutrientes foram analisados de
acordo com as calorias fornecidas por cada nutriente, classificando a refeição como hiperproteíca (30,31%),
hiperlipídica (40,22%) e hipoglicídica (29,46%), enquanto a recomendação é, respectivamente, de 10-15%, 1530% e 55-75%. CONCLUSÃO: A refeição analisada não atende as recomendações nutricionais da OMS (2003),
apresentando um desequilíbrio nutricional em sua composição. Conclui-se que os estudos científicos referentes
à verdadeira alimentação saudável são importantes para a desmistificação de radicalismos no meio da população.
Palavras-Chave: Composição Centesimal. Refeição Congelada. Alimentação Saudável.
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ANÁLISE BROMATOLÓGICA DE UMA REFEIÇÃO
VEGETARIANA DE UMA REDE DE FAST-FOOD

ALMEIDA, Lívia Maria Prudente De1 COSTA, Luísa Trigo Gonçalves Da1 FREITAS, Bruna Costa1
ELOY, Ingride Oliveira1 MALUF, Emília Loureiro Berthier De Almeida1 QUERIDO, Amanda Faria1
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INTRODUÇÃO: Sabe-se que para a manutenção da saúde é necessária uma dieta equilibrada em macronutrientes
e micronutrientes. Assim, o vegetarianismo é uma prática alimentar que exclui todos os tipos de carne da dieta,
que tem como base frutas, legumes e verduras, grãos de cereais, leguminosas, nozes, sementes, e, dependendo do
grau de restrição, ovos, leites e derivados. A adesão à prática é adotada por muitos que buscam um estilo de vida
mais saudável, já que estudos epidemiológicos têm comprovado benefícios relacionados à redução dos riscos
para doenças crônicas não transmissíveis e de mortalidade. Com a dificuldade na manutenção constante desse
estilo de vida “saudável”, as pessoas optam por opções mais práticas e rápidas no cotidiano, para otimizarem
o tempo, favorecendo o crescimento de redes de “Fast Food” e industrializados e a diminuição do consumo
de produtos “in natura”. Portanto, é de suma importância conhecer a composição dos alimentos, visto que é
um fator crucial para designar se a quantidade de macro e micronutrientes é adequada para a manutenção da
saúde. OBJETIVO: Analisar a composição centesimal de um lanche combo vegetariano de uma rede de “fast
food” e verificar se a quantidade de macronutrientes é adequada para substituir uma refeição. MÉTODOS: Foi
realizada a secagem em estufa da amostra (hambúrguer vegetariano composto por pão de hambúrguer, alface,
tomate, cenoura, queijo coalho empanado e molho de pimenta biquinho, uma porção de batata frita, um copo
de suco de uva e uma maçã) para a determinação de umidade. Após a incineração em mufla, determinou-se a
fração de cinza e depois a fração de extrato etéreo (lipídeos) através da extração com éter etílico. A determinação
de proteínas foi realizada pelo método de Kjeldahl, a fração de fibras pelo método enzimático-gravimétrico e
a fração de carboidratos (NIFEXT) por diferença. RESULTADOS: Os valores de umidade e cinzas na amostra
foram 73,77% e 0,73% respectivamente, sendo que o último esteve provavelmente relacionado ao elevado teor
de sódio do hambúrguer. O queijo coalho empanado e a batata frita contribuíram para os 4,09% de lipídeos
encontrados, que correspondem a 30,5% do Valor Energético Total (VET), superando a recomendação da
Organização Mundial de Saúde - OMS (15% a 30% do VET). Apesar do queijo ser rico em proteínas, a refeição
é hipoproteica, uma vez que a porcentagem de proteínas encontrada foi de 2,25%, o que corresponde a 7,45%
se comparada às recomendações da OMS (10 a 15% do VET). O total de fibras na amostra (0,44%) deve-se,
provavelmente, à presença da maçã. O carboidrato na refeição correspondeu a 18,71% (63,03% do VET) e originouse principalmente do pão do hambúrguer, da batata frita e do suco e esteve de acordo com a recomendação da
OMS (55 a 75% do VET). Finalmente, a refeição (1027,96 Kcal) ultrapassou o VET recomendado pela OMS
(600 a 800 Kcal para “almoço”). CONCLUSÃO: O lanche combo vegetariano é uma refeição normoglicídica,
hiperlipídica, hipercalórica e hipoproteica, e, portanto, não é uma opção adequada para substituir uma refeição.
Palavras-Chave: Vegetarianismo. Fast-Food. Composição Centesimal.
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ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL E DO PERFIL NUTRICIONAL
DE PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA COM LESÃO MEDULAR

ARRUDA, Juliana Moura De Sampaio1 IRONY, Lidia Perola Goldman1
NASCIMENTO, Marina Figueiredo Silva1 FREIBERG, Clara Korukian1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
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INTRODUÇÃO: A incidência de lesão medular aumentou nos últimos anos, tornando-se, um problema
de saúde pública. O comprometimento da estrutura repercute em alterações da composição corporal e do
metabolismo energético – como a ocorrência de atrofia muscular e redistribuição da gordura corporal. As
complicações correlacionadas à lesão medular, bem como a alimentação do indivíduo impactam de forma
direta no estado nutricional. OBJETIVO: Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi analisar o estado
nutricional e a composição corporal de indivíduos portadores de lesão medular, praticantes de exercício físico e
frequentadores do Centro de Referência em Desenvolvimento de Halterofilismo/CETE-UNIFESP, no período
de junho a dezembro de 2018. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, com coleta de dados primários,
que avaliou 52 homens praticantes de atividade física com lesão medular. O trabalho foi submetido ao Comitê de
Ética do Centro Universitário São Camilo, para análise e avaliação através da Plataforma Brasil, sendo aprovado
sob o número do registro CAAE 86856718.2.0000.0062. RESULTADOS: Observou-se que apenas 5,7% da
população estudada teve o percentual de gordura corporal entre excelente e bom, enquanto 51,9% da amostra foi
classificada como muito ruim. Não houve diferença significativa entre os grupos - lesão completa e incompleta
- para as variáveis de idade, IMC, massa corporal, percentual de gordura, massa magra e circunferência de
cintura. A ingestão calórica média foi de 1983,6 ± 812,1. A ingestão média dos macronutrientes (proteína 27%,
carboidrato 47% e lipídios 26%) foi adequada, enquanto o consumo de fibras (16,36g) foi inferior à recomendação
proposta pela USDA (2015). CONCLUSÃO: Reforça-se a necessidade de novos estudos que auxiliem na
compreensão da relação entre a elevada quantidade de gordura corporal e os riscos à saúde para essa população.
Palavras-Chave: Traumatismos Da Medula Espinal.
Composição Corporal. Ingestão De Alimentos.
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ASPECTOS NUTRICIONAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM DIABETES MELLITUS TIPO 1: RELAÇÕES FAMILIARES
FIORAVANTI, Helena Mitaini1 PAVÃO, Julia Remedi Markarian1 FRANCHIN, Bianca1
SILVA, Caroline Lopes Da1 PENTEADO, Tamires Marques1 AMARAL, Thayná Maria Baliana1
GANEN, Aline De Piano1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é o distúrbio endócrino metabólico mais frequente na
infância e na adolescência. Segundo a Internacional Diabetes Federation (IDF), essa doença aumenta cerca
de 3% ao ano entre as crianças em idade pré-escolar, acrescentando a esse índice os diagnósticos incorretos e
tardios. Esse distúrbio está relacionado com a necessidade diária de insulina, integrando a terapia insulínica
com a dieta e atividade física. Destaca-se a importância do controle metabólico para o desenvolvimento e
o crescimento adequado da criança. A relação familiar desempenha um papel fundamental nesse controle,
visto que muitas vezes, essa doença se desenvolve em um momento no qual a criança ainda não possui
habilidades cognitivas e maturidade emocional para lidar, tomar decisões e planejar ajustes relacionados ao
DM1. OBJETIVO: Identificar as relações entre crianças e adolescentes portadores de diabetes mellitus tipo 1
(DM1) e seus familiares, bem como as alterações nos hábitos alimentares. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão
bibliográfica nas bases de dados Scielo e Pubmed, de periódicos publicados nos últimos dez anos, na língua
inglesa e portuguesa, através de lógicas booleanas, com os termos NOT e AND, usando palavras como diabetes
e crianças e adolescentes. RESULTADOS: A relação familiar com crianças e adolescentes que possuem DM1
pode influenciar nos aspectos econômicos, sociais, além de gerar preocupação, mudanças de hábitos, medo do
desconhecido e dificuldade de aceitação. Identificou-se na literatura a presença do sentimento de culpa entre
essas famílias, o que pode levar à desestruturação da mesma. Nota-se muitas vezes o diagnóstico tardio, quando
a doença está numa fase mais evoluída, na qual a hiperglicemia é bastante acentuada, provocando glicosúria
e diurese osmótica, com desidratação. Além disso, o intenso catabolismo gera perda eletrolítica, que provoca
o emagrecimento, fraqueza e desânimo. Os estudos apontaram que as crianças em idade escolar portadores
de DM1, possuíam uma dieta hipoglicidica, porém hiperproteica e hiperlipidica. Sendo assim, a presença
frequente de dislipidemias aconteceu devido à maior absorção de colesterol. Somado à inadequado consumo
dos macronutrientes, há alimentação fora do horário, com ingestão de frutas, pães e similares. Para o tratamento
dietético efetivo, deve-se incluir a ingestão adequada de fibras e carboidratos, os quais influenciam nos níveis
de hemoglobina glicada, tendo como consequência o controle metabólico. Assim como faz-se necessário a
insulinoterapia, na qual, segundo as diretrizes, recomenda-se como metas glicêmicas, 90 a 145ml/dL e 90 a
180mg/dL, nas glicemias pré-prandial e pós-prandial, respectivamente. Entretanto, é necessário individualizar
os objetivos glicêmicos. Junto a isso, para que haja manutenção e prevenção de complicações agudas da doença,
é necessário o controle dos tipos e das quantidades de carboidratos ingeridos, pois eles estão atrelados ao
principal determinante da glicemia pós-prandial. CONCLUSÃO: A relação entre os familiares e as crianças
e adolescentes portadores de diabetes mellitus tipo 1 é bastante complexa, pois está relacionada aos aspectos
emocionais e psicológicos. Com isso, apresenta dificuldade e necessidade de adaptação, uma vez que se faz
necessário mudanças nos hábitos alimentares e um maior planejamento para o tratamento duradouro da doença.
Palavras-Chave: Diabetes. Crianças. Adolescentes.
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS NOS TRANSTORNOS ALIMENTARES

BRAGGION, Milena Maria De Almeida1 FARIA, Atila Granados Afonso De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: milenamabraggion@hotmail.com atilagranados@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: Os transtornos ansiosos e os sintomas depressivos são condições emocionais que levam a
práticas alimentares anormais, por isso relaciona-se os transtornos alimentares com os aspectos psicológicos.
Os distúrbios de foro alimentar abordados são principalmente: anorexia, definida pelo receio intenso de
ganhar peso e distorção da percepção da própria imagem corporal, e bulimia nervosa, caracterizada por
compulsão alimentar seguida de métodos compensatórios para evitar o ganho de peso. OBJETIVO: Avaliar
possíveis relações entre os aspectos psicológicos e os comportamentos alimentares nocivos e transtornos
alimentares como a bulimia, anorexia e compulsão alimentar. MÉTODOS: Foi realizada pesquisa qualitativa
de levantamento bibliográfico, nas bases de dados PUBMED, SCIELO e LILACS, selecionando artigos
publicados no período de 2009 a 2019, nos idiomas inglês e português, utilizando os seguintes descritores
de busca: imagem corporal, transtornos alimentares, compulsão, restrição e transtornos psicológicos.
Foram selecionados 16 artigos que foram lidos criteriosamente e criticamente para compor esse trabalho.
RESULTADOS: A relação entre os estados emocionais e as condutas alimentares baseia-se em um
princípio básico conhecido como emotional eating, quando relacionado à ansiedade, cujo princípio está no
hábito de comer para proporcionar uma sensação de prazer perante um problema, e em seguida sentir-se
culpado por consumir certo alimento. Além disso, o sentimento de inadequação social e a diminuição da
sensação de bem-estar, características de indivíduos que apresentam distúrbios depressivos, contribuem
para a prevalência de tais transtornos. Essa associação também se sustenta a partir da estreita relação entre
os mecanismos neurofisiológicos presentes em pacientes com transtornos ansiosos e depressivos, e os
distúrbios mais relatados, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar. CONCLUSÃO: Existe profunda
relação entre aspectos psicológicos e comportamentos alimentares nocivos à saúde. Isso se deve, em partes,
à grande influência das mídias sociais nos tempos atuais na criação de um padrão de beleza, que estimula
a insegurança e problemas de autoestima naqueles que consideram sua aparência socialmente inadequada.
Palavras-Chave: Saúde Pública. Nutrição Em Saúde Pública. Transtornos Da Alimentação.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS PREPARAÇÕES DO CARDÁPIO (AQPC) DE REFEIÇÕES
SERVIDAS NOS RESTAURANTES POPULARES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CARDOSO, Isabella Barreto1 JESUS, Deborah Cristina Landi Masquio De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: isabella.b.cardoso@hotmail.com deborahmasquio@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: No Brasil, no século XX, era prevalente a fome e a desnutrição. Considerando essa realidade,
o governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento criaram uma estratégia de
intervenção para promover a Segurança Alimentar, intitulada Restaurantes Populares. Esses visam oferecer
segurança alimentar à população de baixa renda, fornecendo em sua rede de restaurantes populares refeições
balanceadas e de qualidade, através de um cardápio variado. Atualmente, atendem todos os tipos de público,
porém principalmente indivíduos com vulnerabilidade socioeconômica. Para garantir a qualidade dos
cardápios oferecidos em unidades de alimentação e nutrição, existem métodos de avaliação, como o método
de Avaliação Qualitativa das Preparações de Cardápio (AQPC). Esse consiste em um instrumento que visa
analisar aspectos qualitativos das refeições servidas, considerando as técnicas de cocção, monotonia e repetição
de cores, presença frutas, verduras, frituras e doces. OBJETIVO: Aplicar o método de Avaliação Qualitativa das
Preparações de Cardápio (AQPC) nas refeições do almoço servidas em restaurantes populares do município
de São Paulo. MÉTODOS: Constitui-se coleta transversal de dados, realizada no mês de abril de 2019, em
dez restaurantes populares localizados no município de São Paulo. Todas as refeições servidas no almoço nas
unidades selecionadas, durante 30 dias foram avaliadas em relação aos itens do AQPC: monotonia de cores,
presença de frituras, oferta de fritura e doces na mesma refeição, presença de doces, presença de carne gordurosa,
presença de alimentos ricos em enxofre e presença de frutas e folhosos. Os resultados foram compilados em
respostas sim e não, de acordo com a presença ou ausência nas refeições avaliadas. Pôsteriormente, compilouse as respostas em porcentagem e classificou-se o percentual de adequação. RESULTADOS: Foi verificada
a classificação “Ótimo” para os critérios de presença de folhosos (92,7%), presença de alimentos ricos em
enxofre (10%), frituras (1%) e coincidência de fritura e doce (0%). A classificação “Boa” foi presente nos
critérios sobremesa como fruta (86,8%), monotonia de cores (24,9%) e sobremesa como doce (13,1%). A
classificação “Regular” foi presente no critério que avaliou a presença de carnes gordurosas, onde se observou
carnes processadas, embutidos e preparações gordurosas. Este critério deve ser analisado cuidadosamente,
pois não necessariamente é um resultado negativo, pelo fato de ter sido computado a feijoada, uma preparação
fixa e exigida no cardápio dos restaurantes populares. A monotonia de cores apresentou-se prevalente em
praticamente ¼ da amostra avaliada, o que poderia ser melhorado com oferta de variedade de frutas e
hortaliças. Não houve classificação como “Ruim” em nenhum dos critérios. CONCLUSÃO: De maneira geral,
a adequação das unidades foi positiva, tendo as melhores classificações (Ótimo e Bom) na maioria dos critérios
avaliados. Conclui-se que os cardápios servidos nos restaurantes populares analisados estão qualitativamente
adequados. Ressalta-se a importância da frequente análise e avaliação das refeições servidas em unidades de
alimentação e nutrição, para o monitoramento da qualidade e implantação de melhorias, quando necessário.
Palavras-Chave: Qualidade Dos Alimentos. Restaurantes. Alimentos.
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AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA ORTOREXIA NERVOSA
E SUA RELAÇÃO COM MÍDIAS SOCIAIS EM ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO
MAGLIONI, Anna Beatriz Ribeiro Rezende1 MORAIS, Bárbara Alves Bernardo De1
BORGES, Larissa Ribeiro1 SERAFIM, Luiz Henrique Mello1 OLIVEIRA, Mariana Fernandes De1
GANEN, Aline De Piano1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: anna.maglioni@hotmail.com babem98@icloud.com la_ribeiroborges@hotmail.com
luizenmello@hotmail.com mari_fehr@hotmail.com mestradonutricao@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A preocupação com a alimentação vem aumentando nos últimos anos, sendo crescente
a busca por informações sobre dieta e alimentação saudável. As redes sociais atingem milhares de pessoas
e proporcionam uma maior velocidade e facilidade com que as informações são passadas, capazes de gerar
uma maior preocupação com a imagem corporal, podendo ser o gatilho para comportamentos alimentares
não saudáveis, como a ortorexia nervosa, que se caracteriza como um comportamento no qual o indivíduo
preza obsessivamente pela alimentação saudável, qualidade dos alimentos e a pureza da dieta. Atualmente,
a prevalência de ortorexia nervosa é de 6,9% para a população em geral, sendo que profissionais da saúde
e artistas compõem o grupo de alto risco. Dentre as complicações geradas, pode-se citar a desnutrição,
anemia, hipovitaminose, hipervitaminose, depressão, hipocondria e ansiedade, bem como o isolamento
social. OBJETIVO: Identificar comportamentos de risco para ortorexia nervosa e sua relação com as mídias
sociais em estudantes do curso de nutrição. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição (CAE 02504818.3.0000.0062, parecer 3.056.069), realizado com
285 estudantes de nutrição. Utilizou-se o questionário ORTO-15 para a análise das características ortoréxicas,
em que valores < 40 representam o diagnóstico de ortorexia. Já a influência e o uso de mídias sociais foram
avaliados através do Questionário de Frequência e Uso de mídias sociais, ambos aplicados por intermédio do
googleforms, via internet. Para comparação das pontuações do questionário, segundo o estado nutricional,
realizou-se a análise de variância ANOVA one-way com post-hoc de Fisher. Para comparação entre dois
grupos, sobre o uso de redes sociais utilizou-se o teste t de Student, adotando-se o nível de significância de
0,05. RESULTADOS: Observou-se que 72,3% dos estudantes apresentaram comportamento ortoréxico, sendo
que a magreza acentuada apresentou pontuação estatisticamente menor comparada às demais classificações do
estado nutricional. Além disso, notou-se que o primeiro semestre obteve uma pontuação significativamente
menor (34,8 ± 4,7) quando comparado ao sexto semestre (37,6 ± 4,5), indicando maior risco para o
comportamento ortoréxico (p = 0,006). Verificou-se que seguir frequentemente as redes sociais que falam
sobre dieta e alimentação “saudável” aumenta a prevalência de desenvolvimento da ortorexia em 78% dos
estudantes (p <0,001). Além disso, indivíduos que já fizeram dieta apresentaram pontuação significativamente
menor quando comparados aqueles que não fizeram, demonstrando que essa prática pode favorecer o
desenvolvimento do comportamento ortoréxico. CONCLUSÃO: Os resultados indicaram que os estudantes
de nutrição representam um grupo de risco para o desenvolvimento de características ortoréxicas, associandose como estado nutricional, período cursado e o uso de mídias sociais que abordam assuntos relacionados
à dieta e alimentação “saudável”, bem como a prática de dieta. A presença desse quadro em números tão
elevados é preocupante, visto que a ortorexia nervosa pode trazer consequências sociais e biológicas.
Palavras-Chave: Feeding Behavior. Social Networking. Eating Disorder.
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COMPOSTOS BIOATIVOS NA SAÚDE DA MULHER

MAHMOUD, Nadia Abou1 DUARTE, Renato Paulino1 REZENDE, Lígia Isabel Almeida1
MENDES, Maria Julia Rezende1 MOURA, Carolina Souza De1 SILVA, Aline David1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: nadia.abou@gmail.com re.pduarte@gmail.com ligiaisabel.ar@gmail.com
maju.rezende@hotmail.com cacamoura_@hotmail.com alinedavids@hotmail.com
INTRODUÇÃO: Já era mencionado por Hipócrates que a ingestão de determinados alimentos poderia
proporcionar desfechos benéficos à saúde humana. O primeiro país a colocar essa ideia em prática foi o
Japão, reconhecendo as propriedades funcionais dos alimentos. Para os pesquisadores da União Europeia, a
classificação se consolida se os efeitos nutricionais básicos e respostas benéficas em uma ou mais funções do
organismo forem comprovadas. Os compostos bioativos são componentes presentes nos alimentos funcionais
que podem beneficiar as funções fisiológicas e metabólicas do organismo, proporcionando boa saúde física
e prevenindo doenças crônicas não transmissíveis. A ação no organismo constitui em modular os processos
biológicos, principalmente referente aos efeitos antioxidantes. Atuam em mecanismos de oxirredução devido
à sua capacidade de competir com sítios ativos e atuar na modulação de genes envolvidos em vias como a Nrf2Keap1 e NFkB. A magnitude de seus efeitos depende da biodisponibilidade de cada composto no organismo. O
desequilíbrio na oxirredução está associado à origem e progressão de diversas doenças que apresentam como
características em comum a inflamação crônica. As mudanças do século XX repercutiram em alterações na saúde
da mulher, e afetaram negativamente os resultados da prevenção, assistência e recuperação da saúde para mulheres
em todo o mundo. Visto que os compostos bioativos podem resultar em efeitos benéficos na saúde humana, essa
revisão bibliográfica teve o propósito de analisar as repercussões dos compostos bioativos associados à saúde
da mulher. OBJETIVO: Realizar uma revisão bibliográfica, buscando evidências sobre a melhora da saúde da
mulher em relação às doenças e males que acometem o gênero a partir da ingestão de compostos bioativos
de forma preventiva ou terapêutica. MÉTODOS: Pesquisa na base de dados Pubmed, utilizando-se técnica
booleana pelos descritores curcumin, phytoestrogen, isoflavone, quercetin, resveratrol, women e women's
health. Os artigos selecionados estavam no idioma inglês e espanhol e dataram de 1996 a 2019. RESULTADOS:
Apresentou-se os efeitos de cinco compostos bioativos diferentes, em que a administração por via oral, através da
alimentação ou suplementação, se mostram benéficos frente a doenças características que acometem mulheres,
como endometriose, climatério, síndrome do ovário policístico, osteoporose e Alzheimer. Para obter um melhor
entendimento sobre como cada espécie de composto bioativo pode contribuir para a prevenção e/ou cura de
determinada doença é necessária a elucidação por completo dos mecanismos de ação de suas estruturas químicas
no organismo, levando em consideração a biodisponibilidade dos mesmos. CONCLUSÃO: Nos estudos
analisados, nos quais os compostos bioativos isoflavonas, resveratrol, quercetina, fitoestrógenos e curcumina
foram estudados, encontrou-se resultados positivos associados ou não à terapias medicamentosas, mas que
ainda carecem de robustez, contudo, promissores, estimulando assim a busca por mais estudos que avaliam
os desfechos abordados para entender se o uso de compostos bioativos são benéficos para saúde da mulher.
Palavras-Chave: ANTIOXIDANTES. SAÚDE DA MULHER. COMPOSTOS FITOQUÍMICOS.
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CONDUTA NUTRICIONAL EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN: UMA REVISÃO
STRIEDER, Isabela Morais1 TRINDADE, Igor Oliveira1 CARLOS, Bruna Tarifa1
KOMATSU, Lara Trigoli1 BALCHIUNAS, Roseli Espíndola1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
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INTRODUÇÃO: A Síndrome de Down (SD), também conhecida como Trissomia do cromossomo 21, é uma
alteração genética causada por um cromossomo extra no par 21. Estima-se que no mundo a incidência seja
de aproximadamente 1 a cada 800 nascidos vivos e no Brasil 1 a cada 600. As crianças com SD possuem um
crescimento diferente das demais, marcada por precocidade no começo do estirão de crescimento e velocidade
reduzida de crescimento linear, resultando em uma menor estatura final. Das comorbidades clínicas, o sobrepeso
e a obesidade são as mais comuns em crianças com SD. OBJETIVO: Esse estudo teve como objetivo descrever
a conduta nutricional em crianças com SD. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada através
da busca de artigos científicos nas bases de dados Scielo e PubMed e na biblioteca virtual BIREME. Foram
utilizados artigos nos idiomas inglês, português e espanhol. Os descritores utilizados foram: síndrome de
down, criança e avaliação nutricional e os operadores booleanos AND, OR e NOT, com datas de publicação
a partir do ano de 2008, totalizando 17 artigos. RESULTADOS: A fase crítica para crianças e adolescentes
desenvolverem sobrepeso e obesidade ainda não foi claramente identificada, porém, estudos apontam que
as maiores taxas tendem a ocorrer em crianças a partir de dois anos. Dessa forma, é crucial a utilização de
indicadores que acompanhem o devido crescimento e desenvolvimento, principalmente em pacientes na
condição de risco nutricional, para averiguar se o peso e a estatura estão atendendo as condições que o seu
potencial genético permite. No Brasil, como não há curvas específicas para avaliar o estado nutricional de
indivíduos com SD, é necessário o emprego de curvas de outros países como base. Dentre as consequências
que mais afetam a nutrição das crianças com a SD, estão o risco aumentado para o diabetes mellitus (DM),
atraso nas habilidades alimentares desde a infância, dificuldade de coordenação da sucção, da deglutição e
da respiração, hipoplasia do terço médio da face, dentição tardia ou anormal, má oclusão e hipotonia facial.
Além disso, de 8 a 12% dos recém-nascidos apresentam anomalias de trato gastrointestinal. Por esse motivo, a
estratégia alimentar em crianças com SD deve ser elaborada com energia controlada, com base em calorias por
centímetro (Kcal/cm) de estatura, utilizando para crianças de 5 a 11 anos, 14,3 Kcal/cm para o sexo feminino
e 16,1 kcal/cm para o sexo masculino. Deve-se incentivar o consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) e
recomendar que evitem o consumo de alimentos ultraprocessados. Também, é necessário atentar-se a oferta
de micronutrientes específicos, tais como: zinco, folato e ferro. Pois, aproximadamente 50% das crianças com
SD apresentam deficiência de ferro, 8,1% anemia e 60% ingestão inadequada de zinco. CONCLUSÃO: Dessa
forma, é necessário educar e sensibilizar a família no processo de intervenção nutricional do paciente com
SD, tendo em vista que essa alteração genética interfere no estado nutricional da criança. O acompanhamento
nutricional visa a minimizar os riscos de deficiência nutricional e até mesmo o surgimento da obesidade.
Palavras-Chave: Síndrome De Down. Avaliação Nutricional. Criança.
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BONÉSI, Giulia Borges1 VASCONCELLOS, Bruna Danielle Moreira1 PAULA, Juliana Salles De1
OLIVEIRA, Letícia Marques De1 FAVERO, Deise Cristina Oliva Caramico1
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leticiamarquesnutrisc@gmail.com deise.c.caramico@gmail.com
INTRODUÇÃO: Paralisia cerebral (PC) é uma desordem não progressiva do tônus, do movimento e da postura,
decorrente de uma lesão no cérebro imaturo que interfere na maturação do sistema nervoso central. Estima-se
a incidência global da PC em 1,8-3 casos por 1000 nascidos vivos. Não há dados precisos sobre a incidência da
doença no Brasil, mas estimam-se 7 casos a cada 1000 nascidos vivos, contabilizando entre 30 a 40 mil novos casos
por ano. Isso ocorre pelos precários atendimentos pré-natais, bem como condições socioeconômicas baixas.
Embora a desnutrição seja o maior problema, estudos apontam que pacientes com menor grau de disfagia têm
risco de sobrepeso devido à composição da dieta e à baixa atividade física. A incapacidade neurológica associa-se
ao maior risco de desnutrição, por esse motivo, os estudos e os cuidados descritos são importantes. OBJETIVO:
Investigar o perfil nutricional de crianças com paralisia cerebral e a terapia nutricional aplicada. MÉTODOS:
Considerou-se estudos publicados entre 2008 e 2019, em inglês e português, encontrados nas bases de dados
Scielo-Brasil, PudMed e Lilacs. Operadores booleanos (AND, OR e NOT) foram utilizados entre as palavraschave para a restrição das pesquisas. RESULTADOS: As manifestações da PC relacionam-se à motricidade,
podendo ser acompanhadas por episódios convulsivos, problemas no trato digestório e outros sistemas. A
falta de controle oro-motor, dificuldades/ausência dos reflexos de mastigação e deglutição, falta/diminuição
de reflexo de sucção, vômito frequente, sialorreia, postura corporal incorreta e hipotonia entre outros, podem
gerar malnutrição, atraso no crescimento, disfagia, refluxo gastroesofágico, gastroparesia, obstipação crônica,
infecções urinárias recorrentes e doença pulmonar crônica. Crianças com PC severa apresentam maior risco
de bronco aspiração e engasgos, devido ao maior comprometimento orofaríngeo. Estudos apontam que o
maior comprometimento da função motora grossa se associa com a gravidade de disfagia, além desta também
influenciar no tipo de alimentação administrado. O risco de desnutrição deve-se à diminuição da ingestão de
nutrientes aliada à redução da força muscular, da imunidade e do desenvolvimento cerebral. Indivíduos com
PC moderada e severa apresentam ingestão energética majoritariamente insuficiente devido às complicações
orofaríngeas e à incapacidade de manifestarem necessidade de ingestão. A terapia empregada para adequação
do aporte energético é individualizada, associa-se ao uso de espessantes (auxilia na consistência do alimento
por via oral). Caso haja dificuldade de alimentação via oral, recomenda-se a via enteral. Recomenda-se ingestão
calórica de acordo com a equação do índice de eficiência de energia (EER), variando com sexo e idade. Para
crianças de 3 anos, recomenda-se 5-20% de proteínas, 45-65% de carboidratos e 30-40% de lipídios. Para
crianças de 4 a 7 anos, recomenda-se 10-30% de proteínas, 45-65% de carboidratos e 25-35% de lipídios. O
ômega-3 e as fibras dietéticas participam do desenvolvimento cognitivo e promovem melhora em fatores de
aprendizado e memória. CONCLUSÃO: A maioria dos casos apresenta um risco de desnutrição associado a
componentes da dieta e às dificuldades de alimentação. Deve-se avaliar as condições fisiológicas para definir a
via de alimentação e elaborar o plano alimentar seguindo as recomendações nutricionais. Ademais, é importante
verificar e orientar a conduta alimentar feita pelo cuidador/responsável ou paciente, caso seja via oral.
Palavras-Chave: Paralisia Cerebral. Criança. Comportamento.
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CONDUTA NUTRICIONAL/SELETIVIDADE ALIMENTAR DOS INDIVÍDUOS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
PAIVA, Juliana Rodrigues De1 LOPES, Daniela Ramalho1 PEREIRA, Karine Sampaio De Oliveira1
MACEDO, Marina Mendonça1 SOUZA, Vitoria Raduan Peres De1 GIAIMO, Cinthia Roman Monteiro Di1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: rpaiva.ju@gmail.com danielaramalho1995@gmail.com kaka_100kk@hotmail.com mmmah162@
gmail.com vitoriaraduan@hotmail.com cinthiarmm@gmail.com
INTRODUÇÃO: O transtorno do espectro autista (TEA) é definido como uma síndrome caracterizada por
meio de perturbações nos domínios da interação social e comunicação, além de comportamento focalizado
e repetitivo. A taxa de prevalência vem aumentando, e hoje, uma a cada 68 crianças apresenta o transtorno.
As crianças com TEA frequentemente apresentam seletividade alimentar, caracterizada por auto restrição de
determinados aspectos dos alimentos, como textura, odor e cor, o que pode afetar negativamente o estado
nutricional e seu desenvolvimento. OBJETIVO: Estudar a seletividade alimentar de indivíduos com TEA e propor
estratégias nutricionais baseadas em uma revisão sistemática acerca do tema. MÉTODOS: Para tanto, foram
pesquisados estudos retrospectivos, experimentais e observacionais publicados a partir de 2000 nos idiomas
português e inglês. A pesquisa foi realizada no período de dezembro de 2018 a janeiro de 2019 nas principais
bases de dados Medline-PubMed e Scielo-LILACS, utilizando-se os descritores "Autism and Food Selectivity",
"Autism Spectrum Disorder and Food Selectivity", "Autismo e Seletividade Alimentar" e "Transtorno do Espectro
Autista e Seletividade Alimentar". Os critérios de inclusão adotados foram estudos com crianças de zero a dez
anos de idade, diagnosticadas com TEA e apresentando seletividade alimentar. Como critérios de exclusão
foram considerados os estudos em que as crianças faziam uso de medicamentos para melhorar o quadro de
seletividade alimentar. RESULTADOS: A revisão identificou 42 artigos elegíveis, compreendendo uma amostra
com 1.563 crianças. Desses, 43% descreveram melhora do consumo alimentar a favor do aumento de número
e variedade de alimentos consumidos por crianças com TEA, por meio de intervenções com reforço baseado
em preferências alimentares, incentivos verbais, brinquedos e objetos preferidos. Quatro estudos relataram
baixo consumo de alimentos fontes de cálcio, ferro, vitamina D, fibras, proteína e carboidratos. Constatou-se
que há preferência por alimentos sólidos em detrimento àqueles com texturas mais amolecidas, nas formas
de purês, além de ter sido verificado que os vegetais correspondem ao grupo de alimentos com maior taxa de
rejeição. É importante reforçar que 68% das crianças estudadas apresentaram microbiota intestinal alterada,
resultando em sintomas gastrointestinais como constipação intestinal e desconforto abdominal. A seletividade
alimentar foi, ainda, retratada como resultado destas consequências do sistema gastrointestinal. Com base
nessas informações, sugere-se as seguintes estratégias nutricionais: seguir dieta sem glúten e sem caseína,
variar a rotina das refeições através de mudanças de ambiente, temperatura, método de apresentação, tipo e
textura do alimento apresentado, para aumentar a inclusão de alimentos, suplementação de vitaminas e/ou
minerais deficientes, redução de alimentos com corantes artificiais e eliminação de alimentos ricos em açúcar.
CONCLUSÃO: As crianças com TEA são suscetíveis à seletividade alimentar, impactando diretamente na
integridade fisiológica e nutricional, justificando, portanto, o cuidado e atenção. Com as estratégias propostas,
pretende-se ampliar o consumo alimentar dessa população, a fim de prevenir doenças e conferir maior bem-estar.
Palavras-Chave: Transtorno Autista. Transtorno Do Espectro Autista.
Fenômenos Fisiológicos Da Nutrição.
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CONHECIMENTOS MATERNOS E PRÁTICAS DE ALEITAMENTO EM LACTENTES
CARDOSO, Isabella Barreto1 ANTUNES, Tainá1 AZEVEDO, Luana Rebeca Do Nascimento1
SANTOS, Aline Beltrame Dos1 PIMENTA, Gabriely De Farias1
JESUS, Deborah Cristina Landi Masquio De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: isabella.b.cardoso@hotmail.com tantunesats@gmail.com luananazevedo@outlook.com
alinebeltrame08@gmail.com gabriely.pimenta@gmail.com deborahmasquio@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: O leite materno é naturalmente adequado para atender às necessidades biológicas do
crescimento e desenvolvimento do lactente, essencialmente nos primeiros seis meses de vida. O desmame
precoce é definido como interrupção permanente da prática do aleitamento materno antes dos seis meses
de vida. Diversos são os determinantes que levam ao abandono dessa prática, sendo um problema bastante
comum no Brasil. Alguns desses fatores estão relacionados diretamente à mãe, como sua atitude frente ao ato
de amamentar e desconhecimento da prática e benefícios do aleitamento materno. Nesse sentido, é necessário
identificar os fatores relacionados ao desmame precoce, de forma a embasar ações de educação alimentar e
nutricional que estimulem a prática do aleitamento materno. OBJETIVO: Investigar o conhecimento materno
e as práticas de aleitamento em lactentes. MÉTODOS: Constitui-se de estudo transversal, que envolveu 41
mães de lactentes com até 2 anos de idade, usuárias do Centro de Saúde Escola “Prof. Samuel B. Pessoa”,
no município de São Paulo. Foi aplicado um questionário com perguntas fechadas, contendo os itens: dados
sócio demográficos, dados do lactente (idade, peso ao nascer e atual e comprimento e histórico de saúde),
informações sobre a prática do aleitamento (tipo de leite ofertado, dificuldades na amamentação, causas do
desmame e uso de bicos artificiais), conhecimentos maternos e orientações prévias recebidas sobre aleitamento
materno. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário São Camilo
(3.416.922) e todas as voluntárias assinaram o TCLE. RESULTADOS: A maior parte das mães entrevistadas
(58,5%) apresentam entre 30 e 39 anos, são casadas (87,8%) e possuem ocupação extra domiciliar (56,1%).
A média de idade dos lactentes foi de 9,8 meses. A maioria dos bebês (68,3%) nasceu com peso adequado
ao nascer, e atualmente 73,2% apresentam peso adequado para o comprimento e 85,4% peso adequado para
a idade. Notou-se que 100% dos lactentes receberam leite materno por algum período, 53,7% receberam
fórmula infantil e 12% já receberam leite de vaca. Cerca de 65,8% das mães receberam orientações prévias
sobre aleitamento materno. A maior parte das entrevistadas (75,0%) conhecia o tempo recomendado de
aleitamento materno exclusivo (6 meses) e 61% sobre a duração total de aleitamento materno (2 anos ou
mais), e apenas 14% relataram que não realizaram ou não realizarão o aleitamento materno exclusivo durante
o período adequado de 6 meses. As crenças sobre aleitamento materno mais relatadas foram: “recusa do bebê
em pegar a mama” (85%), “seios caem após a amamentação” (63,4%) e “produção de leite insuficiente” (43,9%).
Os principais motivos relatados para o desmame precoce foram baixa produção de leite (12,2%) e retorno
ao trabalho (9,8%). CONCLUSÃO: No presente estudo, a maioria das mães entrevistadas continham ciência
sobre benefícios, recomendações e práticas de amamentação e também, em sua maioria, as praticaram. Porém,
as mães também mostraram acreditar em crenças e tabus sobre amamentação. A disseminação de informações
e instruções pertinentes às práticas de aleitamento materno é importante para a adesão e continuidade do
aleitamento materno exclusivo e aleitamento materno total, de acordo com tempo considerado ideal.
Palavras-Chave: Aleitamento Materno. Desmame. Educação Alimentar E Nutricional.
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CONTROLE DE PRODUÇÃO: ANÁLISE DAS SOBRAS LIMPAS
EM UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
KIMURA, Gabriela Kimie De Azevedo1 RIBEIRO, Mariana1 BALBINO, Elaine Lima2 PY, Raquel Lopes2
FERREIRA, Rosana Toscano1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
E-mail: gabikimura@hotmail.com maribeironutri@gmail.com elaine.nutricao@gmail.com
raquelpy.rp@gmail.com rosanatoscano@uol.com.br
INTRODUÇÃO: A alimentação coletiva é caracterizada pelas atividades realizadas nas Unidades de Alimentação
e Nutrição (UAN) e definida como o conjunto de processos destinados a fornecer refeições balanceadas, dentro
de padrões nutricionais e higiênico-sanitários, que atendam as necessidades nutricionais dos seus clientes,
favorecendo hábitos saudáveis, de acordo os custos pré-definidos. Segundo dados da Associação Brasileira da
Indústria de Alimentos, o ano de 2017 foi marcado pela retomada do crescimento do segmento de refeições
fora do lar, e nos últimos dez anos, constatou-se um aumento de 13,3% ao ano. O desperdício dentro de uma
unidade é sinônimo de falta de qualidade, e possui três fatores predominantes: fator de correção, sobras e restos.
Na Subárea de Gestão em Unidades de Alimentação e Nutrição, presente na Resolução 600/2018 do Conselho
Federal de Nutricionistas, encontra-se como atividade obrigatória do profissional promover a redução das
sobras, restos e desperdícios, sendo essas atribuições fundamentais para garantir a qualidade do serviço prestado.
OBJETIVO: Analisar a quantidade de sobras das preparações produzidas em uma UAN a fim de identificar
possível superprodução de alimentos. MÉTODOS: Estudo descritivo observacional e transversal com coleta de
dados primários, em dias não consecutivos em março de 2019. Foi realizada uma análise de todas as preparações
semanais, com ênfase nas saladas elaboradas, pratos principais, guarnições e sobremesas. RESULTADOS: Existe
uma diferença entre o cardápio planejado e o que realmente é distribuído para os clientes. De forma geral, há uma
realocação das sobras monitoradas do dia anterior para o dia seguinte, como forma de evitar o desperdício de
alimentos. Na primeira semana, houve maior quantidade de sobras. Os alimentos com maior percentual foram
o chuchu com milho refogado e o couscous marroquino (50%). Entre as saladas, tiveram maior porcentagem a
de lentilha, batata doce e mandioca, sendo 46,7%, 29,2% e 42,1% respectivamente. O prato principal de peixe,
apesar de não possuir uma expressão percentual significativa, se fez presente quase que diariamente, gerando
um efeito cumulativo para a produção. As sobremesas a base de frutas, como o panachê, apesar de serem
produzidas em menor escala, possuíram uma maior porcentagem de sobras quando comparadas às com base
de leite ou leite condensado, como mousses e pudins. Houve uma quantidade menor de refeições oferecidas
em relação ao previsto, sendo uma média de 12,5% a menos do que a programada. CONCLUSÃO: Após as
análises, foi possível confirmar que há uma superprodução de alimentos na unidade de alimentação e nutrição.
Palavras-Chave: Serviços De Alimentação. Alimentação Coletiva. Controle De Qualidade.
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CRESCIMENTO LINEAR DE CRIANÇAS COM EPILEPSIA
REFRATÁRIA EM TRATAMENTO COM DIETA CETOGÊNICA

MOREIRA, Ana Paula Nehara1 PESSOA, Valter Marcena1 AMORIM, Paula Moura1
SANTOS, Tatiana Dos1 ALBUQUERQUE, Priscilla Oliveira De1 BALCHIUNAS, Roseli Espindola1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: ana.nehara@gmail.com valter.marcena@gmail.com paulinha.amorim1991@gmail.com
tatianasantos0003@gmail.com priscillaoliveiraa22@gmail.com respindola@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Epilepsia é definida como refratária quando o paciente em tratamento com dois ou mais
fármacos é incapaz de promover a remissão das crises epilépticas. É caracterizada por alteração no funcionamento
do cérebro devido a descargas neurais. Estudos têm apontado a dieta cetogênica (DC), caracterizada por possuir
um alto teor de lipídeos, normoproteica e restrita em carboidratos (CHO), como uma alternativa de tratamento
não farmacológico para as crises convulsivas. Existem quatro principais tipos de DC: a clássica (relação 4:1,
onde quatro partes da dieta são constituídas de gorduras e uma parte de CHO e proteínas); de Triglicerídeos
de Cadeia Média (TCM), na qual cerca de 60% do valor energético total (VET) proveniente de TCM, com
uma proporção de 3:1 da dieta clássica; Modified Atkins Diet (MAD), que corresponde a aproximadamente
1,5 a 2:1 comparada DC clássica, e a de tratamento com baixo índice glicêmico (IG), que permite uma maior
quantidade total de CHO, mas com baixo IG (IG < 50). Apesar da remissão das convulsões, a DC prescrita
para crianças pode influenciar o crescimento linear, impedindo-as de atingir a estatura alvo de acordo com o
potencial genético. OBJETIVO: O presente estudo buscou verificar o padrão de crescimento linear em crianças
portadoras de epilepsia refratária em tratamento com DC. MÉTODOS: Realizou-se busca na base de dados
PubMed e na biblioteca virtual Bireme, utilizando a técnica booleana AND nos idiomas inglês, espanhol e
português. Obtiveram-se 50 estudos, sendo selecionados 13 artigos originais publicados entre os anos de
2008 a 2018. RESULTADOS: Dentre os artigos selecionados, sete estudos mencionam comprometimento nos
parâmetros de crescimento durante a utilização da DC, como: redução do conteúdo mineral ósseo, déficit no
ganho de peso e crescimento linear quando permaneceram na dieta clássica por período superior a 15 meses.
Os estudos apontam que quanto menor a idade, maior o risco de déficit de estatura, considerando que a idade
avaliada foi entre 6 meses e 18 anos. Dois dos estudos hipotetizam que a DC clássica diminui os níveis do fator
de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1). Em contrapartida, seis estudos não apontaram diferenças
consideráveis nos dados de estatura, peso e Índice de Massa Corporal (IMC) durante o tratamento. Entretanto,
ressalta-se que a DC ofertada foi a MAD, a curta duração dos estudos, a ampla faixa etária estudada (6 meses
até 16 anos) e a diferença na composição nutricional da dieta. Apresentaram 30 a 35% do VET de proteína,
valores acima das recomendações nutricionais quando comparadas às recomendações de 5 a 20% do VET para
crianças de 1 a 3 anos e de 10 a 30% para a faixa etária de 4 a 18 anos de idade. CONCLUSÃO: A DC clássica
parece influenciar negativamente o crescimento linear em crianças e adolescentes com epilepsia refratária.
Entretanto, as consequências durante o tratamento parecem ser multifatoriais, podendo ser influenciadas
pelos fármacos antiepiléticos, idade, duração da dieta, quantidade de proteína ingerida, e desbalanço
hormonal nos níveis de IGF-1. A dieta MAD parece reduzir ou anular efeitos maléficos no crescimento.
Palavras-Chave: Epilepsia. Dieta Cetogênica. Criança.
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CUIDADO NUTRICIONAL DA DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA
NÃO ALCOÓLICA (DHGNA)
LEAL, Larissa Zanforlin1 LORENCINI, Laura1 RIBEIRO, Mariana1
REZENDE, Luciana Trindade Teixeira 1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: larissazanleal@hotmail.com laura.lorencini@hotmail.com marianamaluza@outlook.com lumarez@
terra.com.br
INTRODUÇÃO: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), é caracterizada pelo acúmulo de
gotículas de triglicérides no interior dos hepatócitos na ausência de consumo crônico de álcool. A prevalência
de DHGNA está estimada em 10 a 40% nos estudos de populações da América do Norte, América do Sul, Japão,
Europa e Austrália. Já no Brasil, a prevalência não é conhecida, mas a de esteatose, avaliada por ultrassonografia,
está estimada em 18%. Os estudos têm evidenciado prevalência em países industrializados com incidência em
países em desenvolvimento. OBJETIVO: Estudar as estratégias nutricionais para a prevenção e tratamento
da DHGNA. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados Scielo e PubMed, por
meio da técnica booleana and com os descritores: fígado, obesidade e síndrome metabólica, publicados nos
últimos 13 anos (2006-2019), nos idiomas inglês e português. RESULTADOS: Sua presença tem sido associada
a múltiplos fatores de risco, considerados primários: diabetes mellitus, obesidade e dislipidemia, e secundários:
medicamentos, cirurgias, toxinas ambientais e hepatite C. A doença representa danos no fígado que podem
levar a doença hepática grave, como cirrose e carcinoma hepatocelular. A terapia nutricional deve controlar
os fatores de risco, prevenir a progressão da doença e complicações. Estudos recentes apontam que a dieta
do mediterrâneo, caracterizada pela distribuição de 40% de carboidrato vindo predominantemente de frutas,
verduras e legumes, seguido de 35% de gordura oriunda de peixes e óleos, sendo de 10 a 20% de gordura
monoinsaturada, reduzem significativamente as complicações metabólicas associadas à doença, incluindo o
perfil lipídico, pressão arterial e glicemia. A dieta hipocalórica hiperproteica foi também proposta, incluindo a
redução do aporte calórico, com a distribuição de 40% de carboidrato, 25% de lipídeos e 35% de proteínas. Nestes
estudos, a gordura hepática foi reduzida significativamente sem alteração do peso corporal dos pacientes. O uso
de ômega 3 foi apontado em diversos estudos como importante anti-inflamatório. Uma pesquisa mostrou que
a suplementação de 1 grama reduz a concentração plasmática de triglicerídeos, enzimas hepáticas, glicemia de
jejum e do grau de esteatose hepática. CONCLUSÃO: Hábitos alimentares não saudáveis, como o consumo
excessivo de gordura saturada, alimentos hipercalóricos com alta carga glicêmica, associados ao sedentarismo,
estão presentes nos indivíduos com DHGNA. Desta forma, para o tratamento da doença, a terapia nutricional age
de forma fundamental, abordando diversas estratégias nutricionais para uma melhora significativa do quadro.
Palavras-Chave: Fígado. Obesidade. Síndrome Metabólica.
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DEFICIÊNCIAS DE MICRONUTRIENTES NA TERAPIA DIALÍTICA

DIAS, Sarah Cristina De Oliveira1 SOUSA, Victoria De Carvalho1 MANTAVANI, Livia Spaulonci1
REZENDE, Luciana Trindade Teixeira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: sarah.fisica@gmail.com victoria.carvalho.s16@gmail.com liviasmantovani@gmail.com lumarez@
terra.com.br
INTRODUÇÃO: A Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada pela perda progressiva e irreversível da
função renal. É suposto que em 2010, de 2,3 a 7,1 milhões de pessoas com doença renal terminal morreram
sem acesso a diálise. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostram que em 2015, 1,2 milhões de
pessoas morreram de insuficiência renal, um aumento de 32% desde 2005. Dados da literatura indicam que
portadores de hipertensão arterial, diabetes mellitus ou história familiar de DRC têm maior probabilidade
de desenvolver a doença. Dentre as consequências da DRC estão: dislipidemia, anemia, acidose metabólica,
complicações cardiovasculares, distúrbios do metabolismo mineral e ósseo, resistência periférica a insulina,
hiperparatiroidismo e desnutrição. As principais causas de deficiência de micronutrientes em portadores de
DRC são: anorexia, ingestão alimentar insuficiente, prescrição de dietas restritivas, síntese deficiente e perdas
no dialisado. OBJETIVO: Discutir as principais deficiências de micronutrientes observadas na terapia dialítica.
MÉTODOS: Realizou-se levantamento bibliográfico em base de dados PUBMED, SCIELO e LILACS. Utilizouse a técnica booleana AND, limitando a busca para artigos em inglês e português, publicados a partir do ano
de 2009, e os seguintes descritores: Insuficiência Renal Crônica; Diálise; Micronutrientes. RESULTADOS: Para
demostrar os resultados, foi escolhido um estudo por micronutriente, considerando que os baixos níveis de
vitamina B6 e vitamina C são comuns na população em hemodiálise (HD). Em 2017, um estudo relacionou
baixas concentrações de folato associadas a várias causas de mortalidade no paciente em HD. Em 2018, um
estudo evidenciou que a deficiência de selênio é preditivo direto de mortalidade e causas de hospitalização.
Em outro levantamento, 38% dos pacientes apresentaram deficiência de zinco, associando-se a deficiência
à gravidade da doença. CONCLUSÃO: A deficiência de micronutrientes é um fator de risco para pacientes
em terapia dialítica, podendo levar a consequências múltiplas. No entanto, ainda não se pode considerar a
suplementação de micronutrientes, pois os dados são limitados quanto ao impacto da mesma nestes pacientes.
Palavras-Chave: Insuficiência Renal Crônica. Diálise. Micronutrientes.
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DESAFIOS NUTRICIONAIS PARA PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA
EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN

STECANELA, Laura Diniz1 RUSSIO, Larissa1 SILVA, Thayná Marques Palmeiras1 CIFALI, Piero1
GANEN, Aline De Piano1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: la.dinizste@hotmail.com nutri.larirussio@gmail.com thaynapalmeira.nutri@gmail.com
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INTRODUÇÃO: A Síndrome de Down é caracterizada pelos atrasos no desenvolvimento físico e mental de
crianças com erro cromossômico, portando assim trissomia do cromossomo 21. Estima-se que mundialmente,
para cada 700 nascimentos há uma criança com a doença quee no Brasil atinge cerca de 270 mil pessoas.
OBJETIVO: Avaliar as carências, características e cuidados nutricionais para promoção de qualidade de vida
em crianças com Síndrome de Down. MÉTODOS: Tratou-se de uma revisão bibliográfica, a partir de pesquisa
qualitativa com busca na literatura, nas bases de dados do Science Direct, PubMed e Scielo, de periódicos
publicados na língua portuguesa e inglesa, nos últimos 5 anos. RESULTADOS: A Síndrome de Down pode
causar atraso no desenvolvimento cognitivo, problemas neurológicos, alterações endócrinas, cardiopatias,
baixo tônus muscular, a baixa estatura e o sedentarismo, fatores que favorecem o desenvolvimento da
obesidade. O cuidado nutricional desde o nascimento, como a oferta do aleitamento materno, propicia melhor
tônus muscular dos lábios, boca e língua e proteção imunológica. A educação alimentar desde a infância
pode minimizar os riscos de obesidade nessa população. Em estudo com estudantes com Síndrome de Down,
observou-se redução de peso após um mês com uma dieta balanceada de acordo com o Guia Alimentar de Bolso
de 2012. Os principais desafios apontados pelos familiares ou cuidadores de crianças com Síndrome de Down
foram a inserção escolar, as necessidades biológicas, o processo de alfabetização, o cuidado multiprofissional, a
demanda de maiores cuidados quando a síndrome está associada à alguma patologia. A alimentação se apresenta
desafiadora pela dificuldade da criança em apresentar autonomia, habilidades motoras, desenvolvimento
cognitivo e social. A deficiência no fator de crescimento IGF-1 (insulin growth factor-1) também foi
mencionada, sugerindo-se a suplementação de zinco para minimizar o atraso no crescimento. Destaca-se
que a avaliação nutricional destas crianças deve ser pautada em curvas de crescimento específicas, as quais
levam em consideração as particularidades da população analisada. CONCLUSÃO: Evidencia-se um cuidado
especial, destacando os aspectos nutricionais em crianças com Síndrome de Down, devido às suas dificuldades
motoras, atraso no desenvolvimento cognitivo e alterações metabólicas. A educação alimentar associada ao
acompanhamento interdisciplinar são capazes de promover melhor qualidade de vida para estas crianças.
Palavras-Chave: Trissomia. Carências. Qualitativa.
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DESENVOLVIMENTO DE UM CREME TIPO IOGURTE COM CALDA
DE MORANGO PARA CRIANÇAS COM TIROSINEMIA TIPO 1
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SILVA, Débora Thaina Alves Da1 VIEIRA, Beatriz Da Silva1 MARINHO, Stephanie Rego1
BOROVAC, Juruce Aparecida Gomes1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: vitoriaravaneli@gmail.com juliamatos83@gmail.com sarah.nogherotto@uol.com.br
deborathaina17@hotmail.com beatriz.bat@hotmail.com stephanierego2011@gmail.com
JURUCEBOROVAC@GMAIL.COM
INTRODUÇÃO: A Tirosinemia tipo 1 é uma doença metabólica e de herança autossômica recessiva. A tirosina
é um aminoácido derivado das proteínas ingeridas ou sintetizado endogenamente a partir de fenilalanina.
Os danos causados aos órgãos devido a doença estão associados ao acúmulo de metabólitos, advindos da
degradação da tirosina, resultando em manifestações hepáticas, renais e até mesmo neurológicas. Com
o propósito de evitar que se elevem os níveis de tirosina no organismo, o tratamento da doença é baseado
em uma dieta com restrição de proteínas animais e vegetais, o que impõem grandes limitações alimentares.
OBJETIVO: Desenvolver um produto isento de tirosina e fenilalanina para o público infantil portador de
Tirosinemia tipo 1. MÉTODOS: Para desenvolvimento do produto foram realizados diversos testes culinários.
A finalidade dos testes foi obter um produto que, além de apresentar composição que atendesse às restrições da
dieta do público alvo, apresentasse características organolépticas atraentes para as crianças. Para a adequação
do creme, substituiu-se o leite de vaca pelo extrato de coco e foi utilizado ágar-ágar e fermento para iogurte
para atingir a consistência semelhante à de um iogurte convencional. Como complementação, optou-se por
uma calda de frutas para tornar o produto mais atrativo e saboroso. Foram testadas duas caldas, sendo uma de
morango e outra de manga, ambas adoçadas com mel e açúcar. RESULTADOS: O produto obtido foi um creme
tipo iogurte, à base de extrato de coco, com calda de morango e mel. Além de harmonizar melhor com o sabor
do creme tipo iogurte, a fruta foi bastante bem aceita pelas crianças e resultou em apresentação mais atraente.
Na porção de 80g, o produto apresentou quantidades mínimas de proteína, equivalente a 0% do Valor Diário
de Referência. Para viabilidade comercial, o produto deve ser envasado em potes transparentes e mantido
sob refrigeração. CONCLUSÃO: O creme tipo iogurte com calda de morango e mel se apresentou como uma
opção viável para crianças com Tirosinemia tipo 1. Recomenda-se realização de análise bromatológica, para
determinação precisa da sua composição nutricional e promoção de sessões de avaliação sensorial com crianças.
Palavras-Chave: Tirosinemias. Fenilalanina. Dieta Com Restrição De Proteínas.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA MASSA FRESCA FONTE DE PROTEÍNA
VEGETAL À BASE DE PERESKIA ACULEATA (ORA-PRO-NOBIS)

MENDES, Pâmella Ferreira1 SILVA, Isabela Saraiva1 BARROS, Maria Júlia Silva Paes De1
SOLIMAN, Matheus Tavares1 GRODZICKI, Naila Maria Banduk1 BOROVAC, Jurucê Gomes1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: pamellamndes@gmail.com isabela.saraiva.s1@gmail.com maju.paes99@gmail.com
matheus.jurii@gmail.com nailamariabg@gmail.com juruce.borovac@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O vegetarianismo é um regime alimentar alternativo que consiste em uma alimentação
baseada na exclusão de carnes e outros produtos animais e seus e derivados. Desde a antiguidade, alguns
grupos e populações praticam o vegetarianismo, necessitando incrementar a ingestão de alimentos vegetais
que garantam o aporte proteico da dieta. A Pereskia aculeata, conhecida popularmente como ora-pro-nobis,
pertence ao reino Plantae. Essa planta representa uma alternativa para aumento da qualidade da alimentação,
pois suas folhas possuem importantes nutrientes, como cálcio, fósforo, magnésio, ferro, cobre e, principalmente,
alto teor de proteínas. OBJETIVO: Desenvolver uma massa fresca, tipo talharim, à base de farinha de Pereskia
aculeata, destinado ao público vegetariano. MÉTODOS: A partir de uma receita de macarrão artesanal
convencional, foram realizados diversos testes culinários, buscando o aperfeiçoamento do produto. As
folhas de ora-pró-nobis foram desidratadas e pulverizadas, resultando em uma farinha, a qual foi acrescida
em 10% da quantidade de farinha de trigo utilizada. Para desenvolvimento do produto, foram aplicadas
outras tecnologias, como a mistura adequada dos ingredientes para obtenção de uma massa homogênea,
moldagem da massa no formato talharim em extrusor doméstico, secagem da massa e comercialização em
refrigeração. RESULTADOS: O produto desenvolvido apresentou comportamento culinário e características
sensoriais adequadas. A porção de 100 g do produto apresentou 11,6 g de proteínas, além de 3,3 g de fibras,
41,8 g de carboidratos, 2,6 mg de Ferro. CONCLUSÃO: Conclui-se que a utilização da farinha de ora-pronóbis na elaboração do macarrão é viável, resultando em um alimento fonte de proteínas, representando
uma alternativa para o atendimento da alimentação de vegetarianos. Recomenda-se a continuidade do
estudo, promovendo avaliação sensorial com o público alvo para maior segurança comercial do produto.
Palavras-Chave: Massas Alimentícias. Proteínas. Vegetarianismo.
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE PÃO
COM BAIXO TEOR DE FENILALANINA

ROCHA, Ana Carolina Lavio1 ANDRADE, Leila Carmo De1 MIYAGI, Regiane Yumi Tavarayama1
VENÂNCIO, Kamilla Novaes1 ROCHA, Ana Carolina Lavio1
1ETEC PARQUE BELÉM
E-mail: anacarolina.lavio@gmail.com leila.carmo@uol.com.br regiane_yumi@hotmail.com
kamilla.novaes2101@gmail.com anacarolina.lavio@gmail.com
INTRODUÇÃO: A fenilcetonúria (PKU – do inglês phenylketonuria) é uma doença genética, devido à
um erro inato do metabolismo de padrão autossômico recessivo (DNA). É considerada uma doença rara.
O defeito metabólico está geralmente ligado à enzima hepática Fenilalanina Hidroxilase que metaboliza a
fenilalanina em tirosina. Quando há a sua diminuição ou mesmo ausência, isso leva ao acúmulo do aminoácido
Fenilalanina (FAL) no sangue. Esse aumento da concentração de fenilalanina no sangue dá-se o nome de
Hiperfenilalaninemia. Persistindo por longos períodos, pode se tornar tóxico para o sistema nervoso central,
levando ao retardo mental variando sua gravidade a prognóstico irreversível. A dificuldade em planejar uma
dieta para esses indivíduos está no fato de encontrar ou elaborar alimentos que sejam de baixo ou nenhum
teor em fenilalanina para esse público, levandoe em consideração que o tratamento é essencialmente dietético,
variando de indivíduo para indivíduo, onde cada um tem uma tolerância ao consumo desse aminoácido.
OBJETIVO: Elaborar um pão, utilizando matérias-primas nacionais, com ausência ou baixo teor de fenilalanina
que apresente características similares ao pão tipo bisnaguinha. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão da
literatura sobre a doença e, a partir disso, foram selecionados ingredientes culinários com isenção ou baixo
teor de fenilalanina, tais como farinha de arroz, mandioca, polvilho e insumos como maçã e creme de soja que
se aproximassem ao máximo dos ingredientes utilizados tradicionalmente na produção de pães. Além disso,
durante a escolha dos ingredientes culinários foi levado em consideração o preço de aquisição dos mesmos, uma
vez que a maioria dos insumos substitutos são importados e tornam-se de difícil aquisição do ponto de vista
financeiro. Pôsteriormente, quatro testes culinários foram realizados no laboratório de nutrição e dietética da
escola técnica estadual e em domicílio. RESULTADOS: O pão com baixo teor de fenilalanina em sua versão final
obteve textura macia, consistência densa e sabor agradável, similar ao pão bisnaguinha tradicional. As matériasprimas nacionais utilizadas foram: água, açúcar demerara, sal, farinha de mandioca, fermento biológico, purê
de maçã, óleo, creme de soja, açúcar mascavo e psyllium em pó. Em relação à composição nutricional, o pão
apresentou baixo teor de fenilalanina (14,28 mg) por porção (50g), com um custo unitário da porção de R$0,92.
CONCLUSÃO: O desenvolvimento de um pão com baixo teor de fenilalanina possibilita que o indivíduo
com fenilcetonúria amplie as possibilidades de consumo, de preparações culinárias e consequentemente
varie a sua dieta, contribuindo no suprimento das necessidades nutricionais requeridas. Somado a isso,
possibilita que esse indivíduo tenha uma maior interatividade em seus círculos sociais durante as refeições.
Palavras-Chave: Fenilcetonúria. Fenilalanina. Pão.
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DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1): A IMPORTÂNCIA DA
TERAPIA NUTRICIONAL NA INFÂNCIA

RODRIGUES, Camila Da Silva1 SANTOS, Jhonatan Roberto Cabral1 FERNANDES, Lidiane Da Silva1
SILVA, Isis Caroline Oliveira1 HAYAMA, Marcos Hiroyshi Sanchis1 OLIVEIRA, Gabriel De1
ARAÚJO, Rafael Mendes1 BALCHIUNAS, Roseli Espindola1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: ca.s.rdgs@gmail.com jhonatansantos669@gmail.com lidiaa0206@hotmail.com
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INTRODUÇÃO: Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma síndrome metabólica, caracterizada pela incapacidade
de secreção de insulina pelo pâncreas, devido a um processo autoimune específico contra as células beta
pancreáticas, mediado pelos linfócitos T. No Brasil, o DM1 afeta mais de 30 mil pessoas menores de 15
anos. Os objetivos do tratamento de crianças e adolescentes com DM1 são proporcionar condições para o
crescimento e desenvolvimento adequados, associados à prevenção das complicações agudas e crônicas do
DM1, por meio da assistência de uma equipe multidisciplinar. OBJETIVO: Descrever a importância da terapia
nutricional (TN) em crianças portadoras de DM1. MÉTODOS: Revisão bibliográfica com busca de artigos
científicos na biblioteca Virtual BIREME, nas bases de dados SciELO e LILACS e no site da IDF (International
Diabetes Federation). Os descritores utilizados foram: Diabetes Mellitus Tipo 1, Terapia Nutricional, Criança
e Adolescente, utilizando o operador booleano AND. Foram selecionadas publicações entre os anos 2008 e
2019, totalizado 9 artigos. RESULTADOS: Na maioria das vezes, o DM1 é diagnosticado na infância, podendo
apresentar os seguintes sinais clínicos: glicemia em jejum maior ou igual a 126 mg/dL e glicose plasmática
venosa aleatória maior ou igual a 200 mg/dL. Os sintomas mais comuns apresentados pelos indivíduos com
DM1 são: perda de peso, poliúria, sede excessiva, cansaço, hiperfagia e visão embaçada. Por ser uma doença
que precisa de manifestações de sinais e sintomas para ser diagnosticada, mais de 50% da população não tem
ciência da doença e dependendo do estágio dos sintomas, é capaz de gerar graves consequências que podem
levar à morte se não detectados. Um dos objetivos do tratamento da DM1 é conter crises agudas, e a TN é
imprescindível no gerenciamento e minimização dos sinais e sintomas do DM1. Em relação à TN, o principal
desafio, além das restrições alimentares, é garantir o crescimento e desenvolvimento adequados às crianças e
adolescentes, além do custo elevado dos alimentos diet e integrais, comparado aos tradicionais, pois é recorrente
a família ter poucas condições financeiras para adaptação da alimentação. A dieta para os pacientes com
DM1 é normocalórica, normoglicídica, normolipídica e normoproteica. Deve-se priorizar uma alimentação
fracionada entre 5 e 6 refeições e maior escolha por alimentos cozidos no vapor, assados ou grelhados, bem
como menor ingestão de açúcares simples, no máximo 5% do VET (valor energético total), maior ingestão de
FLV (frutas, legumes e verduras) e de alimentos integrais. A resposta glicêmica dos alimentos, medida por meio
do índice glicêmico (IG) e da carga glicêmica (CG), também deve ser avaliada com a finalidade de melhorar
o controle da glicemia em pacientes com DM1. Vale ressaltar a importância da prática de atividade física.
CONCLUSÃO: As crianças e os adolescentes com DM1 devem ter um acompanhamento multidisciplinar, e
a TN deve ser constantemente monitorada, a fim de contribuir para o controle dos sinais e sintomas do DM1
e garantir o crescimento adequado desses pacientes. Vale ressaltar o grande desafio em realizar mudanças
no comportamento alimentar, destacando-se a atuação do nutricionista com visão holística do ser humano.
Palavras-Chave: Diabetes Mellitus Tipo 1. Terapia Nutricional. Criança.
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DIFILOBOTRÍASE: A DOENÇA DA TÊNIA DO PEIXE
DEIENO, Rafaella1 TANAKA, Tânia Leiko1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: rafadeienonutri@gmail.com tania.tanaka@prof.saocamilo-sp.br

INTRODUÇÃO: O hábito de comer peixes crus ou mal cozidos, assim como o de restaurantes orientais vêm
crescendo nos últimos anos, aumentando o número de casos de doenças causadas por estes alimentos, como a
Difilobotríase. Essa doença, conhecida como doença da “tênia do peixe” é uma zoonose causada pela ingestão
de peixes infectados com a larva do Diphyllobothrium spp, viável em peixes crus, mal cozidos, defumados ou
preparados em temperaturas inadequadas. OBJETIVO: Abordar os aspectos gerais da Difilobotríase, destacando
a biologia do parasita, as formas de transmissão, os aspectos epidemiológicos da doença e sua relevância clínica.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica com o enfoque em características morfológicas do parasita,
ciclo de vida, transmissão, características da doença, diagnóstico, tratamento, epidemiologia e profilaxia. Foram
realizadas pesquisas em artigos científicos publicados nos últimos 13 anos em plataformas como BIREME,
SCIELO e PUBMED. RESULTADOS: A Difilobotríase foi registrada em vários países na América do Norte,
Europa, Ásia, e América do Sul, o número de casos da doença vem crescendo devido à mudança de hábitos
alimentares e à globalização. Na América do Sul, as espécies mais comuns são D. latum e D. pacificum. No Brasil,
o primeiro caso da doença foi registrado em 2005 no estado de São Paulo, seguido de mais 55 casos registrados
na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal, tornando a doença conhecida e alarmante. Desde
2011, não se encontrou mais registros da doença. Em todos os casos, observou-se que o peixe contaminado era
importado, tornando o Brasil um país não autócone da doença. O Diphyllobothrium latum é um Platelminto,
do grupo dos Céstodos, hermafrodita e tem de 4 a 15 metros de comprimento. Possui ciclo biológico do tipo
Heteroxeno, onde o hospedeiro definitivo é o humano, e os hospedeiros intermediários são os artrópodes
da subclasse Copepoda e peixes como salmão e truta que vivem em lagos e rios gelados. O ciclo de vida
de D. latum começa quando os ovos não embrionados são liberados nas fezes humanas. O embrionamento
ocorre em contato com a água, formando oncosferas capazes de eclodir e nadar livremente até o encontro do
primeiro hospedeiro intermediário, como o crustáceo do gênero Copepoda, dentro do qual o coracídio se
desenvolve em procercoide. O crustáceo infectado pelo parasita é ingerido por peixes, dando continuidade ao
desenvolvimento em plerocercoide. Quando ocorre ingestão do peixe por humanos, no intestino, o parasita se
transforma em sua forma adulta, produzindo ovos. A parasitose intestinal possui formas clínicas variadas que
vão desde o assintomático, a sintomas leves (dor abdominal, diarréia, fadiga e dores de cabeça), a casos graves
de anemia e obs Praziquantel em uma dose única. Medidas profiláticas incluem prevenção da contaminação
da água por fezes humanas e tratamento de pessoas infectadas. CONCLUSÃO: A Difilobotríase é considerada
doença emergente de origem autóctone que, apesar de não haver mais casos atualmente relatados, é associada
aos novos hábitos alimentares. O conhecimento a respeito da doença pode evitar o surgimento de novos casos.
Palavras-Chave: Difilobotríase. Tênia Do Peixe. Zoonose.
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DOENÇA CELÍACA E INTERVENÇÃO NUTRICIONAL

BARBOSA, Mariana Oliveira1 PERENYI, Michelle Katy Boschilla1 LUCAS, Thais Fabiana1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: mariana.barbosaolive@gmail.com michelleperenyi@gmail.com thaisglucas@gmail.com
INTRODUÇÃO: A doença celíaca (DC) é uma doença autoimune, mediada por linfócitos T e desencadeada
pela ingestão de cereais que contêm glúten por indivíduos geneticamente predispostos. A DC se manifesta pelo
contato da gliadina com as células do intestino delgado, atrofiando e achatando suas vilosidades. Até mesmo
a ingestão de uma quantidade mínima de glúten pode causar danos intestinais e conduzir a uma variedade
de sintomas. OBJETIVO: Analisar estratégias nutricionais para uma melhora dos sintomas em portadores
da doença celíaca. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão da literatura a partir de 13 artigos encontrados
nas bases de dados Scielo, Science Direct e Pubmed. RESULTADOS: A dieta de quem apresenta a doença
celíaca acaba sendo bem restritiva, uma vez que esses cereais (trigo, cevada, centeio e aveia) estão muito
presentes na alimentação. A farinha de trigo, por exemplo, é a base para a preparação industrial e doméstica
de produtos de panificação e de massa. Além de poder estar presente em alimentos industriais durante o
processamento, é comum a adição de farinha de trigo em alimentos do consumo diário. O único tratamento
possível e eficaz para a doença celíaca é a exclusão do glúten da dieta do paciente durante toda a vida, o
que leva a diminuição dos sintomas e a restauração da mucosa. O glúten retirado deve ser substituído pelo
milho, arroz, batata, mandioca, grãos, gorduras, óleos e azeites, legumes, hortaliças, frutas, ovos, carne e leite,
lembrando sempre que a dieta deve atender as necessidades nutricionais de acordo com a idade do indivíduo.
CONCLUSÃO: Observa-se a importância do nutricionista para estimular a adesão ao tratamento e evitar
a monotonia da dieta. As deficiências de vitaminas e minerais, desequilíbrio eletrolítico, anemia e doenças
associadas, tais como: dermatite herpetiforme, diabetes mellitus tipo 1, epilepsia e anormalidades ósseas,
podem dificultar o restabelecimento do paciente celíaco e, ainda, comprometer o crescimento linear das
crianças. Deve-se estar atento para que haja uma transição alimentar não traumática para uma melhor aceitação.
Palavras-Chave: Doença Celíaca. Nutrição. Glúten.
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DOENÇA CELÍACA E SUA RESPOSTA IMUNE NO ORGANISMO DO PORTADOR
LUCASIN, Tatiana Zambelle1 BRITO, Ronni Rômulo Novaes E1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: tatiluca5@hotmail.com ronnibrito@gmail.com
INTRODUÇÃO: O paciente com doença celíaca (DC) apresenta atrofia da mucosa intestinal, que leva a prejuízo
na absorção de macronutrientes e micronutrientes. A atrofia ocorre devido ao processo inflamatório local,
decorrente de resposta imunológica exacerbada, ativada de forma errônea, contra componentes da mucosa
intestinal do próprio indivíduo. É o que se chama de resposta autoimunológica. Essa atividade autoimune só
ocorre em indivíduos geneticamente predispostos, podendo ser ativada em qualquer momento ao longo da
vida e dependendo do contato do indivíduo com o glúten. O glúten, proteína alimentar presente em cereais
como, trigo, centeio, cevada e aveia, é o desencadeador externo da doença celíaca. A DC pode se apresentar
de três formas, são elas, clássica ou típica, não clássica ou atípica e assintomática ou silenciosa. O tratamento
é fundamentalmente dietético, no qual consiste na exclusão do glúten. OBJETIVO: O presente estudo tem
como objetivo evidenciar a resposta immune, montada para portadores da DC. MÉTODOS: Foi realizado
um trabalho de revisão da literatura, que consistiu-se na busca de artigos publicados nos últimos dez anos.
Foram usadas as bases de dados PubMed, Scielo e plataformas Google Acadêmico, Sociedades, Teses, revistas
e jornais eletrônicos. RESULTADOS: A forma clássica da doença celíaca é predominantemente caracterizada
pela presença da diarréia crônica. Na segunda forma, a não clássica, há quadro mono ou oligoassintomatico, no
qual as manifestações digestivas estão ausentes. A terceira forma, a assintomática, caracteriza-se por alterações
sorológicas e histológicas da mucosa do intestino delgado. Ao ingerir o glúten, fragmentos entram em contato
com a mucosa intestinal, onde não são absorvidos. Atravessam o enterócito via paracelular e transcelular e
entram em contato com a camada lâmina própria. Neste local, esses fragmentos são transformados, por meio
do autoantígeno transglutaminase tecidual (tTG), de glutamina para glutamato, que possui afinidade com as
moléculas DQ2 e DQ8 presentes na superfície de células apresentadoras de antígenos (APC) dos celíacos. A
partir deste momento, as APCs irão apresentar esse resíduo para os linfócitos TCD4. O padrão de polarização
dos linfócitos TCD4 nos celíacos é o Th1, o qual libera certos tipos de citocinas que vão desencadear processo
inflamatório. O conjunto de citocinas liberadas no micro-ambiente inflamatório ativarão as células B e TCD8
que irão sobrepujar a inflamação, levando à apoptose dos enterócitos. Como parte do processo inflamatório,
há uma liberação de IL-15 que ativa os linfócitos intraepteliais, que, por sua vez, irão ativar o próprio linfócito.
Sendo assim, o tratamento da DC é unicamente dietético, embasado na exclusão de alimentos que contenham
glúten. CONCLUSÃO: Com base nos dados pesquisados, conclui-se que a DC é uma doença autoimune de
caráter genético. Dessa forma, a exclusão de tal proteína deve ser destinada somente àqueles que possuem DC.
Palavras-Chave: Doença Celíaca. Alimentação. Autoimunidade.
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DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS: COMPARAÇÃO DE DADOS
EPIDEMIOLÓGICOS DAS REGIÕES DO BRASIL QUANTO AOS FATORES DE RISCO

SIMÃO, Luiza Helena Dos Santos1 BONILHA, Eliana De Aquino1 LIMA, Alice Gonçalves1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: luizahelenasantos@outlook.com eliana.bonilha@prof.saocamilo-sp.br aaliceglima@gmail.com
INTRODUÇÃO: As Doenças inflamatórias intestinais (DII) compreendem basicamente duas doenças
bastante fundamentadas: a Doença de Crohn (DC) e a Retocolite Ulcerativa Inespecífica (RCUI). No mundo
atual, o número de novos casos de doenças inflamatórias intestinais, ou doenças dos grupos CID-10, K50
e K51, vem aumentando. Pode-se observar através de estudos, que no Brasil, especificamente entre 2008 e
2017, houve 3.810 casos, podendo-se associar com o gênero, raça e a idade do individuo. OBJETIVO:
Comparar e analisar dados epidemiológicos das regiões brasileiras, quanto aos fatores envolvidos na maior
prevalência de DII, sendo eles a idade, o sexo e a raça da população. MÉTODOS: Estudo epidemiológico
descritivo e retrospectivo, com análises referentes às regiões brasileiras, realizadas por meio da coleta de
dados disponibilizados no banco de dados DATASUS (Plataforma TABNET) do Ministério da Saúde e IBGE,
no período de 2008 a 2017. RESULTADOS: O Brasil apresentou 3.810 casos nos últimos dez anos, sendo
a região mais acometida a sudeste com 1.977 casos. O gênero feminino e a idade entre 60 e 79 anos (com
1.272 e 2.024 casos respectivamente) também apresentaram a maior prevalência. A raça branca apresentou
o maior numero de casos ( 2.427), com exceção da região nordeste (194 casos) e centro-oeste (136 casos),
onde a parda apresentou o maior número (329 casos na região nordeste e 138 casos na região centro-oeste).
CONCLUSÃO: A análise dos dados do DATASUS evidenciou que a região sudeste do Brasil apresenta o
maior número de casos de DII, possivelmente associado ao estilo de vida urbano. A dieta à base de açúcar e
bebidas açucaradas, como o refrigerante, assim como o estilo de vida urbano, foram associados ao risco de
DII. O uso de probióticos apresentou benefícios no tratamento, mas a sua recomendação ainda não é bem
documentada. Embora a raça parda seja predominante nas regiões nordeste e centro-oeste, mais estudos
precisam ser feitos a fim de se identificar os fatores de risco que justifiquem o maior número de casos de DII
em pessoas pardas nestas regiões, bem como os fatores e macanismos associados ao seu surgimento no Brasil.
Palavras-Chave: Doenças Inflamatórias Intestinais. Epidemiologia. Fatores De Risco.
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO AGUDA DE VITAMINA E
NOS NÍVEIS DE LPS APÓS EXERCÍCIO INTENSO EM HIPÓXIA: UM ESTUDO PILOTO
QUARESMA, Marcus Vinicius Lucio Dos Santos1 SANTOS, Samile Amorim Dos2
SILVA, Edgar Tavares Da2 CARIS, Aline Venticinque2 LIRA, Fabio Santos3
SANTOS, Ronaldo Vagner Thomatieli Dos2
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-SP
3UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO
E-mail: marcus.santos.nutri@gmail.com samile.unifesp@gmail.com prof.edgartavares@gmail.com alinecaris@hotmail.com fabioslira@gmail.com rvca@usp.br
INTRODUÇÃO: O exercício físico (EF) de alta intensidade parece modificar a diversidade bacteriana e a
permeabilidade intestinal. Alguns estudos sugerem que esse fato decorre da hipóxia, uma ativação de proteínas
como o fator de hipóxia alfa 1 (HIF-1a) e aumento do estresse oxidativo, que ocorre no intestino em situações
de EF. Além disso, acredita-se que a hipóxia ambiental associada ao EF poderia maximizar as mudanças
intestinais, tendo em vista a maior redução de oxigênio disponível para intestino. Nesse sentido, o aumento
da permeabilidade intestinal e a mudança bacteriana intestinal poderia aumentar a quantidade e translocação
de lipopolissacarídeo (LPS) para o sangue, um fragmento de bactéria gram-negativa, que está envolvido em
mecanismos de imunoativação e inflamação. Por fim, a vitamina E, uma das principais vitaminas antioxidantes,
parece colaborar no controle do estresse oxidativo e, ainda, alguns autores sugerem que a vitamina E seja
capaz de reduzir a permeabilidade intestinal. OBJETIVO: Esse estudo teve como objetivo verificar os efeitos
da suplementação aguda de vitamina e nos níveis de LPS após exercício intenso em situação de hipóxia.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo clínico, cruzado, duplo-cego, randomizado e controlado por placebo.
A amostra foi composta por nove sujeitos de sexo masculino, saudáveis com as seguintes características:
[média de idade (DP): 24,2 (2,17) anos; peso: 71,2 (12,77) kg; altura: 1,73 (4,56) m; IMC: 23,3 (3,57) kg/m2
; 46,39 (5,626) mL -1kg -1min -1]. Os voluntários fisicamente ativos foram submetidos ao exercício de alta
intensidade (ajustado pelo VO2max) durante 1 hora a nível do mar (G1), 4.200 metros [simulação de altitude
por câmara hipobárica], sem a suplementação de vitamina E (G2) e 4.200 metros com a suplementação de
250mg de vitamina E (1 h antes do teste) (G3). Foram analisados os níveis de glicose, ácidos graxos livres,
LPS e TBARs (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico) no sangue. A análise estatística foi realizada por
meio da análise de variância bidirecional (ANOVA), seguida pelo teste post hoc de Bonferroni. Diferenças de
significância consideradas apenas quando pa0,05 e os dados são apresentados em média ± desvio padrão (DP).
RESULTADOS: Não verificamos diferença alguma nos níveis de glicose, ácidos graxos livres, LPS ou TBARs
imediatamente ou 60 minutos após o exercício no nível do mar (G1), 4.200 metros (G20 ou 4.200 metros mais
momentos de vitamina E (G3). CONCLUSÃO: A suplementação aguda de vitamina E não modifica os níveis de
marcadores de inflamação e de estresse oxidativo mediados pelo EF de alta intensidade em situação de hipóxia.
Palavras-Chave: Vitamina E. Hipóxia. Exercício Físico.
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ÁCIDO EICOSAPENTAENÓICO (EPA)
E DECOSAHEXAEINÓICO (DHA) NO TRATAMENTO DA CAQUEXIA DO CÂNCER

JUNIOR, Luciano Pedro Da Silva1 ROVAI, Rafaela Bezerra1 REZENDE, Joyce Josilene De1
MERCÊS, Bruna Gonçalves Das1 SILVA, Caroline Bianca Ferreira Teixeira Da1
COSTA, Andrea Fraga Guimaraes1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: lu1998silva@hotmail.com rafaelarovai@gmail.com joycerezende22@gmail.com
brunag_merces@yahoo.com.br caroline.biancaft@outlook.com andrea.fraga@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A Caquexia é um agravo de doenças agudas ou crônicas. No câncer, a caquexia é caracterizada
por anorexia, perda involuntária de massa magra, acompanhada ou não de redução de massa gorda, com
consequente astenia e aumento nas taxas de complicações e mortalidade. Essa síndrome é resultado da liberação
aumentada de citocinas pró-inflamatórias e pode estar presente em 80% dos casos de câncer avançado. A
suplementação de compostos anti-inflamatórios, como os ácidos graxos ômega 3, vem sendo amplamente
estudada, devido à sua capacidade de alterar negativamente a produção de citocinas e eicosanóides que
potencializam a inflamação. Por isso, verifica-se a importância de compreender o papel dos ácidos graxos
eicosapentaenóico (EPA) e decosahexaenóico (DHA) no curso da caquexia. OBJETIVO: Sendo assim, o objetivo
desse trabalho é avaliar o efeito da suplementação de ácidos graxos EPA e DHA no tratamento da caquexia
do câncer. MÉTODOS: Para isso, foram levantados artigos nas bases de dados Pubmed e Scielo utilizando
os descritores Cancer Cachexia, Acid Eicosapentaenoic e Acid Decosahexaenoic e a técnica booleana AND.
RESULTADOS: Como resultado, foi possível notar que estudos randomizados e duplo-cegos identificaram
uma maior sobrevida em pacientes com câncer que foram suplementados com óleo de peixe contendo 0,3 g de
ômega-3. Observou-se também uma maior manutenção do peso em pacientes que receberam suplementos com
EPA (1,1-2,2g) e DHA (0,5-0,9g), além da melhor conservação da massa livre de gordura, maior circunferência
do braço, redução do metabolismo basal e dos níveis de Proteína C Reativa (PCR), aumento significante da
massa muscular esquelética e da massa corporal magra. Quanto aos marcadores inflamatórios, identificouse redução dos níveis de Fator de Necrose Tumoral-α e Interleucina-6. Os mecanismos pelos quais os ácidos
graxos essenciais promovem bom prognóstico na caquexia são pouco conhecidos, contudo, pressupõe-se
que a administração de EPA reduz a expressão de fatores indutores de lipólise em tecido adiposo branco e
marrom e, com isso, a perda de peso cessa. Em conseguinte, a fórmula enteral com EPA (2,2g) foi o suficiente
para inibir a ativação da via ubiquitina-proteassoma, bem como o Fator Indutor de Proteólise (PIF), com
consequente redução de proteólise e, com isso, manutenção da massa magra e do metabolismo basal. Em
contrapartida, existem estudos que não mostraram associação entre a suplementação de ômega 3 e bom
prognóstico na caquexia do câncer e nem sobre o peso corpóreo, apetite e sobrevida e que concluíram que não
há diferenças entre a suplementação de ácidos graxos essenciais e placebo para a melhora da caquexia. Tais
estudos usaram doses semelhantes por tempos análogos aos estudos que encontraram resultados positivos.
CONCLUSÃO: Diante do exposto, reitera-se que não há evidências suficientes para sustentar a suplementação
de EPA e DHA com objetivo profilático ou terapêutico no câncer, o que indica que mais estudos prospectivos,
randomizados e placebo-controlados são necessários para embasar a suplementação na prática clínica.
Palavras-Chave: Caquexia. Ácido Eicosapentaenóico. Ácido Decosahexaenóico.
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EFEITOS DA DIETA SOBRE A ESCLEROSE MÚLTIPLA
PUCHETTI, Gabrielle Coelho1 GIANNICHI, Beatriz Vitória1 SACCHI, Marcelle1
MASQUIO, Deborah Cristina Landi1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP

E-mail: gabriellepuchetti@hotmail.com giannichibeatriz@yahoo.com.br marcellesacchi@yahoo.com.br
deborah.masquio@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A esclerose múltipla (EM) é caracterizada por ser uma doença crônica, autoimune e
inflamatória que acomete o sistema nervoso central. Embora sua etiopatogenia seja desconhecida, compreendese que ocorra a desmielinização, ou seja, perda da mielina, prejudicando assim a condução das mensagens
que controlam todos os movimentos conscientes e inconscientes do organismo. Por ser uma doença
multifatorial, diversos fatores podem influenciar no seu desenvolvimento, inclusive os hábitos alimentares e
condições metabólicas. A alimentação do portador de EM pode influenciar a progressão da doença, assim
como pôstergá-la. OBJETIVO: Avaliar o efeito da dieta sobre a EM. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa
de revisão bibliográfica na plataforma Pubmed, utilizando os descritores Esclerose Múltipla, Dieta, Dieta
Ocidental e Vegetarianismo e a técnica booleana AND, com data de publicação entre 2014 e 2018. Também
foram consultados documentos de órgãos como do Ministério da Saúde. RESULTADOS: Estudos revelam que
dietas com alto teor de gordura saturada, sobretudo as de origem animal, propiciam a progressão da esclerose
múltipla. No estudo de Riccio e Rossano (2018) foi observado que os componentes alimentares têm efeitos próinflamatórios ou anti-inflamatórios, afetando o metabolismo e a composição da microbiota intestinal. Esses
efeitos devem ser considerados, pois as lesões inflamatórias são as principais causadoras de danos neurais na
EM. A dieta ocidental, caracterizada por ser hipercalórica e rica em gordura saturada, carboidratos refinados,
alimentos fritos e processados, sal e bebidas adoçadas, está envolvida no estresse oxidativo, o qual contribui
para a degradação da mielina, podendo gerar um dano axonal. Os alimentos de origem animal também têm
sido relacionados à inflamação pós-prandial, disbiose intestinal, aumento do estado pro-inflamatório de
baixo grau e progressão de doenças inflamatórias. Por outro lado, a dieta vegana/vegetariana é considerada
basicamente hipocalórica ou normocalórica, contribuindo para o controle da inflamação. A dieta mediterrânica
também se mostrou eficaz com ou sem administração de suplementos dietéticos, determinando o aumento da
concentração sérica de ômega 3 e ômega 6, apoiando assim a tendência geral para uma melhoria do estado
inflamatório em portadores de EM. CONCLUSÃO: As dietas baseadas em alimentos de origem vegetal e dietas
com baixo consumo e/ou restrição de alimentos de origem animal, gorduras e açúcar, tendem a melhorar a
qualidade de vida dos pacientes com EM. Entretanto, é necessária a realização de mais estudos, sendo eles com
um tempo mais longo, para compreender melhor a interação entre a dieta vegetariana e a progressão da EM.
Palavras-Chave: Esclerose Múltipla. Vegetarianismo. Veganismo.
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EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE COLÁGENO HIDROLISADO NA
PELE FACIAL HUMANA: REVISÃO DA LITERATURA
FACCIOLI, Andrea Matheus1 RAHAL, Rodrigo Luis1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: amfaccioli@hotmail.com rodrigo.rahal1@gmail.com
INTRODUÇÃO: O colágeno, a proteína mais abundante no organismo humano, é encontrado em tendões,
pele e cartilagens, e seu interesse científico tem se intensificado pelo aumento da expectativa de vida e
envelhecimento da população. Pesquisas indicam que a mudança na aparência externa da face de uma
pessoa, com o avançar da idade, pode ser minimizada pela reconstituição da aparência da pele por meio
de melhora dos tecidos cartilaginosos e da matriz extracelular promovida pela suplementação alimentar
com colágeno hidrolisado (CH). OBJETIVO: Descrever os efeitos da suplementação de CH na pele facial
humana por meio de revisão de artigos científicos. MÉTODOS: Para a estruturação deste estudo, realizouse revisão do conhecimento disponível na literatura científica de artigos publicados entre 2010 e 2018, nas
bases SciELO e PubMed. Os descritores adotados foram: colágeno hidrolisado, ingestão de colágeno, efeitos
do colágeno na pele humana, fibroblasts, collagen, hydrolysed collagen, skin, sking ageing, skin elasticity, skin
hydration, wrinkles. RESULTADOS: O CH tem sido usado como suplemento alimentar em todo o mundo.
Estudos mostram a presença de peptídeos na circulação sanguínea humana após a ingestão CH, sendo que o
dipeptídeo Pro-Hyp aparece em maior quantidade no plasma humano, 25 - 60 nmol/ml após ingestão oral de
9,4 - 23 g de gelatina hidrolisada. Soma-se a distribuição de peptídeos de colágeno marcados com 14C pela
circulação sanguínea de ratos até a pele, podendo ali permanecer por até 14 dias. Estudo in-vitro mostrou
que fibroblastos da derme humana sofreram pequena proliferação de 1,5 vezes quando cultivados por seis
dias em solução contendo Pro-Hyp à concentração de 200 nmol/mL. Um estudo in-vivo investigou os efeitos
da ingestão de CH na biossíntese de colágenos tipo I e IV em uma população de ratos e, também, o efeito
causado na atividade da metaloproteinase da matriz extracelular, resultando em redução dessa atividade e
aumento da expressão dos colágenos tipo I e IV, indicando a possibilidade de uso de CH para diminuir o
envelhecimento da pele. Recentes estudos clínicos têm mostrado resultados positivos: Proksch et al. verificou
que a elasticidade da pele em grupos que ingeriram CH apresentou uma melhora estatisticamente significante,
em média de 7 % e p<0,05, em comparação com o grupo placebo. Um estudo clínico controlado na China,
com 85 mulheres em idades entre 37 e 47 anos, mostrou que a ingestão de H-CP (colágeno hidrolisado com
alto teor de dipeptídeos bioativos Pro-Hyp e Hyp-Gly) resultou em uma melhora significativa nas condições
da pele facial quando comparada à ingestão de L-CP (colágeno hidrolisado com baixo teor de dipeptídeos
bioativos Pro-Hyp e Hyp-Gly). Em outro estudo com 53 mulheres coreanas com idades entre 40 e 60 anos,
observou-se no grupo teste uma melhora significativa na hidratação e na elasticidade, com redução de rugas
da pele facial, quando comparado ao g rupo controle. CONCLUSÃO: Os resultados indicam um efeito positivo
da suplementação oral de CH, sendo que di-peptídeos e tri-peptídeos contendo prolina e hidroxiprolina
apresentaram os melhores resultados. Não foram encontrados resultados de percepção sensorial de melhora.
Palavras-Chave: Colágeno. Suplementação. Pele Facial Humana.
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ESTRESSE E TRANSTORNO DA COMPULSÃO ALIMENTAR:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA ACERCA DOS ASPECTOS NUTRICIONAIS

MARCIANO, Luiz Filipe Cunha1 GIAIMO, Cinthia Roman Monteiro Di1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: luizfilipemc@hotmail.com cinthiarmm@gmail.com
INTRODUÇÃO: Os problemas de saúde mental são uma das principais causas de morbidade na sociedade
nos últimos tempos, em função da grande quantidade de tarefas a serem realizadas, além de cobranças e metas
exigidas. Em conjunto, todos esses fatores desenvolvem alterações hormonais e fisiológicas, despertando
sintomas somáticos, tais como ansiedade e depressão, podendo até resultar em episódios de compulsão
alimentar. No mínimo, um comedor compulsivo abrange dois elementos: a sensação de perda de controle e
a quantidade elevada do consumo alimentar, com preferência por alimentos com alta densidade energética e
ultra processados, principais responsáveis pelo desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis, em
especial a obesidade. OBJETIVO: Estudar os efeitos fisiológicos dos alimentos com alta densidade energética
e dos ultraprocessados em indivíduos com compulsão alimentar, relacionando com o desenvolvimento da
obesidade e propor estratégias nutricionais para saciar a compulsão alimentar em momentos de estresse.
MÉTODOS: Foi feita uma revisão integrativa a partir da pesquisa de artigos científicos publicados a partir
de 2000 nas bases de dados Medline-PubMed e Scielo-LILACS nos idiomas português e inglês, utilizando
os seguintes descritores: “Satiety”, “Stress” e “Binge-Eating Disorder”. RESULTADOS: O ato de comer pode
estar ligado a uma forma de aliviar sentimentos negativos, associando o alimento a uma forma de compensar
o sofrimento. A escolha de alimentos com alta densidade energética e de ultraprocessados traz ao indivíduo
a sensação de prazer em situações estressantes, por conter glutamato monossódico, o principal aminoácido
para síntese de neurotransmissores excitatórios nos mamíferos. Esse aminoácido participa de várias reações
fisiológicas, entre elas liberação de serotonina, que é responsável pela sensação de prazer, assim estimulando
os indivíduos a entrarem num ciclo vicioso de preferência por alimentos de alta densidade energética em
momentos estressantes. Algumas estratégias são fundamentais para neutralizar a compulsão alimentar e a
preferência pelos ultraprocessados em situações de estresse, dentre elas destacam-se o consumo de alimentos
ricos em proteínas de alto valor biológico e em fibras alimentares. Quando inseridos na dieta, podem promover
a saciedade mais prolongada e reduzir a vontade de comer compulsivamente CONCLUSÃO: A função da comida
é nutrir o organismo, e, quando usada para compensar os sentimentos, os indivíduos ficam impossibilitados
de selecionarem alimentos de melhor qualidade. Portanto, as orientações nutricionais devem basear-se numa
alimentação rica em fibras alimentares e em proteínas, por serem responsáveis por conferirem mais saciedade.
Palavras-Chave: Estresse Psicológico. Transtorno Da Compulsão Alimentar. Obesidade.
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FATORES DE RISCO PARA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM ADOLESCENTES
SILVA, Beatriz De Luca1 RIBEIRO, Rafael Ferreira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bdelucasilva@gmail.com rafael.ribeiro@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A diabetes é uma doença estudada e discutida por muitos pesquisadores, porém, ao analisar
a literatura acerca da Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) em adolescente, vemos que os estudos ainda são raros.
A DM2 caracteriza-se por falência das células β, resistência hepática à insulina e alteração nas incretinas e na
função da célula β, com aumento da produção hepática de glicose, da filtração renal e da lipólise. Em jovens,
esses mecanismos ocorrem de modo severo, de duas a quatro vezes mais rápido que o descrito em adultos.
OBJETIVO: Identificar os fatores de riscos para DM2 em adolescentes. MÉTODOS: Estudo realizado por meio
de revisão bibliográfica em bases de dados, como PubMed/Medline e Scielo acerca de estudos que abordam
DM 2 em jovens/adolescentes e fatores de riscos, publicados de 2000 a 2019. RESULTADOS: O surgimento
do DM2 na adolescência mantém relação com a exposição desse público aos fatores de risco, como histórico
familiar, excesso de peso ou obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial, idade, sexo e taxa de glicemia capilar
elevada. Estudos mostram que os adolescentes estão expostos a pelo menos um ou dois fatores de riscos e que
sobrepeso/obesidade e sedentarismo aparecem com mais frequência. O aumento na prevalência da obesidade
na adolescência registrado nos últimos anos explica o avanço do DM2 nas populações jovens. A Associação
Latino-americana de Diabetes (ALAD) reuniu especialistas de diversos países do continente para a elaboração
do Consenso ALAD divulgado em 2019, que enfatiza a íntima interação entre obesidade e DM2 e a importância
da perda de peso em pacientes inclusos neste contexto. A Sociedade Brasileira de Diabetes, também, demonstra
essa relação, na qual aproximadamente de 70 a 90% dos jovens são obesos, e 38% apresentam obesidade mórbida.
CONCLUSÃO: Os fatores prevalentes entre os jovens para a Diabetes são passíveis de serem modificados e assim
atuam com forma de prevenção. Além disso, a Diabetes está relacionada a diversas condições que podem interferir
no desenvolvimento cognitivo, social, dentre outros, de um jovem. Assim, torna-se necessário realizar pesquisas
que possam elucidar os mecanismos bioquímicos e fisiológicos, a fim de alcançar uma mudança desse perfil.
Palavras-Chave: Diabetes Mellitus Tipo 2. Fatores De Risco. Obesidade.
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FATORES QUE INTERFEREM NA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EM
UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN)
KNEESE, Renata Constantini Rea1 VINTECINCO, Victoria1 DINER, Beatriz Pavlovsky1
FREIBERG, Clara Korukian1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: renata.rea@terra.com.br victoria.25@uol.com.br biadiner@hotmail.com
clara.freiberg@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são locais que têm como objetivo fornecer
uma alimentação equilibrada em hospitais, escolas, empresas e restaurantes. Dependendo do tipo de serviço,
quantidade de refeições produzidas e tipo de gerenciamento, a UAN pode ter uma estrutura organizacional
complexa, sendo esse o caso da unidade em estudo. O trabalho desempenhado pelos colaboradores da UAN é
árduo com as condições frequentemente inadequadas, ambientes quentes e problemas nos equipamentos. Por
conta disso, existe uma alta taxa de absenteísmo e rotatividade dos funcionários. Com a substituição do termo
Recursos Humanos por Gestão de Pessoas, acredita-se que o investimento em pessoas gera comprometimento
da força de trabalho com a organização. OBJETIVO: Verificar os fatores que interferem na produtividade
de pessoal de uma UAN, com serviço diferenciado, em uma empresa multinacional de tecnologia de
informação, localizada no município de São Paulo. MÉTODOS: Estudo descritivo transversal, com coleta de
dados primários, realizado entre os meses fevereiro e abril de 2019. Avaliou-se o planejamento do cardápio,
o dimensionamento de funcionários, o volume e a variedade de refeições servidas e a aquisição de gêneros.
RESULTADOS: A empresa possui uma estrutura complexa, com uma variedade significativa de alimentos no
cardápio. Entre os serviços oferecidos estão: Verdinho, restaurante principal "self service" (em fevereiro serviram
31.000 refeições, divididas em desjejum, almoço, lanche da tarde e Happy Hour); Amarelinho, serve somente
o almoço, com opções de saladas e grelhados para montagem; 9 Micro Kitchens espalhadas pela empresa; e o
Catering, responsável por preparações para eventos externos. Os insumos adquiridos são de alta qualidade e
a maioria é recebida in natura, garantindo uma alimentação nutricionalmente adequada, mais segura e com
maior controle higiênico sanitário. Em relação ao dimensionamento de pessoal é utópico comparar a unidade
com a literatura. Essa conta com 75 colaboradores, enquanto a literatura sugere que 29 funcionários seriam
suficientes para a quantidade de refeições servidas, visto que não se considera o detalhamento do cardápio
e o serviço de alta complexidade. Nota-se que o índice de absenteísmo é elevado e, no período estudado, a
média de faltas foi de 4 funcionários por dia. Esse índice é um dos principais problemas relacionados à gestão
e produtividade, pois pode prejudicar a qualidade do alimento servido e sobrecarregar outros colaboradores.
A maior parte das faltas se dá justamente nos cargos com menor remuneração e menor valorização do serviço
(cargo de ajudante geral com dias de faltas de 45%). Além dos pontos citados acima, os equipamentos também
influenciam diretamente na produção. A UAN em estudo possui os mais diversos equipamentos. Notou-se que
a quantidade presente na cozinha é maior do que o recomendado, devido à variedade de alimentos oferecidos.
CONCLUSÃO: A UAN estudada foge dos parâmetros convencionais de outras UANs, devido ao seu alto
padrão e complexidade de seu serviço. Algumas sugestões foram dadas para melhorar o gerenciamento e,
consequentemente, a produtividade, como por exemplo, estabelecer políticas de reconhecimento, incluindo
pequenas bonificações, promoção de atividades para melhorar a qualidade de vida e criar metas para a equipe.
Palavras-Chave: Unidades De Alimentação E Nutrição.
Gestão De Pessoas. Índice De Produtividade.
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FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR OS TRANSPORTADORES
DE ÍONS DE HIDROGÊNIO (MCT1 E 4).
MARTICORENA, Felipe Miguel1 RIBEIRO, Felipe1 PERIM, Pedro1 SAUNDERS, Bryan2
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-SP
E-mail: marticorena@usp.br felipe.is2@hotmail.com pedroperim13@gmail.com
drbryansaunders@outlook.com
INTRODUÇÃO: O acúmulo de íons de hidrogênio (H+) nos miócitos é um dos causadores da fadiga
muscular, visto que a queda no pH intracelular afeta vias metabólicas envolvidas com o metabolismo da
glicose, inibindo enzimas relacionadas com o fornecimento de energia para o músculo. O corpo usufrui de
mecanismos tamponantes para equilibrar o pH, tanto no plasma quanto dentro das células, sobretudo durante
os exercícios de alta intensidade, sendo que as principais proteínas responsáveis pelo efluxo de H+ e lactato
são os transportadores de monocarboxilatos (MCT1 e 4). Dada a importância de retardar a acidose muscular
para otimizar a performance de atletas, surge a importância de compreender quais são os possíveis fatores
que influenciam o conteúdo e a atividade dos MCT’s. OBJETIVO: Revisar os fatores capazes de modular a
expressão, conteúdo e atividade de MCT’s e a possível influência sobre o desempenho de atletas. MÉTODOS:
Foi realizado levantamento bibliográfico nas bases de dados Pubmed e ScienceDirect, utilizando a técnica
booleana AND, com os descritores gene expression, lactate transport e performance. RESULTADOS:
Referente ao conteúdo destes transportadores, encontra-se que MCT1 está mais presente em fibras do tipo
1, de caráter oxidativo, enquanto MCT4 em fibras do tipo 2, com capacidade glicolítica. Estudos em ratos
demonstram que a desnervação de músculos, simulando uma inatividade muscular crônica, reduziu em
até 60% o conteúdo de MCTs e, de maneira oposta, a eletroestimulação, simulando o exercício físico de alta
intensidade, foi capaz de aumentar em até três vezes a expressão gênica dos transportadores. Em humanos,
foi encontrado que o exercício físico, agudo e de alta intensidade, reduziu a expressão de MCT1 (-24%) e
MCT4 (-26%) no tecido de músculo esquelético. No entanto, tratando-se de um protocolo de oito semanas
de exercício de alta intensidade, houve aumento da expressão de MCT1 e 4 (76% e 32%, respectivamente).
Além disso, alguns estudos sugerem que a suplementação de bicarbonato de sódio, por criar uma diferença de
gradiente entre plasma e célula, altera a atividade e expressão de MCTs, devido à necessidade do organismo
em equilibrar o pH sanguíneo a partir do efluxo de H+. Polimorfismos genéticos também podem interferir
nos resultados individuais, no que se refere à atividade destes transportadores. Como já foi comprovado,
indivíduos carreadores do alelo T no gene que codifica MCT’s possuem um transporte reduzido de lactato.
CONCLUSÃO: O exercício físico crônico de alta intensidade é capaz de aumentar o conteúdo de MCTs em
células musculares, sendo uma adaptação do organismo que possivelmente está associada à maior tolerância
ao exercício. O sedentarismo, ou inatividade muscular, tem o efeito oposto, reduzindo o conteúdo muscular
dessas proteínas. O polimorfismo genético em MCT1 A1470T resulta em um transporte reduzido de Lac/
H+. Atualmente, as evidências sobre a capacidade dos MCTs impactarem a performance de atletas ainda
é escassa. Futuros estudos podem mostrar a influência da suplementação de tamponantes na expressão
desses transportadores. Compreender a atividade dos MCTs pode nos nortear quanto ao desempenho
de indivíduos frente a exercícios de diferentes intensidades e resposta à suplementação de tamponantes.
Palavras-Chave: Expressão Gênica. Ácido Lático. Desempenho Atlético.
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IMPACTOS DO EXERCÍCIO FÍSICO DURANTE A
GESTAÇÃO NOS DESFECHOS PÓS-NEONATAIS

JUNIOR, Luciano Pedro Da Silva1 SETARO, Luciana1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: lu1998silva@hotmail.com lusetaro@hotmail.com
INTRODUÇÃO: Cerca de 50% das mulheres durante a gestação apresentam ganho de peso gestacional
inadequado. Esse, quando insuficiente ou excessivo, aumenta o risco do nascimento de crianças pequenas ou
grandes para idade gestacional, elevando as chances do recém-nascido a desenvolver doenças crônicas futuras.
O exercício físico durante a gestação aumenta as chances de recém-nascido com peso adequado para idade
gestacional. OBJETIVO: Portanto, objetiva-se explorar o impacto do exercício físico durante a gestação nos
desfechos pós-neonatais. MÉTODOS: Para isso, realizou-se um levantamento bibliográfico nas bases de dados
PubMed e LILACS, utilizando as palavras-chave cadastradas no Decs e os sinônimos do MeSH, como pregnant
women ou pregnancy, exercise ou physical activity, Fetal Macrosomia, Infant, Low Birth Weight ou Low-BirthWeight Infant ou Low Birth Weight, bem como os operadores de pesquisa booleana AND e OR. A população do
estudo foram gestantes, e a intervenção foi a prática de exercícios. O comparador foi feito por um grupo controle,
o desfecho foi o ganho de peso gestacional ou o peso ao nascer. A configuração dos estudos elegíveis foram
ensaios clínicos randomizados, estudos transversais e coortes. RESULTADOS: Como resultado, encontrou-se
229 artigos. Foram retiradas 12 referências comuns nas bases de dados. Após a leitura dos títulos, resumos
e estudos na íntegra foram excluídas 120, 51 e 33 artigos, respectivamente, assim resultando em 13 estudos
analisados. Os ensaios clínicos randomizados revelaram que o exercício aeróbico e de força de intensidade
moderada a alta, 3 vezes por semana durante 50-55 minutos por sessão, reduziram o ganho de peso gestacional
e os casos de nascimento de crianças com macrossomia. Entretanto, houveram estudos que não encontraram
diferenças significativas no peso ao nascer, baixo peso ao nascer ou macrossomia nos grupos de exercício, quando
comparado ao grupo controle. Sendo assim, ressalta-se que a prática de atividade física ao longo da gestação não
aumentou o risco para um recém-nascido pequeno para idade gestacional. Estudos observacionais apontam que
o exercício físico associou-se positivamente à diminuição dos casos de neonatos com macrossomia, ao mesmo
tempo que não foi associado com o baixo peso ao nascer. Todavia, há estudos que não encontraram os mesmos
resultados. CONCLUSÃO: Portanto, conclui-se que o exercício parece ter papel importante nos desfechos
pós-neonatais. todavia, mais estudos clínicos randomizados e estudos prospectivos devem ser realizados.
Palavras-Chave: Gestantes. Exercício. Macrossomia Fetal.
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IMPLANTAÇÃO DE HORTA NATURAL COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM UMA ESCOLA PÚBLICA EM HELIÓPOLIS/SÃO PAULO
ROCHA, Ana Carolina Lavio1 STRIEDER, Isabela Morais2 FREITAS, Mellissa Sales De1
TOMITA, Luciana Yuki1
1UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-SP
2CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: anacarolina.lavio@gmail.com isabelamstrieder@gmail.com mellissa.sfreitas2@gmail.com
luciana.tomita@unifesp.com
INTRODUÇÃO: O rápido crescimento da prevalência de sobrepeso e obesidade e as doenças crônicas associadas
requerem a atenção para a promoção da saúde de pessoas, famílias e comunidades. Segundo a Organização
Mundial de Saúde, o hábito alimentar saudável deve ser desenvolvido durante a infância e adolescência, para
sua manutenção na vida adulta e, consequentemente, redução do risco de doenças. Nessa perspectiva, a escola
torna-se um ambiente favorável para adoção e consolidação de hábitos alimentares saudáveis, por meio de
atividades de educação alimentar. OBJETIVO: Implantar uma horta natural em uma escola pública para avaliar
o efeito dessa estratégia no consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) em alunos do ensino fundamental.
MÉTODOS: Trata-se um estudo de intervenção, controlado e randomizado, entre os alunos do 6º e 7º anos com
idade de 11 a 13 anos do ensino fundamental 2 de uma escola pública localizada no bairro de alta vulnerabilidade
social, Heliópolis, na cidade de São Paulo, Brasil. A seleção da classe, intervenção ou controle, foi realizada
por sorteio. Foi aplicado questionário escolar, sociodemográfico e econômico, formulário de marcadores do
consumo alimentar do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar, medidas antropométricas (peso e altura)
e pesagem direta de frutas, legumes e verduras servidos na merenda. O grupo intervenção participou da
implantação, cuidado e colheita da horta, somado à atividades de educação alimentar, com estratégias de
ensino aprendizagem participativas. O grupo controle recebeu atividade proposta no plano pedagógico pela
escola. O projeto de implantação da horta foi concebido por nutricionistas, engenheira agrônoma, paisagista e
estudantes de nutrição. Para o plantio na horta, foram escolhidas mudas de alface, couve, beterraba e plantas
alimentícias não convencionais tais como peixinho. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CAAE 12157119.0.0000.5505). RESULTADOS: A amostra do grupo intervenção foi de 91 alunos, desses 60%
do sexo feminino, 27% apresentaram sobrepeso e 19% obesidade. A horta foi implantada na segunda quinzena
de maio de 2019 pela equipe de profissionais, professores de ciências e português e alunos do grupo intervenção
que consistia em duas turmas do 6º ano e uma turma do 7º ano. Os alunos participaram do plantio da horta,
manejo de terra, adubo, argila, mudas, manta, pás e caixas para cultivo, de forma que cada aluno escolheu uma
muda e, com auxílio da equipe, plantou em sua caixa. Pôsteriormente, na fase de implantação, os estudantes
regaram e cuidaram de suas mudas durante as aulas de ciências, no período de maio a setembro de 2019, com
o suporte da nutricionista e estudantes de nutrição. Foram realizadas duas oficinas culinárias e degustação,
utilizando os legumes e verduras cultivados na horta escolar. A colheita foi realizada em setembro e os
estudantes levaram os legumes e verduras colhidos para casa. CONCLUSÃO: Os estudantes foram protagonistas
na implantação e cuidado com a horta, o que despertou interesse, motivação e responsabilidade em todo o
processo. Espera-se que a horta possa contribuir para o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras.
Palavras-Chave: Horta. Educação Alimentar. Adolescentes.
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IMPLEMENTAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO EM UMA UNIDADE DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR
MANTOVANI, Livia Spaulonci1 CERVENKA, Clarissa Magalhães1 COSTA, Tatiana Zilio Da2
CERVENKA, Clarissa Magalhaes1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2NUTRICIONISTA - UAN HOSPITALAR
E-mail: liviasmantovani@gmail.com clarissamagalhaescervenka@gmail.com tatiana_zilio@hotmail.com
clarissamagalhaescervenka@gmail.com
INTRODUÇÃO: Os alimentos contaminados são uma importante via de infecção hospitalar, cujas principais
causas são condições higiênico-sanitárias inadequadas. O fator primordial para diminuir a ocorrência de
inadequações é o uso contínuo de boas práticas, que são procedimentos que contribuem para a produção
de um alimento seguro e de qualidade. OBJETIVO: Implementar a aplicação de uma lista de verificação
em uma Unidade de Alimentação e Nutrição hospitalar. MÉTODOS: Foram investigadas as adequações às
Boas Práticas, recomendadas pela Portaria nº. 2619/2011 da Secretaria Municipal da Saúde – SP. Utilizouse como instrumento Lista de Verificação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação, desenvolvida
pela estagiária e responsável técnica da unidade, sendo aplicada durante 15 dias em maio de 2019. Mediante
os percentuais de adequações encontrados, a unidade seria classificada no grupo 1 como “Bom” (de 76 a
100% de adequações), grupo 2 como “Regular” (de 51 a 75%) ou grupo 3 como “Deficiente” (de 0 a 50%
de adequações), de acordo com a RDC 216/2004. Após a identificação das não-conformidades, capacitações
rápidas “on-the-job” foram realizadas com os manipuladores. RESULTADOS: Na avaliação da 1ª semana, a
Unidade foi classificada no grupo 2 como “regular”, com uma média de 73% de adequações aos itens exigidos
pela legislação. Analisando a semana 2, verificou-se que sua classificação também se enquadrou no grupo
2 como “regular”, com 70% de adequações. Já avaliando a semana 3, verificou-se que sua classificação se
enquadrou no grupo 1 como “bom”, com 85% de adequações, provavelmente devido às capacitações que
ocorreram entre a semana 2 e 3 da aplicação da lista de verificação. CONCLUSÃO: Pelos resultados obtidos,
pôde-se verificar que a Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) hospitalar pesquisada se encontra no grupo
3 como “bom” com 76% de adequações em relação às condições higiênico-sanitárias segundo a legislação
vigente. Entretanto, as inadequações encontradas podem representar um risco à saúde do consumidor, ainda
mais considerando que em unidades hospitalares, como a UAN em questão, os alimentos são direcionados
a pessoas enfermas, cuja imunidade pode estar baixa. Assim, é fundamental que o nutricionista implemente
e gerencie ferramentas de controle de qualidade nas UAN, especialmente no ambiente hospitalar, para
que se possa sempre oferecer alimentos seguros do ponto de vista microbiológico, evitando assim os
riscos de toxinfecções alimentares e garantindo, através de planos de ação de melhoria contínua, que a
alimentação exerça seu papel adjuvante no tratamento, favorecendo a recuperação da saúde do paciente.
Palavras-Chave: Unidade De Nutrição Hospitalar. Condição Higiênico-sanitária. Lista De Verificação.
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INFÂNCIA E PRÁTICAS ALIMENTARES:
UM ESTUDO BIOÉTICO SOBRE VULNERABILIDADE E RISCO
GUIMARÃES, Camila Blanco1 PEREIRA, Camila Claudiano Quina1
1UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ-MG
E-mail: cablangui@gmail.com camilacquina@gmail.com
INTRODUÇÃO: O Brasil vem enfrentando aumento expressivo de sobrepeso, obesidade e de doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT), atingindo também agora o grupo de crianças. No tempo em que crianças estão
sendo precocemente expostas a guloseimas ultraprocessadas, sugere-se a participação e papel persuasivo da
indústria alimentícia. Notícias desencontradas sobre determinado alimento, rótulos confusos, entre outros,
são exemplos do grande investimento das indústrias de alimentos em propaganda, ambicionando conquistar
novos e fiéis consumidores, determinando seu comportamento quanto ao consumo. A família diante de tal
situação fica confusa, e, principalmente, vulnerável. A bioética entra em cena para fundamentar reflexões e
ações acerca da vulnerabilidade dessa população e a promoção do risco às crianças sob sua responsabilidade,
visto que a infância - ao integrar questões que comprometem a família, sociedade, saúde, educação, justiça,
risco e a vulnerabilidade - é uma questão bioética complexa que reflete, logo de imediato, a necessidade da
interdisciplinaridade, conjugando o cultural, social e ético. OBJETIVO: Entender como a influência da indústria
alimentícia sobre pais e cuidadores de crianças orienta as suas escolhas de alimentos. MÉTODOS: Tratou-se de
estudo de campo, qualitativo, realizado em duas cidades de Minas Gerais com pais de duas escolas. Utilizouse um questionário, contendo perguntas sociodemográficas, além da técnica de oficina com questionário de
imagens de alimentos e uma palestra sobre informações nutricionais dos alimentos contidos no questionário
de imagem, para a coleta de informações advindas das reações dos indivíduos. Os áudios dos momentos da
oficina foram transcritos e submetidos à análise temática para interpretar sistematicamente o que foi referido.
Essa pesquisa seguiu as determinações da Resolução n° 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional
de Saúde (CNS), que define os procedimentos éticos para a pesquisa em seres humanos. O trabalho iniciouse após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa, sob número de registro CAAE:02065418.0.0000.5102.
RESULTADOS: Evidencia-se a vulnerabilidade dos pais/cuidadores à ação da influência dos mecanismos
utilizados pela indústria alimentícia, com relação à presença não clara dos elementos considerados por eles não
saudáveis, nos alimentos de sua preferência e escolha. O esclarecimento a respeito das composições dos alimentos,
das variadas formas de apresentação e nomenclaturas de substâncias químicas aditivas de alimentos e leitura de
rótulos, evidenciou a intenção de mudança de comportamento com relação à escolha dos produtos alimentícios,
e a importância desse conhecimento nas mãos dessa população. CONCLUSÃO: Evidenciou-se a influência da
indústria alimentícia sobre cuidadores/ pais, chamando atenção para a questão pedagógica presente, envolvida
na relação entre esses e alimentação das crianças, revelando o fato de que, ao tomarem posse de conhecimento,
mudam seu comportamento, enfatizando a necessidade da educação e também da vulnerabilidade dessas
pessoas. Investimento público na promoção da educação nutricional traria um resultado diferente nessa pesquisa,
sobretudo referente ao consumo de alimentos ultraprocessados. Isso envolve também a responsabilidade da
esfera pública por meio do estabelecimento de um código de ética ou a elaboração de uma regulamentação
rígida e específica sobre as informações veiculadas em propaganda e marketing para a indústria de processados.
Palavras-Chave: Infância. Indústria Alimentícia. Vulnerabilidade.
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INFLUÊNCIA DA INGESTÃO DE VITAMINAS NA DOENÇA DE ALZHEIMER
LOMBA, Anna Beatriz Mesquita1 COSTA, Mayara Prado1 MICHETTI, Laiz Rodrigues1
VICENTINI, Beatriz Fortuna1 FARIA, Atila Granados Afonso De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: annalomba@uol.com.br mayarapradocosta@gmail.com laiz.michetti@hotmail.com
beatrizfvicentini@gmail.com atilagranados@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa, progressiva e irreversível,
que acarreta em perda de memória, distúrbios cognitivos, alterações neuronais e disfunções sinápticas. Há
um crescente interesse em padrões alimentares e nutrientes como potenciais fatores de risco modificáveis,
que interferem nos mecanismos patogênicos da DA. Estudos recentes mostram que a ingestão de vitaminas
pode trazer benefícios para o prognóstico da DA, seja na melhoria dos aspectos fisiológicos, como
também nas alterações neurológicas e cognitivas, retardando a neurodegeneração e a consequente piora
do paciente. Estima-se que aproximadamente 115 milhões de pessoas sejam afetadas pela doença até 2050,
assim é necessário encontrar medidas terapêuticas e preventivas que possam retardar o início ou reverter
o desenvolvimento da mesma. OBJETIVO: Avaliar a eficiência da ingestão de vitaminas na prevenção, no
tratamento e no monitoramento clínico da DA. MÉTODOS: Foi realizada uma pesquisa qualitativa de
levantamento bibliográfico utilizando as bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo para a busca de artigos
científicos relacionados ao assunto, nos idiomas português, inglês e espanhol. A pesquisa foi realizada entre
os meses de setembro e dezembro de 2018, com a utilização das lógicas booleanas AND e OR, selecionando
artigos publicados no período de 2008 a 2018. RESULTADOS: A neuropatogênese da DA tem sido associada
a alterações mitocondriais, inflamação do tecido nervoso com consequente disfunções e estresse oxidativo,
que aumentam a produção e deposição de beta-amilóide, utilizado na prática clínica para monitoração da
doença. Assim, sugere-se que o consumo de nutrientes, principalmente as vitaminas com função antioxidante,
minimize esses processos e auxilie no retardamento ou até mesmo na prevenção do desenvolvimento da DA.
A ingestão de vitaminas C e E foi associada a uma prevalência menor da DA e também a uma redução da taxa
de declínio cognitivo, assim como níveis elevados de vitaminas B12, B6 e ácido fólico estão relacionados a um
melhor desempenho cognitivo, de memória e menor atrofia cerebral, com doses de 0,015-0,1 mg/dia, 0,075
mg/dia e 0,4-0,8 mg/dia, respectivamente. A deficiência de vitaminas A, D e K foi observada em pacientes
com DA, gerando o aumento da produção de beta-amilóide, reduzindo a atividade motora e acentuando o
déficit cognitivo e a atrofia cerebral. A dieta mediterrânea vem ganhando destaque em diversos artigos por ser
baseada em frutas, verduras, legumes e peixes, alimentos que são fonte de vitaminas, minerais e ácidos graxos
poli e monoinsaturados. Além disso, essa dieta também minimiza o consumo de gorduras saturadas e trans,
tornando-se um padrão alimentar muito recomendado na prevenção do Alzheimer. CONCLUSÃO: Embora
muitos estudos relatem os efeitos benéficos das vitaminas e de outros nutrientes na patogênese da DA, mais
evidências são necessárias para vincular definitivamente o consumo dos mesmos e de outros padrões dietéticos
com um risco reduzido de desenvolver e retardar a progressão do Alzheimer. Também é necessário que haja
o estabelecimento das recomendações dietéticas mais apropriadas para que os benefícios sejam adquiridos.
Palavras-Chave: Doença De Alzheimer. Vitaminas. Terapia Nutricional.
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INFLUÊNCIA DA MICROBIOTA INTESTINAL NA PATOGÊNESE
E PROGRESSÃO DA NEFROPATIA POR IGA

FERRES, Lucas1 KOBAL, Priscila Sala1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: lucas_ferres@yahoo.com.br priscila.kobal@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O corpo humano adulto tipicamente contém dez vezes mais células microbianas do que
células humanas, devido à alta densidade de microrganismos encontrados em nosso trato gastrointestinal.
Esse ecossistema microbiano tem diversas funções importantes no corpo do hospedeiro; sendo um “órgão
simbiótico” que contribuí para a absorção de nutrientes, atividade metabólica, homeostase imunológica, entre
outros benefícios. Há uma influência bidirecional entre a microbiota intestinal e a doença renal aguda ou
crônica. A nefropatia por IgA (NIgA) é uma doença glomerular mais comum do mundo e a maior causa
de insuficiência renal terminal. O sistema imune da mucosa gastrointestinal exerce grande influência
na patogênese da doença que tem. Aproximadamente de 30 a 50% dos pacientes podem apresentar uma
progressão rápida e desenvolver insuficiência renal aguda ou crônica em menos de 20 anos. OBJETIVO: O
objetivo do trabalho é correlacionar os aspectos da microbiota intestinal e sua influência no desenvolvimento
da nefropatia IgA. MÉTODOS: Foi realizado um levantamento bibliográfico pela técnica booleana AND e OR,
nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2005 a 2019, utilizando as bases de dados PubMed e Medline.
RESULTADOS: NIgA tem como característica a deposição de imunocomplexos contendo IgA nas células
mesangiais glomerular, juntamente com inflamação local, proliferação mesangial e fibrose glomerular, levando
à perda da função renal. A origem e a composição desses complexos são questões fundamentais na patogênese
da NIgA, porém, esses fatores ainda estão em investigação. Entretanto, alguns componentes essenciais
na patogênese da doença são a hiperprodução e hipogalactosilação do IgA. Além disso, toxinas urêmicas
produzidas pela microbiota também podem acelerar a progressão da doença. Existem grandes evidências que
mostram que a disbiose intestinal pode influenciar no desenvolvimento de NIgA, já que os genes suscetíveis
para essa doença podem ser alterados pela microbiota e estão direto ou indiretamente ligados com os riscos
da doença inflamatória do intestino. Estudos relacionam os metabólitos de bactérias benéficas e o consumo
de ácido graxo de cadeia curta (AGCC) com a modulação da inflamação e a prevenção de doenças agudas
dos rins. Porém, toxinas urêmicas e lipopolissacarídeos (LPS) de bactérias gram-negativas podem promover
citocinas pró-inflamatórias induzindo a uma doença renal. Os probióticos e os AGCC são grandes aliados no
controle e prevenção da doença, já que seu consumo traz equilíbrio na microbiota intestinal além de modular a
imunidade. Já está estabelecido que existe uma relação genética e imunológica que envolve a disbiose intestinal
e a patogênese da NIgA. Ainda há controversas, porém diversos compostos produzidos pela microbiota
podem influenciar, por exemplo, o LPS e os compostos urêmicos. CONCLUSÃO: Portanto, é de extrema
importância manter a microbiota intestinal saudável. A ingestão probióticos, prebióticos e AGCC podem
promover o equilíbrio da microbiota, trazendo diversos benefícios à saúde, incluindo a prevenção da NIgA.
Palavras-Chave: Microbiome. Kidney. Immunoglobulin A.
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INFLUÊNCIAS CULTURAIS, ECONÔMICAS E COMPORTAMENTAIS
NO PLANEJAMENTO DIETÉTICO

MOTTA, Gabriela De Almeida1 LORENZI, Andrea1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: gmotta@usp.br andrea.lorenzi@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A alimentação é uma das atividades humanas mais importantes, não somente pelas
necessidades fisiológicas envolvidas, mas também, por abranger aspectos sociais, econômicos, culturais e
emocionais de cada indivíduo. OBJETIVO: Pesquisar na literatura científica evidências dos aspectos culturais,
econômicos e comportamentais que afetam na realização do planejamento dietético pelo nutricionista e nas
escolhas alimentares habituais feitas pelo indivíduo. MÉTODOS: Foram utilizadas as bases de dados eletrônicas
da SCIELO Brasil – Scientific Eletronic Library Online, do PubMed e do ScienceDirect nos idiomas inglês e
português. RESULTADOS: Fatores econômicos, comportamentais, sociais, biológicos, culturais, entre outros,
exercem uma extrema influência nas preferências e aversões de cada indivíduo, caracterizando a importância do
planejamento dietético individualizado, respeitando as características apresentadas pelo indivíduo. Devido à alta
carga de alimentos disponíveis e variados que são ofertados, cabe ao indivíduo determinar o que irá consumir,
dependendo assim, do comportamento alimentar do mesmo. Nos dias atuais, as influências de acordo com a
cultura do indivíduo, as quais estão envolvidas nas práticas alimentares, são fortemente abaladas por diversos
fatores, como a inserção da mulher no mercado de trabalho e ao surgimento de empresas fast food, fortemente
presentes em todas as partes do mundo. Apesar de todas estas influências estarem intimamente associadas, de
nada será possível obter o alimento de sua preferência ou até mesmo necessidade, caso o poder aquisitivo do
indivíduo não consiga contribuir. Contudo, torna-se imprescindível o papel da nutrição com um foco educacional
para a conscientização de compreensão do indivíduo em um contexto geral, e não isoladamente. Sendo assim,
ferramentas como o modelo transteórico e inquéritos alimentares, são usadas a fim de ajudar no entendimento
do comportamento alimentar do indivíduo e suas características. CONCLUSÃO: O ato de se alimentar vai muito
além ao fisiológico, mas também, sofre uma influência direta de variáveis externas que determinam as escolhas
alimentares do indivíduo desde a infância. Para entender o contexto do paciente, diversas ferramentas podem ser
usadas, envolvendo uma equipe multiprofissional fazendo com que o resultado seja alcançado de forma holística.
Palavras-Chave: Comportamento Alimentar. Planejamento Alimentar.
Educação Alimentar E Nutricional.
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MÉTODO TRADICIONAL DE INTRODUÇÃO ALIMENTAR X MÉTODO BABY-LED WEANING
(BLW): INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DOS ASPECTOS COGNITIVOS
SIMÃO, Luiza Helena Dos Santos1 PEREIRA, Julia Lopes1 TEIXEIRA, Sarah De Oliveira1
FORTE, Victoria Scarpel Araújo1 BALCHIUNAS, Roseli Espíndola1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: luizahelenasantos@outlook.com jullopss@hotmail.com sarah.o.t@hotmail.com
victoriascarpel@hotmail.com respindola@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O primeiro contato da criança com a alimentação ocorre através do leite materno, sendo
esse a forma exclusiva e mais apropriada de alimentação para lactentes até os seis meses de vida, podendo
também ser utilizado até os dois anos de idade, de forma complementar à introdução alimentar. O método de
se introduzir a alimentação dos bebês tem despertado o interesse de acadêmicos e núcleos familiares brasileiros,
devido à sua importância no desenvolvimento e crescimento da criança, e sua influência na adesão de hábitos
alimentares saudáveis ao longo da vida. OBJETIVO: Identificar aspectos que convergem e divergem entre o
método não convencional Baby-led Weaning (BLW) e Baby-led Introduction to SolidS (BLISS) e o método
convencional (purês e papinhas na colher) de alimentação complementar com relação ao desenvolvimento
cognitivo e fisiológico da criança. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão explorativa de estudos acadêmicos
publicados nos últimos cinco anos, nas bases de dados Pubmed, Medline, Scielo, Capes, EBSCO, Jstor, DOAJ
e Portal de Periódicos da FIOCRUZ. Foram utilizados os descritores: “Nutrição do Lactente”, “Desmame”,
“Desenvolvimento Infantil”, “Fenômenos Fisiológicos da Nutrição do Lactente”, “Comportamento Alimentar”,
“Nutrição da Criança e Métodos de Alimentação”. Foi aplicado o operador booleano AND, resultando em seleção
de 36 estudos publicados entre os anos de 2013 a 2018. RESULTADOS: Bebês adeptos ao BLW-BLISS tendem a
apresentar um melhor desenvolvimento motor e orofacial; passam mais tempo junto da família; recebem mais
alimentos diversificados e apresentam uma maior aceitação de novos alimentos, culminando assim em hábitos
de vida mais saudáveis através da memória alimentar, quando comparados aos que recebem alimentação
convencional. Em contrapartida, ambos os métodos (convencional ou não), quando bem explorados, são
capazes de apresentar benefícios à criança, como maior criatividade, melhor desempenho escolar e, futuramente,
permite uma melhor decisão acerca do estilo de vida. Apesar de alguns casos registrarem que adeptos ao BLW
apresentavam baixa ingestão de ferro e zinco em comparação ao convencional, estudos apontam que quando a
alimentação é administrada de forma correta, os dois métodos são capazes de fornecer energia, macronutrientes
e micronutrientes em quantidades adequadas para atender às necessidades alimentares, que geralmente
aumentam no período de seis meses a dois anos, proporcionando o desenvolvimento fisiológico adequado, o
que inclui fala, ganho de peso e crescimento. Embora o BLW seja muito difundido em outros países, algumas
diretrizes brasileiras, como o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, não se sentem seguras
em recomendar exclusivamente o BLW-BLISS como introdução alimentar, pois ainda há poucos estudos acerca
dos seus reais benefícios, além estarem relacionados à possíveis casos de engasgos. CONCLUSÃO: Observouse que ambos os métodos possuem suas vantagens e limitações. Por isso, independentemente do escolhido para
a introdução alimentar, deve-se haver o apoio de profissionais da saúde capazes de orientar as famílias acerca
dos alimentos corretos a serem ofertados, no que diz respeito à sua forma, textura e composição nutricional.
Além da orientação da forma como deve ser conduzida a alimentação complementar, deve-se considerar
o desenvolvimento individual do bebê, para que assim a introdução alimentar seja prazerosa e completa.
Palavras-Chave: Desmame. Métodos De Alimentação.
Fenômenos Fisiológicos Da Nutrição Do Lactente.
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MODULAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL,
UMA ABORDAGEM PARA O TRATAMENTO DA OBESIDADE

OLIVEIRA, Karoline Nunes1 GIANNATTASIO, Natalia Nutti1 KOBAL, Priscila Sala1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: karoline.noliveira@gmail.com natty_nutti_9@hotmail.com priscila.kobal@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A obesidade é um problema de saúde pública mundial, classificada como doença crônica não
transmissível, que favorece o surgimento de dislipidemias, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e alguns tipos
de câncer. A microbiota intestinal desempenha atividades metabólicas que influenciam o equilíbrio energético
e o controle do peso corporal. Pacientes obesos mostraram uma maior captação de energia pela microbiota. As
bactérias que colonizam o intestino, classificadas Bacteroidetes diminuem em 50%, com aumento proporcional
de Firmicutes e Actinobacteria. A relação entre microbiota e seus metabólicos, com o transcriptoma humano,
e dieta é amplamente complexa e ainda não está completamente compreendida. Nos últimos anos, a pesquisa
sobre obesidade contribuiu para esclarecer mecanismos relacionados a essa condição e, consequentemente,
para gerar novas estratégias de tratamento. OBJETIVO: Identificar estratégias nutricionais capazes de modular
a microbiota intestinal no tratamento da obesidade. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão bibliográfica
dos artigos, por meio da busca na base de dados PubMed, com os seguintes descritores: “Gastrointestinal
Microbiome” AND “Diet, Food, and Nutrition” AND “Weight loss” AND “Obesity” NOT "Review".
Foram inclusos estudos publicados nos últimos dez anos, sem restrição de idiomas. Dos dezenoves artigos
encontrados, seis deles não contemplavam o objetivo e, desse modo, não preencheram os critérios de inclusão.
RESULTADOS: Treze artigos foram selecionados e conduziram a presente pesquisa. Estudos envolvendo
camundongos obesos induzidos por dieta rica em gordura mostrou ação de diferentes compostos bioativos e
polifenóis na alteração da microbiota intestinal, como a diminuição de Firmicutes e aumento de Bacterioidetes,
controle de peso corporal e aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta. O consumo de Lactobacillus
casei cepa Shirota em crianças também contribuiu no tratamento da doença, assim como Ligustrum robustum,
que teve um potencial efeito anti-obesidade ao regular as bactérias intestinais, embora a suplementação com
Bofidobacteria longum tenha se mostrado a mais benéfica nas alterações do perfil metabólico. A restrição
calórica contribui na modulação da microbiota intestinal, atuando como intermédio durante o tratamento
da obesidade, não sendo relevante no período de manutenção do peso corporal. CONCLUSÃO: Diversos
compostos e o déficit calórico promovem efeitos que ajudam no tratamento da obesidade, como o aumento da
fermentação bacteriana e alteração da diversidade e abundância de espécies. Isso levanta a possibilidade de que
mudanças alimentares poderiam afetar e melhorar significamente a microbiota intestinal. Porém, são necessários
mais estudos que esclareçam os mecanismos de ação e efetividade desses compostos no organismo humano.
Palavras-Chave: Microbiota Intestinal. Obesidade. Alimentos, Dieta E Nutrição.
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MORTALIDADE POR DIABETES MELLITUS NO BRASIL (2007–2017)
MARTUCELLI, Giovana Pereira1 LIMA, Alice Gonçalves1 BONILHA, Eliana De Aquino1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: giovanamartucelli.nutri@gmail.com aaliceglima@gmail.com eliana.bonilha@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: As anormalidades subjacentes envolvidas no desenvolvimento de Diabetes Mellitus (DM), bem
como os mecanismos patogênicos, variam amplamente, embora todas as formas dessa doença plurimetabólica
compartilhem a hiperglicemia como característica comum. Consequentemente, as complicações em longo
prazo que afetam os rins, olhos, nervos e vasos sanguíneos são as mesmas, assim como são as principais causas
de morbidade e morte precoce na maioria dos países. Na América Latina, o coeficiente de mortalidade ainda é
crescente e poderá ser agravado pôsteriormente pelo envelhecimento populacional, fenômeno que ocorre em
escala global. O DM pode ter controle bem-sucedido, possibilitando boa qualidade de vida. Em especial, o DM não
insulino-dependente pode ser prevenido, o que exige ações específicas por parte da atenção básica. A análise do
perfil epidemiológico torna-se relevante para subsídio de políticas públicas para a atenção à saúde. OBJETIVO:
descrever a mortalidade por Diabetes Mellitus no Brasil, por região, faixa etária, sexo, estado civil e escolaridade
entre os anos de 2007 a 2017. MÉTODOS: estudo epidemiológico do tipo transversal. Foi analisada a causa
básica dos óbitos por DM dos tipos 1 e 2 ocorridos no Brasil por região da Federação, utilizando os dados do
Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), a partir do TABNET do Ministério da Saúde – Estatísticas Vitais.
Para cálculo dos Coeficientes de mortalidade (CM), foram utilizadas as estimativas populacionais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/Diretoria de Pesquisas) para os anos 2007-2017. RESULTADOS:
no período estudado, houve registro de 84.325 óbitos por DM no Brasil, sendo 66,5% por DM2 e 33,5 %
por DM1. Foi observada uma maior proporção de óbitos para ambos os tipos de DM, em pacientes do sexo
feminino, idosos, brancos e pardos, com estado civil casado e nenhum ou até três anos de escolaridade. Quanto
à distribuição da mortalidade por região, foi identificado que essa ocorreu em maior proporção nos casos de DM
1 no Sudeste, e menor no Centro-Oeste. Já as regiões Nordeste e Centro-Oeste foram responsáveis pela maioria
e minoria dos óbitos por DM2, respectivamente. Foi observado que os CM por 100.000 habitantes de ambos
os tipos de DM cresceram nos anos avaliados. Destaca-se que o CM de DM2, que cresceu (1,64 X 4,08), esteve
mais alto em comparação ao do DM1 (1,0 X 2,0) durante todo o período. Também se observou um aumento
do CM entre os homens (2,06 X 5,69) e mulheres (3,00 X 7,00). CONCLUSÃO: no Brasil, o DM2 demonstrou
ser a mais frequente causa de morte por DM, com tendência de elevação do CM no período estudado. O DM1,
mesmo que com menor número de óbitos, também apresentou uma tendência de aumento no período. A
doença atingiu com um maior grau o Sudeste e o Nordeste. São necessárias políticas públicas voltadas a ações
de prevenção e controle do DM, desde a atenção primária, para todas as regiões. Essas devem ser voltadas
especialmente à diminuição da obesidade, seus fatores de risco, como sedentarismo e alimentação inadequada,
e aprimoramento das linhas de cuidado, para que ocorra um impacto na mortalidade por DM no Brasil.
Palavras-Chave: Diabetes Mellitus. Mortalidade. Brasil.
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MORTALIDADE POR DIABETES MELLITUS
NO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL (2007–2017)

MARTUCELLI, Giovana Pereira1 BONILHA, Eliana De Aquino1 LIMA, Alice Gonçalves1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: giovanamartucelli.nutri@gmail.com eliana.boni@gmail.com aaliceglima@gmail.com
INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é um relevante e crescente problema de saúde pública que reduz a
produtividade das pessoas, provoca altos gastos para famílias e sobrecarrega os sistemas de saúde. No mundo,
aproximadamente 4 milhões de pessoas com idade entre 20 e 79 anos morreram por diabetes em 2017, o
equivalente a um óbito a cada oito segundos. Atualmente, apenas a América do Sul e Central têm um coeficiente
de mortalidade por DM crescente, sendo considerado como uma das principais causas de óbito no Brasil.
Assim, a prevalência elevada e preocupante torna-se evidente no cenário das discussões epidemiológicas e
políticas públicas. OBJETIVO: Descrever a mortalidade do Diabetes Mellitus no Estado de São Paulo segundo
faixa etária, sexo, estado civil e escolaridade, entre os anos de 2007 e 2017. MÉTODOS: Estudo epidemiológico
observacional do tipo transversal. Analisada a causa básica dos óbitos por Diabetes Mellitus (DM) dos tipos 1 e
2, ocorridos no Estado de São Paulo, utilizando como fonte de dados o Sistema de Informações de Mortalidade
(SIM) a partir do TABNET do Ministério da Saúde – Estatísticas Vitais. Para o cálculo dos Coeficientes de
mortalidade (CM), foram utilizadas as estimativas populacionais da Fundação SEADE para os anos 2007-2017.
RESULTADOS: No período estudado, houve registro de 6.725 óbitos por DM no Estado de São Paulo, sendo
57,1% de DM do tipo 2 (DM2) e 42,9% de DM do tipo 1 (DM1). Chama atenção que 38,4% dos óbitos por
DM ocorreu em pessoas com menos de 60 anos de idade, população ainda em idade produtiva. Foi observada
uma maior proporção em pacientes do sexo masculino (3.484; 51,8%), nos casados, naqueles com escolaridade
até 7 anos de estudo. Os CM de DM1 e DM2 apresentaram uma tendência de aumento de 2007 para 2017,
em ambos os sexos. O DM2 apresentou um coeficiente mais alto em todo período, tanto para os homens
(0,72 X 1,30 a cada 100.000 habitantes) como para as mulheres (0,63 X 1,01 a cada 100.000 habitantes). O
Coeficiente de DM1 entre os homens cresceu de 0,45 para 0,92 para cada 100.000 habitantes, enquanto o das
mulheres cresceu de 0,40 para 0,87 para cada 100.000 habitantes. CONCLUSÃO: O DM2 é a mais frequente
manifestação do DM no SIM, considerando os residentes no Estado de São Paulo. Em ambos os tipos de DM,
ocorreu alta proporção de morte prematura (<60 anos), pessoas casados, de sexo masculino e com até 7 anos de
escolaridade. O DM2 apresentou maior mortalidade no Estado, com tendência de elevação do CM no período.
O DM1 teve menor CM, mas também aumentou. Devido às complicações de longo prazo, nos dois tipos que
afetam os rins, olhos, nervos e vasos sanguíneos e que acarretam na mortalidade, recomenda-se que sejam
criadas políticas públicas especialmente voltadas à melhoria da atenção primária, à diminuição da obesidade
e aos seus fatores de risco, como o alto consumo de refrigerantes e baixo consumo de frutas e hortaliças.
Palavras-Chave: Diabetes Mellitus. Doença Crônica. Mortalidade.
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RIBEIRO, Mariana1 MAIS, Laís Amaral2 SANTOS, Mariana Gondo Dos2
MARTINS, Ana Paula Bortoletto2 SILVA, Cristina Rebolho Da1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E-mail: maribeironutri@gmail.com lais.amaral@idec.org.br mariana.gondo@idec.org.br
anapaula@idec.org.br cristina.rebolho@uol.com.br
INTRODUÇÃO: As empresas do setor alimentício estão presentes no cotidiano da população e apostam nas
mais variadas estratégias de venda. Sabe-se que diversos fatores estão relacionados com a escolha de alimentos
para o consumo, dentre esses, a cultura regional, as informações presentes nos rótulos e a publicidade veiculada
nas mídias. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) proíbe a publicidade enganosa e abusiva, sendo
considerada enganosa aquela que apresenta uma informação falsa de forma integral ou parcial; e abusiva a
que leve o consumidor a agir de forma prejudicial à saúde e se aproveite da deficiência de julgamento, com
ênfase no público infantil. Além do CDC, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Resolução nº
163/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) dispõem sobre
a abusividade da publicidade e da comunicação mercadológica direcionada a seu público. OBJETIVO:
Desenvolver estratégias para estruturação e divulgação da plataforma do Observatório de Publicidade de
Alimentos (OPA), como um canal de compilação de denúncias relacionadas à publicidade abusiva e enganosa
de alimentos, com o propósito de defender o consumidor de estratégias publicitárias ilegais. MÉTODOS: O
trabalho foi desenvolvido no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, no período de abril a julho de
2019. É um relato de experiência do processo de criação de documentos, entre eles: fluxograma das denúncias
recebidas, respostas padronizadas para serem enviadas aos denunciantes em cada etapa do processo e
relatório mensal para o registro das denúncias recebidas no OPA. Para a divulgação da plataforma, foram
criadas estratégias para serem implementadas em redes sociais e eventos presenciais. RESULTADOS: O OPA
teve seu lançamento no dia 1 de abril de 2019. De abril a julho de 2019, foram recebidas 317 denúncias, das
quais: 57 sobre publicidade abusiva em ovos de páscoa, 234 do monitoramento da International Baby Food
Action Network (Ibfan) Brasil de marketing ilegal a substitutos do leite materno e 26 orgânicas de pessoas
que contribuíram espontaneamente, abordando desde informações presentes nos rótulos dos alimentos até
propagandas veiculadas na televisão e na internet. As denúncias recebidas foram avaliadas pelo comitê gestor
do OPA, composto por pesquisadores e advogados na área de publicidade de alimentos, para a definição da
melhor estratégia de encaminhamento. Em julho de 2019, as estratégias propostas para divulgação começaram
a ser implementadas nas redes sociais como forma de apresentar a plataforma e incentivar a população a se
posicionar através do envio de denúncias no site. CONCLUSÃO: Os documentos elaborados auxiliaram na
estruturação da plataforma e divulgação do site, através das mídias sociais e eventos para o público da área de
alimentos. O OPA tem uma proposta de auxiliar na fiscalização da publicidade ilegal de alimentos por meio
do recebimento de denúncias e encaminhamento aos órgãos competentes. A plataforma pretende defender
o consumidor de estratégias publicitárias ilegais praticadas pela indústria e pelo comércio de alimentos,
contribuindo para que ele possa realizar escolhas sem a influência de propagandas abusivas ou enganosas.
Palavras-Chave: Propaganda De Alimentos. Consumo De Alimentos. Segurança Alimentar.
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OS IMPACTOS DA DEFICIÊNCIA DE CÁLCIO E VITAMINA D NA DIETA
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DA LITERATURA
FREITAS, Mariana Simão De1 BALCHIUNAS, Roseli Espíndola1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: mariana.s.freitas@outlook.com respindola@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Os micronutrientes, dentre eles o cálcio e a vitamina D, desempenham atividades
fundamentais no crescimento físico, desenvolvimento neuromotor, maturação sexual e integridade e
funcionalidade do sistema imune. Por este motivo, a deficiência desses está diretamente relacionada a retardos
no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, podendo levar a sérios problemas de saúde
pública, como o raquitismo. Além disso, a hipovitaminose D está fortemente associada ao desenvolvimento
de câncer, doenças autoimunes, hipertensão e doenças infecciosas. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi
identificar os principais impactos provocados pela deficiência dos micronutrientes cálcio e vitamina D na
saúde de crianças e adolescentes. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica, de abordagem descritiva,
relacionada às principais funções do cálcio e da vitamina D no organismo humano, e às consequências da
deficiência desses na saúde de crianças e adolescentes. As bases de dados consultadas para a pesquisa dos
artigos científicos foram as plataformas Lilacs, Pubmed e Scielo, com os seguintes descritores: cálcio, vitamina
D, deficiências nutricionais, criança e adolescente, empregando os operadores booleanos AND e OR. Foram
considerados artigos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, dos últimos dez anos, totalizando 20 artigos
científicos. RESULTADOS: O consumo alimentar adequado de cálcio, principalmente através de leite, iogurtes
e queijos, é extremamente importante para a retenção de cálcio esquelético durante o crescimento, formação
da massa óssea e prevenção de fraturas. A prevalência de consumo inadequado deste micronutriente foi de
45% entre crianças de 4 a 6 anos e de 93% entre adolescentes de ambos os sexos. Estudos demonstram que a
baixa ingestão dessas fontes alimentares durante a infância acarreta na formação inadequada da massa óssea,
aumentando os riscos de fraturas futuras na vida adulta. Já a vitamina D, por desempenhar importantes funções
na sua forma ativa, tais como a mineralização do esqueleto, o aumento das concentrações séricas de cálcio e
fósforo, a regulação da produção de paratormônio (PTH) e a supressão de doenças autoimunes e cânceres,
não apresenta deficiência associada apenas a comprometimentos na saúde óssea e no desenvolvimento de
raquitismo durante a infância. A prevalência da hipovitaminose D, por sua vez, foi de 74% em crianças e
adolescentes americanos obesos, principalmente durante o inverno. Diversos estudos apontam que tanto a
insuficiência (concentração sérica < 30 ng/ml) quanto a deficiência (concentração sérica < 20 ng/ml) desta
vitamina em crianças e adolescentes são intensificadas pela escassez de fontes alimentares e pela baixa
exposição solar, e estão também relacionadas ao desenvolvimento de dislipidemias, hipertensão arterial,
hiperglicemia, obesidade, doenças cardiovasculares, doença hepática gordurosa não alcoólica, doenças
imunomediadas e doenças mentais nesses indivíduos. CONCLUSÃO: Considerando as funções do cálcio e da
vitamina D no organismo humano, que vão além da preservação da saúde óssea, é de extrema importância uma
adequação dietética, para que as recomendações nutricionais diárias desses micronutrientes sejam atingidas.
Ademais, uma adequada exposição solar é necessária para a síntese orgânica da vitamina D, de forma que
diminuam os riscos para diversas doenças causadas pela deficiência nutricional de cálcio e/ou vitamina D.
Palavras-Chave: Cálcio. Vitamina D. Deficiências Nutricionais.
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PERCEPÇÃO DOS PAIS SOBRE O AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS IN NATURA
APÓS INTERVENÇÃO DO PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL NA ESCOLA
FELIX, Amanda Marreti1 GARGIULO, Adriana Hefti1 YUE, Mirella Pimenta1
LEUNG, Maria Do Carmo Azevedo1 MARTINEZ, Silvia1 PASSADORE, Mariana Doce1
MELLO, Ana Paula De Queiroz1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: amanda_felix98@hotmail.com adriana.hefti@gmail.com miih10@hotmail.com
cotaleun@terra.com.br silmartinez48@gmail.com mari.passadore@uol.com.br
ana.mello@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) incentiva a promoção de hábitos alimentares
saudáveis, participando do planejamento e da aplicação de programas governamentais para a população no
geral. No âmbito escolar, apesar da deficiência de referências teórico-metodológicas que subsidiem as práticas
de EAN, existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar, instituído no país desde 1955 e reformulado ao
longo dos anos, que apresenta entre seus objetivos a formação de hábitos alimentares saudáveis pelos alunos. A
escola é o ambiente de aprendizagem onde a maioria das crianças passam a maior parte do seu tempo e fazem suas
refeições, tornando-se o universo ideal para o desenvolvimento de ações para a criação de hábitos alimentares
saudáveis. Esse fato pode favorecer a promoção da saúde e prevenção de doenças, assim como crescimento
e desenvolvimento físico e intelectual adequados, melhorando o processo de aprendizagem, interação e
sociabilização da criança. OBJETIVO: Avaliar a aceitação de frutas, legumes e verduras pelas crianças sob a
observação dos pais e/ou responsáveis. MÉTODOS: O Programa “Crescer Saudável na Escola” acontece em uma
Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) (SP/SP). Essa atende 120 crianças, de ambos os sexos, com idade
de 4-6 anos, em período integral. Em 2019, foram aplicadas dez atividades lúdico-pedagógicas de EAN (uma
atividade por semana), concomitantemente com a distribuição de uma porção de fruta para cada criança, além
do cardápio oferecido pela escola (colação, almoço e lanche da tarde). Também foram enviadas, quinzenalmente,
via agenda das crianças, mensagens para os pais de caráter informativo e educativo. Ao término do primeiro
semestre de 2019, foi enviado um questionário auto-gerenciável de avaliação parcial do Programa, destinado
aos pais e/ou responsáveis, via agenda dos alunos. O presente estudo apresenta aprovação do Comitê de Ética
e Pesquisa (CAAE:80676417.2.0000.0062). RESULTADOS: As crianças participaram com muito entusiasmo e
interesse das atividades lúdico-pedagógicas e aceitaram muito bem as porções de frutas oferecidas 1x/semana.
Aproximadamente 70% (n=83) dos pais responderam ao questionário, revelando que 77,1% (n=64) das crianças
falam sobre o Programa em casa, 51,8% (n=43) aumentaram a aceitação de frutas, 53,0% (n=44) de legumes
e 45,7% (n=38) de verduras. E 59,0% (n=49) das crianças foram apontadas pelos pais como terem melhorado
a alimentação de uma maneira geral. Ao avaliar os dados de uma maneira global, apenas um questionário foi
identificado com todas as respostas negativas em relação à aceitação dos alimentos pela criança. Além disso, o
Programa recebeu 11 depoimentos dos pais (13,2%), nos quais, 6 solicitavam auxílio referente à EAN e 5 foram
de agradecimento. CONCLUSÃO: Conclui-se que o Programa apresentou uma avaliação positiva em relação
ao aumento da aceitação de alimentos in natura pelas crianças. Embora exista uma limitação em mensurar os
resultados relacionados ao consumo alimentar, tendo em vista que muitos deles serão percebidos a longo prazo,
todas as crianças se mostraram muito interessadas e dispostas a replicar os conhecimentos aprendidos em suas
rotinas escolares. Para tanto, é preciso recursos permanentes e metodologias contínuas que abordem a seleção,
consumo e conscientização dos alunos para escolhas alimentares adequadas, saudáveis, seguras e por toda a vida.
Palavras-Chave: Educação. Pré Escolar. Educação Alimentar E Nutricional.

ISBN: 978-85-87121-53-0

116

Apresentação:
Comunicação Oral

Nutrição/Gastronomia

PERCEPÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DE ADOLESCENTES
DE UMA ESCOLA PARTICULAR DA CIDADE DE SÃO PAULO
SOLIMAN, Matheus Tavares1 GRODZICKI, Naila Maria Banduk1 CAMPOS, Larissa Defini De1
MELLO, Ana Paula De Queiroz1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: matheus.jurii@gmail.com nailamariabg@gmail.com larissadefini@gmail.com ana.mello@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A adolescência é um período marcado por grandes mudanças anatômicas, fisiológicas e
psicológicas; fase em que o indivíduo começa a ter maior autonomia em relação às escolhas alimentares e
formação dos hábitos relacionados à alimentação e saúde. Sabe-se que o número de crianças e adolescentes
(de cinco a 19 anos) obesos em todo o mundo aumentou dez vezes nas últimas quatro décadas. Considerando esse panorama, é importante que haja incentivos para uma alimentação equilibrada, para crescimento
e desenvolvimento adequados e prevenção de obesidade e suas complicações entre adolescentes. OBJETIVO: Identificar a percepção de adolescentes matriculados em uma escola particular da cidade de São Paulo
(SP) sobre o tema de alimentação saudável. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, sem intenção de
intervenção, com aplicação de um questionário eletrônico (Google Forms) em adolescentes sobre alimentação saudável. A amostra foi composta por alunos de ambos os sexos, com idade de 12 a 15 anos, dos 7º, 8º
e 9º anos do ensino fundamental ciclo II, matriculados em uma escola particular na zona sul da cidade de
São Paulo (SP). Após a entrega do termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos pais e/ou responsáveis, os alunos foram convidados a responder um questionário online sobre identificação pessoal e 45
perguntas objetivas, referentes ao conhecimento e a aplicabilidade de uma alimentação saudável. Para análise
estatística foi feito o teste qui-quadrado (p<0,05). O presente estudo apresenta aprovação do Comitê de Ética
e Pesquisa (CAAE: 02187318.3.0000.0062). RESULTADOS: A amostra foi composta por 55 alunos com a
idade de 13,5±0,8 anos, dos quais 43,6% (n=24) eram meninos e 56,4% (n=31) meninas. A partir da amostra
total, 21,8% (n=12) relataram diagnóstico de doença crônica e 41,8% (n=23) já tinham recebido orientação
com Nutricionista. Os acertos das questões relacionadas ao conhecimento sobre alimentação saudável variaram de 20 a 70% da amostra total. Considerando um recorte por sexo, 45,8% (n=11) dos meninos e 38,7%
(n=12) das meninas já tiveram alguma orientação nutricional realizada por um Nutricionista (p=0,154). Em
relação às perguntas se possuíam uma alimentação saudável, 54,2% (n=13) dos meninos disseram que sim,
contra 19,4% (n=6) das meninas (p=0,009). Sobre qual doença se relaciona ao consumo alimentar, 58,3%
(n=14) dos meninos acertaram, comparado com 80,6% (n=25) das meninas que marcaram a opção certa
(p=0,05 – tendência estatística). Quanto à composição do cereal matinal, 41,7% (n=10) dos meninos disseram que possuía muito açúcar na composição comparado a 58,1% (n=18) das meninas (p<0,001). Sobre
a quantidade de sal presente na ricota, 66,7% (n=16) dos meninos e 54,8% (n=17) das meninas acertaram
(p=0,017). CONCLUSÃO: Considerando que menos da metade da amostra recebeu orientação com Nutricionista e que não houvediferença entre os sexos, pudemos concluir que tanto os meninos quanto as meninas
precisam aprimorar o conhecimento sobre alimentação saudável. Acredita-se que estratégias envolvendo
educação alimentar e nutricional se fazem necessárias para melhor prevenção e controle da obesidade e suas
complicações na adolescência.
Palavras-Chave: Adolescência. Alimentação Saudável. Nutrição.
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PRÁTICAS ALIMENTARES ASSOCIADAS A EXERCÍCIOS FÍSICOS
NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OSTEOPOROSE

PEREIRA, Júlia Lopes1 ROMANO, Erika Checon Blandino2 SETARO, Luciana1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2E.R. CLÍNICA DE SAÚDE E CONSULTORIA EIRELI
E-mail: jullopss@hotmail.com erikaromano@uol.com.br lusetaro@hotmail.com
INTRODUÇÃO: Sabe-se que cerca de 10 milhões de brasileiros possuem osteoporose, doença que surge
em decorrência de desordens no metabolismo ósseo, se desenvolve de forma silenciosa, sem apresentar
sintomas e é caracterizada por atingir os ossos do corpo, fazendo com que fiquem fracos e com possibilidade
de quebrarem em situações de mínimo esforço. Apesar de seu desenvolvimento surgir de um processo
natural associado a causas multifatoriais, estudos têm mostrado que uma nutrição adequada e a prática de
determinados exercícios físicos representam boas estratégias que influenciam positivamente na melhora dessa
doença. OBJETIVO: Diante disso, este trabalho tem por objetivo estudar o impacto e a eficácia das práticas
alimentares em conjunto com exercícios físicos na prevenção e tratamento da osteoporose. MÉTODOS: Para
isso, realizou-se um levantamento bibliográfi co nas bases de dados PubMed e LILACS, utilizando os descritores
“Osteoporose”, “Alimentação”, “Exercício” e “Nutrição em Saúde Pública”, e seus respectivos descritores em
inglês. Por meio da técnica booleana “AND”, foram selecionados artigos publicados na língua portuguesa
e inglesa, entre os anos 2010 e 2019. RESULTADOS: Dentre os estudos revisados, foi apontado que uma
alimentação saudável, que inclui a ingestão de produtos lácteos, frutas, legumes, verduras e uma quantidade
adequada de carnes e peixes, bem como a prática de exercícios físicos de impacto com carga progressiva,
treinamento resistido e de equilíbrio, mostraram ser importantes determinantes na saúde óssea. Entretanto,
outros estudos demonstraram que a ingestão de produtos com cafeína e a prática de alguns exercícios físicos,
como o ciclismo e natação, não possuem uma aplicabilidade tão interessante, uma vez que não auxiliam no
conteúdo mineral ósseo. CONCLUSÃO: Portanto, conclui-se que a alimentação saudável associada à pratica de
atividades físicas específicas, quando aplicadas de maneira correta e orientada, são capazes de garantir a matriz
mineral óssea preservada, contribuindo para ossos saudáveis e evitando riscos decorrentes da osteoporose.
Palavras-Chave: Osteoporose. Alimentação. Exercício.
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PRÁTICAS DA DRUNKOREXIA E SUAS INFLUÊNCIAS NO ESTADO NUTRICIONAL
MORMILLO, Julia Tott1 DEIENO, Rafaella1 GONÇALVES, Letícia Araujo1 SOUZA, Priscila Bastos De1
LAGANARO, Nathalia Pelosini1 TEIXEIRA, Andressa Uyvari Bighetti1
REZENDE, Luciana Trindade Teixeira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: julia_tott_mormillo@hotmail.com rafadeienonutri@gmail.com leticia_agoncalves@hotmail.com
priscilabastoos@hotmail.com nathy_laganaro@hotmail.com dessauyvari@hotmail.com
lumarez@terra.com.br
INTRODUÇÃO: A drunkorexia refere-se ao termo que descreve um comportamento disfuncional entre o
comportamento alimentar e a ingestão de álcool. Caracterizada pela restrição calórica auto-imposta antes do
consumo de álcool, esse transtorno consiste em compensar as calorias ingeridas através de bebidas alcoólicas
com o intuito de evitar ganho de peso ou até mesmo para produzir perda de peso, acometendo majotariamente
jovens estudantes de ensino médio e universitários. Segundo os artigos, o abuso e dependência do álcool atingem,
respectivamente, cerca de 1% a 4% das mulheres (18 anos ou mais). Contudo, 14% das mulheres adolescentes
entre 18 e 25 anos bebem ocasionalmente (1 a 3 vezes por mês) e 6% bebem frequentemente (1 a 4 vezes
por semana). Indivíduos com transtornos alimentares frequentemente apresentam relação com a ingestão de
bebidas alcoólicas com o intuito das mesmas amenizarem a dor de “não poderem comer”. OBJETIVO: Analisar
as práticas da drunkorexia e suas influências no estado nutricional. MÉTODOS: O estudo foi realizado por
meio de livros e busca de artigos de revistas indexadas nas plataformas PubMed, Medline e Scielo, além das
informações do CISA (Centro de Informações sobre Saúde e Álcool). Para isso, foram utilizadas as seguintes
palavras-chave: alcoolismo, nutrição, reabilitação, drunkorexia, alcohol, eating disorder, com o auxílio da
técnica booleana com o operador “AND”.. A pesquisa primária (conteúdo produzido originalmente pela fonte,
excluindo revisões bibliográficas) resultou em um compilado de 16 referências, sendo 11 delas em inglês,
publicadas entre os anos de 2008 e 2019. RESULTADOS: Observou-se que, em virtude da troca de alimentos
pelo álcool, ocorre uma falta de nutrientes provenientes dos mesmos como vitaminas e minerais, resultando em
uma possibilidade de comprometimento do estado nutricional. Além do mais, a deficiência de micronutrientes
foi relacionada ao desenvolvimento de anemia, esteatose hepática, estresse oxidativo e imunossupressão; graves
deficiências nutricionais, em particular de proteínas, tiamina, folato e piridoxina; hipoglicemia, acidose lática,
hiperuricemia, hipertrigliceridemia e cetoacidose em consequência do metabolismo do álcool; problemas na
absorção de vitaminas A e E, e minerais como cobre, zinco e selênio; modificações no paladar, redução na sua
percepção ou sensação desagradável ao ingerir alimentos. Portanto, é necessário que o nutricionista atue em
conjunto com a equipe multiprofissional na recuperação do dependente, para que os déficits sejam sanados e
para que esses dependentes de álcool se recuperem de maneira saudável, repondo todas as perdas nutricionais
provocadas pelo álcool, com consequente melhora do seu estado nutricional. As áreas de transtorno alimentar
e alcoolismo ainda são pouco estudadas, mas as pesquisas recentes ressaltam a importância de se obter uma
melhor compreensão desse fenômeno, especialmente porque ele pode contribuir para questões clínicas no
contexto de transtornos alimentares e dependência alcoólica. CONCLUSÃO: Por meio dos estudos observa-se
que a drunkorexia causa diversos prejuízos ao organismo e apresenta-se como uma doença emergente presente
na sociedade, necessitando mais pesquisas sobre a mesma, para melhores meios de tratamento e prevenção.
Palavras-Chave: Alcoolismo. Comportamento Alimentar. Recomendações Nutricionais.
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PROBIÓTICOS: AVALIAÇÃO SENSORIAL DE SORVETE DE KEFIR
AUGUSTO, Paola Donato1 ANDRADE, Kaique Soares De1 SILVA, Janaina Cristina Duarte Da1
SILVA, Aline David1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: pahdonato.augusto@gmail.com kaiquesoares201@gmail.com janainacduarte@outlook.com
alinedavids@hotmail.com
INTRODUÇÃO: A preocupação com a manutenção da saúde tem sido crescente atualmente, e para alcançá-la,
é de grande importância a presença de uma microbiota equilibrada. Os benéficos que ela promove ao indivíduo
podem trazer a sensação de bem-estar além de proteger o mesmo contra doenças do trato gastrointestinal.
A microbiota intestinal é capaz de potencializar os mecanismos de defesa contra os patógenos, melhorando
a imunidade intestinal pela aderência à mucosa e estimulando as respostas imunes locais. OBJETIVO:
Elaborar um sorvete à base de Kefir no sabor morango e avaliar sua aceitabilidade, bem como a intenção de
compra por método de avaliação sensorial afetiva em universitários. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa
de campo aplicada, transversal, exploratória e descritiva, cujos procedimentos obedeceram às conformidades
dos padrões éticos do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário São Camilo (número CAAE
15168719.3.0000.0062 do parecer da aprovação do CEP). Foi realizada avaliação sensorial de diferentes
formulações de sorvete, comparando o sorvete produzido com probiótico (Kefir) com outros similares de
marca convencional, já comercializados sem probióticos, sendo dois à base de leite e dois à base de água.
Participaram da avaliação 60 estudantes do Centro Universitário São Camilo, entre 18 a 25 anos, de ambos
os gêneros, para investigar a aceitabilidade dos diferentes tipos de sorvete. A elaboração e degustação das
diferentes formulações de sorvete foram realizadas nas dependências do Centro Universitário São Camilo, no
laboratório de Técnicas Dietéticas, situado na Rua Raul Pompéia, n°144, São Paulo. Foram também realizadas
revisões bibliográficas através de livros, normas técnicas e artigos científicos. A busca dos artigos científicos
aconteceu com os descritores “Microbiota Intestinal”, “Kefir”, “Uso de Probióticos”, utilizando os operadores
booleanos AND/OR/ NOT, na base de dados Scielo, publicados nos últimos cinco anos. RESULTADOS: Dentre
os sorvetes à base de água, o de maior preferência foi o que continha em sua formulação o Kefir (escolhido
por 52% da amostra), e dentre os sorvetes à base de leite, o de maior preferência foi o sorvete convencional
(escolhido por 57% da amostra). Quanto ao teste de aceitação aplicado somente aos sorvetes produzidos com
probióticos Kefir, o sorvete com a maior aceitação, levando em consideração o sabor e o aroma, foi o sorvete à
base de água classificado como “Gostei muito” por 47% dos estudantes. A escala de intenção, que avaliou com
que frequência os estudantes consumiriam os sorvetes oferecidos, apresentou o sorvete convencional à base de
leite com a melhor avaliação (43%), seguido do sorvete à base de água com Kefir (27%), considerando como
melhor avaliação a classificação “Comeria sempre”. CONCLUSÃO: Conclui-se que sorvetes que contenham
probióticos são bem aceitos de modo geral pelo público universitário, uma vez que a preferência tenha se
apresentado muito próxima a dos sorvetes convencionais. O alto teor de açúcar e aditivos alimentares, como
emulsificante, que conferem um sabor mais adocicado e uma textura mais agradável, são de grande impacto
quanto a preferência e aceitação, uma vez que as substâncias doces são percepcionadas como agradáveis.
Palavras-Chave: Microbioma Gastrointestinal. Kefir. Comportamento Do Consumidor.
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PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL NA ESCOLA NA PERSPECTIVA
DO ARCO DE CHARLES MAGUEREZ
FERNANDES, Bruna De Cunto1 D'ANGELO, Letícia Sinkevicius1 SCARPONI, Stephanie Melnykiw1
LEUNG, Maria Do Carmo Azevedo1 MARTINEZ, Silvia1 PASSADORE, Mariana Doce1
MELLO, Ana Paula De Queiroz1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bru.cfernandes@hotmail.com letsinkd@gmail.com ste.tem@hotmail.com
maria.leung@prof.saocamilo-sp.br silvia.martinez@prof.saocamilo-sp.br
mariana.passadore@prof.saocamilo-sp.br ana.mello@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Sabe-se que as preferências alimentares já começam na infância e tendem a ser repetidos por
toda a vida do indivíduo. Sendo assim, é muito importante a formação de hábitos alimentares saudáveis nessa
fase da vida. Estratégias para a formação de hábitos saudáveis funcionam como uma forma de prevenção das
Doenças Crônica não Transmissíveis (DCNTs). A escola, além do ambiente familiar, é um local favorável, no
qual, as crianças têm a oportunidade de experimentar outros alimentos, servindo de estímulo para escolhas
alimentares equilibradas. Dessa forma, a escola é um ambiente propício para ações de Educação Alimentar
e Nutricional (EAN), auxiliando na promoção da alimentação saudável. OBJETIVO: Aplicar a metodologia
problematizadora do Arco de Charles Maguerez no Programa Crescer Saudável na Escola, para estimular a
alimentação saudável entre os pré-escolares. MÉTODOS: O Programa Crescer Saudável na Escola acontece em
uma Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI (SP/SP). O estudo está em andamento, e teve início em 2018.
De acordo com o modelo do Arco de Charles Maguerez, a primeira etapa é a observação da realidade, seguida
da identificação dos pontos-chave, teorização, formulação de hipóteses e aplicação na realidade. O presente
estudo apresenta aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE: 80676417.2.0000.0062). RESULTADOS:
Na etapa de observação da realidade, foi aplicado um questionário aos pais das crianças e uma atividade lúdica
direcionada às crianças para avaliação do conhecimento sobre alimentação saudável. A partir da aplicação
dessas ferramentas, foi observado que tanto os pais, quanto as crianças, apresentaram deficiências em relação
ao conhecimento associado às mensagens preconizadas no Guia Alimentar para a População Brasileira (2014).
Foram elaboradas e aplicadas atividades lúdicas para as crianças 1x/semana, e para os pais, intervenções
educativas nas reuniões na EMEI (4-5x/ano), considerando os resultados encontrados na avaliação diagnóstica.
Em 2019, iniciou-se o envio de orientações alimentares e receitas saudáveis via agenda escolar das crianças (2x/
mês) com temas de interesse do público alvo. Com os dados qualitativos e quantitativos, coletados durante
as atividades educativas realizadas com os pré-escolares e os seus responsáveis, espera-se que os resultados
encontrados no final do Programa apresentem diferenças em relação ao perfil identificado na avaliação da
realidade (1ª etapa do Arco de Charles Maguerez) no período basal, isto é, antes das intervenções. CONCLUSÃO:
É de suma importância o planejamento da implantação de programas que envolvam educação alimentar
e nutricional. Com isso, acredita-se que as atividades educativas, em sintonia com a avaliação diagnóstica,
apresentem uma chance maior de mudanças dos hábitos alimentares não só das crianças, como de toda a família.
Palavras-Chave: Educação Alimentar E Nutricional. Arco De Charles Maguerez. Pré-escolar.
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QR HEALTHY FOOD – INVESTIGAÇÃO DO PADRÃO ALIMENTAR DA COMUNIDADE
ACADÊMICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO (SP)
MARANGONI, Vinicius Morais1 BELTRAN, Ana Beatriz De Paula1 GONÇALVES, Larissa Canton1
MARTINEZ, Silvia1 MELLO, Ana Paula De Queiroz1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: viniciusmarangoni10@hotmail.com anabeatrizbeltran@outlook.com larycantonsc@gmail.com
silmartinez48@gmail.com ana.mello@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O Brasil, nas últimas décadas, passou por uma transição nutricional que refletiu em
mudanças nos padrões alimentares. Como resultado, os alimentos in natura e minimamente processados
foram sendo progressivamente substituídos por uma alimentação à base de industrializados. Esses novos
hábitos alimentares têm colocado a população brasileira em maior risco de doenças crônicas. O hábito
alimentar de adultos brasileiros, frequentemente se apresenta inadequado, caracterizado pelo baixo consumo
de frutas e hortaliças e com elevada ingestão de alimentos ricos em gorduras e açúcares, representando
assim um maior risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). OBJETIVO: O presente
estudo tem por objetivo investigar padrões alimentares de adultos estudantes universitários, coordenadores,
docentes e demais colaboradores do Centro Universitário São Camilo da cidade de São Paulo (SP).
MÉTODOS: Será realizado um estudo observacional analítico, com delineamento transversal, envolvendo
a população do Centro Universitário São Camilo (SP). Será convidada toda a comunidade acadêmica do
Centro Universitário São Camilo, respeitando os seguintes critérios de inclusão: ambos os sexos, faixa etária
adulta, vínculo formal com a Instituição, em diferentes instâncias, que possuem celular com leitor QR Code,
e que voluntariamente manifestarem interesse em participar do estudo através do termo de consentimento
livre esclarecido. Serão convidados os estudantes universitários, os colaboradores, sem distinção de cargo,
e os coordenadores e docentes acadêmicos de todos os cursos. Será aplicado um questionário para avaliar,
qualitativamente, os hábitos de saúde, principalmente, alimentares da população. O questionário proposto é
no formato eletrônico, utilizando a tecnologia Quick Response Code (QR Code). O uso do QR Code tornará
a pesquisa mais acessível, pois acredita-se que, atualmente, a grande parte da população de interesse possui
smartphone com leitor para esse código. Dessa forma, o presente questionário poderá ser respondido em
qualquer lugar, a qualquer momento (dentro do período de coleta de dados) e sem a necessidade de um
responsável para a sua aplicação . A participação nessa pesquisa será voluntária. Os dados serão coletados
durante o período letivo de 2019. O presente estudo apresenta aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa
(CAAE: 16336619.5.0000.0062). RESULTADOS: Nesse estudo, espera-se que a aplicação do questionário e a
análise dos dados coletados levará a identificação de possíveis padrões que influenciam determinados hábitos
alimentares no meio acadêmico. Espera-se que, inicialmente, seja possível associar resultados com o perfil
de cada categoria: No caso dos universitários, o possível padrão alimentar está baseado em ultra processados
e substituição de refeições por lanches, decorrente a processos situacionais. No caso dos coordenadores e
docentes, o padrão está baseado em uma alimentação mais balanceada e saudável, devido ao conhecimento
baseado em ciências; e no caso dos colaboradores em geral, o padrão está baseado em uma alimentação
movida a crenças, mitos e senso comum, devido ao grau de instrução. Além disso, espera-se que a utilização
da ferramenta QR Code estimule futuros trabalhos envolvendo análises do perfil alimentar, a longo prazo, com
o uso da tecnologia no Centro Universitário São Camilo (SP). CONCLUSÃO: A coleta de dados ainda não foi
iniciada, portanto, a conclusão desse estudo só será definida após a avaliação das informações investigadas.
Palavras-Chave: Padrão Alimentar. Guia Alimentar. QR Code.
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RECURSOS TERAPEUTICOS E MOTIVAÇÃO PARA MUDANÇA DE
COMPORTAMENTO EM ADULTOS ENCAMINHADOS PARA A CIRURGIA BARIÁTRICA
OLIVEIRA, Lissandra Andion De1 DOURADO, Hilda Soares1 MASQUIO, Deborah Cristina Landi1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: lissa.andion@gmail.com h.douradomk@gmail.com deborah.masquio@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença crônica, de prevalência crescente e que atinge mais de 18% da
população brasileira. Estudos recentes mostram a importância do tratamento cirúrgico da obesidade, que
gera um impacto significativo na redução de peso e no controle e remissão de comorbidades. OBJETIVO:
Verificar os recursos terapêuticos prévios utilizados no tratamento da obesidade em pacientes que receberam
indicação para realização de cirurgia bariátrica, bem como identificar o estágio atual de motivação para
mudança de comportamento alimentar. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal e observacional, que
avaliou 44 adultos de 18 a 59 anos de idade, de ambos os sexos, cadastrados no Sistema de Regulação do
município de Diadema em São Paulo e que aguardam a convocação para a realização da cirurgia bariátrica
pelo Sistema Único de Saúde. Realizou-se uma análise de prontuário para coleta de informações, como
dados antropométricos (peso, altura e IMC), exames bioquímicos (glicemia e perfil lipídico) e presença de
comorbidades. Em uma segunda etapa, foram realizadas entrevistas presenciais com uma sub-amostra
composta por 16 pacientes. Foi aplicado um questionário para coleta de perfil socioeconômico e tipo de recurso
terapêutico adotado anteriormente à indicação cirúrgica. Realizou-se uma avaliação antropométrica (peso,
altura, circunferências de cintura e pescoço) e aplicou-se o questionário do modelo transteórico para avaliação
do estágio de motivação para mudança de comportamento alimentar. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética e Pesquisa do Centro Universitário São Camilo (nº 2.920.383/2018). RESULTADOS: De acordo com
os registros de prontuário, 75% dos participantes apresentaram obesidade grau IIl, 43% hipertensão arterial,
34% diabetes mellitus e 7% dislipidemias. De acordo com o IMC, a coleta dos dados antropométricos revelou
que 94% apresentaram obesidade grau II e III, e 75% um risco muito grave de comorbidades. De acordo com as
medidas de circunferências de cintura e pescoço, 93,8% apresentaram um risco cardiovascular alto. Os exames
bioquímicos consultados na entrevista revelaram que 38% apresentaram glicemia de jejum alterada, e 19%
triglicérides e colesterol alterados. Cerca de 88% relataram histórico de acompanhamento no SUS há mais de 2
anos para o tratamento da obesidade. Os recursos terapêuticos utilizados incluíram: tratamento medicamentoso
(81%) e realização de algum tipo de dieta (88%), sendo que 19% referiram acompanhamento com nutricionista
e 38% praticam exercício físico com frequência. O estágio de motivação para mudança de comportamento
alimentar mais observado foi o estágio de ação (56%), seguido de manutenção (25%), contemplação (13%) e
decisão (6%). CONCLUSÃO: O estudo mostrou que os pacientes na fila de espera para a cirurgia bariátrica
realizaram diversas estratégias terapêuticas prévias, principalmente uso de medicação e dietas sem prescrição
profissional, e a maioria se encontra em estágio de ação para mudança de comportamento alimentar.
Palavras-Chave: Obesidade. Cirurgia Bariátrica. Comportamento Alimentar.
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RELAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR COM O
CONSUMO ALIMENTAR EM MULHERES COM EXCESSO DE PESO
PEREIRA, Bruna Rodrigues1 MACHADO, Paola Próspero2 RHEIN, Samantha2 DÂMASO, Ana2
MASQUIO, Deborah Cristina Landi3
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
(UNIFESP)
3DOCENTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E DO MESTRADO PROFISSIONAL EM
NUTRIÇÃO: DO NASCIMENTO À ADOLESCÊNCIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO
E-mail: rodriguesbruna0310@gmail.com paola@paolamachado.com.br s.rhein@uol.com.br
ana.damaso@unifesp.br deborah.masquio@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A obesidade é definida como uma doença com múltiplas causas, entretanto o hábito
alimentar é um fator de grande relevância no seu desenvolvimento e manutenção. O consumo alimentar
sofre influência de diversos fatores, como fisiológicos, emocionais, cognitivos, comportamentais e sociais.
Mulheres com obesidade são mais suscetíveis a apresentarem alterações emocionais, as quais favorecem
alguns comportamentos, como comer emocional, praticar restrição alimentar por conta própria, bem como
sofrer de descontrole alimentar. OBJETIVO: Avaliar a relação entre restrição alimentar cognitiva, alimentação
emocional, descontrole alimentar e o consumo alimentar em mulheres com excesso de peso. MÉTODOS:
Estudo transversal realizado com 137 mulheres com sobrepeso e obesidade e idade entre 20 a 45 anos. O
consumo alimentar foi avaliado através do questionário de frequência alimentar (QFA) contendo 77 itens
alimentares, divididos em 12 grupos alimentares. A frequência de consumo dessas categorias alimentares
foi transformada em escores de consumo anual. Aplicou-se o questionário validado The three factor eating
questionnaire (TFEQ-21), para identificação dos escores de descontrole alimentar, comer emocional e prática
de restrição cognitiva. A avaliação antropométrica foi realizada através da mensuração de peso, estatura e
cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC). A análise estatística foi realizada pelo software STATISTICA,
considerando-se nível de significância de p≤0,05. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Federal de São Paulo (0305/2017), e todos os voluntários assinaram o termo de consentimento
livre e esclarecido. RESULTADOS: Dentre as mulheres avaliadas, 37,2% apresentaram obesidade grau I e 32,1%
obesidade grau II. A partir do questionário TFEQ, notou-se escore de cada domínio, sendo a média de 47,9±13,9
para restrição cognitiva, 70,9±29,3 para o domínio de alimentação emocional e de 56,1±20,1 para o domínio de
descontrole alimentar. Dessa forma, notou-se predominância dos escores de alimentação emocional na amostra
analisada. Quando as voluntárias foram divididas em grupos de tercis de acordo com o domínio alimentação
emocional, o tercil 3 (mulheres com maiores valores de escore) apresentou consumo anual significativamente
menor de fruta (p=0,01) e de carnes e ovos (p=0,00), quando comparado ao grupos de tercil 1 e 2. O tercil 3
também apresentou um consumo anual menor de Frutas, Verduras e Legumes (FLV), comparado ao tercil 1
(p=0,05). Quando divididas em tercis de acordo com o escore geral do questionário, notou-se um consumo
maior de frutas no tercil 1 (mulheres que apresentaram os menores valores de escore total), comparado aos
tercis 2 e 3. Observou-se a correlação positiva entre os escores de alimentação emocional com os escores de
descontrole alimentar (r=0,66, p<0,05) e escore total do questionário (r=0,84, p<0,05). CONCLUSÃO: No
grupo de mulheres com excesso de peso, verificou-se maiores escores de alimentação emocional. Aquelas que
apresentaram os maiores valores no domínio de alimentação emocional, consomem menores quantidades
de frutas, carnes e ovos. Em contrapartida, as mulheres com menores valores de escores no questionário
TFEQ apresentaram maior consumo de frutas. Dessa forma, conclui-se que aspectos emocionais podem estar
relacionados ao perfil do consumo alimentar, principalmente, ao menor consumo de frutas, verduras e legumes.
Palavras-Chave: Comportamento Alimentar. Obesidade. Consumo Alimentar.
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RELAÇÃO ENTRE MICROBIOTA E DESENVOLVIMENTO DE ALERGIAS ALIMENTARES
LUCASIN, Tatiana Zambelle1 JESUS, Deborah Cristina Landi Masquio De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: tatiluca5@hotmail.com deborahmasquio@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: A alergia alimentar é caracterizada por reações imunológicas após a ingestão de determinados
componentes alimentares, em indivíduos previamente sensibilizados. Estima-se que as reações alimentares de
causas alérgicas acometam 6-8% das crianças com menos de três anos de idade e 2-3% dos adultos. Os principais
fatores envolvidos no desenvolvimento de alergia alimentar incluem predisposição genética, exposição a
alérgenos alimentares, principalmente proteínas com capacidade alergênica, e quebra dos mecanismos de defesa
do trato gastrintestinal. Estudos recentes revelam que a microbiota intestinal pode apresentar uma função
imunológica no organismo, desempenhando um papel importante contra o desenvolvimento das alergias
alimentares. OBJETIVO: Evidenciar a relação entre a formação da microbiota intestinal e o desenvolvimento
de alergias alimentares. MÉTODOS: Trabalho de revisão da literatura, que consistiu na busca de artigos
publicados nos últimos 5 anos nas bases de dados Pubmed. Os descritores utilizados na busca incluíram:
“food hypersensitivity”, “food allergy”, “gut microbiota” e “immune system”. Foram utilizados os operadores
booleanos AND e OR. RESULTADOS: A microbiota intestinal refere-se a uma variedade de microrganismos
vivos que residem e exercem efeitos importantes no intestino e sobre o sistema imunológico associado à mucosa
intestinal. Dentre as diversas funções, a microbiota é capaz de controlar a resposta de tolerância imunológica
aos alimentos e seus componentes, regulando possíveis respostas imunes que caracterizam as alergias
alimentares. A colonização da microbiota intestinal inicia-se após o nascimento, principalmente por bactérias
anaeróbias. Bebês que nascem através de parto vaginal começam a adquirir bactérias durante o nascimento, o
que se relaciona à diminuição do risco de alergias alimentares, enquanto bebês que nascem por cesariana são
colonizados, inicialmente, por bactérias presentes no ambiente hospitalar, o que pode afetar o desenvolvimento
da microbiota equilibrada. Enquanto são amamentados com leite materno, a composição da microbiota
intestinal de lactentes é basicamente composta por bifidobactérias e bactérias láticas. Já os bebês que recebem
fórmulas infantis ou leite de vaca apresentam colonização intestinal diferenciada, com menor proporção de
bactérias probióticas e predomínio de enterobactérias e bacteroides, o que torna o sistema imunológico mais
indefeso e susceptível à ocorrência de alergias alimentares. A introdução de alimentos sólidos é um marco para
o estabelecimento da microbiota intestinal, pois aumenta a diversidade de cepas bacterianas, a colonização
por bacteróides e outras bactérias gram-negativas. O leite humano tem um grande papel na indução de
tolerância alimentar, por ser considerado um alimento probiótico e fonte de prebióticos, o que minimiza as
reações imunológicas aos alimentos na fase de introdução alimentar. A microbiota intestinal saudável possui a
capacidade de atuar no processamento de antígenos alimentares reduzindo sua alergenicidade. CONCLUSÃO:
O desenvolvimento de alergias alimentares se relaciona com a formação da microbiota durante os primeiros
anos de vida. A ocorrência de alergias alimentares está relacionada à formação da microbiota intestinal, que
varia em função do tipo de parto, tipo de aleitamento e alimentação complementar. Dessa forma, é de extrema
importância que se estimule a formação de uma microbiota intestinal saudável desde os primeiros dias de vida.
Palavras-Chave: Microbiota. Alergia Alimentar. Criança.
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RELAÇÃO ENTRE O USO DE ANTIBIÓTICOS E A MICROBIOTA INTESTINAL HUMANA

BERG, Anne Silveira1 BALCHIUNAS, Roseli Espindola1
1Centro Universitário São Camilo-SP
E-mail: nutriannesc@gmail.com respindola@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A microbiota intestinal é um conjunto de micro-organismos que habitam o trato
gastrointestinal, possuindo várias funções benéficas para nosso organismo, como a proteção e integridade da
mucosa intestinal. A diversidade da população de micro-organismos é determinada por diversos fatores como
idade, via de nascimento, como parto normal ou cesárea, sistema imune, uso de antibióticos, dieta, genética
e nível de estresse. Esses fatores podem contribuir para uma simbiose ou disbiose intestinal. OBJETIVO: O
objetivo do estudo é descrever o efeito do uso de antibióticos na microbiota intestinal humana e verificar
a indicação de probióticos e prebióticos concomitantemente à administração de antibióticos. MÉTODOS:
Trabalho de revisão bibliográfica, com busca de artigos científicos nas bases de dados PubMed e Scielo, nas
línguas portuguesa e inglesa. Os descritores utilizados foram: microbiota intestinal, sistema imunitário e
antibacterianos, com os operadores booleanos AND e OR, sendo consideradas as publicações dos últimos dez
anos, totalizando 14 artigos. RESULTADOS: Os artigos apresentam que uma microbiota intestinal saudável,
por meio da colonização de bifidobactérias e de lactobacilos, consegue contribuir de maneira benéfica na
resposta inflamatória intestinal; porém, o uso de antibióticos causa um efeito deletério para a microbiota
intestinal. Estudos apontam alterações na população de micro-organismos da microbiota intestinal após o
uso de antibióticos, indicando que intervenções clínicas são necessárias. Em um estudo, foi examinada a
microbiota intestinal distal de três indivíduos, com dois ciclos do antibiótico ciprofloxacina. Os resultados
obtidos indicaram que o efeito do antibiótico foi profundo e rápido, levando a uma perda na composição
da microbiota intestinal dentro de 3 a 4 dias após a iniciação do tratamento, observando que, ao finalizar
o tratamento, a microbiota começou a se regenerar, porém, de maneira incompleta, afetando a modulação
da resposta imunológica. Vale enfatizar que os indivíduos que fazem uso de antibióticos ficam mais
suscetíveis à uma possível disbiose intestinal e inflamações. Por essa razão, é interessante a abordagem de
uma intervenção terapêutica com o uso de probióticos (micro-organismos vivos), prebióticos (inulina, FOS fruto-oligossacarídeo e GOS – galacto-oligossacarídeo) e o consumo de alimentos fontes de fibras alimentares
(frutas, legumes e verduras - FLV), a fim de promover o crescimento e manutenção das bifidobactérias e dos
lactobacilos, e consequentemente, um microbioma intestinal com menor reação inflamatória. CONCLUSÃO:
Os profissionais de saúde devem discutir e avaliar, individualmente, a prescrição de prebióticos e probióticos
para indivíduos em tratamentos com uso de antibióticos. Além disso, o nutricionista deve orientar uma
alimentação pobre em gordura saturada, sódio e açúcares, e rica em fibras alimentares com ação prebiótica,
a fim de manter o ambiente intestinal favorável ao crescimento de bifidobactérias e de lactobacilos.
Palavras-Chave: Microbioma Intestinal. Sistema Imunitário. Antibacterianos.

ISBN: 978-85-87121-53-0

126

Apresentação:
Comunicação Oral

Nutrição/Gastronomia

RELAÇÃO ENTRE OBESIDADE, MICROBIOTA INTESTINAL E
USO DE PROBIÓTICOS
ALVES, Ana Laura1 REZENDE, Luciana Trindade Teixeira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: ana-alves03@hotmail.com lumarez@terra.com.br
INTRODUÇÃO: A obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal e aumento do peso corporal e
está relacionada com inflamação e a maioria das doenças crônicas não transmissíveis. Atualmente, a obesidade
considera-se um problema de saúde global, já que a maior parte da população mundial reside em países
onde o sobrepeso e a obesidade causam mais mortes do que a desnutrição. A Organização Mundial de Saúde
destaca que em 2025, aproximadamente 2,3 bilhões de adultos estarão com sobrepeso e, mais de 700 milhões,
obesos. A microbiota é influenciada por fatores intrínsecos como, por exemplo, a dieta e, principalmente, por
fatores extrínsecos, entre eles, destaca-se o estado fisiológico, o estilo de vida do indivíduo, uso de drogas,
prática de atividade física e hábitos alimentares. Geralmente, dietas restritivas e atividade física em excesso
influenciam negativamente o número e a composição das bactérias intestinais. A microbiota tem como
característica a função protetora e estrutural no intestino, participação do metabolismo de carboidratos
não digeríveis, síntese de vitaminas e está fortemente relacionada com o sistema imunológico. OBJETIVO:
Identificar a relação entre a microbiota intestinal, a obesidade e a utilização de probióticos. MÉTODOS:
Realizou-se um levantamento bibliográfico nas bases de dados Pubmed e Scielo, selecionando textos nas
línguas portuguesa, espanhola e inglesa, publicados no período de 2018 a 2019. Utilizou-se a lógica booleana
“gut microbiome AND obesity”, “obesity AND probiotics”. RESULTADOS: Em indivíduos obesos, a microbiota
intestinal pode afetar a absorção de energia, motilidade intestinal, apetite e metabolismo da glicose e lipídeos.
Quando se tem o comprometimento entre o equilíbrio microbiano e o sistema imunológico, pode ocorrer
uma translocação bacteriana, podendo levar a uma inflamação sistêmica. Os prebióticos são substâncias
não digeríveis que alimentam e estimulam o crescimento de bactérias benéficas, reduzirem a quantidade de
bactérias patogênicas, servem de alimentos para os probióticos e modulam de forma positiva a microbiota do
indivíduo. Probióticos são considerados microrganismos vivos que, quando utilizados em doses adequadas,
trazem vantagens à saúde do indivíduo; as espécies mais utilizadas são Lactobacillus e Bifidobacterium.
Diante da ocorrência das alterações metabólicas e modificações da microbiota intestinal em obesos, o uso
de probióticos atua como uma estratégia para prevenção e tratamento da obesidade. Estudos apontam que a
utilização de cepas de Lactobacillus casseri (doses de 5x1010 UFC/dia ou 100g/dia) diminuem a adiposidade
visceral e reduzem o peso corporal. Animais que foram alimentados com dieta hiperlipídica e suplementaram
Lactobacillus plantarum LS/07 e Lactobacillus plantarum Biocenol LP96 (doses de 1,5x109 UFC via oral),
tiveram uma redução no colesterol sérico, LDL, triglicerídeos e VLDL. O uso de Lactobacillus gasseri (doses de
5x1010 UFC/dia) demonstrou eficiência na diminuição da gordura total, gordura visceral abdominal, gordura
subcutânea abdominal e peso corporal. O consumo de iogurte rico em probióticos durante 24 semanas (220g/
dia) pode reduzir a resistência à insulina. CONCLUSÃO: Os estudos realizados demonstraram que a utilização
de probióticos modula positivamente a microbiota intestinal do indivíduo, além da diminuição do tecido
adiposo e peso corporal. Entretanto, necessita-se de mais estudos que comprovem essa eficiência em humanos.
Palavras-Chave: Gastrointestinal Microbiome. Obesity. Probiotics.
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RESTRIÇÃO DE CARBOIDRATOS, ESTRATÉGIAS DE JEJUM E
SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA ALÉM DO EMAGRECIMENTO
MARTIN, Giovanna Leandro1 LEITE, Bárbara Da Silva Pinto Escudeiro1 MANCINELLI, Nathália1
KNEESE, Renata Constantini Rea1 VINTECINCO, Victoria1 SILVA, Aline David1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: giovanna.lmartin@gmail.com ba_escudeiro@hotmail.com nathaliamancinelli@hotmail.com
renata.rea@terra.com.br victoria.25@uol.com.br alinedavids@hotmail.com
INTRODUÇÃO: O desejo de se encaixar em padrões de beleza estabelecidos pela mídia afeta diretamente o
aumento pela busca de dietas que prometem um emagrecimento rápido. Esse cenário favoreceu a indústria
de dietas da moda, que destacam estratégias restritas em carboidrato (low carb e cetogênica) e até o jejum
intermitente. Apesar da popularidade destas dietas, pouco se fala sobre seus impactos na saúde além do
emagrecimento. É importante esclarecer os benefícios e malefícios da adoção destas estratégias, para que se
possa entender para quê e para quem é indicado este tipo de abordagem nutricional. OBJETIVO: Verificar os
efeitos fisiológicos e metabólicos das estratégias alimentares restritas em carboidratos e jejum intermitente,
assim como suas consequências, além do emagrecimento. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica,
realizada entre fevereiro e agosto de 2019, através de pesquisas em artigos científicos nas bases de dados Pubmed,
utilizando-se a técnica booleana pelos descritores “Low Carb”, “Ketogenic diet” e “Intermittent fasting diet”. Os
artigos selecionados estão no idioma inglês e português e datam de 1996 a 2019. Entre estes, constam artigos
originais, de revisão, revisão sistemática e meta-análise. RESULTADOS: As dietas restritas em carboidratos se
classificam de acordo com o consumo deste macronutriente: muito baixo ou cetogênica (<10% do VET); baixo
(< 26% do VET) e moderado (entre 26% e 44% do VET); já o jejum intermitente é caracterizado pela restrição
de no mínimo 60% do VET ou privação total do consumo alimentar, podendo ocorrer em dias alternados ou
ser intermitente. Todas essas dietas promovem perda de peso, com os seguintes efeitos positivos: redução da
pressão arterial, aumento de HDL, diminuição da secreção de insulina e resistência insulínica, declínio dos
valores da hemoglobina glicada, massa gorda e triglicérides. Essas dietas ainda interferem no perfil hormonal
de leptina e grelina, promovendo uma melhor regulação de apetite. Dentre todos estes efeitos, os mais
interessantes seriam a aumento do HDL e diminuição dos níveis de triglicérides, frequentemente observados
num curto prazo (3-6 meses), uma vez que todos os outros efeitos são observados em outras estratégias de
emagrecimento, como dietas baixas em gordura e a simples reeducação alimentar. O que todas têm em comum,
é a restrição calórica, levando ao entendimento de que os benefícios listados estão ligados à consequente perda
de peso e diminuição da inflamação. Além disso, o preço da prática dessas estratégias de emagrecimento pode
ser alto, já evidenciado pela difícil adesão a longo prazo, sintomas de fraqueza, tontura, dores de cabeça, queda
de desempenho em atividades físicas, dificuldades de raciocínio, riscos de distúrbio da tireóide e redução
da taxa metabólica basal; levando o indivíduo ao reganho de peso, perda da massa muscular e aumento de
massa gorda, caso não intervenha com novos estímulos. CONCLUSÃO: Apesar da eficácia no emagrecimento
a curto prazo, a restrição do consumo de carboidratos e/ou calorias por tempo prolongado, acabam por
oferecer riscos à saúde. Deste modo, fica claro que o uso indiscriminado dessas estratégias perpetuadas pela
mídia não é seguro. O processo de emagrecimento deve ser individualizado e orientado por um nutricionista.
Palavras-Chave: Emagrecimento. Dieta Cetogênica. Jejum Intermitente.
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RESVERATROL E FLAVONÓIDES: O IMPACTO DESSES POLIFENÓIS PARA
INDIVIDUOS COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES
TOZELLI, Rafaella Rosa1 NEVES, Annie Ferreira1 HESPANHOL, Carolina Menacho1
D'ALOISIO, Giovana Santos1 PAVESI, Paula1 ALMEIDA, Catharine Choairy De1
REZENDE, Luciana Trindade Teixeira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: rafaella.rosa@hotmail.com annie.fn@hotmail.com carolhespanhol@icloud.com
giovanadaloisio@outlook.com paula.pavesi@hotmail.com catharine.choairy99@gmail.com
luciana.rezende@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo, sendo
estimado pela Organização Mundial de Saúde que em 2030, quase 23,6 milhões de pessoas morrerão dessa
doença. E, no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2019, quase 1000 pessoas
morrem por dia. Além da mortalidade, causam danos irreversíveis, tais como limitações e dependências,
que influenciam diretamente a qualidade de vida do indivíduo, o que torna importante avaliar os possíveis
tratamentos dessa doença. OBJETIVO: Analisar estudos que identificaram efeitos benéficos de diferentes
alimentos ricos em resveratrol e flavonoides na saúde cardiovascular dos indivíduos. MÉTODOS: Estudo
realizado por meio de revisão bibliográfica de artigos científicos pesquisados nas bases de dados eletrônicos
Pubmed e Scielo. Foram selecionados artigos publicados entre os anos de 2006 e 2016, nos idiomas português e
inglês, com as palavras-chave flavonoides, doenças cardiovasculares e polifenóis. RESULTADOS: A obstrução
de vasos, devido à formação de depósitos de gordura e a consequente diminuição da luz vascular, é a principal
causa de doenças cardiovasculares. Participam de sua etiologia dislipidemias, obesidade, diabetes, hipertensão,
insuficiência cardíaca e aterosclerose. Modificações na dieta dos indivíduos, como o aumento do consumo de
alimentos com resveratrol e flavonoides, ambos pertencentes ao grupo dos polifenóis, é associado com efeitos
positivos na agregação plaquetária, pressão sanguínea, composição lipídica do sangue e outros fatores que
podem desencadear a doença. Não existe um consenso quanto aos efeitos benéficos desses polifenóis, mas pode
ser devido ao seu potencial antioxidante, controlando o perfil lipídico e diminuindo o estresse oxidativo. O
cacau é um dos alimentos ricos em flavonoides e o consumo de aproximadamente 15g tem sido associado com
a melhora na saúde cardiovascular e redução da mortalidade em indivíduos saudáveis. O consumo de bebidas
como chá preto, chá verde, vinho tinto e alguns sucos também podem apresentar efeitos benéficos na saúde
cardiovascular por altos teores de polifenóis. O chá preto (429wmg) e o chá verde (245mg) são associados com
a diminuição de pressão sanguínea, assim como o consumo de 500mL de sucos ou dietas compostas por frutas
vermelhas. O consumo de 10mg de resveratrol, um dos principais polifenóis presentes no vinho tinto, tem a
habilidade de diminuir o LDL e tem função direta de eliminador de radicais livres, pelo potencial antioxidante
e importante função endotelial. Também foi verificada a melhora no sistema cardiovascular e a diminuição de
risco de infarto agudo do miocárdio pelo aumento do consumo não só de vinho tinto, mas também de 15 a 29,9g
diários de outras bebidas alcóolicas. O açaí tem sido estudado por ser rico em flavonoides e foi observado que
a ingestão de 150g de smoothie de açai contendo 694mg de polifenóis e ácido fenólico pode melhorar resposta
insulínica pós-prandial. CONCLUSÃO: Estudos epidemiológicos e de intervenção anteriores mostram que o
aumento do consumo de alimentos ricos em polifenóis e resveratrol pode apresentar benefícios para a saúde
cardiovascular. Porém, estudos futuros devem ser feitos para estabelecer uma melhor relação de causa e efeito.
Palavras-Chave: Doenças Cardiovasculares. Polifenóis. Flavonoides.
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SALSICHA COM CHIA - OPÇÃO PARA MELHORAR
O VALOR NUTRICIONAL DA SALSICHA

BARBOSA, Mayara Helena Do Nascimento Freitas1 DAHER, Jade1 SOUZA, Magda Ferreira De1
CÂNDIDO, Gabriela Frigo1 SILVEIRA, Danielle Mano1 DIGIAIMO, Cinthia Roman Monteiro1
QUERIDO, Amanda1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: mayaranasc_freitas@outlook.com daherjade@gmail.com af.magda@gmail.com
gabifrigo@hotmail.com danimmano@yahoo.com.br cinthiarmm@gmail.com amandaquerido@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: O consumo de alimentos industrializados pela população brasileira aumentou
significativamente, principalmente, devido à facilidade de consumo. A ingestão recorrente desses alimentos,
na maioria das vezes ultraprocessados, pode contribuir com fatores de risco para doenças crônicas não
transmissíveis e deficiências nutricionais. Buscou-se alterar a composição de um produto comum na alimentação
brasileira, para melhorar seu valor nutricional, mantendo a facilidade de preparo. OBJETIVO: Produzir uma
salsicha funcional, de fácil preparação, reduzida em gorduras, calorias e carboidratos e com aumento de
proteína e fibras. MÉTODOS: Utilizou-se filé mignon suíno, barriga de porco, chia, temperos "in natura" e
ácido ascórbico (vitamina C) como conservante natural. Foram reproduzidos os procedimentos utilizados na
indústria para a produção de salsicha, como a emulsificação da mistura, o embutimento nas tripas artificiais
e o cozimento de 10 a 20 minutos em água fervente. A tabela nutricional do produto final foi comparada
às tabelas da salsicha de Hot Dog Sadia e da salsicha Viena Wessel, utilizadas como referência para escolha
dos ingredientes. RESULTADOS: A chia foi adicionada para dar característica funcional e para emulsificar a
massa, devido ao seu poder de gelatinização. Como esse não foi o suficiente, houve a necessidade de adicionar
10% de barriga de porco, e mesmo assim, foi possível reduzir 81% dos lipídeos em comparação à salsicha viena.
Todos os objetivos foram alcançados, o produto final apresentou uma redução na quantidade de calorias,
carboidratos e lipídeos; e aumento relevante na quantidade de proteínas e fibras. CONCLUSÃO: A salsicha
suína com chia pode ser uma nova opção entre os alimentos que são alternativas aos ultraprocessados, produtos
para o público que busca um estilo de vida mais saudável. Isso se justifica pelas características alcançadas
no produto final, como a melhor qualidade protéica (pela carne utilizada, o filé mignon suíno), menor teor
de gorduras totais e calorias, e maior quantidade de fibras. Além de ser uma ótima concorrente às salsichas
consideradas premium, devido a nobreza dos ingredientes utilizados. Conforme as legislações brasileiras, a
vitamina C não poderia ser a única fonte de conservante e antioxidante do produto; e a chia poderia dar um
caráter funcional para o alimento, contanto que seus benefícios sejam comprovados com ensaios clínicos.
Palavras-Chave: Salsicha. Chia. Alimentos Industrializados.
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SELETIVIDADE ALIMENTAR E DIETA DE EXCLUSÃO EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPETRO AUTISTA
VALENTE, Carolina Rubia Martins1 LABRITZ, Julia Aires1 SILVA, Natasha Barbosa Da1
RODRIGUES, Vanessa Cristina1 CASTRO, Adriana Garcia Peloggia De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: carolrubia2107@hotmail.com juliaalabritz@gmail.com natashabs@outlook.com
vanessarodrigues27@yahoo.com adriana.castro@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma doença psiquiátrica heterogênea,
caracterizada por prejuízos nas interações sociais, comunicação e comportamentos repetitivos e estereotipados,
mais comum no sexo masculino. Pesquisas apontam para a importância da alimentação de indivíduos com
TEA, não somente visando sua saúde, mas também a importante relação que a alimentação tem com seu
comportamento social. OBJETIVO: O objetivo do presente estudo foi conhecer o comportamento alimentar
de crianças e adolescentes com TEA, verificando a seletividade alimentar e se já foi utilizada dieta de exclusão.
MÉTODOS: Foram convidados a participar do estudo pais ou responsáveis de crianças e adolescentes com
TEA que frequentavam as reuniões semanais do Grupo Fazer o Bem, grupo de apoio para pais de crianças
autistas, no período de novembro de 2018 a março de 2019. O instrumento de coleta de dados consistiu em
uma escala validada de avaliação do comportamento alimentar e um questionário complementar elaborado
pelas autoras sobre os hábitos alimentares dessas crianças ou adolescentes. Foram usadas frequência relativa e
absoluta e medidas de tendência central (média e mediana) e de variabilidade (desvio padrão) para descrever
as variáveis quantitativas. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro Universitário São Camilo
parecer Nº 2.994.190. RESULTADOS: A amostra foi composta por dados de 133 crianças e 17 adolescentes,
a maioria do sexo masculino, corroborando com dados da literatura. A média de idade encontrada foi 6,1
anos (desvio padrão 3,88 anos) e mediana de 5 anos, caracterizando um grupo de mais crianças do que
adolescentes. Alterações no sistema sensorial são características do indivíduo com TEA e podem afetar o
paladar, resultando em escolhas alimentares a partir da textura ou cor dos alimentos. No presente estudo, a
seletividade alimentar foi referida por 57% dos entrevistados, considerada baixa de acordo com a literatura,
sendo mais pela textura do que pela cor dos alimentos. Esse comportamento foi descontinuado com o passar
dos anos, o que pode ocorrer pela natureza do paladar infantil. Observou-se a preferência por alimentos
ultraprocessados, talvez pela hiperpalatabilidade que esses alimentos apresentam. Apenas 30% dos responsáveis
relataram já ter realizado dietas de exclusão (glúten e/ou derivados do leite). Destes, 91% mencionaram
melhoras em fatores comportamentais da criança ou adolescente. Tem sido crescente a convicção de que o
glúten e a caseína são dificilmente digeridos por indivíduos com TEA. Esses nutrientes possuem proteínas
em sua composição, que, ao não serem devidamente digeridas, apresentam compostos que são capazes de
alcançar o sistema nervoso central, agravando as principais características do transtorno: hiperatividade,
irritabilidade, dificuldade na interação da comunicação e sociabilidade. Assim, acredita-se que uma dieta sem
glúten e caseína pode beneficiar os indivíduos com TEA, diminuindo seus problemas comportamentais e sua
seletividade. Entretanto, poucos pais ou responsáveis mantiveram a dieta de exclusão por receio de aumentar a
seletividade alimentar das crianças e adolescentes do grupo estudado. CONCLUSÃO: Conclui-se que o baixo
relato de seletividade alimentar encontrado pode ser devido ao acompanhamento dos pais ou responsáveis
em um grupo de apoio onde os mesmos compartilham experiências e recebem orientações multiprofissionais.
Palavras-Chave: Transtorno Do Espectro Autista. Comportamento Alimentar. Caseína.
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SUPLEMENTAÇÃO DE PROBIÓTICOS E SIMBIÓTICOS:
SEUS EFEITOS SOBRE A CONSTIPAÇÃO

CARDOSO, Isabella Barreto1 AZEVEDO, Luana Rebeca Do Nascimento1 RIBEIRO, Mariana1
LUNA, Ligia De Queiroz1 ZOPPI, Ingrid Oliveira1 FAVERO, Deise Cristina Oliva Caramico1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: isabella.b.cardoso@hotmail.com luananazevedo@outlook.com maribeironutri@gmail.com
ligia.dqluna@gmail.com ingrid_zoppi8@hotmail.com deise.c.caramico@gmail.com
INTRODUÇÃO: A terapia através do uso de simbióticos, caracterizada pela associação de probióticos e
prebióticos, em estudos recentes demonstrou restaurar o balanço microbiano, melhorar as funções e o trânsito
gastrointestinal, sendo assim utilizados na terapêutica nutricional. Os probióticos são os microrganismos vivos
que compõem a microbiota intestinal, que conferem propriedades benéficas ao organismo do hospedeiro, sendo
capaz de aumentar motilidade, garantir a integridade do epitélio intestinal e influenciar na resposta imune. Já
os prebióticos são os ingredientes alimentares não digeridos que, ao atingir o colón, são fermentados pela
microbiota intestinal, onde se destacam os frutooligossacarídeos (FOS). OBJETIVO: Relacionar a suplementação
de probióticos e simbióticos na prática clínica, nas diferentes fases da vida, com a melhora dos sintomas da
constipação intestinal. MÉTODOS: Foi feita pesquisa bibliográfica nas bases de dados Pubmed e Scielo,
utilizando a técnica booleana AND e OR, selecionando artigos de acesso livre nos idiomas português e inglês,
publicados nos últimos dez anos. Também foram utilizados artigos encontrados no site da Organização Mundial
de Gastroenterologia. RESULTADOS: Um estudo que avaliou recém-nascidos por parto cesariana identificou
melhora na composição da microbiota intestinal. Estudos originais e de revisão sistemática, que avaliaram o
uso de probióticos no tratamento da constipação infantil, concluíram que a suplementação ainda não possui
suporte científico significativo. Um outro estudo investigou o uso de simbióticos no tratamento de constipação
de 99 mulheres adultas, divididas em grupo placebo e com administração do suplemento, onde o tratamento
resultou em melhora significante nos sintomas. Quanto aos idosos, num estudo com 50 idosos brasileiros, 25
tratados com simbióticos e 25 com placebo, não se observou significância estatística na melhora da ocorrência de
constipação, porém, houve redução pela metade no percentual de constipados e ausência dos casos de diarreia.
CONCLUSÃO: De acordo com os estudos analisados, a suplementação de probióticos e simbióticos na prática
clínica demonstrou efeitos positivos sobre alguns sintomas da constipação, podendo ser considerado como
coadjuvante a outros tratamentos. Para complementar os achados, seria interessante que novos estudos definam
os efeitos benéficos sistêmicos dos simbióticos, além da diminuição dos sintomas no trato gastrointestinal.
Palavras-Chave: Probióticos. Simbióticos. Constipação Intestinal.
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USO DE UVA E CACAU NA DIETA FUNCIONAL:
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES
RODRIGUES, Camila Da Silva1 OLIVEIRA, Gabriel De1 SANTOS, Jhonatan Roberto Cabral1
FERNANDES, Lidiane Da Silva1 ARAÚJO, Rafael Mendes De1 HAYAMA, Marcos Hiroyshi Sanchis1
SILVA, Isis Caroline Oliveira1 REZENDE, Luciana Trindade Teixeira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: ca.s.rdgs@gmail.com gabriel.d.oliveira1@hotmail.com jhonatansantos669@gmail.com
lidiaa0206@hotmail.com rafamendes-live@hotmail.com marcos.hayama@hotmail.com
isiscarolinne3@gmail.com lumarez@terra.com.br
INTRODUÇÃO: As Doenças Cardiovasculares (DCV) são disfunções que afetam os vasos sanguíneos e o coração.
São as principais causas de mortalidade, responsáveis por cerca de 20% de todas as mortes em indivíduos acima
dos 30 anos no Brasil, e um total de 15,2 milhões de óbitos no mundo em 2016. As substâncias bioativas derivadas
de vegetais apresentam potenciais efeitos preventivos nas DCV, e dentre os alimentos com esses potenciais, se
destacam a uva e o cacau. OBJETIVO: Estudar o efeito protetor de uva e cacau nas DCV. MÉTODOS: O estudo
foi realizado por meio de revisão bibliográfica, com coleta de dados nas bibliotecas eletrônicas PubMed, Scielo
e ScienceDirect, na qual foram utilizados as palavras-chave “Doenças Cardiovasculares”, “Terapia Nutricional”,
“Resveratrol” e “Cacau”; com os operadores “AND” e “OR” da lógica booleana entre os termos. Também foram
usados na pesquisa os sites governamentais, como European Society of Cardiology, Sociedade Brasileira
de Cardiologia, Organização Pan-Americana da Saúde, além dos jornais Oxford Academic e International
Journal of Obesity. Foram escolhidas publicações entre os anos 2008 e 2019, nos idiomas inglês e português,
com critério de inclusão e exclusão ao selecionar apenas estudos relacionados com o objetivo dessa revisão.
RESULTADOS: As DCV incidem em todas as faixas etárias e condições como dislipidemias, hipertensão arterial
sistêmica (HAS), distúrbios hemodinâmicos e diabetes, e podem levar ao agravamento das mesmas. Os fatores
de risco para DCV são divididos em categorias: modificáveis, como tabagismo e hipertensão, e secundários,
como obesidade, estresse, além de fatores genéticos. Entre as consequências das DCV, estão presentes a morte
prematura e invalidez, resultantes de acidentes cardiovasculares coronários, infarto agudo do miocárdio,
hemorragia intracerebral e infarto cerebral. A inclusão de alimentos na dieta com componentes bioativos trazem
muitos benefícios cardioprotetores. Os alimentos com fibras vegetais e sementes podem exercer tal efeito por
suas substâncias agirem em sinergia e reduzirem os riscos cardiovasculares. O uso de uva, combinado com
exercício físico, mostrou diminuir a pressão arterial sistólica em indivíduos com recomendação diária (RD) de
225 ml/dia de suco integral da fruta por 43 dias; e em outro estudo com RD de 440 ml/dia de vinho tinto por 14
dias, para obtenção de efeitos semelhantes. Tanto a uva quanto o cacau apresentaram a capacidade de amenizar
o estresse oxidativo e diminuir a chance de desencadear aterosclerose. Além disso, o consumo de 6g a 50g de
chocolate com 70% de cacau, em um período de 15 a 30 dias, desencadeou uma diminuição da pressão arterial
diastólica e sistólica entre 2 e 4 mm/Hg. O cacau obteve eficácia no tratamento de dislipidemias, pois elevou
e diminuiu os níveis de HDL e LDL, respectivamente. CONCLUSÃO: O consumo de cacau e uva mostraram
diminuir a pressão arterial e níveis de LDL plasmático, atenuar o estresse oxidativo e reduzir a chance de
desenvolvimento de aterosclerose, pela presença de substâncias antioxidantes, como polifenóis e flavonóides.
Palavras-Chave: Doenças Cardiovasculares. Terapia Nutricional. Resveratrol.
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USO DE VITAMINA D NA MODULAÇÃO DA EXPRESSÃO DOS
GENES BCRA-1 E BCRA-2 PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA
MELO, Giovanna Ricciarelli1 ZDROJEWSKI, Mendy De Sousa1 MESQUITA, Bianca Zaghini1
LIMA, Isabella Da Costa1 CASAGRANDE, Isabella1 SILVA, Aline David1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: giricciarelli@gmail.com mendyzdroje@gmail.com bianca.zaghini.mesquita@gmail.com
isa.lima2008@hotmail.com isabellacasagrande0@gmail.com alinedavids@hotmail.com
INTRODUÇÃO: O câncer de mama é considerado a neoplasia mais comum entre o gênero feminino e a
segunda mais presente no Brasil. Cuidados preventivos são de extrema importância, pois esses tumores malignos
apresentam circunstâncias que levam à mortalidade. Cerca de 90% dos fatores de risco estão relacionados
ao meio ambiente, hábitos da sociedade e cultura, e a minoria é herdada. As estimativas correspondem de
5 a 10% para indivíduos com mutações hereditárias autossômicas dominantes, sendo uma parcela dessas
relacionada aos genes BRCA-1 e BRCA-2, supressores tumorais. Diante disso, estudos demonstraram uma
possível relação da vitamina D na modulação desses genes. Dentre os fatores de risco, a deficiência de vitamina
D tem se destacado, podendo estar relacionada com a ocorrência e o prognóstico de câncer de mama. Dessa
forma, é importante conhecer essa relação, realizando uma revisão bibliográfica sobre a vitamina D e o câncer
de mama. OBJETIVO: Avaliar, por meio de revisão bibliográfica, a influência da Vitamina D na modulação
da expressão dos genes BCRA-1 e BCRA-2 e sua consequente prevenção para o desenvolvimento de câncer
de mama. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica de literatura que utilizou as bases de dados
Pubmed, Free Medical Journal, SciELO e Medscape, compilando bibliografia entre os anos de 2006 a 2019,
nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa. Os descritores utilizados para busca foram “breast cancer AND
BRCA1”, “breast cancer AND BRCA2”, “vitamin D AND BRCA”, “Vitamina D AND BRCA 1 AND BRCA2”.
Artigos que não se enquadraram nos critérios estabelecidos foram eliminados. RESULTADOS: A utilização
de suplementos de vitamina D em pacientes com câncer de mama passou a ser uma atividade da medicina
alternativa e complementar, além de ser recomendada durante e depois do tratamento do câncer de mama.
Uma das hipóteses para a explicação de tal fato pode ser pela relação do receptor de vitamina D (VDR) ser
capaz de atuar como um supressor de tumor, quando se observa mutação nos genes BRCA1. Mutações em
genes supressores de tumores, como o BRCA1 e BRCA2 conduzem a supressão de genes protetores e genes
da manutenção, que regulam o crescimento e reparo celular. Uma vez que esses genes estão diretamente
relacionados com a integridade e manutenção genômica, quando mutados, levam ao impedimento da reparação
de danos causados no DNA, conduzindo à instabilidade do genoma. Também há uma provável ligação entre
o gene BRCA1 e a vitamina D por uma interação física funcional, entre as vias regulatórias transcricionais, a
fração de cromatina do BRCA1 e do VDR. A deficiência de vitamina D em pacientes oncológicos é comum.
Promover a suficiência por meio da suplementação e incentivo para a exposição solar saudável é algo alcançável.
CONCLUSÃO: A mutação nos genes estudados é uma importante causa para o desenvolvimento do câncer
de mama em mulheres que apresentam tal mutação hereditária. Porém, qualquer que seja a mutação herdada,
mudanças na dieta, como consumo adequado e suficiência de vitamina D, conseguem afetar a expressão
do DNA em nível genético, que consequentemente pode aumentar a capacidade de combate à doença.
Palavras-Chave: Vitamina D. Genes BRCA1. Genes BRCA2.
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ODONTOLOGIA NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA:
ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

SOUZA, Fagner Nunes De1 SILVA, Paulo Cezar Gonçalves Da2 PEREIRA, Henrique Da Cruz1
1UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA-RJ
2FACULDADE SÃO CAMILO-RJ
E-mail: fagner.contato@live.com pcrj03@yahoo.com.br henriquecruzpereira@oi.com.br
INTRODUÇÃO: No Brasil, diversas políticas são criadas para melhoria na qualidade da assistência em saúde.
No ano de 2007, foi instituído o Programa Saúde na Escola ”PSE”, criado como uma política intersetorial entre os
Ministérios da Saúde e da Educação, com o intuito de promover qualidade de vida dos educandos, através de ações
de prevenção e promoção à saúde. A linha de cuidado número 8 listada no manual do programa, denominado
de “Passo a passo para o PSE”, tem como ação avaliar o estado de saúde bucal dos educandos, identificar aqueles
com necessidade de cuidado em saúde bucal e elaborar estratégias que ajudem a reverter tais necessidades.
OBJETIVO: Esse estudo objetivou identificar a atuação e ações da equipe de saúde bucal no Programa Saúde
na Escola. MÉTODOS: Trata-se de revisão integrativa realizada de março a maio de 2019 na Biblioteca Virtual
em Saúde “BVS”. Não foi definido recorte temporal para o estudo. As bases de dados selecionadas na BVS foram
MEDLINE, LILACS e BBO. Os descritores utilizados foram saúde bucal, saúde na escola e odontologia. Na
pesquisa, foram inseridos os artigos nos idiomas inglês, português e espanhol. Os artigos com fuga do assunto
proposto, repetidos, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e textos incompletos foram excluídos
do estudo. Foi encontrado um total de 70 publicações, que, após os critérios de inclusão e exclusão, revelou uma
amostra de cinco artigos condizentes. RESULTADOS: As publicações ocorreram entre os anos de 2002 e 2012,
sendo todas as pesquisas realizadas no Brasil com uma escrita em inglês. As estratégias elaboradas pelas equipes
de saúde bucal, a fim de identificar, avaliar e intervir sobre as necessidades dos educandos, incluem palestras
educativas, teatros de fantoches, avaliação clínica, aplicação de flúor, restaurações atraumáticas e selamento da
superfície oclusal. CONCLUSÃO: Concluímos que as estratégias identificadas nas publicações estão de acordo
com o solicitado pelo PSE e equiparadas ao previsto no Sistema Único de Saúde e seus princípios. É necessário que
haja mais estudos com as estratégias realizadas pelas equipes de saúde bucal no PSE, para intensificar o trabalho
realizado, melhorando seu alcance e enriquecendo o conhecimento dos profissionais que atuam nessa área.
Palavras-Chave: Saúde Bucal. Saúde Na Escola. Odontologia.
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DE DISCENTE PARA DISCENTE: UMA EXPERIÊNCIA NA PRODUÇÃO
DE VÍDEO-AULAS DE FISIOLOGIA HUMANA

BARROS, Juliana Almada Colucci1 NEVES, Annie Ferreira1 GIMENES, Nicole Atença Musa1
RAMOS, Paula Gonzaga1 NASCIMENTO, Shirley Alves Do1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: juliana.barros@prof.saocamilo-sp.br annie.fn@hotmail.com nicoleatenca@gmail.com
paula.gon.ramos@gmail.com shirley_sccp1910@hotmail.com
INTRODUÇÃO: O uso de tecnologia nas salas de aula vem promovendo mudanças importantes na educação
global atual. No contexto da educação superior, a utilização desses recursos, principalmente de vídeos, tem
demonstrado uma melhora significativa em alguns componentes de desempenho dos alunos, levando a novos
caminhos para a aprendizagem. Entretanto, a grande oferta de conteúdo na rede mundial de computadores
acaba, muitas vezes, disponibilizando material produzido sem o devido critério técnico e/ou acadêmico.
Assim, apesar da utilização de novas abordagens de aprendizado ser promissora, a produção e verificação
do conteúdo oferecido é de extrema relevância. OBJETIVO: O objetivo desse trabalho foi desenvolver vídeoaulas e questionários para o estudo de tópicos abordados no curso de Fisiologia Humana do Eixo Biológico
do Centro Universitário São Camilo. MÉTODOS: Foram selecionados 36 temas de estudo incluídos no
plano de ensino da disciplina de Fisiologia Humana do Eixo Biológico da Centro Universitário São Camilo.
Cada uma das quatro monitoras dessa disciplina recebeu nove temas para o desenvolvimento de um vídeo
de duração curta (não mais do que cinco minutos). As monitoras puderam escolher o formato de vídeo a
apresentar, ou seja, poderiam apresentar o vídeo com o uso slides, utilizando animações e esquemas, ou em
primeira pessoa, falando diretamente à câmera. Adicionalmente, cada vídeo deveria ser acompanhado de um
questionário disponibilizado em plataforma digital. RESULTADOS: Foram produzidos no total 12 vídeos
e 23 questionários ao final do período de dedicação ao programa (período compreendido entre agosto de
2018 e julho de 2019). No primeiro momento, o exercício foi de construção do material a ser abordado nos
vídeos, decidindo quais seriam os pontos mais importantes de cada tópico. Para as monitoras, foi benéfico e
enriquecedor o desenvolvimento do material, uma vez que houve uma necessidade de novos estudos sobre
cada tema, melhorando o conhecimento de cada uma em relação aos tópicos de estudo. Além disso, ao estudar
para a produção dos vídeos, as monitoras sentiram-se mais confiantes no atendimento aos alunos nos plantões
de dúvidas. A diferença entre o número de tópicos escolhidos e o número de vídeos efetivamente produzido se
dá devido ao tempo necessário para a produção de cada um, sendo este maior do que o antecipado na proposta
inicial. CONCLUSÃO: A possibilidade de os próprios discentes do Centro Universitário São Camilo produzirem
vídeos para auxiliar no estudo de outros alunos se mostrou enriquecedora. O programa de monitoria, na
realização dos plantões de dúvidas, já promove integração entre os alunos, oferecendo a possibilidade de
troca de conhecimento entre os colegas, e acreditamos que a disponibilização deste novo material trará ainda
mais benefícios. No presente momento, a coleção de vídeos e questionários foi organizada em um Sway,
para facilitar o pôsterior acesso ao material, a partir do segundo semestre de 2019. Por fim, a continuidade
da produção dos outros tópicos será realizada pelos novos monitores selecionados em agosto de 2019.
Palavras-Chave: Fisiologia. Ensino. Filmes E Vídeos Educativos.
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DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE AÇÃO PARA O ENSINO SUPERIOR A PARTIR DE
FERRAMENTAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODELOS DE NEGÓCIOS PARA EQUIPES
RUIZ, Cristiane Regina1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: crisruiz@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: As mudanças no cenário da educação, com a atualização dos instrumentos de avaliação do
MEC, mostram que a mentalidade das IES precisa ser renovada com um foco maior em planejamento e inovação.
O papel do coordenador de curso deve estar pautado em um plano de ação documentado e compartilhado,
administrando a potencialidade do corpo docente e favorecendo a integração e a melhoria contínua. O plano de
ação, ao ser usado no âmbito educacional, tem condições de traduzir uma estratégia em termos operacionais,
alinhar a equipe à estratégia proposta, transformar essa estratégia em tarefa de todos e mobilizar a mudança
de cenário por meio da liderança executiva. OBJETIVO: O objetivo desse trabalho é relatar a experiência do
Centro Universitário São Camilo – SP no que diz respeito ao processo de construção conjunta dos docentes
com a coordenação dos Eixos Institucionais para a criação de um plano de ação anual com vigência de 2019/1
à 2019/2. MÉTODOS: Essa experiência foi vivenciada pelos docentes dos Eixos, parte integrante da estrutura
acadêmica institucional que trabalha com alunos de diferentes cursos da instituição. Utilizamos as reuniões
pedagógicas do planejamento acadêmico como oficinas de criação, dividindo os docentes em grupos por
disciplinas, e oferecemos a cada grupo um formulário Canvas (PINT/SIRP), onde, a partir de sua experiência
profissional no último semestre e a análise de seu plano de disciplina, cada grupo deveria discutir o que
colocaria em cada item do formulário. Em seguida, foi criado um plano de ação para cada eixo (biológico,
humanas e exatas). A estrutura final de cada plano foi definida a partir do conteúdo de cada formulário, os
pontos mais discutidos e as necessidades mais urgentes. O trabalho de compilação dos dados foi realizado pela
coordenação dos eixos institucionais e validada pelos docentes. RESULTADOS: Os impactos positivos do uso
do formulário foram: o aspecto visual que possibilitou a análise e a tomada de decisão dos grupos baseadas em
uma única imagem; o aspecto colaborativo no qual envolvemos equipes mistas que estavam abertas para ouvir
e aceitar opiniões diferentes, além de serem flexíveis para mudar; o caráter investigativo e experimental, que
proporcionou aos docentes a oportunidade de buscar evidências relevantes para agregar valor ao formulário,
além de expor suas próprias ideias; e a simplicidade, pois em uma única atividade foi possível gerar um material
viável e aplicável. Os planos de ação foram delineados com base na metodologia 5W2H, porém adaptados às
necessidades institucionais. Durante o semestre, realizamos reuniões por disciplina para avaliar o que havia sido
cumprido até o momento, o que não havia sido cumprido e o que estava em andamento. Desse modo, pudemos
evidenciar as prioridades para 2019/2 e se algum item do plano deveria ser abandonado em detrimento de
novas necessidades. CONCLUSÃO: A criação e a implementação desse plano de ação tiveram um impacto
positivo na condução do planejamento acadêmico, além de auxiliar na detecção precoce de problemas, no
comprometimento do gestor e da equipe e na identificação da necessidade de redefinições de ações. Ademais, essa
experiência estimulou uma abordagem cooperativa e ajudou a ordenar ações individuais para um esforço global.
Palavras-Chave: Planejamento. Gestão Educacional. Plano De Ação.
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O ALUNO COMO PROTAGONISTA DO APRENDIZADO
PORTELLA, Fernanda Yumi Takakuwa1 RIBEIRO, Rafael Ferreira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: fefeportella@gmail.com rafael.ribeiro@prof.saocamilo-sp.br

INTRODUÇÃO: Metodologia do ensino é o estudo das diferentes trajetórias planejadas e praticadas pelos
educadores, para direcionar o processo de ensino-aprendizagem em função de certos fins educativos/formativos.
Atualmente, tem-se um modelo de educação no qual o professor é o protagonista do aprendizado e o aluno
um espectador do conteúdo (aula expositiva). Esse método de ensino desatualizado acaba por subestimar a
capacidade do aluno de se colocar como autor do quanto ele aprende, e acaba por prejudicar a qualidade dos
profissionais que são formados nesses cursos de graduação, com um modelo tradicional de ensino que, em suma,
torna o aprendizado teórico. Os professores e coordenadores, acomodados à esse método tradicional, acabam
por manter a aula expositiva na maior parte dos cursos. Com poucas aulas práticas, a grande maioria das matérias
acaba por se acumular sem correlações reais e sem promover o raciocínio-lógico do estudante, tornando-o,
de certo modo, despreparado para a atuação profissional. OBJETIVO: Entender como a metodologia utilizada
está desatualizada, e como esse dilema poderia ser resolvido utilizando metodologias alternativas. MÉTODOS:
O estudo trata-se de revisão bibliográfica, a partir de materiais já elaborados, constituídos de livros e artigos
científicos das entidades: UNICAMP, UFMG, UNIOESTE e American Association for the Advancement of
Science. RESULTADOS: Atualmente, já se busca entender e pôr em prática novos métodos de ensino que
propõem organizações diferentes ao longo do aprendizado, entre eles: - Metodologia construtivista: baseada
nas ideias do psicólogo Jean Piaget. Ela propõe que o conhecimento deve ser adquirido através da interação
do estudante com os problemas/questionamentos do ambiente em que ele vive. Assim, o aluno atua como a
peça central e deve ser estimulado a conquistar independência, resolver problemas e elaborar hipóteses. Já o
professor atua como auxiliador/guia e as avaliações como método de diagnóstico, para que desenvolvam ações
para um melhor aproveitamento das disciplinas. - Metodologia Montessori: Criado pela educadora Maria
Montessori, esse método tem como pilar a valorização da autonomia do aluno. Nele, os estudantes escolhem
o material didático e por quanto tempo querem se dedicar a cada assunto. O papel do professor consiste em
guiar e observar, de modo a garantir que todos, dentro do seu tempo, estão adquirindo os conhecimentos
necessários. - Metodologia de ensino Waldorf: é uma abordagem desenvolvida pelo filósofo Rudolf Steiner.
Nesta, acredita-se que o desenvolvimento dos alunos deve ser harmônico, estimulando clareza do raciocínio,
equilíbrio emocional e pro-atividade, com os professores usando a ludicidade para estimular a imaginação
e memória dos alunos e respeitando o tempo individual de aprendizado, mas levando em consideração a
coletividade. CONCLUSÃO: Para que esses novos métodos fossem implementados, seriam necessárias
mudanças na grade curricular dos cursos e na preparação dos profissionais para atuar dentro desses novos
métodos. Os coordenadores teriam de investir nessa qualificação para realmente verem os resultados positivos
da mudança. Ao tornar os cursos e os professores capacitados para atuar de acordo com essas metodologias
que promovem independência e autonomia, teria-se, como resultado, profissionais que são formados com uma
maior capacidade de raciocínio-lógico perante problemas e, portanto, mais preparados para a vida profissional.
Palavras-Chave: Aprendizado. Educação. Aluno.
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AS POSSIBILIDADES DE ENFRENTAMENTO DO ABUSO SEXUAL INFANTIL
DIANTE DA VINCULAÇÃO MÃE E CRIANÇA: A VISÃO DO PSICÓLOGO
OLIVEIRA, Victória Gaiardo De1 FELICE, Eliana Marcello De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: vi-gaiardo@hotmail.com elianafelice@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: Segundo a teoria psicanalítica, uma mãe suficientemente boa estabelece um vínculo de
confiança e troca com a criança, o que é de suma importância para o desenvolvimento saudável na infância.
Em situações de trauma, o esperado é que essa relação auxilie a criança na busca por ajuda e na elaboração
do ocorrido. Esse trabalho é fruto de uma pesquisa que parte da hipótese de que o suporte materno em casos
de abuso sexual infantil influi no tratamento psicoterápico da criança vítima do abuso e no modo como ela
lida com o trauma e com as possíveis consequências dessa violência. OBJETIVO: Compreender a importância
da relação mãe-filho e da reação materna frente à revelação do abuso, na condução dos atendimentos
psicoterápicos e no enfrentamento da situação por parte da criança. Assim, busca-se entender como o suporte
oferecido à criança que sofreu abuso interfere no processo de elaboração do tratamento de um trauma e
elucidar a importância de se falar do abuso sexual infantil para retirar-lhe o rótulo de tabú. MÉTODOS: Foram
realizadas entrevistas semidirigidas com 4 psicólogos que atuam ou já atuaram em serviços de atendimento a
vítimas de abuso sexual infantil. As entrevistas seguiram um roteiro pré-estabelecido de perguntas. O projeto
de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CoEP) do Centro Universitário
São Camilo, com o parecer nº 3.272.099. Os dados coletados foram analisados de forma qualitativa, segundo
a ótica da teoria psicanalítica. RESULTADOS: Foi possível perceber, a partir das entrevistas, que a mãe
costuma ser um dos principais elementos da rede de suporte infantil. No entanto, o modo como isso influirá
no tratamento dependerá de inúmeros fatores, entre eles: a realidade socioeconômica e cultural da família; os
recursos psíquicos da mãe para enfrentar situações de desestruturação familiar ou que coloquem em cheque
o papel de protetora a qual foi designada; o tipo de violência sofrida pela criança; o grau de aproximação do
abusador; o tempo que o abuso demorou para ser descoberto e as possibilidades de enfrentamento da situação
pela família como um todo. Diante desses elementos, o tratamento infantil também dependerá de elementos
externos à família, como as políticas públicas existentes para denúncia e os recursos externos possibilitados
para o enfrentamento da situação. CONCLUSÃO: A partir dos resultados obtidos, pode-se compreender
que a questão vincular entre mãe e criança é muito importante para o sucesso do tratamento e para que a
criança consiga integrar conteúdos e lidar com o trauma. Todavia, é importante também considerar todo o
ambiente e o contexto social em que a criança está inserida, de modo a possibilitar reais mudanças e intervir
de maneira adequada e relevante a cada caso. A pesquisa auxiliou a verificar as diferentes faces do abuso
sexual infantil, de modo a compreender também o sofrimento gerado para a figura materna e as dificuldades
para delinear tratamentos funcionais, que dependem do apoio do âmbito social, educacional e da saúde.
Palavras-Chave: Abuso Sexual Na Infância. Psicoterapia. Vinculação.
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MEDIAÇÃO PREVENTIVA DO PSICÓLOGO A ADOLESCENTES
DIANTE DA PROBLEMÁTICA DOS “JOGOS DE DESAFIO”

CAMALIONTE, Rodrigo1 LEONARDO, Adriana1 MELO, Caroline Santana1
SANTOS, Edileine Lima Moreira Dos1 SILVA, Daniely Gonçalves Da1
NASCIMENTO, Vanda Lucia Vitoriano Do1
1UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP
E-mail: rodrigo.consultor.educacional@gmail.com adriana.leonardo.santos@gmail.com carolinesm1@hotmai.com limamoreirae@gmail.com daniely.gsilva@hotmail.com vanda.nascimento@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Os “jogos de desafio” são propostas de jogos em que o jogador recebe tarefas que, em geral,
causam mutilações, danos emocionais e mortes. Esses jogos encontram espaço popular por meio das redes sociais
e têm sido tema de debate tanto na Psicologia como na Educação. OBJETIVO: Nesse contexto, o estudo teve por
objetivos: compreender o papel preventivo do psicólogo junto à vulnerável população mais afetada por estes
jogos, os adolescentes; estabelecer parâmetros sobre a demanda desse grupo a fim de subsidiar perspectivas e
possibilidades de atuação do psicólogo; e produzir novos conhecimentos sobre o tema. MÉTODOS: Para tanto,
foi realizada revisão bibliográfica sobre o tema, a partir das publicações da Psicologia em livros e periódicos
nacionais nos últimos cinco anos, e entrevistas com quatro psicólogos com atuação relacionada a adolescentes,
na cidade de São Paulo, cada um em especificidade diferente: escolar, clínica, pesquisa e social. Com base
nas Resoluções do CNS, para pesquisa com seres humanos, o estudo foi realizado após parecer favorável do
CEP (CAAE:09069919.1.0000.5512). Utilizou-se, como referencial teórico-metodológico, a Psicologia Sóciohistórica e os estudos de Wallon. RESULTADOS: Para obtenção de resultados, foram analisados os discursos
dos profissionais, sistematizados em quatro temas principais: a) adolescência como um processo de desafios; b)
o desafio de compreender a demanda; c) o adolescente, o jogo e o desafio: como a relação se constitui; d) profissão
desafia: a psicologia diante dos adolescentes que jogam. Foi possível a compreensão das demandas e dimensões
que integram essa problemática, do ponto de vista das relações familiares, sociais, das interações midiáticas,
afetos e emoções que circundam a adolescência. CONCLUSÃO: Com esse parâmetro das dimensões que
envolvem o jogo de desafio, ressalta-se a importância do posicionamento ético, crítico e político da Psicologia,
bem como o conhecimento técnico-científico do profissional de psicologia na busca e oferta de caminhos e
estratégias nos diversos espaços e instituições sociais, para a promoção de saúde preventiva de adolescentes,
antecipando danos emocionais, mutilações e suicídios que possam ser causados pelos jogos de desafio.
Palavras-Chave: Prevenção. Jogos De Desafio. Adolescentes.
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MY MAD FAT DIARY: UMA ANÁLISE DA AUTOMUTILAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA

NASCIMENTO, Rafaelli Fargnoli Do1 NOBRE, Thalita Lacerda De1
1UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS-SP
E-mail: rafaellifargnoli@gmail.com thalita.nobre@unisantos.br
INTRODUÇÃO: Na sociedade atual, é cada vez mais frequente encontrar relatos sobre a automutilação em
escolas, clínicas de saúde e por meio das redes sociais, que impulsionam o aumento de informação sobre essa
prática, além de provocar questionamentos sobre os significados e a influência desse ato na vida das pessoas,
principalmente dos adolescentes que se encontram em um processo de identificação e de construção de
identidade. Automutilação é o ato de provocar cortes ou escarificações a si próprio, de uma forma intencional,
buscando a diminuição da angústia e do sofrimento. A partir do desenvolvimento de uma pesquisa sobre essa
temática, os profissionais da área da saúde poderão refletir e adquirir um conhecimento mais aprofundado
sobre a automutilação e sua influência subjetiva na vida dos adolescentes, que necessitam de uma escuta clínica
e especializada. OBJETIVO: Investigar sobre os aspectos psicodinâmicos e sociais envolvidos na automutilação
de adolescentes, através da perspectiva psicanalítica, utilizando a série “My Mad Fat Diary” como uma forma
ilustrada de caso clínico. MÉTODOS: A presente pesquisa fundamenta-se numa abordagem qualitativa, pois
se trata de um estudo documental. Os dados de pesquisa serão coletados nos sites acadêmicos Scielo, Pepsic,
Google Acadêmico, reportagens de jornais, sites de interação, de uma série televisiva e de livros. Essa pesquisa
será dividida em três capítulos: no primeiro, será discutida a questão da adolescência; no segundo, será abordada
a automutilação; e no terceiro, , será desenvolvida uma discussão e integração do tema escolhido, usando a
série britânica de 2013, “My Mad Fat Diary” como um estudo de caso advindo de uma produção artística.
RESULTADOS: A automutilação, no caso da personagem Rachel, surge com o intuito de confrontar as pulsões
libidinais da jovem, que expressa seus conflitos e sofrimento por meio da dor em seu próprio corpo. Isso se
torna o motivo de pertencimento na sociedade para ela, que se enxerga fora dos padrões sociais impostos
pela comunidade e fontes de informação, atribuindo assim uma grande repulsa e um grande sentimento de
inferioridade pela sua figura. CONCLUSÃO: A partir da realização desse trabalho, é possível considerar que
existe uma necessidade geral em promover informações sobre a automutilação. Devido à falta de conhecimento
na sociedade sobre esse comportamento, o sujeito que comete tal prática acaba por ser visto socialmente como
alguém que deseja chamar atenção ou manipular as pessoas. É de extrema importância que a automutilação seja
abordada nos ambientes familiares e escolares. É importante evidenciar que esta prática não deve ser julgada, já
que, quando a pessoa busca um tratamento, ela está tentando superar seu sofrimento, seu medo e sua vergonha.
Por fim, essa pesquisa promoveu o conhecimento sobre a necessidade de um acompanhamento psicológico para
os pais de sujeitos praticantes de automutilação, que, na maioria dos casos, relutam-se a aceitar os diagnósticos
de seus filhos, mostrando-se irredutíveis em compreender os motivos que levam os jovens a se automutilarem.
Palavras-Chave: Automutilação. Adolescência. Psicanálise.
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O PAI DE MIL FACES: UM CAMINHO PARA A
INDIVIDUAÇÃO EM HARRY POTTER

LAUZEM, Ariane Regina De Mello1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: arianermlauzem@gmail.com
INTRODUÇÃO: A psicologia se propõe a estudar a mente humana e seus comportamentos, refletindo sobre
a produção humana e seus mais diversos aspectos, como os mitos e a arte. Através da psicologia analítica,
podemos nos aprofundar no estudo da literatura e contos, que carregam o conteúdo não apenas de quem
os escreveu, mas de um povo, de um pensar coletivo. OBJETIVO: Esse trabalho de conclusão de curso teve
como objetivo elaborar uma compreensão do conceito de processo de individuação proposto por Jung, a
partir da vivência com a figura paterna e suas várias faces. Realizou-se a análise do caminho percorrido pelo
personagem Harry Potter na obra literária intitulada pelo mesmo nome, no contato com a figura paterna
apresentada em sua história e como a superação de sua ausência paterna real pôde permitir sua individuação
ao personagem. MÉTODOS: Para esse trabalho, utilizou-se da revisão de literatura como método para
fundamentar a análise. Num primeiro momento, buscou-se o aporte teórico na teoria Analítica Junguiana,
em seguida definiu-se o Arquétipo do Pai, como aquele que sustentaria a análise. Num terceiro momento,
foi realizada uma pesquisa de artigos pelos meios eletrônicos, como Scielo, Bireme, Pepsic e acervos de
bibliotecas virtuais de universidades, além de consulta a material físico disponível em acervos particulares e
bibliotecas de Universidades, a fim de construir uma base teórica para a temática das crianças que são privadas
do contato com seus pais. Finalmente, passou-se a análise da obra. RESULTADOS: Como resultado da
pesquisa, pudemos compreender que a figura paterna tem um papel fundamental no desenvolvimento infantil,
sendo responsável pela inserção na cultura, independência, segurança e autoconfiança durante a formação
do indivíduo. Pudemos localizar, na obra de Harry Potter, o efeito da ausência paterna que possivelmente
gerou questões relacionadas à insegurança e busca por uma identidade. O personagem encontra as figuras
paternas substitutas, como Dumbledore, Sirius e Snape, que auxiliam na elaboração positiva do complexo
paterno e individuação, que podemos observar quando o personagem assume a figura paterna de seus filhos.
CONCLUSÃO: Considerando o efeito terapêutico da literatura, trouxemos com esse trabalho a consideração
de que a obra de Harry Potter pode auxiliar e inspirar crianças e adolescentes na elaboração da ausência da
figura paterna, a exemplo do personagem principal; já que não apenas a figura paterna biológica é capaz
de ocupar o lugar de pai, mas que, ao longo de nossa vida, várias pessoas acabam ocupando-o.É através
dessas figuras e da figura imaginária que constituímos nossa própria face de pai. Com esse enfrentamento,
a criança pode então superar seu complexo, conhecendo-se de forma integral e podendo individuar-se.
Palavras-Chave: Arquétipos. Individuação. Literatura Inglesa.
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O PSICÓLOGO NA PROMOÇÃO DA QUALIDADE
DE MORTE EM DOENTES TERMINAIS

GALVÃO, Priscila Marchi Salicio1 ALENCAR, Auri Vanessa Alves De1 LIMA, Suinan Barbosa De1
SOUZA, Larissa Lima1 SANTOS, Monalisa Pereira Dos1 SANTOS, Rafaela Cristina Lima Dos1
NASCIMENTO, Vanda Lucia Vitoriano Do1
1UNIVERSIDADE PAULISTA-SP
E-mail: pmsgalvao@gmail.com auri.vanessa@hotmail.com suinanbl@yahoo.com.br
ll-souza1997@hotmail.com monalisapereira9096@gmail.com rafaela_cristinalima@outlook.com
vanda.nascimento@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Na vida cotidiana, o ser humano evita pensar na morte, denotando um despreparo para
se defrontar com a finitude, seja diante do estado de saúde preservado ou quando se encontra doente.
Nessa situação, pode ser necessário um olhar diferenciado e qualificado, para proporcionar uma boa morte,
entendida como a promoção de uma melhor “qualidade de vida” no processo de terminalidade, preservandose a dignidade, subjetividade e identidade social. O tema é considerado relevante social e cientificamente, uma
vez que a Psicologia tem uma grande inserção no campo da saúde e atenção psicológica a pessoas em processo
de morte, bem como junto a familiares e profissionais. Assim, é imprescindível produzir novos conhecimentos
sobre o tema de modo a aprimorar ou inovar as práticas psicológicas. OBJETIVO: Conhecer as possíveis
contribuições da Psicologia na promoção da qualidade de morte em doentes terminais. MÉTODOS: Pesquisa
qualitativa, com o referencial teórico metodológico da Psicologia da Saúde e Hospitalar, com entrevistas
semiestruturadas com quatro profissionais da área da Psicologia Hospitalar, que trabalham com pacientes
terminais e cuidados paliativos em hospitais da região metropolitana de São Paulo. Com base nas Resoluções
do CNS para pesquisas com seres humanos, o estudo foi realizado após parecer favorável do CEP (CAAE:
3.233.049). RESULTADOS: No discurso dos profissionais, foi ressaltada a importância dos cuidados paliativos,
atenção integral ao paciente, promoção de espaço de fala e escuta, acolhimento dos familiares e inserção
da psicologia em equipe multidisciplinar, com sensibilização e conscientização do cuidado nesse contexto.
Entende-se que a promoção da boa morte envolve as dimensões do sofrimento e cuidado tanto da pessoa em
terminalidade como da família e da equipe interdisciplinar. CONCLUSÃO: Para a morte digna, são necessários
profissionais preparados e especializados na medicina paliativa, bem como a implementação de programas
institucionalizados com atenção e cuidado para aquele que trata do doente terminal, como também a criação
de estratégias de cuidado psicológico para amparar as pessoas que escolhem terminar seus dias em casa. Há
muitos desafios ainda na promoção da qualidade de morte, e a Psicologia pode contribuir na construção de
espaços de discussão sobre o cuidado que considere o sujeito em sua autonomia e integralidade, promovendo
intervenções no processo saúde-doença e contribuindo para cuidados mais humanistas e menos intensivistas.
Palavras-Chave: Cuidados Paliativos. Terminalidade. Psicologia Hospitalar.
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UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA SOBRE DOENÇAS ORGANICAS,
À LUZ DA PSICOSSOMATICA JUNGUIANA
PONTES, Gabriella Ceruti De1 MACHADO, Viviane Aparecida1 CAMPANHOLO, Valéria Massi1
PASPALTZIS, Giulia De Oliveira1 VERGUEIRO, Paola Vieitas2
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2IJUSP/AJB/IAAP
E-mail: gabriellaceruti@yahoo.com.br viviapmachado@yahoo.com.br campanholovaleria@gmail.com
giuliapaspaltzis@gmail.com paola.vv@hotmail.com
INTRODUÇÃO: A relação entre psique e corpo tem sido objeto de investigação das diferentes abordagens
em psicologia, dada a sua importância para saúde em geral. As diferentes perspectivas teórico-metodológicas
da psicologia têm implicações no tipo de pesquisa que realizam e na forma de acessá-las. A psicologia, como
área das ciências humanas, não conta com bancos de dados extensos ou abrangentes, motivo pelo qual tem
utilizado diferentes fontes de informação. Em convergência com essa realidade, a psicologia analítica apresenta
pesquisas sobre psicossomática em periódicos nacionais e internacionais conceituados no meio acadêmico e
clínico, indisponíveis nas bases de dados científicas mais consultadas. Visando reunir os conhecimentos atuais
sobre o tema proposto, esse estudo se debruça sobre artigos provenientes de diferentes origens, analisando
integrativamente as produções científicas que apresentam como tema a interface entre doenças orgânicas e
a psicossomática junguiana. OBJETIVO: Realizar um estudo retrospectivo e integrativo da literatura sobre
doenças orgânicas à luz da psicossomática junguiana, apresentada em periódicos nacionais e internacionais,
conceituados do ponto de vista acadêmico-científico, visando analisar e discutir seus resultados. MÉTODOS:
Essa pesquisa realiza uma revisão integrativa de artigos científicos que investigam doenças orgânicas à
luz da psicossomática junguiana. Utiliza dois métodos de seleção de artigos: 1) com base nos descritores
"Psicossomática" AND "Psicologia Analítica" nas bases de dados SIBI, SCIELO, PERIODICOS CAPES,
BVS e DEDALUS; 2) uma busca ativa de artigos que tratam de doenças orgânicas em periódicos nacionais
e internacionais de instituições de ensino e sociedades de psicologia clínica, de referência para a psicologia
analítica. Em ambos os métodos, selecionou-se artigos completos, de acesso gratuíto, sem limite de data
ou restrição de idioma, com base na questão norteadora da pesquisa. RESULTADOS: Foram encontrados,
inicialmente, 227 artigos, dos quais foram excluídos os de acesso pago, disponíveis apenas em resumo, repetidos
ou incompatíveis com a pergunta norteadora da pesquisa. Restaram 38 artigos para análise que, do ponto de
vista metodológico, apresentam, em sua maioria, características similares. Noventa e sete por cento dos artigos
analisados apresentaram finalidades básicas ou fundamentais; eram de natureza observacional, não realizaram
experimentos controlados; tiveram abordagem qualitativa e eram transversais. Quanto aos objetivos dos artigos,
esses dividiram-se igualmente entre exploratórios e explicativos, visando uma aproximação do pesquisador
ao tema, bem como às explicações sobre a origem, transcurso e tratamento das doenças através dos recursos
teóricos. Os artigos estudados foram divididos em categorias e analisados qualitativamente. CONCLUSÃO: Os
artigos estudados abordaram fatores psicológicos associados a quadros de adoecimento orgânico, que favorecem
a compreensão da sua etiologia, diagnóstico, tratamento e prognóstico. Utilizaram-se de métodos similares,
que respondem aos pressupostos da psicologia junguiana e são considerados com baixo nível de cientificidade.
Esses dados são discutidos à luz da complexidade da ciência psicológica, na qual os diferentes métodos de
estudo podem traduzir necessidades específicas e servir a diferentes propósitos na produção de conhecimento.
Palavras-Chave: Psicossomática. Psicologia Analítica. Domínios Científicos.
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A EFICIÊNCIA DAS FERRAMENTAS DA ADMINISTRAÇÃO: COMO OS INDICADORES
DE DESEMPENHO PODEM IMPACTAR NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
BAIA, Igor Luciano De Moura1
1HOSPITAL ONCOLÓGICO INFANTIL OCTÁVIO LOBO
E-mail: igorlucianomb@gmail.com
INTRODUÇÃO: Esta comunicação pretende realizar uma análise sobre a importância de uma das principais
ferramentas de gestão da Administração que são chamados de KPI´s (Key Performance Indicators), em
português, Indicadores Chaves de Desempenho. O acompanhamento dos indicadores é de grande importância
para a avaliação da eficiência da gestão dos serviços de saúde, capaz de impactar positivamente a jornada do
usuário. Os indicadores são acompanhados por todo o grupo hospitalar e discutidos em reuniões mensais,
com análises críticas, sendo utilizados com o propósito de identificar riscos, favorecer a tomada de decisão
e instrumentalizar a busca pela melhoria contínua na excelência nos serviços prestados. OBJETIVO: O
principal objetivo da realização dessa pesquisa é analisar empiricamente a aplicação dos indicadores em uma
instituição de saúde, referência no tratamento oncológico de crianças e adolescentes em Belém/PA, que é o
Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo. Consequentemente, a finalidade é delimitar a efetividade do uso
dos indicadores, a partir de uma experiência prática, evidenciando sua importância para as atividades de
gestão. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa, realizado
no período de 2016 a 2018. Foram analisados 378 indicadores ativos no Hospital Oncológico Infantil Octávio
Lobo, referência em tratamento oncológico infanto-juvenil na região norte do Brasil. A coleta dos dados foi
realizada através de um sistema de gestão usado no hospital (Interact). RESULTADOS: O relatório operacional
do hospital indicou que dos 378 indicadores, 67,5% (255) estavam dentro da meta estabelecida, enquanto
25,4% (96) estavam fora. Sendo assim, necessita-se que seja realizado um plano de ação para realizar ajustesno
processo operacional e que sejam analisados 7,1% (27) novos indicadores criados. CONCLUSÃO: Após a
análise proposta, observa-se que o uso dos KPI´s norteiam a eficiência do processo de gestão da instituição,
favorecendo a análise e promoção de ações corretivas durante os processos avaliados, favorecendo o atingimento
das metas e ações do PE (Planejamento Estratégico), validando assim o uso dos KPI´s para a gestão hospitalar.
Palavras-Chave: Indicadores Chave De Desempenho. Gestão. Sistema.
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MOTIVAÇÃO NO TRABALHO: FATORES QUE PODEM
SER INFLUENCIADOS PELO GESTOR
TAMAZATO, Rafael Takehiro1 LUFTI, Ariel Giusti1 GARZIN, Ana Claudia Alcantara1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: rafa.takehiro@gmail.com arielgiusti29@gmail.com ana.garzin@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Motivação vem do latim “movere”, sendo o impulso interno que leva à ação, a agir
de determinada forma e com um comportamento específico, de acordo com as necessidades de cada
indivíduo, o que origina diferentes padrões de ação e de comportamentos. Compete ao gestor preocuparse com o nível motivacional de sua equipe, objetivando a garantia de um atendimento de qualidade para
seus pacientes. Com a entrada de novas tecnologias e a situação econômica-social, atualmente temos uma
maior demanda de trabalho e exigências no comportamento profissional. Os processos de trabalho sofreram
alterações, e concomitantemente, o serviço e a cobrança dos profissionais. OBJETIVO: Analisar os fatores que
influenciam na motivação do trabalho em enfermagem. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica,
orientada pela seguinte pergunta norteadora: “Quais são os fatores que influenciam a motivação da equipe
de enfermagem e destes, quais podem ser abordados pelo gestor?”. A coleta de dados foi realizada em agosto
de 2019, nas bases de dados LILACSs e BDENF, por meio dos descritores: enfermagem AND motivação.
Foram incluídos artigos disponíveis online na íntegra, publicados nos últimos dez anos e em português.
Foram excluídos monografias, teses, dissertações, artigos que não respondiam à pergunta norteadora e que
estavam duplicados. Assim, foram selecionados 17 artigos que constituíram esta amostra. RESULTADOS: A
partir da análise dos estudos, identificou-se a complexidade das atividades dos gestores, frente ao aumento
do espaço designado a tecnologia, que influencia os processos de assistência e gestão de pessoas. Dos fatores
influenciadores positivos, destacaram-se os seguintes: satisfação com o trabalho desenvolvido; área de atuação;
flexibilidade e liberdade no trabalho; participação e voz na tomada das decisões; e ambiente organizado.
Algumas intervenções realizadas promovem a dinâmica entre os funcionários, para que estes se conheçam
melhor, estimulando a interação da equipe e convivência. A questão salarial mostrou ser um fator com menor
relevância, em comparação ao ambiente de trabalho e convivência na equipe profissional. Desse modo,
por vezes, o profissional abre mão de um emprego com melhor remuneração para trabalhar em um local
mais próximo de casa, com maior flexibilidade de horários e convivência harmônica. De um modo geral,
existem fatores externos a equipe que podem ser influenciados pelo gestor. Por exemplo, ele pode melhorar
o ambiente de trabalho para que os funcionários desenvolvam dentro de si a motivação. CONCLUSÃO: Para
alcançar níveis positivos de qualidade, o gestor precisa estar familiarizado ao ambiente, às necessidades da
organização e às demandas da equipe. Além disso, precisa estar inserido nas atividades e manter uma relação
ativa com o grupo, pois somente assim pode garantir um equilíbrio em ambas as partes. Dessa forma, podemos
considerar a motivação como um mecanismo interno de cada ser, que o induz a realizar uma ação com
empenho e força. Porém, tal energia se perde com a rotina e precisa ser “recarregada” por meio de educação
continuada, oportunidades de crescimento, bom relacionamento interpessoal na equipe e objetivos definidos.
Palavras-Chave: Motivação. Enfermagem. Administração Hospitalar.
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O USO DE PLATAFORMA INFORMATIZADA PARA PESQUISA
DE CULTURA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

PACHERE, Agatha Christie1 SILVA, Barbara Amanda Lima Santa2 GOMES, Thais Marchione1
SILVA, Cibele Aparecida Barbosa Da1 SANTOS, Lucimara Lopes Dias3
MOSQUIM, Suzana Azevedo Ribeiro1 PAUFERRO, Márcia Rodriguez Vásquez1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN
3UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO-SP
E-mail: agatha.pachere@hotmail.com barbaraa.lima07@gmail.com
thaismarchione@hotmail.com cibele.abs@gmail.com lucimarazeppelin@gmail.com
suzana.mosquim@ibcc.org.br tecnologia.gestaohospitalar@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Segurança do paciente significa reduzir a um mínimo aceitável o risco de dano desnecessário,
associado ao cuidado de saúde. Sua implantação depende de diversos fatores, incluindo uma grande
mudança de cultura nos estabelecimentos de saúde. A Cultura de Segurança é um produto de valores,
atitudes, percepções e competências, grupais e individuais, que determinam um padrão de comportamento e
comprometimento com o gerenciamento de segurança da instituição. Para provocar essa mudança, é preciso
avaliar a cultura existente e, a partir dos resultados, planejar ações que levem a uma prática mais segura.
Existem alguns questionários validados para realizar essa avaliação, tais como: Culture Safety Survey (CSS),
Safety Atitudes Questionaire (SAQ) e Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC). A partir de 2016,
o Núcleo de Segurança do IBCC Oncologia introduziu o uso de um instrumento para avaliar a Cultura de
Segurança, para poder planejar suas ações de forma mais assertiva. Em 2017 e 2018, o instrumento definido
pelo Núcleo de Segurança do IBCC Oncologia foi o SAQ. OBJETIVO: Comparar o uso de duas ferramentas
tecnológicas para aplicação de instrumentos de avaliação da Cultura de Segurança do paciente e institucional
e avaliar sua aplicabilidade. MÉTODOS: Trata-se de um estudo comparativo, dos questionários de segurança
aplicados nos anos 2017 e 2018, por meio de duas ferramentas tecnológicas – Google Forms e Survey
Monkey. RESULTADOS: O questionário de Cultura de Segurança foi aplicado por três anos consecutivos.
Traremos os resultados dos anos 2017 e 2018, quando foi utilizado o mesmo instrumento com ferramentas
diferentes. A partir de 2017, o instrumento utilizado foi SAQ, e a ferramenta de aplicação foi Google Forms.
Em 2018, foi utilizada a ferramenta Survey Monkey, e o instrumento foi SAQ. Em 2017, 289 colaboradores
responderam ao questionário, enquanto em 2018, obteve-se respostas de 310 participantes. Em relação
ao tempo de coleta de dados, foi observada uma redução significativa para o levantamento de dados, que
passou de 85 dias para conclusão das respostas com o Google Forms para 32 dias com o Survey Monkey. O
mesmo aconteceu com o tempo para coleta de dados, que em 2017, estendeu-se por 30 dias e em 2018, por
apenas 5 dias. CONCLUSÃO: O estudo demonstra que após a aquisição da ferramenta Survey Monkey, foi
possível reduzir o tempo de fechamento da pesquisa, uma vez que os colaboradores conseguiram responder
através de qualquer dispositivo (essa ferramenta pode ser acessada pelo celular ou computador, ao contrário
do Google Forms que deveria ser acessado pelos computadores institucionais, via intranet), além de trazer
uma maior agilidade na tabulação dos resultados, também facilitando a estratificação dos dados. Por fim,
isso permitirá que as respostas sejam trabalhadas de uma forma melhor, pois o Survey Monkey nos traz
relatórios mais detalhados, facilitando a elaboração dos planos de ação do Núcleo de Segurança do Paciente.
Palavras-Chave: Segurança Do Paciente. Cultura De Segurança. Segurança Do Paciente.
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Assistência Social
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE UMA COMUNIDADE
TERAPÊUTICA NO MUNICÍPIO DE BAURU/SP
RIBEIRO, Fabrício Feltri1 CAMARGO, Caio Cavassan De1
1UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO-SP
E-mail: ribeirofeltri@hotmail.com, caiocavassan@gmail.com

INTRODUÇÃO: O uso de substâncias psicoativas é todas substâncias que produzem alterações, mudanças,
nas sensações, no grau de consciência e no estado emocional dos indivíduos. Essas alterações são causadas
por substâncias que variam de acordo com as características da pessoa que as usa, qual é substância que está
utilizando e em que quantidade está fazendo uso, e as circunstâncias que está sendo consumida. Uma vez
que os usuários dessas substâncias passem a ter um processo vivencial com estas, em sucessivas repetições
de uso, pode acarretar em dependência devida também ao estabelecimento de relação pacífica além da
tolerância fisiológica. OBJETIVO: Levantar o perfil sociodemográfico e medicamentoso das acolhidas em uma
Comunidade Terapêutica no município de Bauru/SP, visando o direcionamento de ações para a melhora do
cuidado no tratamento da dependência química. MÉTODOS: Será realizado estudo de coorte retrospectiva
e descritiva com acolhidas em uma Comunidade Terapêutica na cidade de Bauru/SP, que empregará apenas
informações de prontuários médicos das acolhidas, onde os dados serão manejados e analisados de forma
anônima, sem identificação nominal das participantes da pesquisa e trata de um estudo não intervencionista
(sem intervenções clínicas) e sem alterações/influências na rotina/tratamento das participantes da pesquisa, e
consequentemente sem adição de riscos ou prejuízos ao bem-estar das mesmas. O estudo buscará investigar na
população de 358 prontuários da comunidade terapêutica,análise das variáveis, do sexo, do gênero, da idade, da
escolaridade, da renda, a quantidade de internações, os fármacos e os psicofármacos utilizados nas internações,
o CID (Classificação Internacional de Doenças), publicação da Organização Mundial de Saúde (OMS), onde
há padronização da codificação das doenças e dos agravos relacionados à saúde, também serão identificadas as
substâncias psicoativas utilizadas pelas acolhidas, quantidades de acolhimentos, tempo médio de permanência
em acolhimento, se possuía Hipertensão Arterial (HAS) e Diabetes, por meio de análise de ficha já estabelecida
pela unidade de internação. O estudo também procurará verificar se há diferença entre os medicamentos
utilizados em pacientes do sexo feminino. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos da Universidade do Sagrado Coração, com o parecer nº 2.501.823. (20/02/2018). RESULTADOS:
Foram analisados 358 prontuários presentes na comunidade terapêutica, sendo uma amostra de conveniência,
dos quais 295 (82,40%) foram incluídos no estudo, e os demais foram descartados por não haver dados
suficientes. Foram encontrados oito (03%) prontuários com acolhidas biologicamente do sexo masculino, mas
que se identificavam como gênero feminino, visto que este é um dos critérios para admissão e tratamento nesta
comunidade terapêutica feminina. A idade média encontrada nos prontuários foi de 36,2 (±7,87) anos. Quando
ao nível de instrução, 224 (76%) possuíam predominantemente do primeiro ano ao fundamental completo e ainda
216 (73%) do total encontravam-se em situação desemprego. CONCLUSÃO: Portanto, a partir desse estudo foi
possível concluir que o perfil de acolhidas no local de estudo são mulheres, usuárias de crack em sua maioria, em
idade produtiva e reprodutiva, baixa escolaridade e desempregadas á época do acolhimento, com apontamentos
para os menores níveis da camada social, o que as expõe aos maiores fatores de vulnerabilidade e de risco social.
Palavras-Chave: Dependência Química. Tratamento. Perfil Epidemiológico.
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BUTIRATO: MECANISMOS APOPTÓTICOS EM NEOPLASMAS COLORRETAIS
SOARES, Bruna Loureiro1 RAHAL, Rodrigo Luis1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: brunaloureirosoares@yahoo.com.br rodrigo.rahal1@gmail.com
INTRODUÇÃO: Câncer é uma doença que tem por característica o crescimento desordenado de células que
invadem tecidos e órgãos, dividindo-se rapidamente e causando tumores. As estatísticas relativas ao câncer de
cólon no Brasil são preocupantes, com uma estimativa de 36.360 novos casos registrados em 2018, além de
16.697 mortes registradas no ano de 2015. Cerca de 80 a 90% dos casos de câncer ocorrem por fatores externos
que alteram a estrutura genética das células (DNA), como alimentação e estilo de vida. O butirato é um
AGCC obtido através da fermentação de fibras alimentares por bactérias intestinais, sendo um dos principais
substratos energéticos dos colonócitos. A importância deste trabalho é ressaltar os efeitos preventivos do
butirato em relação ao câncer de cólon, um dos tipos de câncer mais comuns entre a população. OBJETIVO:
O presente trabalho tem como objetivo analisar o efeito de um AGCC na regulação do ciclo de vida dos
colonócitos, avaliar se é possível diminuir a incidência ou auxiliar o tratamento do câncer de cólon, utilizandose dos benefícios dessa substância e identificar os principais mecanismos apoptóticos causados pelo butirato
em células de câncer colorretal. MÉTODOS: Foram realizadas pesquisas bibliográficas no Centro Universitário
São Camilo, assim como pesquisas na base de dados PubMed em artigos publicados ou aceitos nos últimos
dez anos. RESULTADOS: Os AGCC possuem extrema importância na manutenção da camada epitelial. O
butirato é responsável por 70% do fornecimento de energia para os colonócitos, além de inibir a atividade
genotóxica de nitrosaminas e do peróxido de hidrogênio, induzir apoptose, uma diferenciação e parada de
ciclo celular em câncer de cólon em modelos animais. Apoptose ocorre porque o butirato diminui a transcrição
de reguladores do ciclo celular que têmum papel importante na carcinogênese colorretal. Possui efeitos opostos
em células cancerígenas e não-cancerígenas do cólon. Inibe a proliferação, aumenta diferenciação e apoptose
nos colonócitos neoplásticos, enquanto a proliferação e regeneração do epitélio normal não são afetadas
negativamente. A alta concentração do butirato no topo da cripta intestinal induz diferenciação e apoptose,
enquanto na base da cripta, em que há baixa concentração, aumenta a proliferação celular. O butirato não
estimula a morte celular em colonócitos normais, mas os sensibiliza a danos causados por genotóxicos. Possui
forte ação na via intrínseca apoptótica, principalmente por meio da maior ativação de caspases e proteínas
apoptóticas e menor ativação de proteínas anti-apoptóticas. Além disso, altera alguns processos do metabolismo
celular, como modificação do citoesqueleto, núcleo e biossíntese proteica, estimulando o processo apoptótico
em células de adenocarcinoma de cólon humano. CONCLUSÃO: O butirato tem se mostrado benéfico na
prevenção de câncer de cólon e na diminuição da proliferação de células neoplásticas do cólon, principalmente
por meio da via intrínseca de ativação dos mecanismos pró-apoptóticos. Diversos estudos apontaram efeitos
preventivos e possíveis eventos terapêuticos dessa, em conjunto com quimioterapia e radioterapia em pacientes
com câncer de cólon, comprovando os benefícios do consumo de fibras e fermentação pelas bactérias intestinais.
Palavras-Chave: Butiratos. Neoplasias Colorretais. Apoptose.
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ESTUDO DOS MECANISMOS DE AÇÃO IMUNOLÓGICA DO HIV E AIDS

MENDES, Elizabeth Silva1 MORAES, Letícia Dos Santos1 BARCELLOS, Júlia Queiroz1
MACEDO, Ana Luiza Donassan De1 SANTOS, Joanna Clara Alves Dos1 TAKAKURA, Patrícia Sayuri1
LUCAS, Thais Fabiana1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: elizabethsivamendes@hotmail.com leticiasantosmoraes750@gmail.com juliaqbarcellos@outlook.com
analuizadonassan@hotmail.com joannaclara.job@outlook.com sayurii.paty@gmail.com thaisglucas@gmail.
com
INTRODUÇÃO: A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é uma manifestação clínica causada pelo
vírus da imunodeficiência humana (HIV), que altera o sistema imunológico, debilitando imunologicamente
os portadores da síndrome. O vírus é transmitido por relações sexuais, vias parenterais e verticais (da
mãe para o filho - gestação, parto ou aleitamento). A partir da aquisição da infecção, o portador do HIV é
transmissor. O HIV possui dois agentes etiológicos: HIV 1 e HIV 2. É interessante explorar mais a questão
imunológica ao qual esse vírus afeta, pois a cura dessa síndrome ainda não foi elucidada. OBJETIVO:
Identificar, através de revisões da literatura científica, os mecanismos de ação imunológicos do vírus HIV
e do desenvolvimento da AIDS. MÉTODOS: Foi feita uma revisão na literatura científica atualizada, com a
seleção e análise dos estudos de acordo com o tema. RESULTADOS: A primeira linha de defesa é infectada
pelo HIV, sendo composta por: macrófagos, células dendríticas e, principalmente, os linfócitos T auxiliares.
Todas essas células contêm um marcador denominado CD4, o qual é o receptor de alta afinidade de uma
proteína, a gp120 do HIV. As células com CD4+, após serem invadidas pelo vírus, expressam partículas da
proteína viral que são reconhecidas pelos linfócitos T CD8+, as quais são definidas como células citotóxicas,
que são responsáveis pela eliminação celular de patógenos ou células infectadas por vírus,consequêntemente,
levando à sua destruição. Após a infecção, através das espículas do HIV principalmente, o DNA viral permeia
o núcleo da célula hospedeira, para dar continuidade à síntese de novos retrovírus. Uma célula T CD4
infectada pelo retrovírus passa a não sinalizar para a célula T CD8 e células B, para atuarem no processo
de defesa imunológica, tornando o organismo mais vulnerável. Vale ressaltar que a expansão clonal do
retrovírus acarreta em morte celular, diminuindo a quantidade de células T CD4. CONCLUSÃO: Concluise que, com a defasagem da primeira linha de defesa, o indivíduo não vai ao óbito por meio da doença, mas
sim pela ausência de mecanismos imunológicos, deixando-o mais exposto e suscetível à outras infecções.
Palavras-Chave: Doenças Imunológicas.
Síndrome Da Imunodeficiência Adquirida. Células Imunológicas.

ISBN: 978-85-87121-53-0

150

Biologia

Apresentação:
Pôster

MONITORAMENTO DO DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS SETORES
ADMINISTRATIVOS DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO EM SÃO PAULO, SP
VERCELLINO, Ilka Schincariol1 MENESES, Fernanda Belem Lopes De1
LEITÃO, Willian Guilherme De Moraes1 OLIVEIRA, Thais Caires De1 GOMES, Fabiana1
SORCINELLI, Aline Rodrigues1 AQUINO, Letícia Moraes De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: ilka.vercellino@prof.saocamilo-sp.br fernandab.lopesm@outlook.com williangm@hotmail.com thais.
caires21@gmail.com fabianagomes@gmail.com alinesorcinelli@gmail.com leticia.aquino@prof.saocamilo-sp.
br
INTRODUÇÃO: A geração excessiva de resíduos sólidos e seu descarte inadequado representam um dos
maiores problemas ambientais da atualidade. A Política Nacional de Resíduos sólidos traz diretrizes no que
se refere a separação e a destinação adequada dos resíduos, a fim de minimizar os problemas ambientais.
Contudo, as organizações de diferentes segmentos econômicos ainda demonstram desconhecimento sobre a
separação de resíduos e sua destinação. O Programa 5Rs do Centro Universitário São Camilo visa promover a
mudança de pensamento e conscientização e incentivar práticas mais sustentáveis dentro da instituição e nas
comunidades do entorno. Entre as diversas ações realizadas pelo Programa, há a Ação Placar que foi concebida
como um indicador, que analisa e pesquisa a separação de resíduos produzidos pelos colaboradores nos seus
setores. OBJETIVO: O objetivo do presente trabalho foi identificar se a separação de resíduos foi realizada
corretamente pelos colaboradores administrativos do Centro Universitário São Camilo ao longo do ano de
2018 e relacionar os resultados obtidos com as ações desenvolvidas no período. MÉTODOS: A Ação Placar foi
implantada nos campi Ipiranga, Pompeia e PROMOVE (Centro de Promoção de Saúde e Reinserção Social),
como parte do projeto Adesão e Aderência ao Descarte correto. Anterior a coleta de dados, foi realizada uma
capacitação para a equipe de Conservação e Higiene quanto ao preenchimento das planilhas da Ação Placar,
sendo considerado como descarte correto a separação de apenas papel na lixeira de papel, e incorreto quando
outros resíduos como plástico, grampos e clipes fossem descartados. As planilhas de anotação, divididas por mês
e semana, foram afixadas nos setores administrativos assim distribuídos: 26 no Ipiranga, 33 na Pompeia e 7 no
PROMOVE. Semanalmente, a equipe de conservação e higiene realizava o preenchimento da planilha, e os dados
pôsteriormente eram analisados pela Equipe de Extensão. Concomitante à coleta de dados, ações de educação
ambiental foram realizadas, como o jogo de tabuleiro e ações de conscientização ambiental divulgadas por e-mail
e redes sociais. RESULTADOS: Percentuais de descarte correto acima de 80% foram observados em 5 meses do
ano no campus Ipiranga, em três meses no campus Pompeia e em 6 meses no PROMOVE. A possível relação com
a maior adesão dos colaboradores no processo de separação correta de resíduos nos campi pode ter ocorrido
devido a ações educativas, como envio de e-mail referente ao Dia Mundial do Meio Ambiente e divulgação do
resultado do jogo do tabuleiro em junho, e ações como a premiação do jogo de tabuleiro em novembro. Quanto
ao descarte incorreto, a porcentagem nunca ultrapassou os 10%. CONCLUSÃO: Os dados obtidos no presente
estudo reforçam a necessidade de ações que integrem acompanhamento da separação e atividades de educação
ambiental, para a melhoria dos processos de adesão e descarte correto de resíduos. Ações de monitoramento,
como a Ação Placar, possibilitam uma análise mais detalhada dos processos relacionados à gestão dos
resíduos dentro das organizações e permitem adequações com o objetivo de melhoria contínua dos processos.
Palavras-Chave: Coleta Seletiva. Resíduos Sólidos. Meio Ambiente.
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110 ANOS DA DESCOBERTA DA DOENÇA DE CHAGAS: UMA REVISÃO SOBRE OS
MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DA CARDIOMIOPATIA CHAGÁSICA CRÔNICA
SILVA, Maria Vitória Aparecida Oliveira1 LEITE, Danila Torres1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
e-mail: mariavitoriap@live.com danilatl@hotmail.com
INTRODUÇÃO: Há cento e dez anos, Carlos Chagas descobria a doença que levaria o seu sobrenome. A
doença de Chagas (DC) afeta em maior numero países subdesenvolvidos. Devido a esse fato, falta interesse
por parte das indústrias farmacêuticas em realizar pesquisas em busca de cura para tal doença. Sendo assim,
a DC faz parte do grupo de doenças neglicenciadas. O processo de globalização, por sua vez, aumentou a
ameaça de disseminação da DC em nível global. A cardiomiopatia chagásica crônica (CCC) é um problema
permanente que afeta a maioria dos pacientes que evoluem para a fase crônica da doença. A mudança no
cenário epidemiológico é preocupante, uma vez que médicos de países não-endêmicos acabam por ter
menos conhecimento com relação ao tratamento e diagnósito da DC. Sendo assim, há mais propenção para
o desenvolvimento do dano cardíaco crônico. OBJETIVO: O objetivo do presente trabalho foi descrever os
principais mecanismos fisiopatológicos da cardiomiopatia chagásica crônica. MÉTODOS: Para o presente
trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica a partir de artigos científicos e diretrizes nacionais,
pesquisados entre 08/2018 a 08/2019 nas bases dados Pubmed e Google Acadêmico. RESULTADOS: A CCC
é essencialmente uma miocardiopatia dilatada que tem uma inflamação contínua de baixa intensidade, que
provoca uma destruição tissular progressiva e fibrose extensa. Existe uma divisão conceitual dos mecanismos de
formação da CC em quatro principais, que são: disautonomia cardíaca, distúrbios microvasculares, inflamação
e agressão tissular dependente da presença parasitária e mecanismos imunopatológicos. A disautonomia
cardíaca se resume à perda neuronal. Sabe-se que esse processo de perda ocorre principalmente durante
a fase aguda da infecção, sendo um processo conhecido como fator-chave na patogênese do megaesôfago
e megacólon na fase crônica digestiva. Os distúrbios microvasculares ocorrem devido ao espessamento da
membrana basal capilar e à constrição da luz vascular, por conta da proliferação da camada íntima e colapso
difuso das arteríolas intramiocárdicas. Há também evidências de que o parasita causa lesões microvasculares
de forma indireta ou direta. A agressão tissular dependente da presença de parasita é comum de ser relatada na
fase aguda da doença. Contudo, a presença de pseudo-cistos no tecido cardíaco, apesar da baixa parasitemia
nessa fase, reverte o cenário do papel do patógeno na agressão cardíaca direta na fase crônica. Por fim, os
mecanismos imunopatológicos são modulados durante a fase crônica. Entretanto, por motivos ainda obscuros,
esse equilíbrio é rompido e gera uma intensa inflamação com perfil de uma reação de hipersensibilidade tardia,
com infiltrados inflamatórios de células mononucleares. CONCLUSÃO: A cardiomiopatia chagásica crônica é
consequência da interação de diversos mecanismos, que juntos geram uma inflamação contínua no miocardio
e ocasionam diversos distúrbios potencialmente fatais, como alterações de ritmo e condução do impulso
cardíaco e problemas hemodinâmicos que podem culminar em uma insuficiência cardíaca. O conhecimento
a respeito desses mecanismos é fundamental para um diagnóstico clínico preciso logo nos primeiros
indícios de uma CCC, para implementar terapias que evitem maiores complicações na vida do paciente.
Palavras-Chave: Doença De Chagas. Doenças Neglicenciadas. Cardiomiopatia Chagásica.
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A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DO TESTE GENÉTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL
PARA ANEUPLOIDIAS (PGT-A)
ARAUJO, Sophia Costa1 PEDROSO, Beatriz Germiniani1 SANTOS, Vinicius Genuino Dos1
GONÇALVES, Giovanna Cicarelli1 LOURENÇO, Bruna Lázaro1 PIRES, Izadora Duarte1
VELA, Rodrigo Alessandro Riemma1 VELA, Rodrigo Alessandro Riemma1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: sophia_costaaraujo@hotmail.com, biapedroso@icloud.com, ggenuino.vinicius@gmail.com,
gigicicarelli@yahoo.com.br, bru.loulaza@gmail.com, izadora.pires@hotmail.com,
rodrigo.vela@prof.saocamilo-sp.br, RODRIGOVELA@HOTMAIL.com
INTRODUÇÃO: O teste genético pré-implantacional para aneuploidias (PGT-A) é feito por meio da técnica
de NGS (sequenciamento de nova geração) e realizado em embriões que foram fecundados por meio de técnicas de Reprodução Assistida, como a fertilização in vitro convencional (FIV) e a injeção intracitoplasmática
de espermatozoide (ICSI) . Essa técnica é realizada para detectar aneuploidias antes da transferência, já que as
aneuploidias são observadas com frequência nos embriões e resultam em gestações com complicações, abortos espontâneos e falhas de implantação. Esse teste é geralmente indicado para pacientes com idade materna
avançada (acima de 38 anos), falha de implantação (acima de duas falhas na FIV), aborto recorrente (mais que
dois abortos), fator masculino severo (baixa contagem de espermatozoides e DNA espermático fragmentado)
e pais com cariótipo alterado. OBJETIVO: Demonstrar a importância da realização do PGT-A, principalmente
em embriões de mulheres acima de 38 anos de idade e mulheres com abortos recorrentes, para a identificação
de aneuploidias em embriões gerados em laboratório. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão da literatura e um
levantamento retrospectivo de dados entre os anos de 2016 a 2019. Utilizando as bibliografias nos idiomas português, inglês e espanhol nas bases de dados: LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências
Sociais e da Saúde), PubMed, Bireme e ScienceDirect, no portal de revista eletrônica Scielo (Scientific Eletronic
Library Online) e em livros relacionados com os temas envolvendo Diagnóstico Genético Pré-implantacional
nos tratamentos de Fertilização In Vitro. RESULTADOS: Estudos revelaram que a realização da técnica de
PGT-A em embriões de mulheres acima de 38 anos de idade demonstrou reduzir as taxas de falhas na implantação de embriões, assim como o nascimento de bebês com defeitos congênitos e síndromes. Isso se deve a
que após o diagnóstico genético do embrião, não são recomendados para transferência aqueles que possuem
anormalidades em seu conteúdo genético que podem afetar o desenvolvimento do embrião e a saúde do futuro bebê. CONCLUSÃO: O uso da técnica de PGT-A mostrou-se ser uma das ferramentas mais efetivas para
aumentar as chances de sucesso em um tratamento de Reprodução Assistida, evitando com que haja abortos e
casos de anomalias cromossômicas, além de diminuir o tempo e a quantidade de ciclos de fertilização in vitro
para as pacientes, já que nesse teste são selecionados apenas os embriões com maior potencial de implantação.
Palavras-Chave: Aneuplodia. Embriologia. Genética.
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A PRIVAÇÃO DE SONO INDUZ DIMINUIÇÃO DE CÉLULAS ANTI-TUMORAIS E ACELERA O
CRESCIMENTO DE MELANOMA EM CAMUNDONGOS
ARIÊ, Cláudia Midori1 VIDAL, Andrey Sladkevicius1 SOUSA, Felipe Duarte Coelho De1
BRITO, Ronni Rômulo Novaes E1 LORENZO, Beatriz Helena Pizarro De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: claudia-arie@hotmail.com andreysvidal@hotmail.com felipedcsousa@gmail.com
ronni.brito@prof.saocamilo-sp.br bialorenzo@gmail.com
INTRODUÇÃO: É bem conhecido que os seres humanos necessitam de, ao menos, oito horas de sono diárias,
preferencialmente no período noturno. Porém, é cada vez mais frequente na sociedade moderna, que os
indivíduos durmam menos horas por noite, havendo, inclusive, alterações no período de sono (durante o
dia, ao invés de noite). Essa condição de privação de sono tem diversas consequências para saúde, tanto física
quanto mental. Doenças como síndrome metabólica, depressão, ansiedade, doenças auto-imunes, hipertensão
e câncer já foram relacionadas a estados crônicos de privação de sono. A falta do sono, por si, modifica funções
fisiológicas; mas, além disso, ela também é considerada um estímulo estressor. Estímulos estressores ativam o
eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), o que leva ao aumento na liberação de hormônios do estresse, como
os glicocorticoides (GC), adrenalina e noradrenalina, que afetam a função de diversas células, incluindo as
imunológicas. Essa relação bi-direcional entre os sistemas nervoso e imunológico vem sendo bastante estudada
desde a década de 70, quando observou-se que ambos os sistemas compartilham mediadores e receptores
de superfície. Assim, moléculas produzidas por um sistema modulam a função do outro, reciprocamente.
OBJETIVO: Nesse trabalho, avaliamos se a privação de sono seria capaz de modificar o comportamento
de células tumorais em modelo murino de melanoma. MÉTODOS: Para isso, células transformadas e não
tumorigênicas (4C) e células tumorigênicas e não metastáticas (4C11-) foram inoculadas no tecido subcutâneo
de camundongos machos da linhagem C57Bl/6. Os animais foram submetidos ao protocolo de privação
de sono (PS) por 72h, pelo método das plataformas múltiplas modificado, e o crescimento tumoral foi
acompanhado por 23 dias. Ao final do período, os animais foram eutanasiados e avaliados quanto à formação de
metástases, as células e moléculas presentes no microambiente tumoral, nos linfonodos drenantes e no sangue.
RESULTADOS: Os resultados mostraram que a privação de sono não foi capaz de modificar o comportamento
das células 4C e 4C11-, que se mantiveram não tumorigênicas e não metastáticas, respectivamente. Porém,
os tumores formados pelas células 4C11- foram maiores, em volume e em massa, nos animais privados em
relação aos controles. Observando as células presentes no microambiente tumoral e nos linfonodos drenantes,
pudemos verificar uma diminuição na porcentagem e na função de células importantes para a resposta
anti-tumoral, como linfócitos T CD4, T CD8 e NK. Sabe-se que a expressiva quantidade de hormônio
glicocorticoide liberada durante a PS pode provocar imunossupressão sistêmica, bem como induzir a apoptose
de linfócitos, comprometendo tanto a viabilidade quanto a função dessas células na resposta antitumoral.
CONCLUSÃO: Esses resultados indicam o estabelecimento de uma imunossupressão, possivelmente mediada
pela liberação de GC durante a privação de sono, que comprometeu a função e quantidades dessas células.
Palavras-Chave: Privação De Sono. Melanoma Murino. Microambiente Tumoral.
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A TECNOLOGIA DE INDUÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO E SUA
APLICABILIDADE NA PESQUISA BÁSICA

SOUZA, Ariane Vieira1 ANDREOLI, Renata Cristina Pardos Baida1
1
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: Arianevieira33@gmail.com renata.baida@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Células-tronco são aquelas que têm a capacidade de diferenciação, além de possuírem
um grande potencial de autorrenovação. Essas células podem ser obtidas em diferentes tecidos, como o
embrionário, sendo chamadas de células-tronco embrionárias, ou em outros tecidos, como o hematopoiético,
muscular esquelético, pancreático, epitelial, nervoso, entre outros. Nesses casos, recebem o nome de célulastronco adultas tecido-específicas. Existem diferentes subtipos classificados de acordo com o potencial de
diferenciação dessas células, sendo elas células-tronco totipotentes, pluripotentes, multipotentes, oligopotentes
e unipotentes. As pluripotentes possuem característica de se diferenciar em qualquer camada germinativa, ou
seja, endoderme, mesoderme ou ectoderme, apresentando potencial de formar qualquer tecido embrionário
ou adulto, somente não se diferenciando em tecidos de suporte ao feto. O potencial das células embrionárias
sempre recebeu atenção, e estudos buscando alternativas para seu uso foram largamente desenvolvidos ao
longo dos anos, até que, em 2007, pesquisadores conseguiram reprogramar fibroblastos de ratos, por meio da
indução de alguns fatores que fizeram com que essas células passassem a apresentar marcadores específicos
das células-tronco embrionárias, reproduzindo também sua morfologia e propriedades de crescimento
celular. Daí em diante, novos estudos levaram ao desenvolvimento de métodos para diferenciação dessas
células, possibilitando estudos sobre diferentes tecidos. OBJETIVO: Discorrer sobre os avanços das pesquisas
referentes as células-tronco, com foco nas células-tronco pluripotente induzidas e suas possíveis aplicações em
neuropatias. MÉTODOS: Revisão bibliográfica com base em artigos científicos encontrados em bases de dados
como PubMed, com os seguintes descritores: iPSCs, células tronco, células tronco induzidas, entre outros, tanto
em português e inglês. RESULTADOS: Novas linhas de pesquisa com células-tronco pluripotentes induzidas
se concretizaram e se apresentam de forma promissora, visto que essas células demonstram características
relevantes para o desenvolvimento de novas terapias relacionadas a diferentes tecidos e sistemas do corpo
humanos, como o nervoso, no qual tem-se expectativa de aplicabilidade futura no tratamento de doenças como
Alzheimer. Já existem estudos pré-clínicos que levam em consideração, por exemplo, terapias de reposição
celular com as iPSCs diferenciadas em neurônios ou células da glia. CONCLUSÃO: Estudos sobre célulastronco geram até hoje grandes discussões e questionamentos relacionados a motivos éticos e até qual ponto é
aceitável a manipulação e obtenção de células vivas para alcançar descobertas acadêmicas, tendo isso em vista,
as iPSCs se apresentam como alternativa e vêm sendo cada vez mais aplicadas em estudos, já que reduzem os
entraves éticos no desenvolvimento de pesquisas. Com isso, o estudo sobre doenças neurais, como o Alzheimer,
pode ser explorado de forma mais detalhada sem as barreiras proporcionadas por modelos animais ou pós
mortem, por exemplo, permitindo que todo o desenvolvimento da doença seja estudado em células humanas.
Palavras-Chave: Células Tronco. IPSCs. Células Tronco Pluripotentes.
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CENÁRIO ATUAL DOS APT MEROS, SUA CONJUGAÇÃO COM MEIOS
DE CONTRASTES E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO
BILICKI, Beatriz1 MELO, Homero Jose De Farias E1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bia.bilicki@gmail.com homero.melo@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Os métodos para o diagnóstico oncológico englobam muitas técnicas médicas, destas se
destacam a ressonância magnética (RM) e a medicina nuclear (MN), que são altamente versáteis e ótimas
ferramentas de diagnóstico e terapia. Essas ferramentas oferecem uma forma não invasiva e mais sensível
de obter imagens de diversas áreas do corpo, ajudando o diagnóstico e monitoramento do curso da doença.
Atualmente, a tecnologia disponível para a clínica, nem sempre consegue distinguir tecidos normais de
anormais. Segundo estatísticas, quase 50% da detecção por RM necessitam do auxílio de agentes de contraste
para melhorar a resolução da imagem. Esses agentes geralmente possuem uma falta de especificidade e podem
causar toxicidade em áreas de tecidos normais, assim como os radiofármacos. Nesse ponto entram os aptâmeros,
que são oligonucleotídeos modificados altamente específicos e com alta afinidade. Isso ocorre devido ao
seu processo de seleção por meio de ciclos interativos, através de um processo denominado de Systematic
Evolution of Ligands by Exponential Enrichment (SELEX). O SELEX permite que seja selecionada uma ampla
gama de alvos, incluindo marcadores tumorais, transporte de agentes terapêuticos, radioisótopos e meios
de contraste, podendo ser ferramentas projetadas para diagnóstico e tratamento terapêutico de neoplasias.
OBJETIVO: Avaliar a aplicação dos aptâmeros e sua conjugação com meios de contraste e radiofármacos
para o diagnóstico e tratamentos mais eficientes e eficazes de neoplasias, assim como seus tratamentos no
futuro. MÉTODOS: O conteúdo utilizado tanto para a revisão de literatura quanto sistemática foi obtido
através de pesquisas na base de dados Pubmed, com as palavras-chave empregadas em português e inglês:
nuclear medicine and aptamers; magnetic resonance and aptamers; radiopharmaceuticals and aptamers e
gadolinium and aptamers. Também foram utilizados os livros disponíveis no acervo da biblioteca do Centro
Universitário São Camilo. Os artigos foram lidos e selecionados de acordo com o seu tema e argumentos de
forma sintetizada. RESULTADOS: Sintetizamos nossos resultados, começando por como acontece a seleção
dos aptâmeros, sua conjugação aos meios de contraste e radiofármacos, o tropismo desses conjugados no
organismo humano e as principais técnicas de diagnóstico por imagem, adequadas para a sua utilização, com
base nas informações obtidas dos artigos previamente selecionados. Na seleção dos aptâmeros, abordamos a
unanimidade dos autores na escolha da técnica SELEX. Em seguida, relatamos como cada autor prossegue
para a conjugação dessas moléculas aos meios de contrastes, e como esses novos conjugados podem ser
administrados no organismo, sem sofrerem degradação até alcançarem seu alvo. Também abordamos
as técnicas do diagnostico por imagem que foram utilizadas pelos autores. CONCLUSÃO: Apesar de os
aptâmeros serem uma tecnologia promissora, ainda enfrentam vários desafios. No entanto, estudos préclínicos demonstraram que esse agente tem um futuro promissor, devido à sua alta especificidade e afinidade,
que permite aplicações que antes não eram possíveis e promete maiores avanços. Logo, o desenvolvimento
da tecnologia baseada em aptâmeros, proporcionou uma oportunidade para superar os efeitos colaterais
causados pelos agentes de contraste e dos radiofármacos, permitindo desenvolvimento e aprimoramento
das técnicas de imagem, o que pode revolucionar o diagnóstico e tratamento precoce de neoplasias.
Palavras-Chave: Câncer. Aptâmeros. Diagnóstico Por Imagem.
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DESENVOLVIMENTO DE SITE EDUCACIONAL
PARA O ESTUDO DA FISIOLOGIA HUMANA

LOPES, Daniela Moreira1 FETAL, Maria Gabrielle Marques Do1 LEITE, Danila Torres1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: danielamoreirabr@gmail.com mariagabrielle.mfetal@gmail.com danilatl@hotmail.com
INTRODUÇÃO: A ampliação do acesso à internet em todo mundo tem promovido mudanças no perfil de
geração e compartilhamento de informações. As tecnologias de informação e comunicação possibilitam a
divulgação e atualização do conhecimento na área da saúde. Uma das formas de promover a inovação no ensino
é criar recursos e objetos de aprendizagem que maximizem o processo de ensino-aprendizagem. Os recursos
oferecidos pelas tecnologias digitais permitem a criação de materiais que despertam o interesse do aluno e
o coloca na posição de protagonista em sua aprendizagem. São muitas as possibilidades de aprendizagem a
partir dos dispositivos móveis conectados à internet, pois permitem a personalização do ensino de acordo
com as necessidades e disponibilidade dos alunos, primando pela diversidade de conteúdos e de formas para a
apresentação desses conteúdos em diferentes níveis de aprofundamento. OBJETIVO: Foi o objetivo do presente
trabalho desenvolver uma página da internet (site) sobre Fisiologia, que pudesse ser utilizada como recurso
educacional disponível para alunos de graduação. MÉTODOS: O site foi desenvolvido no período de agosto de
2018 a junho de 2019 como uma atividade do programa de monitoria em Sistemas Funcionais do Organismo
Humano do Centro Universitário São Camilo–SP, por alunas do curso de biomedicina. A página foi desenvolvida
em plataforma gratuita, com acesso livre para a comunidade interna e externa do Centro Universitário São
Camilo. A pesquisa de conteúdo foi realizada com base em artigos científicos e livros acadêmicos, a partir dos
quais foram desenvolvidos os conteúdos autorais (vídeo aulas, questões, palavras cruzadas etc). RESULTADOS:
O site está disponível online no endereço eletrônico https://sistemasfuncionais.wixsite.com/ fisiointegrativa,
com o título “Fisiologia Integrativa” e pode ser acessado em microcomputadores, tablets, notebooks e aparelhos
celulares. Nele, foram contemplados os conteúdos sobre a fisiologia dos sistemas cardiovascular, respiratório,
digestório, renal e endócrino. Esses temas foram apresentados em formatos diversos: resumos, questões
de concursos (e suas resoluções), palavras cruzadas, vídeo aulas, artigos, entre outros. Para a comunidade
acadêmica, a divulgação dessa ferramenta de aprendizagem foi feita por meio de cartazes com o código QR e
endereço eletrônico. O site foi indicado como material de apoio na unidade curricular de Sistemas Funcionais
do Organismo Humano para os cursos de biomedicina e farmácia e utilizado nos atendimentos presenciais da
monitoria. Inserimos no site o contador de visitas, que indicou 655 visitações até 24/08/2019. CONCLUSÃO:
O site desenvolvido pode ser uma ferramenta de auxílio para estudantes de graduação nas diferentes áreas
da saúde. A inserção de recursos tecnológicos como objetos de ensino na graduação estimula a atualização
constante de conhecimento, de acordo com as novas tendências de mercado cada vez mais informatizado,
ágil e eficiente. O material criado, por estar disponível online de forma aberta e gratuita, também poderá ser
usado para a atualização de profissionais. A velocidade e profusão de informações na sociedade atual torna
necessário refletir e investir em recursos e ferramentas educacionais que alcancem o aluno, de forma que
esse desenvolva as habilidades e competências desejadas, e assim tenha uma aprendizagem mais significativa.
Palavras-Chave: Tecnologia Educacional. Aprendizagem. Materiais De Ensino.
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DETERMINAÇÃO DOS PRINCIPAIS MIRNAS RELACIONADOS
À FERTILIDADE MASCULINA E IMPLANTAÇÃO DO EMBRIÃO
FRANK, Eder José1 TESSER, Renato Borges1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: ederjfrank@gmail.com renatobtesser@gmail.com
INTRODUÇÃO: A reprodução in vitro tem tido muitos avanços que levaram para o sucesso da fertilização.
Atualmente, existem diversos métodos descritos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que propõe
que a análise dos espermatozoides humanos, destinados à reprodução in vitro, seja composta por diversos
parâmetros, como principalmente pH, viscosidade, coloração, motilidade, morfologia espermática e
quantificação manual de espermatozoides. Novos métodos têm sido desenvolvidos e utilizados para a análise
do DNA espermático, como a fragmentação nuclear, testes como dispersão da cromatina espermática (SCD),
COMETA e TUNEL, que são os mais comuns para identificar a integridade do DNA. Dentre esses, o COMETA
se mostra o mais eficiente para identificar pacientes com infertilidade. O espermatozoide humano contém
diferentes tipos de RNAs, como os microRNAs. Já foram descritos 182 tipos diferentes de microRNAs. Além
disso, também há pequenos RNAs que interagem com proteínas argonautas da família PIWI (piRNA). Esses
RNAs também podem ser utilizados como biomarcadores. Existem centenas de miRNAs e milhares de piRNAs
que são parte da classe RNAs não codificantes (sncRNA), mas que auxiliam na regulação pós-transcrição.
A presença de alguns miRNAs, como o miR-34c, tem correlações positivas com a melhora na reprodução
assistida, quando usada a técnica de injeção intracitoplasmática do espermatozóide. Assim, o miR-34c pode
ser usado como biomarcador não-invasivo da fertilidade masculina. OBJETIVO: Fazer um levantamento de
dados da literatura para determinar o microRNA que pode ser encontrado nos espermatozoides, analisar a
fragmentação nuclear dos espermatozoides e os microRNAs presentes nos espermatozoides, visando propor
um novo método de análise dos espermatozoides de pacientes que apresentam infertilidade. MÉTODOS: Etapa
1: Levantamento bibliográfico das diferentes técnicas de fragmentação nuclear e dos possíveis microRNAs
relacionados com a qualidade espermática. Etapa 2: Analisar as amostras de espermatozóides que serão
armazenadas e futuramente destinadas à fertilização in vitro segundo o manual da OMS (2010). Etapa 3:
Analisar as amostras para estabelecer o grau de fragmentação nuclear, utilizando diversas técnicas propostas
(SCD, TUNEL, COMETA). Etapa 4: Analisar a presença dos microRNAs presentes nos espermatozoides
por qPCR. RESULTADOS: A literatura relata que alguns dos principais microRNAs testados são específicos
no espermatozóide e no blastocisto, ou seja, não sendo encontrado em nenhuma fase do desenvolvimento
de oócitos. Esse fator é crucial para a determinação da importância dos microRNAs provenientes do
espermatozoide. Os potenciais microRNAs relatados na literatura são: miR-34c e miR-7, sendo utilizado o
miR-1246 como controle endógeno da reação. Esses mRNAs são relacionados à qualidade espermática e do
blastocisto em fase de implantação. CONCLUSÃO: Após a análise da literatura, foi identificado que o microRNAs
miR-34c e mir-1246 podem ser considerados bons marcadores para a qualidade espermática, acarretando
melhores blastocistos e aumento das taxas de implantação. As próximas etapas ainda serão realizadas.
Palavras-Chave: MICRORNA. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. ESPERMATOZOIDE.
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EFEITOS DA CARBAMAZEPINA SOBRE O EPIDÍDIMO E
POSSÍVEIS IMPACTOS SOBRE A MATURAÇÃO ESPERMÁTICA
SANTOS, Marina Nunes Dos1 FISCHER, Leonardo Wensing1 FREITAS, Rafaela Doretto Do Valle2
MIRAGLIA, Sandra Maria1 OLIVA, Samara Urban De1
1UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-SP
2CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: marinunes.biomed@gmail.com leof2192@gmail.com rafaela.doretto@hotmail.com
miraglia.sm@gmail.com samaraurban@gmail.com
INTRODUÇÃO: A carbamazepina (CBZ) é um fármaco amplamente utilizado no controle de convulsões,
no tratamento da neuralgia do trigêmeo e em desordens afetivas. Alterações das características seminais, dos
níveis de hormônios sexuais, da espermatogênese e da fertilidade masculina têm sido referidas durante e após
terapia prolongada com CBZ. Embora não existam estudos evidenciando a ação deste medicamento sobre o
epidídimo e o processo de maturação espermática, possíveis efeitos diretos da CBZ sobre os espermatozoides
epididimários devem ser considerados, pois esse fármaco é altamente lipossolúvel. Em trabalho realizado
por nosso grupo, foi demonstrado que o tratamento crônico com CBZ, desde o desmame, por até 70 dias,
causa redução na concentração de espermatozoides presentes na cauda epididimária, alterações da morfologia
espermática e a presença de células epiteliais epididimárias in situ ou desprendendo-se do epitélio nas
diversas regiões do ducto, associados à ausência de alteração da produção diária de espermatozoides e do
tempo de trânsito espermático através do epidídimo. A CBZ pode induzir o estresse oxidativo resultante
da produção excessiva de espécies reativas de oxigênio e/ou remoção insuficiente destes compostos pelo
sistema de defesa antioxidante, acarretando possíveis efeitos espermatóxicos. Ainda, a CBZ pode causar
danos mitocondriais, alterações na condutância de íons sódio e estabilização de membranas. OBJETIVO:
Devido à preocupação quanto ao declínio na saúde reprodutiva masculina e a identificação de agentes tóxicos
epididimários diretos que podem afetar diretamente a maturação e sobrevivência espermática ou alterar
a função epididimária, o objetivo geral deste trabalho é investigar uma possível ação direta da CBZ sobre
parâmetros qualitativos e funcionais do espermatozoide epididimário, utilizando o rato na fase adulta jovem
como modelo experimental,. MÉTODOS: Foram utilizados ratos machos, da linhagem Wistar, distribuídos
em 2 grupos: 1) tratado (n=5) - os animais receberam CBZ diluída em azeite de oliva, na dose de 200mg/
kg, via gavagem, durante quatro dias consecutivos, a partir dos 91 dias; 2) controle (n=5) - os animais
receberam o veículo, seguindo o mesmo protocolo experimental utilizado no grupo tratado). Ao final do
tratamento, os animais foram submetidos à eutanásia por superdosagem de Tiopental (150mg/Kg, i.p.). Os
testículos e epidídimos esquerdos e a próstata ventral foram removidos e pesados. Espermatozoides foram
coletados da porção proximal da cauda epididimária direita e avaliados quanto a motilidade, a vitalidade
e a morfologia; amostras espermáticas foram armazenadas para pôsterior avaliação da integridade do
acrossomo, fragmentação do DNA e atividade mitocondrial de espermatozoides. O projeto foi aprovado
pela Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA/UNIFESP – Protocolo no. 2660050619. RESULTADOS:
O tratamento com CBZ causou redução significante na proporção de espermatozoides com motilidade
progressiva associada ao aumento de espermatozoides, apresentando motilidade não progressiva. Além disso,
houve aumento significativo na porcentagem de espermatozoides mortos e com alterações morfológicas,
principalmente anormalidades de cabeça, cauda enrolada e cauda encurvada. Redução nos pesos absoluto e
relativo da próstata ventral nos animais do grupo tratado com CBZ também foi observada. CONCLUSÃO:
Os resultados preliminares sugerem que a CBZ atua diretamente sobre o espermatozoide epididimário de
ratos adultos jovens, causando alterações espermáticas qualitativas importantes para a fertilidade masculina.
Palavras-Chave: Epidídimo. Carbamazepina. Espermatozoide.
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ESTUDO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA EM UMA
AMOSTRA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

VIANNA, Vinícius Minale1 PRAXEDES, Leide De Almeida1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: vinicius.vianna@hotmail.com, LAPRAXEDES@YAHOO.com.BR
INTRODUÇÃO: Para muitas pessoas a carreira profissional se inicia dentro das universidades, onde elas se
deparam com novas expectativas e novas responsabilidades, caracterizando um período carregado por diversas mudanças, psicológicas e sociais, em suas vidas, podendo causar uma melhora ou uma piora da qualidade
de vida dos estudantes. OBJETIVO: O objetivo deste estudo é avaliar o quanto a vida acadêmica influência na
qualidade de vida de alunos universitários. MÉTODOS: A coleta de dados só foi iniciada após a aprovação deste
projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário São Camilo (CAAE: 06350819.9.0000.0062).
Foram entrevistados um total de 161 estudantes de universidades do Estado de São Paulo, que preencheram
voluntariamente os questionários adaptados sobre o nível socioeconômico e sobre a qualidade de vida, que
foram disponibilizados em forma de link nas redes sociais. A análise da qualidade de vida foi feita de acordo
com quatro domínios: físico; psicológico; relações sociais e meio ambiente, que foram classificados segundo
a escala de Likert, cuja escala varia de 1 a 5, e convertidos em escores que variam em uma escala de 0 a 100,
de modo que quanto maior a pontuação nessa escala de escores, melhor a qualidade de vida. RESULTADOS:
No grupo amostral, os valores médios para os quatro domínios foram respectivamente: 46,21, 54,89, 59,78 e
58,79 e o valor da média total foi de 55,05, o que difere da média de autoavaliação, que foi de 64,36. Dentre
as várias respostas, algumas se sobressaíram, como foi o caso daquelas obtidas a partir das questões 16 e 26.
Elas representam, respectivamente, a avaliação dos estudantes quanto a sua qualidade de sono e a frequência
em que eles possuem sentimentos negativos. Sobre a qualidade de sono, 55,9% alegaram estar insatisfeitos
ou muito insatisfeitos; quanto aos sentimentos negativos, 67% das respostas dos estudantes recaíram entre
as opções “frequentemente” e “sempre”. CONCLUSÃO: Esses dados são preocupantes e podem estar ligados
às respostas negativas das outras questões, podendo ser consequência ou até a causa dos parâmetros medidos por elas, como a falta de energia no dia-a-dia ou a insatisfação dos estudantes em relação a eles mesmos.
Palavras-Chave: Qualidade De Vida. Estudantes Universitários. Universidade.
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FAGOCITOSE DE PROMASTIGOSTAS DE LEISHMANIA AMAZONENSIS
POR CÉLULAS B-1 EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS AO ESTRESSE CRÔNICO
VIDAL, Andrey Sladkevicius1 BATISTA, Patricia Xander2 REIS, Natasha Ferraz De Campos2
ARIÊ, Cláudia Midori1 LORENZO, Beatriz Helena Pizarro De1 SOUSA, Felipe Duarte Coelho De1
BRITO, Ronni Rômulo Novaes E1
1 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-SP
E-mail: andreysvidal@hotmail.com, pxander@hotmail.com, natasha.fcr@gmail.com,
claudia-arie@hotmail.com, bialorenzo@gmail.com, felipedcsousa@gmail.com, ronnibrito@gmail.com
INTRODUÇÃO: Células B-1 são um subtipo de linfócito B cujos mecanismos de ação no sistema imunológico
bem como sua patogênese não são completamente compreendidos. Sabe-se que os linfócitos B-1 têm
capacidade fagocitária quando expostos ao desfio bacteriano. Porém, não há estudos suficientes que abordam
tais mecanismos em modelo animal submetido ao estresse crônico, como ocorre na privação e/ou restrição do
sono. OBJETIVO: Averiguar as alterações fisiológicas das células B-1 bem como a capacidade fagocítica destas
células em animais que sofreram restrição de sono por 21 dias. MÉTODOS: Camundongos machos da linhagem
C57BL/6 foram submetidos ao protocolo de restrição de sono durante 21 dias (RS21). No vigésimo dia de restrição
de sono, todos os animais, incluindo os animais do grupo controle, foram injetados intraperitonealmente com
1.107 de promastigostas de Leishmania amazonensis. A eutanásia ocorreu 24 horas depois da administração do
parasita. Após eutanásia, foi realizado lavado peritoneal para análise das populações celulares por citometria
de fluxo bem como análise da expressão relativa de alguns genes relacionados ao processo de fagocitose.
RESULTADOS: A avaliação das porcentagens de células presentes na cavidade peritoneal dos animais mostrou
que não houve alteração na porcentagem de células B-1 entre camundongos RS21 em relação aos animais
controles. Além disso, as células B-1 apresentaram aumento estatisticamente significativo de óxido nítrico (NO)
e espécies reativas de oxigênio (ROS) nos animais que sofreram a restrição de sono, com alteração a expressão
de CD80 e CD86 na superfície de células B-1 de animais restritos de sono e injetados com promastigotas de
L. (L.) amazonensis. Porém, foi observado menor índice fagocitário nas células B-1 no grupo RS21 quando
comparados ao grupo controle. Nossos resultados indicam que apesar das células B-1, após protocolo de
restrição de sono, mesmo apresentando maior produção de NO e ROS, e, adquirindo uma tendência mais
microbicida, também leva a diminuição da expressão de receptores envolvidos no reconhecimento de padrões
moleculares associados a patógenos, visto que, a expressão relativa dos genes dos receptores semelhantes a Toll
(TLR-2, TLR-6, TLR-9) também estão diminuídos nos animais do grupo RS21. CONCLUSÃO: Conjuntamente,
nossos resultados mostram, de maneira inédita, que a restrição de sono induz a diferenciação de células B-1
e aumenta sua capacidade microbicida, embora interfira negativamente com a capacidade fagocítica das
mesmas, em parte, por reduzir a expressão de receptores semelhantes a Toll nas células B-1. CEUA: Nº 01/018.
Palavras-Chave: Fagocitose. Antígeno B7-1. Antígeno B7-2.
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INFLUÊNCIA DO GRUPO SANGUÍNEO ABO SOB A CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DO
FATOR DE VON WILLEBRAND E RELAÇÃO COM EVENTOS TROMBÓTICOS

FRUTUOSO, Bárbara Alcace1 BIANCHI, Juliana Vieira Dos Santos1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: barbaraalcace@gmail.com juliana.bianchi@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O sistema ABO engloba os antígenos A, B e O, que são produzidos a partir da ação de
diferentes glicotransferases. Ao adicionar o açúcar N-acetilgalactosamina na estrutura precursora conhecida
como antígeno H, a transferase A (N- acetilgalactosaminil transferase) origina o antígeno A; já a transferase B
(galactosil transferase), ao adicionar a galactose a essa mesma estrutura precursora, origina o antígeno B. O gene
O não codifica glicosiltransferase ativa, dessa forma, não adiciona nenhum açúcar a membrana, permanecendo
apenas com o antígeno H. No que se refere a coagulação, é imprescindível citar o fator de von Willebrand
(fvW), uma glicoproteína plasmática produzida e estocada por células endoteliais e megacariócitos, responsável
por atuar na adesão e agregação plaquetária e carrear o FVIII, protegendo-o de degradação proteolítica.
O fvW é clivado por uma enzima denominada ADAMTS13 (Desintegrin And Metalloprotease with eight
ThromboSpondin-1-like), portanto, estabelece limites na formação do trombo plaquetário. Já é comprovado
que os níveis plasmáticos do fvW sofrem variações conforme o fenótipo ABO do indivíduo, em decorrência da
glicosilação pelas glicosiltransferases ativas, dificultando assim, a ação da ADAMTS13. OBJETIVO: Analisar
a influência do grupo sanguíneo ABO sob a concentração plasmática do fvW e discutir possíveis mecanismos
envolvidos na variação dos níveis dessa proteína, além de correlacionar o fato com o risco de eventos trombóticos.
MÉTODOS: Revisão bibliográfica na base de dados PubMed e em livros relacionados a área. Houve restrições
de idiomas a português, inglês e espanhol, mas não ao ano de publicação. RESULTADOS: A partir do
levantamento bibliográfico, 14 estudos anteriores comprovam que indivíduos do grupo sanguíneo O possuem
a concentração do fvW cerca de 25% menor, quando comparados aos indivíduos não-O. Este fenômeno devese à presença dos antígenos ABH em uma ou mais partes de carboidratos que flanqueiam o sítio de clivagem
da ADAMTS13, o que influencia a clivagem do fvW e afeta sua meia-vida, sendo caracteristicamente maior
em indivíduos não-O. Glicosilações na extremidade N-terminal do fvW podem diminuir sua suscetibilidade à
proteólise dependente de ADAMTS13, por outro lado, a adição de ácido siálico nos carboidratos constituintes
do fvW demonstrou agir como potencializador para sua clivagem. A influência do grupo ABO em eventos
trombóticos, como Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e tromboembolismo venoso, foi comprovada em 14
artigos previamente publicados. Indivíduos dos grupos sanguíneos A, B e AB manifestaram uma diferença
cerca de 3,5% maior no risco de apresentar doenças trombóticas do que aqueles com fenótipo O. CONCLUSÃO:
Após uma revisão literária, todos os autores reafirmaram o fato de que, devido principalmente a glicosilações
no fvW, a concentração plasmática dessa proteína varia de acordo com o fenótipo ABO do indivíduo, sendo
maior em indivíduos não-O do que naqueles do grupo O, facilitando a formação de trombos. Portanto, esse
fato tem relação direta com o maior risco de eventos trombóticos em indivíduos fenotipados como A, B e AB.
Palavras-Chave: ABO. FvW. Eventos Trombóticos.
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LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA EM PACIENTES INFANTO-JUVENIS
AMARAL, Camilla Martin1 JUVENALE, Michelangelo1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: camilla.m.amaral1@gmail.com juvenale.scam@gmail.com
INTRODUÇÃO: Leucemia linfóide aguda (LLA) é um dos cânceres mais comuns na infância e no sexo masculino,
porém de causa desconhecida. Os primeiros exames realizados para diagnosticar essa doença são: hemograma,
mielograma e imunofenotipagem. Sabe-se que condições e polimorfismos genéticos, geralmente relacionados
com o metabolismo do ácido fólico, podem predispor à doença. Tais anormalidades genéticas podem ser
detectadas por testes como FISH, PCR e citogenética. O tratamento é dividido em algumas fases, porém,
além da tradicional quimioterapia, são necessários acompanhamentos de suporte como endocrinologistas e
fisioterapeutas. A imunoterapia com tisagenlecleucel (Kymriah®), receptor de antígeno quimérico (CAR) antiCD19, é uma nova tecnologia no tratamento de crianças e adultos jovens com LLA de células B recidiva ou
refratária. Esse tratamento baseia-se no isolamento e processamento das células T do paciente para modificálas genéticamente, com o objetivo de produzir a proteína CAR. Essa proteína permite a ligação entre as
células e a proteína CD19, presente em células tumorais. Essas células modificadas são cultivadas e infundidas
novamente no paciente. OBJETIVO: Essa revisão teve como objetivo caracterizar morfologicamente LLA,
durante a infância e adolescência, apontar testes laboratoriais e exames realizados para a detecção da mesma;
relacionar brevemente sinais e sintomas em comum com outras doenças, como leishmaniose visceral e artrite
reumatóide juvenol, e elucidar novas tecnologias no tratamento. MÉTODOS: Foram realizadas pesquisas
bibliográficas em livros da Biblioteca Padre Inocente Radrizzani do Centro Universitário São Camilo e em
artigos de bases de dados como PubMed, biblioteca de revistas eletrônicas Scielo e Google Acadêmico. Foram
selecionados 30 artigos no intervalo de, aproximadamente, 18 anos (2000 a 2018), a partir da análise qualitativa,
atendendo ao critério simples de abordagem ao tema. Para os livros utilizados, foi adotado o mesmo critério
qualitativo. RESULTADOS: Não possui resultados, pois trata-se de uma revisão bibliográfica. CONCLUSÃO:
A imunofenotipagem por citometria de fluxo é uma ferramenta importante no diagnóstico e subdivisão da
LLA, na infância e adolescência, a partir de um painel de anticorpos monoclonais. Entretanto, outros testes,
como hemograma e mielograma, são fundamentais para a classificação morfológica de cada subgrupo. Já testes
como cariótipo, PCR e FISH, são utilizados para detecção de anormalidades genéticas. É necessário realizar o
diagnóstico diferencial de artrite reumatóide juvenil e leishmaniose visceral, principalmente em áreas endêmicas,
devido à similaridade em manifestações osteoarticulares e familiaridade de sinais e sintomas, respectivamente.
A parte integral no tratamento de LLA é a prevenção no SNC, que ocorre por meio de quimioterapia intratecal
e quimioterapia sistêmica mais intensiva (as doses adicionais da quimioterapia intratecal vêm substituindo
a radioterapia de crânio). É imprescindível o acompanhamento com endocrinologista para prevenção,
avaliação e tratamento de efeitos colaterais que possam aparecer após o tratamento, e acompanhamento
com fisioterapeuta para diminuir impactos causados devido, principalmente, ao tempo de hospitalização.
O uso do tisagenlecleucel CAR mostra-se efetivo no tratamento de crianças e adultos jovens com LLA de
células B recidiva ou refratária, apesar de seus efeitos tóxicos observados, os quais podem ser administrados.
Palavras-Chave: Leucemia-linfoma Linfoblástico De Células Precursoras.
Citometria De Fluxo. ácido Fólico - Metabolismo.
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NANOMEDICINA: LIPOSSOMOS E SUAS ESTRATÉGIAS EM ONCOTERAPIA

ROMUALDO, Giovana Fioravante1 LIMA, Fabio Mitsuo1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: gi_romualdo@hotmail.com fabio.lima@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A nanotecnologia, por ser uma ciência multidisciplinar, apresenta diversas aplicações na
medicina, com impacto direto sobre a criação de materiais, dispositivos e sistemas. Dentro do cenário de
desenvolvimento tecnológico, surgiram as nanopartículas lipossomais, as quais possuem um papel fundamental
no progresso da nanomedicina, pela possibilidade de serem ferramentas de análise, terapêutica e diagnóstica.
A nanomedicina tem um papel fundamental na resolução de problemas da área da saúde, sobretudo para
o câncer. OBJETIVO: O objetivo central deste trabalho é ampliar o conhecimento sobre a nanomedicina e
suas repercussões na área médica e biomédica, com enfoque em nanopartículas lipossomais, que atuam como
desde instrumento diagnóstico para tumores até agentes terapêuticos. MÉTODOS: Para a realização desse
trabalho, foram consultados artigos científicos nas bases de dados LILACS, PubMed, Google Acadêmico,
revista eletrônica Scielo e no banco de dados Clinical Trials. RESULTADOS: Em virtude das peculiaridades
e complexidade dos tumores, é difícil estabelecer um tratamento específico e eficaz, que não atinja células
saudáveis do organismo. Apesar dos avanços e das pesquisas, o tratamento oncológico convencional ainda
acarreta em alta toxicidade, resistência a múltiplas drogas e eventos adversos. Dentre as diversas propostas
biotecnológicas para resolução desses problemas, estão o uso de lipossomos, para reduzir a toxicidade e
biodisponibilizar fármacos em quantidades apreciáveis. Os lipossomos são estruturas vesiculares formadas
por uma bicamada fosfolipídica, com um compartimento aquoso central. São fontes promissoras para o
desenvolvimento de tecnologias por serem biodegradáveis, biocompatíveis e não imunogênicos. Diferentes
estratégias são utilizadas para superar os obstáculos encontrados na terapia contra o câncer, e a nanotecnologia
surge como uma estratégia e cresce em termos de desenvolvimento de pesquisas com perspectivas no tratamento
de tumores. A nanotecnologia aplicada à terapia oncológica é uma nova área de investigação interdisciplinar,
relacionando os campos da biomedicina, medicina e indústria farmacêutica, tendo como meta gerar novos
avanços na detecção, diagnóstico e tratamento oncológico. Atualmente, as nanopartículas são objetos de
estudos pré-clínicos e clínicos, sendo que algumas já foram aprovadas, pela FDA, para uso. CONCLUSÃO:
O avanço da nanotecnologia permitiu a criação de ferramentas nanotecnológicas em termos de diagnóstico
e terapia do câncer. A aplicação das nanopartículas lipossomais no panorama biotecnológico e industrial tem
impulsionado interesse na nanomedicina no âmbito de desenvolvimento de medicamentos mais seguros,
eficazes e precisos, fornecendo substâncias benéficas e clinicamente significantes. As expectativas não são apenas
para a cura, mas também para o aumento da expectativa de vida e melhoria da qualidade de vida do paciente.
Palavras-Chave: NANOMEDICINA. LIPOSSOMOS. ONCOTERAPIA. A ABORDAGEM INICIAL
DA EQUIPE MULTIPROFISISONAL À FAMÍLIA DE CRIANÇA ESPECIAL
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SÍNDROME DE BURNOUT EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

MODENA, Leonardo César Morais1 PRAXEDES, Leide De Almeida1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: leomodena@hotmail.com, LAPRAXEDES@YAHOO.com.BR
INTRODUÇÃO: A síndrome de Burnout é caracterizada por sinais e sintomas de exaustão física, psíquica
e emocional gerados a partir da execução de atividades que requerem contato direto e excessivo com outras
pessoas, especialmente nos casos em que as tarefas intelectuais exigem grande qualificação e decisões
importantes, o que gera um peso emocional muito intenso. Nos últimos anos, tem sido crescente o número
de estudantes universitários que manifestam sinais indicativos da síndrome de Burnout. OBJETIVO: O
presente estudo teve como objetivo quantificar variáveis associadas ao estresse acadêmico e desenvolvimento
da síndrome de Burnout entre estudantes universitários. MÉTODOS: Foi realizada uma pesquisa transversal,
analítica, com abordagem quantitativa. A coleta de dados só foi iniciada após a aprovação deste projeto pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário São Camilo (CAAE: 06350819.9.0000.0062). Ao todo,
foram consultados 160 estudantes universitários do Estado de São Paulo, os quais foram convidados, por
meio de abordagem em redes sociais, a acessar um link de um formulário com questões avaliativas do nível
socioeconômico e da prevalência da síndrome de Burnout. As questões abordavam três dimensões importantes
na caracterização da síndrome: exaustão emocional, descrença e realização pessoal. RESULTADOS: Observouse que 56,25% dos respondentes estavam fora da zona de risco para Burnout, pois atendiam a critérios de,
no máximo, uma dessas dimensões. No entanto, 21,25% dos participantes enquadraram-se na zona limite
para Burnout, pois atendiam a critérios de duas dessas três dimensões, e 21,88% atendiam a critérios de
todas essas dimensões e, portanto, já manifestantes ou em vias de manifestação da síndrome. A correlação
de Pearson foi elevada e positiva entre a variável exaustão emocional e os variáveis estudos esgotam, arrasta
no fim do dia, cansado quando me levanto para ir à faculdade e estudar me deixa tenso, e negativa entre
essa mesma variável e as variáveis estimulado quando alcanço objetivo, acompanho as matérias e sensação
de ser bom aluno. CONCLUSÃO: Um planejamento educacional que levasse em conta esses resultados
poderia contribuir para a redução da prevalência da síndrome de Burnout entre estudantes universitários.
Palavras-Chave: Estresse Acadêmico. Exaustão Emocional. Síndrome De Burnout.
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USO DE VITAMINA D ORAL NO TRATAMENTO DE LESÕES CUTÂNEAS PSORIÁSICAS
OLIVEIRA, Roberta Santana De1 TESSER, Renato Borges1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: beta_sdo@hotmail.com, RENATOBTESSER@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: A psoríase é uma doença autoimune órgão específica, mediada por células T, que acomete
cerca de 2% da população mundial e 1,5% da população brasileira. Apresentando desde manifestações
cutâneas a complicações sistêmicas, clinicamente definida por pápulas, eritema e escamação. Por se tratar
de uma doença mundialmente conhecida, que afeta parte significativa da população brasileira e com poucas
alternativas de tratamento para sua forma sistêmica, são necessárias pesquisas acerca de novas alternativas de
tratamento, mais baratas, efetivas e acessíveis à população. OBJETIVO: Descrever suas principais alterações,
relacionando aspectos sistêmicos e inflamatórios que acometem a pele, caracterizando aspectos citológicos e
suas demonstrações cutâneas, elucidando mecanismos imunológicos acerca da patogênese. Com base nisso,
sugerir uma nova alternativa de tratamento econômica, fácil de ser difundida para pacientes e igualmente efetiva,
que se baseia na administração oral de vitamina D. MÉTODOS: Foi realizada uma reunião de cinquenta e três
artigos semelhantes, de diferentes bases de dados sendo esses qualificados e reunidos para a análise estatística.
Foram obtidos e selecionados artigos escritos em Português, Inglês e Espanhol, no período de 2000 a 2019. Além
de pesquisas realizadas em livros da biblioteca Padre Inocente Radrizzani. RESULTADOS: O uso de vitamina
D como tratamento tópico tornou-se frequente para tratar sua manifestação vulgar, assim como a utilização de
agentes biológicos na forma sistêmica. Revisões de literatura indicaram que a vitamina D possui efeito regulatório
na resposta inata e adaptativa, sendo uma alternativa promissora para tratar sua manifestação sistêmica. Além
disso, essa linha de tratamento é enaltecida por ser uma alternativa mais barata e acessível e facilmente disponível
para a população. Casos de hipervitaminose estão associados à regulação positiva de receptores intestinais
da vitamina D e consequente aumento da absorção de cálcio. Uma vez absorvido no intestino, pode levar a
hipercalcemia secundária, indicando seu principal efeito colateral, a hipercalcemia, que é facilmente monitorada
e controlada, quando comparada com as terapias sugeridas atualmente, causa danos inferiores na qualidade
de vida do paciente. A suplementação com análogos da vitamina D oral pode ser potencialmente benéfica
como medida preventiva no desenvolvimento da doença. A psoríase é uma doença autoimune, multifatorial,
mediada por células T com variadas manifestações, na pele ou extracutâneas, sendo a mais comum a psoríase
vulgar. Histologicamente, possui hiperproliferação de queratinócitos e infiltrado leucocitário na epiderme e
expansão vascular e consequente alteração na produção de citocinas na derme, sendo esta evidenciada por
cristas alongadas quando comparado ao aspecto normal. Nota-se também infiltrados leucocitário decorrentes
de reações inflamatórias. Na terapia convencional, agentes biológicos, anticorpos monoclonais e luz UV são
indicados, porém, uma nova alternativa sugerida, tendo em vista um tratamento efetivo e de baixo custo, é
o uso da vitamina D oral. CONCLUSÃO: A vitamina D em forma ativa possui efeitos imunomoduladores
sobre células T, e produção de citocinas, essas sendo importantes alvos de tratamento para atuar na remissão
das lesões mostrou resultados significativos. Sustentando e tornando a nova perspectiva promissora e eficaz
para o tratamento da condição que mantém a doença em remissão, melhorando o bem-estar do paciente.
Palavras-Chave: Psoríase. Vitamina D. Doenças Autoimunes.
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A ABORDAGEM DA ENFERMAGEM NO PROCESSO DA AMBIENTAÇÃO E
HOSPITALIZAÇÃO NA CRIANÇA EM IDADE PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAR

CORREIA, André Luiz Alves1 COSTA, Monique Jerônimo Da1 SILVA, Paulo Cezar Goncalves Da1
1FACULDADE SÃO CAMILO - RJ
E-mail: andreluiz.alvescorreia@gmail.com, andreluiz.alvescorreia@gmail.com, pcrj03@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: O processo de hospitalização da criança em idade pré-escolar e escolar pode propiciar uma
quebra de diligência do cuidado e acarreta na incapacidade de práticas futuras na mesma que aspira esta
assistência. O medo, a ansiedade, o excesso de procedimentos e manipulações, podem produzir fatores de
retração e aversão. Através de suas ações, com enfoque nas implementações conceituais, visando às antecipações
de problemas no processo de ambientação, o profissional de enfermagem com um olhar diferenciado,
pode realizar ações juntamente com os familiares das crianças para que o ambiente hospitalar tenha uma
característica peculiar e o público infantil não se sinta deslocado. Essas estratégias podem contribuir para um
processo de cura já que a população infantil necessita de cuidados que vão além da abordagem terapêutica
medicamentosa. OBJETIVO: Descrever as abordagens utilizadas na população infantil em idade pré-escolar e
escolar no processo de internação hospitalar. MÉTODOS: Trata-se de revisão integrativa realizada de fevereiro
a agosto de 2019. As bases de dados utilizadas foram MEDLINE, LILACS E BDENF. Como recorte temporal foi
definido os anos de 2015 a 2019. Descritores utilizados: enfermagem, criança e hospitalização. Os descritores
foram utilizados de forma integrada para um melhor refinamento da pesquisa. Teses, dissertações, artigos
com fuga do tema e duplicados foram excluídos da pesquisa. Artigos nos idiomas inglês, português e espanhol
foram lidos para inclusão no tema. Foram encontrados 169 artigos. Após a aplicação dos critérios e leitura
dos títulos e resumos forma selecionados 10 artigos que se adequam a temática de estudo. RESULTADOS:
Foram denotados fatores dificultadores e facilitadores na estratégia de hospitalização da criança. A carência
de recursos em algumas instituições implica na dificuldade de concretização do cuidado sistematizado e,
por conseguinte, afeta a qualidade da assistência. O enfermeiro é considerado imprescindível na efetivação
de estratégias e ações a fim de aprimorar o cuidado da criança. A assistência relativa à rotina diária, apesar
de ser um complicador, não deve impossibilitar a inserção do brincar, uma vez que são minimizadores das
consequências já descritas. É necessário que os enfermeiros possuam a perspicácia para avaliação da ansiedade,
do medo e de outros sinais e sintomas que levam à retração e aversão ao profissional. Cabe destacar que a
brinquedoteca e a implantação de musicoterapia, são atividades semelhantes à vida cotidiana extra-hospitalar,
fundamentais para distração e harmonização do ambiente. CONCLUSÃO: O enfermeiro deve implementar
uma abordagem não apenas centrada na patologia, mas na subjetividade para compreender e atender as
necessidades da criança como um ser bio-psico-social. Os resultados constatados neste estudo devem amparar
os enfermeiros a assistir de forma holística, fornecendo aporte que atendam à criança durante a hospitalização.
Palavras-Chave: ENFERMAGEM. CRIANÇA. HOSPITALIZAÇÃO.
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A ABORDAGEM INICIAL DA EQUIPE MULTIPROFISISONAL
À FAMÍLIA DE CRIANÇA ESPECIAL

CANDIANI, Juliana Santos1 LENZI, Giovanna De Vasconcelos1 LEITE, Isabela Almeida1
ALEXAN, Lourdes Bernadete Dos Santos Pito1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: jujucandiani@gmail.com giovannavlenzi@gmail.com isa-bela.almeida@outlook.com
lourdes.alexandre@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A repercussão de um diagnostico crônico no seio familiar causa um impacto de diferentes fases
de enfrentamento, como: o choque, a negação, culpa, irritação e a readaptação, ocasionando efeitos diversos
no âmbito ocupacional, financeiro e das relações familiares. Nesse contexto, é fundamental uma abordagem
multiprofissional, a fim de planejar estratégias e implementar ações de cuidado à família. OBJETIVO: Identificar
na literatura a abordagem inicial da equipe multiprofissional à família de crianças especiais. MÉTODOS: Tratase de uma revisão bibliográfica realizada em agosto de 2019. Foram selecionados dez artigos em português,
disponíveis online em texto completo, publicados nos últimos nove anos na base de dados SciELO e LILACS,
com a utilização dos descritores (DeCs) Impacto, diagnóstico e família. RESULTADOS: Após a leitura dos
estudos de forma analítica, seletiva e minuciosa, interpretando e discutindo a relevância dos conteúdos para
o tema proposto, foi compreendido que existe uma multidimensionalidade no cuidado à família, pois cada
uma possui suas próprias individualidades. Agrupando as ideias centrais dos estudos analisados, chegamos
numa relação dos elementos que a abordagem à família de crianças especiais deve englobar: 1. Sensibilidade
- a equipe multiprofissional deve demonstrar sensibilidade para com o sofrimento da família, compreendo
assim suas angustias; 2. Comunicação - considerado um dos principais aspectos de cuidado, a comunicação
promove espaço de escuta e diálogo, interpretando as particularidades e características de cada um; 3.
Acolhimento - oferecer acolhimento facilita o enfrentamento do diagnóstico frente a família, amenizando
o impacto da notícia. 4. Apoio afetivo - proferir palavras positivas contribui para estabelecer uma relação de
confiança entre a família e a equipe, podendo ajudar não somente com informações técnicas, mas preenchendo
suas necessidades emocionais. CONCLUSÃO: O presente estudo de revisão bibliográfica corrobou para
explanar que a abordagem da equipe multiprofissional vai além da competência técnica e deve atingir todas
as esferas da empatia, oferecendo atenção individualizada e cuidado integral à família da criança especial.
Palavras-Chave: Impacto. Diagnóstico. Família.
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A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E O USO DE TECNOLOGIAS
EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
LIMA, Evelyn De Souza1 TOBASE, Lucia1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: eveslimma@gmail.com, lucia.tobase@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: As tecnologias disponíveis em saúde são classificadas em três eixos como leve, leve-dura
e dura. A leve diz respeito à interação entre profissional e usuário; a tecnologia leve-dura relaciona-se aos
saberes estruturados com o uso de intervenções que não necessitam de altas tecnologias e a dura refere-se
à utilização de instrumentos, normas e equipamentos para prestar atendimento em saúde. OBJETIVO:
Compreender a interface da atuação da enfermagem e o uso de tecnologias na assistência prestada em UTI.
MÉTODOS: Revisão integrativa, realizada em Agosto/2019, em buscas nas bases de dados online SciELO e
Biblioteca Virtual em Saúde, com os descritores ‘Unidades de Terapia Intensiva’ AND ‘Tecnologia Biomédica’
AND ‘Cuidados de Enfermagem’ para responder à questão norteadora “Quais as interfaces das tecnologias
na assistência de enfermagem em UTI?”. Como critérios de inclusão considerou-se os estudos nacionais,
publicados na íntegra, nos últimos cinco anos. Foram excluídos os não relacionados ao escopo da pesquisa.
Foram encontrados 302 artigos e selecionados 7 que respondiam à pergunta norteadora. RESULTADOS: As
tecnologias proporcionam inúmeros benefícios, desde a avaliação dos serviços de saúde no ambiente hospitalar
até a assistência de enfermagem. Na UTI, por vezes o foco principal da atenção parece estar centrado na doença
ou no equipamento, em detrimento do indivíduo, devido ao ambiente crítico onde a equipe se ocupa em
manipular, com imediatismo, as tecnologias disponíveis. Embora esse uso possa denotar impessoalidade e frieza
na interação com o paciente é importante conjugar o uso das tecnologias, de maneira que se complementem
na assistência prestada pela equipe de enfermagem, ao viabilizar o cuidado integral. As tecnologias leves mais
usadas por enfermeiros são de apoio e educação em saúde do paciente e familiar, no respeito à individualidade
e privacidade, de maneira empática, bem como na capacitação da equipe de enfermagem, fundamentadas nas
evidências e fortalecimento das relações interpessoais e interprofissionais, com ética e humanismo. Em ambiente
hospitalar e no âmbito da UTI, o Programa Nacional de Humanização Hospitalar instituído pelo Ministério
da Saúde abrange implementações de projetos, visando a humanização na atenção à saúde, possibilitando a
melhoria na interação entre pacientes e profissionais. As tecnologias leve-duras envolvem a gestão do cuidado,
implementação do processo de enfermagem com diagnósticos e intervenções de enfermagem, e elaboração
de protocolos. As tecnologias duras são aliadas no ambiente de cuidado intensivo e aparatos disponíveis
como equipamentos de monitorização multiparamétrica, de assistência a beira leito e do tipo point-of-care
favorecem a gestão e controle de risco, agilidade na tomada de decisão e ações mais efetivas em situações
difíceis que necessitam de cuidados e monitoramentos contínuos. O manejo dessas tecnologias e equipamentos
de alta complexidade confere maior autonomia ao profissional, com atenção para evitar a mecanização
da assistência, sobrecarga e sofrimento no trabalho. CONCLUSÃO: A interface entre as tecnologias e a
assistência de enfermagem qualifica a atenção contínua e organização do cuidado, em razão da complexidade
e especificidade dos pacientes críticos, buscando reduzir danos no cuidado holístico, em prol da segurança
do paciente. Descritores: Unidades de Terapia Intensiva. Tecnologia Biomédica. Cuidados de Enfermagem.
Palavras-Chave: Unidade De Terapia Intensiva. Tecnologia Biomédica. Cuidados De Enfermagem.
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A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM FRENTE À DEPENDÊNCIA QUÍMICA
NASCIMENTO, Shirley Alves Do1 MORALES, Gislene Fabiana1 KOLSCHREIBER, Natalia Marques1
RIGOLON, Bruno Assumpção1 DEVEZAS, Acacia Maria Lima De Oliveira1
TORREZAN, Fúlvia Rodrigues De Sousa1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: shirley_sccp1910@hotmail.com g.fabianamorales@yahoo.com.br natalia.mkol@gmail.com
brunorigolon@hotmail.com limoliver@hotmail.com fulvia_rodrigues@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: Atualmente, há um grande contingente de indivíduos usuários de drogas que chegam
à dependência, seja por predisposição genética, fatores ambientais, sociais ou associados ao estresse. A
prevenção é o melhor remédio, mas, quando a dependência já está instalada, o tratamento é essencial e deve
ser feito tanto por internação quanto por via ambulatorial, através de medicamentos, terapias individuais e
coletivas, com o intuito de reduzir danos, estando a enfermagem presente em todos os níveis. OBJETIVO:
Discorrer sobre o uso de drogas psicoativas no que tange a saúde mental e apontar a atuação da equipe de
enfermagem na assistência ao paciente com dependência química. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica de caráter qualitativo, a partir do levantamento de referências teóricas já publicadas por meios
escritos e eletrônicos na Biblioteca Virtual em Saúde e na Biblioteca Padre Inocente Radrizzani, através dos
descritores: Preparações Farmacêuticas, Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias; Enfermagem. Estão
compiladas publicações de 2006 a 2019, descartando estudos com crianças. RESULTADOS: No total, foram
utilizados 2 livros e 5 artigos, esses nas bases de dados LILACS e Scielo, e 2 publicações do Ministério da Saúde.
A análise dos estudos mostrou que as drogas são classificadas de acordo com seus efeitos sobre o organismo em
depressoras, estimulantes, perturbadoras e medicações psiquiátricas. A prevenção do uso das drogas, como um
dos eixos da promoção da saúde, é a base das políticas nacionais de saúde. Quando instalada a dependência, o
tratamento deve ser individualizado, pois os dependentes químicos pertencem a grupos de diferentes idades,
gêneros, suporte social, doenças correlacionadas, substância utilizada e grau de dependência. No âmbito do
SUS, encontra-se o CAPS AD, unidade de saúde especializada em atender dependentes de álcool e drogas,
buscando a reinserção social do indivíduo em liberdade e oferecendo apoio aos seus familiares. Em conjunto
com o tratamento, há o programa de Redução de Danos, criado com o objetivo de reduzir as consequências
negativas que o uso de drogas pode ocasionar para aqueles que não conseguem ou não pretendem parar de
consumi-las. Na dependência química, o enfermeiro é o profissional que normalmente é responsável pela
anamnese do paciente e por entender o seu contexto de admissão. Após a avaliação, é necessário identificar
os diagnósticos de enfermagem para nortear as metas e resultados que se busca atingir. CONCLUSÃO: O
enfermeiro, com o seu olhar holístico e humanizado, atua no acolhimento ao dependente em seu contexto
social, bem como da família que o acompanha. A equipe de Enfermagem está presente em todos os níveis da
Dependência Química, atuando na prevenção, tratamento e recuperação, estando inclusa também na redução
de danos. Através da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), podem ser levantados os diagnóstico
Palavras-Chave: Preparações Farmacêuticas.
Transtornos Relacionados Ao Uso De Substâncias. Enfermagem.
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A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE AOS CUIDADOS
PRESTADOS AO CLIENTE IDOSO HOSPITALIZADO

ALVES, Patricia Helena Bento1 VADOR, Rosana Maria Faria1 GERVÁSIO, Stela Márcia Draib1
SILVA, Lúcia Garcia Dantas Martins1
1INSTITUTO TAUBATÉ DE ENSINO SUPERIOR-SP
E-mail: patyhba@hotmail.com rosanavador@gmail.com coord.enfermagem@ites.edu.br
lucia.garcia.unipites@bol.com.br
INTRODUÇÃO: Com as mudanças na pirâmide etária, tem sido significante o aumento da população idosa
que procura os serviços de saúde. O enfermeiro tem um papel essencial, desde a admissão à alta hospitalar, no
processo de cuidar, pois esse estabelece um vínculo com o idoso, criando uma relação de confiança, segurança,
compromisso e respeito. Por isso, é necessário que o enfermeiro consiga identificar as dificuldades ao prestar a
assistência ao cliente idoso hospitalizado, a fim de buscar melhorias contínuas e minimizar essas dificuldades.
OBJETIVO: Este estudo objetivou evidenciar as principais dificuldades do enfermeiro na assistência ao cliente
idoso hospitalizado e propor um modelo de Sistematização da Assistência de Enfermagem, com foco no idoso
hospitalizado. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica de caráter qualiquantitativo, por meio
de artigos nacionais, publicados nas bases de dados SCIELO, BVSalud e Lilacs, no período de 2011 a 2018. A
definição dos descritores utilizados teve referência os Descritores em Ciências da Saúde (Decs), sendo eles: saúde
do idoso, assistência em enfermagem, enfermeiro. Foram analisados 18 artigos científicos que se enquadravam
no objetivo da pesquisa. RESULTADOS: Após a análise dos artigos, foi evidenciado que as principais
dificuldades encontradas pelo enfermeiro na assistência ao idoso hospitalizado foram: tempo insuficiente,
escassez de recursos, dependência dos clientes, falta de informação aos clientes, falta de conhecimentos sobre
as leis, número insuficiente de profissionais com capacitação específica em geriatria. Baseado nos achados do
estudo, foi proposto um modelo de Diagnósticos de Enfermagem e Cuidados de Enfermagem para idosos
hospitalizados. Dentre os diagnósticos utilizados, os principais levantados foram: síndrome do idoso frágil,
dor crônica, risco de lesão por pressão, integridade tissular prejudicada, risco de infecção, padrão respiratório
ineficaz, débito cardíaco diminuído, fadiga, mobilidade no leito prejudicada e ansiedade. CONCLUSÃO: O
presente trabalho auxiliou a reconhecer as dificuldades do enfermeiro e os principais diagnósticos de enfermagem
relativos a idosos hospitalizados, segundo a taxonomia NANDA 2018-2020. A pesquisa se faz importante,
uma vez que os diagnósticos levantados permitem desenvolver um plano de cuidado individualizado para
responder as necessidades do idoso, permitindo um direcionamento global das intervenções de enfermagem.
Palavras-Chave: Saúde Do Idoso. Assistência De Enfermagem. Enfermeiro.
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A CONTRIBUIÇÃO DA GERONTECNOLOGIA PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO
JUVENAL, Amanda Peres1 MENDES, Silvana Santos1 MUCHIUTTI, Tainá De Lima1 D’ARCO, Claudia1
NUNES, Maria Inês1 KOWASKI, Ivonete Sanchez Giacometti1 MALUF, Carla Maria1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: amandapesjuvenal@gmail.com silvanamendes04@gmail.com muchiutti.taina@gmail.com
claudia.darco@gmail.com minesnunes18@gmail.com isg.kowalski@uol.com.br c-maluf@uol.com.br
INTRODUÇÃO: A população mundial está envelhecendo, e neste cenário projeta-se um aumento expressivo
de indivíduos acima de 80 anos nos próximos 20 anos, quando comparados com as demais faixas etárias entre
idosos. No Brasil, o envelhecimento tem gerado novos desafios em relação a intervenções que promovam
o engajamento dessa população na sociedade, permitindo-lhes manter independência e segurança. A
gerontecnologia envolve pesquisa, concepção, desenvolvimento e aperfeiçoamentos de técnicas, produtos
e serviços voltados ao idoso. Existe um reconhecimento de que soluções tecnológicas podem ajudar no
atendimento das necessidades de uma população em envelhecimento e nas demandas impostas aos sistemas
de saúde, aliviando a sobrecarga na prestação de cuidados formais e informais e fornecendo aos idosos apoio
ao envelhecimento ativo. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), o envelhecimento
ativo é definido com um processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, visando
melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. OBJETIVO: Identificar a contribuição
da gerontecnologia no envelhecimento ativo. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa, realizada
nas bases de dados Lilacs, Scielo da BIREME, no período de junho a agosto/2019, que buscou responder à
seguinte questão norteadora: “Qual é a contribuição da gerontecnologia no envelhecimento ativo?” Foram
incluídos estudos dos últimos dez anos, no idioma português e inglês, utilizando os seguintes descritores:
“gerontologia”, “tecnologia”, “envelhecimento”. Foram excluídos os estudos que não atendiam a proposta dessa
revisão. Inicialmente, foram identificados 11 estudos. Após leitura dos resumos, foram selecionados oito
estudos, e finalmente, foram incluídos seis que atenderam aos critérios de inclusão. RESULTADOS: Entre as
contribuições identificadas nos estudos, obteve-se o uso da tecnologia para o autocuidado, como, por exemplo,
no gerenciamento da tomada da medicação, cuidados de higiene, segurança do idoso; nas práticas educativas
para pessoas com doenças crônicas, por exemplo alimentação saudável, prática de exercícios físicos; e, entre
outras contribuições, produtos e serviços modificados que atendam às necessidades impostas pela senescência,
como, por exemplo, mudanças no formato e no layout do telefone celular; elevadores com informação de voz,
televisão interativa como meio de divulgação de serviços sociais, para apoio entre idosos portugueses, com o
objetivo principal de promover a inclusão e a qualidade de vida de idosos, considerando as limitações sensoriais
e físicas. E, por outro lado, também foi ressaltada a baixa aceitação das tecnologias devido ao receio em danificar
os aparelhos eletrônicos e a existência de funções complexas e avançadas. CONCLUSÃO: A gerontecnologia
está presente no dia-a-dia dos idosos, tanto no autocuidado, como na educação em saúde e no desenvolvimento
de produtos que facilitem o desenvolvimento de habilidades pessoais, mantendo o envelhecimento ativo
com melhor qualidade de vida. No Brasil, esse nicho ainda é pouco explorado, devido à falta de incentivo,
limitações educacionais e financeiras, e também devido à reduzida participação dos profissionais da saúde na
contribuição para a criação, desenvolvimento e utilização de tecnologias adaptadas e apropriadas para o idoso.
Palavras-Chave: Gerontologia. Tecnologia. Envelhecimento.
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A EXPERIÊNCIA DA FAMÍLIA DE UMA CRIANÇA COM DOENÇA CRÔNICA, HOSPITALIZADA EM LONGA PERMANÊNCIA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
NASCIMENTO, Rodrigo Dos Santos1 DAMIÃO, Elaine Buchhorn Cintra1
1ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (EEUSP)
E-mail: rodrigonascimento@usp.br buchhorn@usp.br
INTRODUÇÃO: O fenômeno do adoecimento e da internação prolongada que acomete as crianças com
doenças crônicas e, por vezes, ameaça a continuidade da vida, pode gerar variadas manifestações emocionais
e estruturais na família que vivencia essa experiência de hospitalização. Tais fatores podem ainda induzir a
inúmeros conflitos, sobretudo, pela adaptação que as famílias realizam para estarem presentes e/ou para cuidar
de uma criança com uma doença crônica e em longo período de internação hospitalar, principalmente em
Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP). OBJETIVO: Apresentar uma revisão integrativa de artigos
científicos, referentes à produção nacional e internacional, sobre a experiência da família de uma criança com
doença crônica, internada em longa permanência em UTIP. MÉTODOS: Revisão Integrativa em pesquisas
realizadas entre os anos de 2014 a 2019, com os seguintes critérios de inclusão: artigos indexados nas bases
de dados Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online
(SciELO), PubMed, CINAHL e COCHRANE. Considerou-se como critérios de inclusão dos artigos: idiomas
português, inglês e espanhol; faixa etária de 29 dias a 18 anos de idade; período de publicação de 2014 a 2019;
contendo os descritores "Family" AND “Experience” AND "Child" AND "Chronic disease" AND “Pediatric
Intesnive Care Unit”. Critérios de exclusão: estudos repetidos que não apresentavam as relações entre os temas
"Criança" e "doença crônica" e "internação em UTI Pediátrica". RESULTADOS: Identificadas 585 publicações,
sendo 133 na base LILACS, oito na SciELO, 73 na CINAHL, 105 na PUBMED e 266 na COCHRANE. Em
paralelo, realizou-se uma busca manual complementar, com inclusão de mais 18 estudos através de citações
relacionadas. Ao término da primeira etapa, foram excluídos 53 estudos repetidos. Após a leitura do título e/
ou do resumo, excluíram-se as pesquisas que não contemplavam o tema do trabalho, a faixa etária, o período
de publicação de cinco anos, e os protocolos de trabalhos sem resultados. A amostra final foi composta por 46
artigos, organizados em um quadro com a sumarização dos estudos, constando a identificação do artigo, método,
objetivos e resultados. Foi elaborado um fluxograma, conforme recomendado pelo PRISMA, demostrando as
etapas realizadas durante a busca bibliográfica e seleção dos estudos, constituído por: identificação, seleção,
elegibilidade e inclusão. Os dados foram analisados em quatro categorias: "A criança com doença crônica";
"A criança com doença crítica crônica e sua hospitalização"; "O impacto da hospitalização da doença crônica
sobre a família e seu enfrentamento" e "O relacionamento entre a equipe de saúde e a família da criança com
doença crítica crônica". CONCLUSÃO: A atuação da equipe de saúde em aproximar a família da participação
do cuidado à criança com doença crônica, sob longo período de internação em UTI Pediátrica, por meio
do acolhimento, vem sendo um dos principais métodos para iniciar uma assistência humanizada e auxiliá-la
reunir esforços em busca de uma melhor estratégia para o enfrentamento dessa situação. Assim, é necessário o
estabelecimento de uma comunicação efetiva entre a equipe de saúde e a família, preservando a singularidade
de cada criança. O estudo evidenciou ainda que compreensão das vivências das famílias no cuidado
humanizado à criança com doença crítica crônica ainda é um tema que precisa receber uma atenção maior.
Palavras-Chave: Família. Criança. Doença Crônica.
ISBN: 978-85-87121-53-0

173

Enfermagem

Apresentação:
Pôster

A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ESCOLHA DA VIA DE PARTO
OLANDA, Julia De Moraes1 LUTFI, Ariel Giusti1 XAVIER, Grace De Agostini Pacheco1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: Juliaolanda.m@gmail.com, arielgiusti29@gmail.com, gracepacheco@terra.com.br
INTRODUÇÃO: Com o avanço tecnológico, as técnicas de assistência ao parto sofreram diversas modificações.
A partir do Século XX, houve uma intensa medicalização no processo de parto, tendo grande enfoque no
modelo biomédico de assistência. Com isso, o parto cirúrgico ganhou relevância, sendo utilizado com mais
frequência, e muitas vezes de forma excessiva. Fazendo com que gradativamente, as mulheres perdessem
sua autonomia e protagonismo neste momento. Existem indicações específicas para cada via de parto,
sendo de suma importância que a gestante conheça ambas as opções, sendo orientada acerca dos riscos,
benefícios e desvantagens, a empoderando sobre o processo de parturição. Há diversas vantagens relatadas
sobre o parto normal ou vaginal, como a recuperação mais rápida, menor chances de prematuridade, maior
desenvolvimento fetal, menos riscos de infecção puerperal, entre outras. Em suma, é responsabilidade da equipe
multiprofissional, saber conduzir as informações para as gestantes durante o pré-natal, orientando-as sobre
as vantagens do parto normal, e oferecer métodos farmacológicos e não farmacológicos, afim de minimizar
as dores durante o trabalho de parto. OBJETIVO: Identificar a importância da equipe multiprofissional na
escolha da via de parto MÉTODOS: Trata-se de revisão integrativa, orientada pela pergunta norteadora:
“Qual o papel da equipe multiprofissional, nas orientações das gestantes quanto a via de parto?”. A coleta de
dados foi realizada em Setembro/2019, nas bases de dados LILACS e SciELO, com descritores Benefícios e
Parto normal e Gestação. Como critérios de inclusão, consideraram-se artigos disponíveis online na íntegra,
publicados nos últimos dez anos. Foram excluídas monografias, teses, dissertações e aqueles não relacionados
ao escopo deste estudo. Artigos em duplicidade foram contabilizados somente uma vez. Foram encontrados
29 artigos e selecionados dez. RESULTADOS: Em 2015, o país atingiu a taxa de 55,5% de cesarianas. Região
Sul, alcançou o índice de 60,54% e o estado do Rio Grande do Sul, esse índice foi de 64,4%,5 números
muito além dos 15% de cesáreas preconizados pela OMS. Inicialmente as indicações de cesarianas eram por
distócia mecânica, desproporção cefalopélvica e más apresentações, determinações estas que correspondiam
a risco evidente à mãe e ao feto, com isso, nota-se a contribuição positiva do modelo biomédico. Porém
com o também atual crescimento da cesariana eletiva, torna-se necessário evidenciar as suas desvantagens,
enfatizando os benéficos do parto vaginal, que corresponde ao processo de parturição sem intervenções e
procedimentos invasivos à mulher. Procedimento este, capaz de trazer a puérpera uma rápida recuperação,
maior efetividade para o aleitamento materno, aumento de vínculo entre mãe e filho e menor risco para
gestações futuras. Salienta-se ainda a transcendência da educação em saúde no momento da escolha da via
obstétrica desejada pela gestante, sem ignorar o contexto sociocultural da mesma. CONCLUSÃO: Concluise que as duas vias obstétricas são consideradas efetivas, enaltecendo a importância da cesariana apenas para
situações que gerem risco à parturiente, recém-nascido ou ambas as partes. Caso contrário é dever da equipe
multidisciplinar amparar a gestante no momento de sua escolha, concedendo à ela empoderamento e segurança
completa. Torna-se indispensável o uso de terapias farmacológicas ou não caso a parturiente opte por elas.
Palavras-Chave: Benefícios. Parto Normal. Gestação.
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A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DA ÚLCERA DE
MARTORELL OU ÚLCERA HIPERTENSIVA

LIMA, Nádia Garcia Horwat1 LIMA, Nádia Garcia Horwat1 CARETTE, Cintia Ribeiro De Mendonça1
COHEN, Vania Declair1
1ELLU BRASIL
E-mail: nadiaghorwat@yahoo.com.br, nadiaghorwat@yahoo.com.br, cintiarmcarette@yahoo.com.br,
vdcohen@hotmail.com
INTRODUÇÃO: Há uma estimativa de que 1 a 2% da população mundial sofrerá em algum momento de sua
vida com úlceras, e esses dados aumentam com a idade, podendo ocorrer recidiva e cronicidade das lesões
de membros inferiores. Na úlcera de membro inferior ocorre destruição das camadas cutâneas entre derme
e epiderme podendo atingir tecidos profundos. Sua ocorrência geralmente é em terço inferior dos membros
inferiores havendo cronicidade, representam um grande problema de saúde, que pode repercutir na qualidade
de vida, ocasionar afastamentos do trabalho e incapacidade. A frequência do aparecimento das lesões vem
aumentando devido a expectativa de vida mundial, significam para o paciente fontes de dor, alteração na
imagem corporal, despesas, alteração na qualidade de vida e necessidades de cuidados médicos e de enfermagem
prolongados. A úlcera de Martorell foi primeiramente descrita em 1945 como uma complicação da hipertensão
arterial sistêmica grave, apresentando forma arredondada com leito necrótico ou granuloso localizado em
Membro inferior mais comum no terço inferior interno com prevalência em mulheres de 50 a 60 anos com
hipertensão arterial sistêmica mal controlada. OBJETIVO: Identificar na literatura cientifica evidências acerca
da ocorrência da úlcera de martorell MÉTODOS: Pesquisa Bibliográfica desenvolvida com base em artigos
científicos. A busca foi realizada por meio dos seguintes descritores: úlcera da perna, ferimentos e lesões, úlcera
varicosa nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) , Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) e Scientific Electronic Library Online (Scielo).
Buscando estudos nacionais e internacionais, publicados no período entre 2006 a 2017. Foram selecionados
os artigos disponíveis na integra. Critérios de inclusão: estudos que abordavam sobre as diferenças das úlceras
de membros inferiores. RESULTADOS: A úlcera de Martorell tem por características: isquemia de Membro
inferior com algia importante associada à hipertensão sistêmica grave. Prevalência mais comum em mulheres.
Apresenta difícil diagnóstico podendo ser confundida com outras lesões vasculares, neuropáticas, neoplásicas,
metabólicas e infecciosas. A úlcera hipertensiva está relacionada a fatores de risco da microcirculação e não
ao envolvimento de grandes vasos como em outras doenças vasculares, as lesões podem surgir decorrentes
de um trauma, mas a maioria aparece espontaneamente. Nesse tipo de lesão ocorre diminuição da perfusão
cutânea relacionado ao aumento da resistência vascular, há alteração na vasodilatação devido ao estreitamento
arteriolar ocasionado pela hipertensão arterial por consequência surge formação de úlcera por isquemia. A
hipertensão arterial prolongada produz lesões em nível arteriolar que originam isquemia em tecido cutâneo
podendo provocar necrose. CONCLUSÃO: A úlcera hipertensiva ou de martorell é pouco descrita na literatura
principalmente na literatura nacional, sendo difícil encontrar dados sobre sua incidência e prevalência,
os estudos mostram uma condição subdiagnosticada e de difícil tratamento. O diagnóstico correto e o
controle dos fatores de risco apresentam-se como terapêuticas mais eficazes como diminuição dos valores
pressóricos, cessar do tabagismo, dieta hipossódica, controle de valores glicêmicos e motivação do paciente
em seu tratamento. A enfermagem faz gestão da terapia tópica da lesão e os cuidados com pele perilesional.
Palavras-Chave: úlcera De Perna. Úlcera Varicosa. Ferimentos E Lesões.
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A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA PADRONIZAÇÃO
DO CARRO DE EMERGÊNCIA EM UBS

BEZERRA, Debora Rodrigues De Camargo1 GERVÁSIO, Stela Márcia Draib1
VADOR, Rosana Maria Faria1 MENÊSES, Thalita Martins Ferraz1
1INSTITUTO TAUBATÉ DE ENSINO SUPERIOR-SP
E-mail: deborarc@hotmail.com coord.enfermagem@ites.edu.br rosanavador@gmail.com
thalitamf@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: As Unidades Básicas de Saúde (UBS's), fazem parte da atenção primária, mas também recebem
situações graves, gerando uma maior atuação não apenas nos cuidados básicos, como também periodicamente
nos cuidados intensivos, criando a necessidade de realizar serviços de alta e média complexidade, relacionado
ao cuidado pré-hospitalar. Tais circunstâncias, têm causado desconforto na equipe multiprofissional de saúde,
onde, sobretudo, pelo fato de não serem detentores de equipamentos adequados, também não possuírem
treinamentos habituais para tal situação. Diante do exposto, surge a necessidade da implementação de um
atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar e a inserção dos recursos do carro de emergência e o
DEA nas UBS's, onde assegurarão a estabilidade dos sinais e sintomas até a chegada da equipe de serviço de
atendimento móvel de urgência, o qual tem a função de realizar o translado do local solicitado para a unidade
de atenção secundária competente, visando o cuidado continuado e sua recuperação. OBJETIVO: Evidenciar a
importância do enfermeiro na padronização do carro de emergência na atenção básica; identificar a importância
do carro de emergência na atenção básica e propor um modelo de fluxograma para atendimento de urgência
e emergência na atenção básica. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo e
exploratório, de abordagem qualitativa, por meio de artigos nacionais, publicados nas bases de dados SCIELO,
BVSalud, além de protocolos e diretrizes do Ministério da Saúde, entre o período de 2010 e 2019. A definição dos
descritores utilizados teve referência os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo eles: atenção básica;
urgência e emergência; enfermeiro; atendimento pré-hospitalar. Foram encontrados 13 artigos, os quais foram
organizados segundo os objetivos deste estudo. RESULTADOS: É notório que a falta de conhecimento e preparo
da equipe de enfermagem nas UBS's, no que tange ao atendimento de urgência e emergência, é um grande
problema. Essa dificuldade remete ao despreparo e deficiência do atendimento eficaz e integral, onde o socorro
tem que ser imediato. Essa situação pode ser reparada com a padronização do carro de emergência na atenção
básica. Considerando a problemática, foi elaborado um fluxograma para elucidar, normalizar e direcionar o
atendimento da equipe de enfermagem para a demanda de casos que necessitam de atendimento de urgência e
emergência, somado à chamada do atendimento móvel para a transferência ao outros níveis de atenção a saúde.
CONCLUSÃO: Através dos dados apresentados, foi constatada uma deficiência do atendimento em casos de
urgência e emergência na atenção básica. Essa situação demonstra a importância do enfermeiro como líder e
detentor do conhecimento, qualificando o atendimento e sua equipe, através de treinamentos e direcionando
os cuidados a serem realizados por eles, somados à padronização do carro de emergência e o DEA nas UBS's.
Palavras-Chave: Urgência E Emergência. Atendimento Pré-hospitalar. Atenção Básica.
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A INEFICÁCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ATUAM
NA ESTRUTURA DO FEMINICÍDIO

CANDIANI, Juliana Santos1 LENZI, Giovanna De Vasconcelos1 LOPES, Natália Souza1
FEITOSA, Gabriela Dantas1 ALEXAN, Lourdes Bernadete Dos Santos Pito1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: jujucandiani@gmail.com giovannavlenzi@gmail.com natalias.lopes@hotmail.com
dantas.gabi.f@gmail.com lourdes.alexandre@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A elevada estatística de violência contra a mulher está inserida dentro de uma cultura misógina
e patriarcal que causa a sua objetificação. A partir de 2015, o Brasil alterou o Código Penal Brasileiro e incluiu
a Lei 13.104 que tipifica o feminicídio como homicídio, reconhecendo o assassinato de uma mulher em função
do gênero. Diante da impunidade e inefetividade da justiça brasileira, é necessário construir políticas públicas
direcionadas à questão de gênero e da fiscalização das leis vigentes, considerando que o feminicídio é uma questão
social, antes de ser reconhecido juridicamente. OBJETIVO: Identificar na literatura a ineficácia da criminalização
do feminicídio e suas adversidades. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada em agosto de
2019. Foram selecionados dez artigos em português, disponíveis online em texto completo, publicados nos
últimos nove anos nas bases de dados SciELO e LILACS, com a utilização dos seguintes descritores (DeCs):
“Femincídio”, “Políticas públicas” e “Violência de gênero”. Com a utilização da seguinte pergunta norteadora:
“Por que há uma ineficácia na atuação das políticas públicas no feminicídio?”. RESULTADOS: Após a leitura
dos estudos de forma analítica, seletiva e minuciosa compreende-se que existe um déficit na atuação das
políticas públicas no combate ao feminicídio. Considerando que o Estado brasileiro de fato começou a atuar de
maneira combativa em relação à violência contra o gênero feminino após a condenação internacional sofrida
em decorrência da denúncia do caso de Maria da Penha, ainda existem pontos de extrema importância que
foram identificados nos artigos e devem ser mudados para uma maior eficácia das políticas públicas, sendo eles:
1- É necessário construir políticas públicas preventivas e educativas, realizando uma reflexão sobre os papéis de
gênero, assegurando a dignidade humana das mulheres, considerando a questão social e instituindo medidas
de sensibilização social de diversos níveis. 2- Devem ser associadas medidas repressivo punitivas, juntamente
com as medidas socioeducativas, através de políticas públicas que disseminem os conceitos de igualdade entre
os gêneros, de dignidade da pessoa humana e do respeito ao próximo. 3- Implementação de políticas públicas
regionalizadas, que atendam diretamente a população onde há mais necessidade, atuando de forma específica
em relação às diversificadas demandas que o país apresenta. 4- Pontualidade no cumprimento de obrigações no
tocante à prevenção, investigação, julgamento e punição dos assassinatos de mulheres, superando os obstáculos
existentes para as investigações como omissões, erros e negligências. 5- É mister que trabalhadores sociais e
de saúde, assim como os operadores do setor jurídico-policial, não apenas recebam formação teórica, mas
educação continuada que inclua a discussão dos casos na sua integralidade. 6- Identificação das situações de
risco e da adoção de medidas protetivas efetivas e a educação igualitária de gênero que impacte as hierarquias
de poder que vulnerabilizam as mulheres em todas as instâncias da sociedade. CONCLUSÃO: É eminente
que a medida legal não tem grande êxito para coibir o assassinato de mulheres, com isso, é necessário incluir
mudanças de hábitos culturais por meio da educação e de políticas públicas de enfrentamento da violência.
Palavras-Chave: Feminicídio. Políticas Públicas. Violência De Gênero.
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A REEMERGÊNCIA DE DOENÇAS CAUSADAS PELA HESITAÇÃO VACINAL

CHIBANA, Gabriela Shinobu1 ANTÓN, Lisiane Maria Teixeira Bezerra1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: chibana.gabriela@gmail.com lisianebanton@uol.com.br
INTRODUÇÃO: A vacina tem seus avanços na saúde, no controle e na erradicação de doenças, além de ser
uma tecnologia médica com ótimo custo benefício e alta resolutivida-de, sua relevância vem sofrendo dúvidas
e questionamentos sobre sua eficácia e necessidade. Atualmente, os movimentos antivacinas vêm ganhando
espaço no cenário da saúde, e a queda na cobertura vacinal nacional e mundial vem sendo preocupante, sendo
a hesitação vacinal um dos fatores responsáveis que traz consequências como o reaparecimento de doenças.
OBJETIVO: Sendo assim, esse estudo teve como objetivo demonstrar a importância da hesitação vacinal no
contexto nacional e internacional e identificar as causas e seus riscos. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa de
revisão integrativa da literatura que levantou uma pergunta norteadora sobre quais são as causas dessa hesitação
vacinal e os riscos à saúde global. Foram incluídos na pesquisa artigos publicados na íntegra eletronicamente
no período entre 2013 a 2019, em língua portuguesa e inglesa e que tivessem como assunto principal hesitação
vacinal e recusa vacinal. A busca foi realizada entre julho a agosto de 2019, utilizando artigos científicos da área
de saúde, encontrados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com descritores disponíveis nos Descritores em
Ciência da Saúde (DECS). RESULTADOS: Obtiveram-se como resultado na amostra final treze artigos, uma
dissertação e um livro. A partir dos trechos levantados, foram identificadas as seis principais causas da hesitação
vacinal, sendo os critérios estabelecidos, causas citadas em oito ou acima de oito pesquisas (representando
causas acima de 50% de todas as pesquisas): religioso (100%), com quinze pesquisas citadas; medo de eventos
adversos (86,66%), com treze pesquisas citadas; comunicação e mídia (80%), com doze pesquisas citadas;
vínculo com um profissional de saúde (73,33%), com onze pesquisas citadas; pais (73,33%), com onze pesquisas
citadas; confiança na vacina (66,66%), com dez pesquisas citadas. CONCLUSÃO: Portanto, foi possível notar
que a hesitação vacinal possui causas multifatoriais. Saber entender cada uma delas e criar estratégias para
solucioná-las será um avanço para o combate do reaparecimento de doenças ocasionados pela hesitação vacinal.
Palavras-Chave: Recusa De Vacinação. Programa De Imunização. Movimento Contra Vacinação.
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A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA MÚSICA EM ATIVIDADES
EDUCATIVAS NA ÁREA DA SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

BRASILEIRO, Maria Luiza Barboza1 SANTOS, Jéssica Isabel Chui1 RAMOS, Letícia Silva1
MACHADO, Ana Carolina Araujo1
1Centro Universitário São Camilo-SP
E-mail: marialuizabrasileiro@gmail.com jessicachuienf@outlook.com leticiasramos@gmail.com
carolhbr@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: A música tem sido utilizada em diferentes campos da medicina para atender às necessidades
fisiológicas, psicológicas e espirituais dos pacientes. O uso da música no campo da saúde não tem sido somente
uma prática de musicoterapeutas. Outros profissionais de saúde utilizam a música como mais um recurso em
suas práticas profissionais. A aprendizagem pela música viabiliza possibilidades interdisciplinares, contribuindo
para a construção de valores pessoais e sociais, melhorando a cognição e a capacidade de resolução de problemas
do cotidiano, tornando a aprendizagem mais prazerosa e eficaz. OBJETIVO: Desenvolver ações educativas e
preventivas através da música, a fim de salientar a importância das Metas Internacionais de Segurança do
Paciente na equipe de enfermagem. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência da atividade de educação
em saúde, utilizando a música como forma de intervenção de enfermagem. A atividade foi realizada no dia 07
de junho de 2019, no Hospital Geral de Carapicuíba. O trabalho foi desenvolvido durante o período de estágio
por três alunas de enfermagem do 9° semestre. As participantes foram o próprio grupo em conjunto com a
professora do estágio. 1° etapa: Ocorreram encontros entre as alunas para o desenvolvimento da paródia. A
escolha da música foi baseada na melodia alegre e de fácil memorização. 2° etapa: Realizamos a mudança da
letra, transformando a música em uma paródia e realizamos a apresentação às colegas de turma e professora.
As atividades de educação em saúde desenvolvidas pelos acadêmicos englobavam a música como forma de
integração de aprendizagem, relacionando as seis metas internacionais no trabalho da equipe de enfermagem.
O eixo de abordagem e o referencial teórico ofereceram suporte a docente e acadêmicos para discussão das
metas como uma atividade lúdica. RESULTADOS: Foi possível compreender o impacto da música inserida
como modo didático, facilitando o ensino e aprendizado. O desenvolvimento da ação se realizou através da
produção da paródia, na qual foi possível estabelecer e esclarecer sobre as metas internacionais de segurança
do paciente. CONCLUSÃO: A realização desse trabalho tem como finalidade introduzir a música no ambiente
hospitalar como estratégia de educação em saúde, podendo assim inserir o conhecimento de forma lúdica e
criativa para os profissionais no âmbito hospitalar, capacitando-os na conduta diária de trabalho. Se aplicarmos
as metas internacionais de segurança do paciente, reduzimos os índices de danos a eles, e através da paródia
buscamos otimizar a prevenção e cuidados da equipe, conscientizando sobre os riscos e danos ao paciente.
Palavras-Chave: Enfermagem. Música. Atividades.
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A INSERÇÃO DA TECNOLOGIA NO PARTO HUMANIZADO
REALIZADO PELO ENFERMEIRO

NAVARRO, Bruna Vitória Aguiar1 PIRES, Julia1 RAMIRO, Nathalia Cristina Machado Prado1
OLIVEIRA, Léa Dolores Reganhan De1 AVER, Luciane Andrea1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: brunaaa.vitoriaa@gmail.com, juliapiresg0@gmail.com, ramironathalia425@gmail.com,
lea.dolores@yahoo.com.br, lu.aver@hotmail.com
INTRODUÇÃO: No final da década de 1990, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde
divulgaram mudanças relacionadas à assistência ao parto, resgatando o parto natural, permitindo a atuação
direta do enfermeiro na assistência à gestação e ao parto, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Profissionais que
trabalham nesses espaços têm desenvolvido tecnologias não invasivas de cuidado à mulher. Desse modo, o uso
de tecnologias está voltado à elaboração e desenvolvimento de práticas de cuidados relacionados aos processos
de gestar. OBJETIVO: Identificar as tecnologias em saúde que são utilizadas por enfermeiros para a assistência
ao parto humanizado. MÉTODOS: Pesquisa de revisão integrativa, orientada pela seguinte questão norteadora:
Quais são as tecnologias que auxiliam a mulher no processo de parir? A coleta de dados foi realizada em agosto
e setembro de 2019, nas bases de dados Lilacs, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde.
Os descritores utilizados foram: parto, tecnologia e humanização da assistência. Foram incluídos os artigos
disponíveis na integra e publicados de 2009 a 2019. RESULTADOS: Foram levantados 17 artigos e após leitura
criteriosa dos resumos, oito artigos foram selecionados, emergindo as três categorias: A efetividade da inserção
da humanização na atenção ao parto e nascimento 50% (quatro artigos); A importância de enfermeiros obstetras
no acompanhamento parto humanizado; A eficácia do uso de tecnologias não-invasivas no cuidado à parturiente
12,5% (um artigo). DISCUSSÃO: A potencialização da movimentação corporal, acolhimento, favorecimento
da presença do acompanhante, massagens, exercícios físicos e agachamentos são exemplos de tecnologias não
invasivas que despertam na mulher sensações de maior liberdade e segurança durante o trabalho de parto,
influenciando de forma benéfica a fisiologia do corpo da gestante. O uso da aromaterapia e musicoterapia
pode ser clinicamente recomendada como tecnologias seguras, fáceis, não invasivas e não medicamentosas que
reduzem o nível da dor, e da ansiedade, equilibrando as emoções e atuando no subconsciente. A autonomia
da gestante tem um valor inigualável para a efetivação do parto humanizado. Contudo, é necessário que
os profissionais da saúde reconheçam a mulher como protagonista no processo de parir. CONCLUSÃO:
Foi possível constatar, por meio da literatura analisada, que há diversas tecnologias em saúde que podem
ser utilizadas pelos enfermeiros na assistência ao parto humanizado, que promovem o bem-estar materno.
Palavras-Chave: Parto Humanizado. Enfermagem. Tecnologias.
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ANÁLISE HISTOLÓGICA E CITOLÓGICA COMPARATIVA ENTRE
A LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA E A LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA
NETO, Danielle De Araujo1 RAHAL, Rodrigo Luis1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: danielle.dearaujo@hotmail.com, rodrigo.rahal1@gmail.com
INTRODUÇÃO: O câncer tem origem no descontrole do crescimento e na distribuição das células vindos
de alguns fatores externos e internos. A leucemia é uma desordem do sistema hematopoiético resultante de
uma ou mais mutações que ocorreram em um processo multifatorial, com a ajuda da combinação de fatores
genéticos, ambientais e da vulnerabilidade individual. De acordo com o tipo celular e o grau de maturação das
células que as classificam. As leucemias agudas definem-se pela proliferação clonal relacionada ao bloqueio
maturativo variável – anaplasia. Já nas leucemias crônicas, as células diferenciam-se e amadurecem, porém,
há graus variáveis de displasia. OBJETIVO: Analisar as estruturas da medula óssea acometida por leucemia
mielóide aguda e a leucemia mielóide crônica. MÉTODOS: A pesquisa, com caráter teórico-prático, foi
desenvolvida por meio de revisão bibliográfica de artigos científicos abrangendo os anos de 2008 a 2018,
sobre as duas leucemias mielóides. Houve uma análise histológica e citológica do laminário cedido pela
Universidade de Campinas, que as lâminas contêm corte de medula óssea com leucemia mielóide aguda e
crônica. RESULTADOS: Na leucemia mielóide há um desaparecimento parcial do tecido adiposo e um
aumento da celularidade, na leucemia crônica isso sucede nas células maduras, já na mielóide aguda efetua-se
nas células imaturas. As duas iniciam com essas semelhanças e começam a diferenciar-se a partir da evolução
da doença. A leucemia mielóide crônica tem alterações na adesão das células à matriz extracelular da medula
óssea justificando a presença de células blásticas leucêmicas no sangue periférico. A hematopoese anormal
associa-se às alterações das próprias células hematopoéticas, levando a interações anormais entre elas e o
estroma medular, além de ter uma reduzida adesão a ele. Ela não apresenta aspecto monótono no tecido, as
séries das células mais evidentes são a granulócita e megacariócita, ao contrário da série eritoblástica que
é ausente. Ao focar na série granulócita, existe elementos maduros e imaturos com núcleos lobados, como
principal célula desse grupo, os eosinófilos e a série megacariócito evidencia-se com células atípicas, pequenas
e agrupadas, no caso delas não apresentarem núcleo multilobulado são chamadas de micromegacariócitos.
Além de ter grande número de mitoses atípicas. Em contra partida, a leucemia mielóide aguda, que apresenta
um aspecto monótono, não contém uma linhagem hematopoética normal, apresentando abundantes blastos
mielóides, que são células neoplásicas imaturas da série granulócita, com os núcleos ovalados, indentados
ou reniformes, possuem um citoplasma evidente, mas escasso e são distribuídas homogeneamente nos
espaços intertrabeculares. As células da medula óssea, sem nenhum fator de crescimento, têm um grande
número de mitoses e depois, entram rapidamente em apoptose. Apresenta grande número de fibroblastos e
células endoteliais e redução do número de plaquetas, hemácias e leucócitos maduros no sangue periférico.
CONCLUSÃO: Ao analisar as diferenças entre os aspectos da leucemia mielóide aguda e a leucemia mielóide
crônica, traz uma maior facilidade para o diagnóstico, para o entendimento dos sintomas e das mudanças
ocorridas nas células e no próprio tecido hematopoiético. Assim, assemelham-se pela multiplicação das células,
a ausência parcial dos adipócitos e diferenciam-se pela linhagem das células hematopoiéticas que atingem.
Palavras-Chave: Leucemia. Mielóide. Histologia.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: MANEJO DO ALÍVIO DA DOR UTILIZANDO
PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES

LENZI, Giovanna De Vasconcelos1 SILVA, Adriane Soares Da1 BONADIO, Fernanda Soares1
LEITE, Isabela Almeida1 CANDIANI, Juliana Santos1 ALEXAN, Lourdes Bernadete Dos Santos Pito1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: giovannavlenzi@gmail.com adrianesoares.silva@hotmail.com fernanda_bonadio@outlook.com
isa-bela.almeida@outlook.com jujucandiani@gmail.com lourdes.alexandre@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O enfermeiro é designado a desenvolver estratégias para o manejo do quinto sinal vital
com o objetivo de garantir sucesso no tratamento, diminuindo abordagens invasivas. Assim, promove o
bem-estar do paciente e ameniza os desconfortos, utilizando, além das intervenções biológicas, as terapias
complementares. Se atentar para a tríade corpo-mente-alma amplia o cuidado humanizado, já que a dor se
manifesta de forma subjetiva, variando de um indivíduo para o outro. OBJETIVO: Identificar na literatura a
assistência de enfermagem no manejo da dor do paciente, utilizando práticas integrativas complementares.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa realizada em abril de 2019. Os dados foram coletados nas
bases de dados da SciELO e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram selecionados dez artigos nacionais,
publicados na íntegra na internet, nos últimos seis anos, com a utilização dos seguintes descritores (DECs):
Práticas integrativas complementares; Enfermagem e Alívio da dor, perante a seguinte pergunta norteadora:
“Quais terapias integrativas são utilizadas pela equipe de enfermagem no manejo da dor?”. RESULTADOS:
Refere-se nos, estudos analisados, que o preparo adequado dos enfermeiros é a estratégia fundamental para
o controle da dor. Após a leitura minuciosa e criteriosa, foram agrupadas as ideias principais relacionadas
ao manejo do alivio da dor: 01. A aplicação de reiki estimula uma resposta de relaxamento, diminuindo o
medo, estresse e a ansiedade, equilibrando corpo e mente e reduzindo assim os sintomas e efeitos colaterais de
tratamentos medicamentosos, como a quimioterapia. 02. A acupuntura e auriculoterapia são técnicas seguras
para inúmeros tipos de analgesias, pois não há registros de efeitos colaterais, sendo indicadas no manejo da dor
do trabalho de parto. 03. Temos também estudos de diferentes terapias que apontam a eficácia da fitoterapia,
do toque terapêutico, da terapia floral e até mesmo as práticas de meditação e relaxamento que buscam a
melhora na qualidade de vida. Compreender a dinâmica de atuação das terapias complementares, estabelecer
empatia, saber escutar e questionar, desenvolvendo promoção, prevenção e recuperação da saúde embasada no
acolhimento e na criação de vinculo com o paciente, são práticas integrativas complementares que devem ser
aplicadas pelo enfermeiro em conjunto com outros cuidados durante todo o curso da patologia. CONCLUSÃO:
A atuação holística, com a criação de vínculo com o ser humano, faz parte da assistência da enfermagem
durante o manejo da dor. Reiki, acupuntura, auriculoterapia e fitoterapia são as terapias complementares mais
utilizadas, promovendo o bem-estar espiritual, mental e emocional do paciente que apresenta o quinto sinal vital.
Palavras-Chave: Prática Integrativas Complementares. Enfermagem. Alívio Da Dor.
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ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA: CULTURA INDIVIDUAL E ESTIGMATIZAÇÃO
REQUENA, Bruna Venturi1 RODRIGUES, Marcielle Chrisoste1 SILVA, Letícia Santos Da1
SILVA, Ana Carolina Oliveira1 CORREIA, Júlia Tavares1 PER EIRA, Sonia Maria Soares Rodrigues1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: brunarequena@outlook.com marcimarcielle18@gmail.com leticiasantos.pop@gmail.com
ana.carolina.ac40@gmail.com juliatcorreia2010@hotmail.com sonia@analisedovalor.com.br
INTRODUÇÃO: Durante toda a história, os povos indígenas foram caracterizados de maneira estereotipada,
o que gerou uma generalização na atribuição de valores. Grande parte da população ainda os vê como sendo
o primitivo habitante das florestas, sendo essa uma visão distorcida da realidade desses povos. A intolerância
presente na atualidade consiste em uma herança alimentada por preconceitos e estigmas, como o “índio
genérico que usa roupas, estuda e tem smartphone”, uma vez que as diferenças sociais são supridas frente às
desigualdades étnicas, que levaram as comunidades indígenas a receberem tratamento desigual, principalmente
no âmbito da saúde. O preconceito e a discriminação são visíveis e interferem diretamente no dia a dia dessa
população. De acordo com as leis, deveriam ter garantidas universalidade e integralidade no acesso à saúde
(princípios do SUS) e a participação em todas as etapas do processo de planejamento, execução e avaliação
das ações desenvolvidas. Entretanto, a política da saúde indígena é uma das mais precárias e preocupantes.
Diversos problemas rodeiam a história dessa comunidade, resultando na redução da sua população, desprezo,
desigualdade social e omissão. OBJETIVO: Identificar na literatura os aspectos que resultam na descriminação
e intolerância com a população indígena no âmbito da saúde pública e no cotidiano. MÉTODOS: Revisão
integrativa realizada em abril de 2019, que buscou responder à pergunta norteadora “Quais aspectos
corroboram com a intolerância e discriminação com a população indígena?’’. Foram utilizados os descritores
“saúde da população indígena”, “estigma social” e “população indígena”; foram consultados artigos científicos
dos últimos cinco anos publicados na íntegra, em português e inglês, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e
nas bases de dados da LILACS. Foram encontrados e selecionados 8 artigos que contemplavam os descritores.
RESULTADOS: O preconceito e a intolerância à cultura indígena, geram uma discriminação que não os
afetam apenas no âmbito da saúde, mas também em outros aspectos. A desumanização no atendimento da
população indígena leva a uma exclusão social. A Revista Pan-americana de Saúde Pública realizou em estudo
para abordar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), tendo como um de seus
princípios o direito ao atendimento diferenciado para os nativos, preservando sua cultura, seus costumes
e suas reais necessidades. A política deve ser implantada de acordo com os princípios do SUS, porém, na
prática, muitas vezes é realizada de outra forma. De acordo com dados de 2016 do Ministério da Saúde, a
mortalidade infantil dos povos nativos é três vezes maior que a média nacional, comparada à população não
nativa. CONCLUSÃO: O futuro da população indígena no Brasil dependerá de ações estratégicas, tanto do
estado brasileiro quanto da comunidade internacional no que se refere a diferentes etnias. Os profissionais
da saúde devem considerar a diversidade cultural formadora do Brasil e trabalhar de forma crítica as
contribuições de diversos grupos pertencentes à sociedade brasileira. É na aceitação das diferenças que os
indivíduos buscam conhecer melhor os demais integrantes da sociedade, diminuindo assim o preconceito
e melhorando o atendimento de saúde aos diferentes tipos de povos, respeitando a cultura individualmente.
Palavras-Chave: Saúde Da População Indígena. Estigma Social. População Indígena.
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ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO
ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS COM ZIKA

WATANABE, Karin Cristhini Franzi1 LUTFI, Ariel Giusto1 SILVA, Sabrina Santos1 TOBASE, Lucia1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: karinfranzi@gmail.com arielgiusti29@gmail.com sabrinasantos313@gmail.com
lucia.tobase@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A Zika é arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, caracterizada por hiperemia
esparsa na extensão corporal, prurido, febre baixa, conjuntivite, mialgia, cefaleia, dores articulares, com
cura espontânea em até dez dias. Ao acometer a gestante, o vírus transmitido via transplacentária, provoca
microcefalia, cuja malformação afeta o desenvolvimento cerebral, resultando em variados graus de sequelas,
como anormalidade na audição e visão, epilepsia ou atraso no desenvolvimento global da criança. Em 2015,
foram registrados 1.608 casos de nascidos vivos com microcefalia, média anual de 164 casos (2000 a 2014),
determinando a condição de doença de notificação compulsória, desde 2017. Nessa perspectiva, a atuação das
equipes multiprofissionais é primordial no suporte assistencial e psicológico às crianças e sua rede de apoio.
OBJETIVO: Identificar a atuação da equipe multiprofissional no acompanhamento e reabilitação às crianças
com Zika. MÉTODOS: Trata-se de revisão integrativa, orientada pela pergunta norteadora: “Quais são as
estratégias utilizadas pela equipe multiprofissional no acompanhamento de crianças com Zika?”. A coleta de
dados foi realizada em agosto/2019, nas bases de dados LILACS e SciELO, com descritores criança e Zika vírus.
Como critérios de inclusão, consideraram-se artigos nacionais, disponíveis online na íntegra, publicados nos
últimos cinco anos. Foram excluídas monografias, teses, dissertações e aqueles não relacionados ao escopo desse
estudo. Foram encontrados 41 artigos e selecionados 20. RESULTADOS: Os estudos analisados destacaram
alterações no desenvolvimento de crianças, causadas pelo Zika vírus durante a gestação, e a necessidade
de planejamento e criação de apoios específicos. No Brasil, foram instituídas diretrizes para estimular
precocemente o desenvolvimento psicomotor de crianças de zero a três anos devido às sequelas acarretadas. As
intervenções visam estimular domínios cognitivos, motores, sensoriais e psicossociais, evitando ou amenizando
prejuízos iminentes no desenvolvimento da fala, audição, marcha, força muscular e socialização. O suporte
da equipe multiprofissional é essencial para acompanhar a criança e sua família, criar uma rede de apoio e
sugerir estratégias com foco na prevenção e atenuação das limitações funcionais da criança. É fundamental
uma análise para identificação precoce de perdas auditivas, visuais e neurológicas, muitas vezes detectadas
com testes simples e avaliação comportamental. A detecção precoce das fragilidades favorece a definição das
metas de acompanhamento, com foco na estimulação e reabilitação da criança, incentivando sua autonomia e
interação com o ambiente. CONCLUSÃO: A equipe multiprofissional possui um papel de extrema relevância
no acompanhamento e reabilitação de crianças com Zika. A atuação perpassa pela identificação de sequelas
ocasionadas pelo vírus até instituição de terapêuticas, visando melhor qualidade de vida, amenização das
condições clínicas por meio de tratamentos medicamentosos e estratégias variadas. O Brasil ainda sofre com
questões de desigualdade social, distribuição desigual de renda e saneamento básico inadequado, ocasionando
grande concentração de casos por região. Essas questões dificultam o acesso ao tratamento, suporte e
acompanhamento terapêutico em longo prazo, pois o grau de dependência das crianças nesta faixa etária é
considerável, o que determina elevada exigência nos cuidados. Capacitação da equipe é essencial na qualificação
da atenção à criança, bem como políticas públicas na definição dos cuidados e serviços especializados.
PALAVRAS-CHAVE: Criança. Equipe De Assistência Ao Paciente. Zika Vírus.
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE AO DIAGNÓSTICO DE HIV:
NA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE
FILHO, Meidison Alves Mendes1 VADOR, Rosana Maria Faria1 GERVÁSIO, Stela Márcia Draib1
BARBOSA, Fatima Aparecida Ferreira1
1INSTITUTO TAUBATÉ DE ENSINO SUPERIOR-SP
E-mail: meidison_mendes@hotmail.com, rosanavador@gmail.com, coord.enfermagem@ites.edu.br,
fatima.mafalda@gmail.com
INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade
(PNAISP) surgiu para suprir a carência de políticas de saúde voltadas para qualquer pessoa que esteja em
forma de detenção ou encarceramento pelo descumprido da lei, ordenada por uma autoridade judicial. A
PNAISP tem como objetivo geral garantir o acesso do paciente encarcerado ao cuidado integral do Sistema
único de Saúde (SUS). A falta de assistência digna à pessoa privada de liberdade (PPL) chega a causar certa
desestabilização no sistema de segurança por parte dos demais reeducandos que se sentem desamparados
e exigem atendimento. Atualmente existem poucas informações sobre a saúde destes detentos, o que torna
ainda mais necessário os estudos que venha a evidenciar as condições dessa população, com dados sobre
sua morbimortalidade. Estudos apontam para o alto índice de incidência de tuberculose, infecção pelo HIV,
hepatites virais e outras IST’s, uso de álcool e drogas, além de transtornos mentais durante o cumprimento da
sentença judicial. OBJETIVO: Levantar a atuação do enfermeiro frente ao portador do vírus HIV, e identificar
a atuação do mesmo frente às necessidades e vulnerabilidades em paciente portador do vírus HIV em PPL.
Propor um modelo de fluxograma de atendimento ao paciente soropositivo, a partir da inclusão do mesmo
no sistema prisional. MÉTODOS: Revisão integrativa da literatura de caráter exploratório e descritivo.
Utilizando artigos científicos nacionais publicados nas bases de dados SCIELO E SCHOLAR no período
de 2011 a 2018, cartilhas e manuais do Ministério da Saúde A definição dos descritores teve referência os
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo eles: HIV, Eventos Adversos, Cuidados de Enfermagem,
Prisões. Foram selecionados 10 artigos, 03 Cartilhas do ministério da saúde e 1 manual da Organização das
Nações Unidas (ONU)pertinentes ao tema abordado. RESULTADOS: Foi avaliado dos artigos utilizados
que 50% apresentam problemas com o uso da PNAISP, 30% apresenta agraves do HIV e 20% problemas nas
Unidades Prisionais. CONCLUSÃO: Esta pesquisa visa demonstrar o grau de importância com este tema
para a sociedade, tendo em vista que o paciente privado de liberdade hoje retornará ao seio da sociedade
futuramente, comprovando assim que a atuação do enfermeiro frente às IST’s é de grande necessidade,
como a identificação das vulnerabilidades enfrentadas pela população prisional. O uso de um de fluxograma
propõe estratégias de atendimento e intervenções aos pacientes portadores de HIV nas Unidades Prisionais.
Palavras-Chave: HIV. Eventos Adversos. Cuidados De Enfermagem.
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
COSTA, Natasha Menk Da1 GERVÁSIO, Stela Márcia Draib1 VADOR, Rosana Maria Faria1
MENÊSES, Thalita Martins Ferraz1
1INSTITUTO TAUBATÉ DE ENSINO SUPERIOR-SP
E-mail: natashamenk@gmail.com coord.enfermagem@ites.edu.br rosanavador@gmail.com
thalitamf@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas, a incidência de casos de autismo cresceu de forma significativa por todo
o mundo, acometendo atualmente 1 a cada 100 pessoas. Caracterizado por um comprometimento de todo
desenvolvimento psiconeurológico, afetando tanto a comunicação (fala e entendimento) quanto o convívio
social. O indivíduo com Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta sinais desde antes dos 3 anos,
mas a falta de protocolos para diagnósticos objetivos atrapalha na identificação precoce. É importante que o
enfermeiro saiba reconhecer tais sinais para que possa auxiliar a família e identificar as fragilidades da pessoa
com o transtorno, para traçar estratégias que sejam eficazes. OBJETIVO: Analisar o papel do enfermeiro frente
ao indivíduo com TEA; identificar os principais protocolos; propor um fluxograma de reconhecimento de
sinais do TEA. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura descritiva, de abordagem qualitativa, por
meio de artigos nacionais e internacionais, publicados nas bases de dados SCIELO, BVSalud, CAPES, além
de livros, protocolos e diretrizes do Estado de São Paulo e do Ministério da Saúde, entre o período de 2014 e
2019. A definição dos descritores utilizados teve referência os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo
eles: Transtorno Autístico; Enfermeiro; Protocolos assistenciais. Foram encontrados 21 artigos. Os artigos
foram lidos na íntegra e organizados por semelhanças. Para a análise dos artigos, foi realizado um fichamento
do conteúdo com o objetivo de distinguir o assunto, base metodológica, objetivo, intervenções e resultados
propostos por cada artigo. RESULTADOS: As pesquisas mostram que apesar do crescente aumento de casos
de TEA, ainda são poucos os métodos diagnósticos que são eficazes, e poucos instrumentos disponíveis para o
profissional enfermeiro. Também é observado, na maioria dos artigos, que a imagem estereotipada do autista
acarreta na dificuldade do enfermeiro em prestar assistência e em reconhecer que essa imagem é errônea.
Entre os principais protocolos encontrados, estão o Protocolo do Estado de São Paulo, que recomenda 12
testes de triagem com diferentes funcionalidades. como avaliação da autonomia e comprometimento de
cada um, e para diferentes idades; outro protocolo encontrado foi o PROTEA-R, que foi idealizado para
identificar e formular intervenções, avaliando o indivíduo para necessidade ou não de assistência; QRTEA, que é um questionário para diagnóstico precoce de autismo e; M-CHAT, que é um teste de triagem,
recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Com o intuito de facilitar a identificação do TEA, foi
elaborado um fluxograma para ser utilizado pelo profissional enfermeiro, de forma a reconhecer os principais
sinais do transtorno e prestar a assistência. CONCLUSÃO: Este trabalho demonstrou que apesar do grande
número de casos TEA, a inda há desconhecimento por parte dos profissionais enfermeiros em reconhecer a
patologia e prestar a assistência correta, mostrando a necessidade de mais pesquisas e estudos sobre o tema.
Palavras-Chave: Transtorno Autístico. Enfermeiro. Protocolos Assistenciais.
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE ÀS BARREIRAS ÉTICAS NA COMUNICAÇÃO

TOLEDO, Estephanie Carvalho1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: Estephanietoledo98@gmail.com
INTRODUÇÃO: A comunicação traz para o ambiente de trabalho uma identidade única e pessoal, mas que pode
ser prejudicada por relações profissionais restritas e hierarquias veladas em instituições de saúde. Comunicarse faz parte das necessidades humanas básicas, sendo fundamental para emissão, recepção e compreensão
das mensagens. Dentre as diferentes características e habilidades desejadas para o enfermeiro, observa-se a
predileção pela comunicação eficaz e o exercício da ética profissional dentro de um contexto gerencial. A
assistência de enfermagem direcionada para um cuidado ético encontra na bioética um caminho reflexivo, no
qual o enfermeiro possa repensar seus valores, princípios, atitudes e ações. OBJETIVO: Analisar as dificuldades
e barreiras encontradas pelo profissional de enfermagem na prática ética da comunicação. MÉTODOS: Trata-se
de uma revisão integrativa, realizada a partir da questão norteadora: Quais são as barreiras éticas na comunicação
para o profissional de enfermagem? Foi realizada busca nas bases de dados LILACS e BDENF, no período de abril
a maio de 2019, com os seguintes descritores e suas combinações: “Ética em Enfermagem” AND “Comunicação
em Saúde” AND “Gestão em Saúde”. Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis na íntegra, em língua
portuguesa e publicados nos últimos dez anos, quanto aos critérios de exclusão foram descartados artigos
que não respondiam à pergunta norteadora e estudos que se apresentaram de maneira repetida na busca, o
que resultou em 13 artigos para análise. RESULTADOS: Constatou-se que cinco artigos se encontravam na
LILACS, seis artigos na BDENF e dois artigos em ambas as bases. Após a leitura dos artigos, elencou-se duas
categorias: As atribuições éticas na comunicação de forma integral, com oito artigos empregados, destacando
que as atribuições éticas na comunicação não se limitam a cumprir um procedimento técnico, mas sim, prestar
assistência de forma holística e integral, garantindo a preservação da dignidade humana, sendo necessário
discutir e aprimorar este comportamento por meio de incentivo e capacitação da equipe; Barreiras atreladas
à comunicação terapêutica do enfermeiro, também com oito artigos, apontou como principais dificuldades a
falta de administração do tempo pelo enfermeiro, o que torna a comunicação entre o profissional e paciente
sucinta ou inexistente, e a comunicação superficial que dificulta a compreensão da real necessidade do paciente
no contexto do cuidado. CONCLUSÃO: A análise das dificuldades e barreiras éticas na comunicação que
o profissional de enfermagem encontra em sua rotina de trabalho, nos propiciou concluir que a ética deve
ser continuamente fomentada e desenvolvida nos profissionais, sendo uma competência de toda equipe de
enfermagem e que pode impactar em práticas seguras e eficazes. Extrapoladas as barreiras, a confluência
da ética e da comunicação na assistência de enfermagem facilita o cuidado holístico e integral ao paciente.
Palavras-Chave: Ética Em Enfermagem. Comunicação Em Saúde. Gestão Em Saúde.

ISBN: 978-85-87121-53-0

187

Enfermagem

Apresentação:
Pôster

BENEFÍCIOS DA HIDROTERAPIA COMO MÉTODO NÃO FARMACOLÓGICO
PARA O ALÍVIO DA DOR DU ANTE O TRABALHO DE PARTO

DALSENO, Giovanna Bombi1 OLANDA, Julia De Moraes1 TAVARES, Jaqueline Ogera1
XAVIER, Grace De Agostini Pacheco1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: giovanna_bombi@hotmail.com juliaolanda.m@gmail.com jaquee_tavares@hotmail.com
gracepacheco@terra.com.br
INTRODUÇÃO: A prática de imersão na água, ou hidroterapia, durante o trabalho de parto, é uma prática
antiga. Podendo constituir-se também em uma terapia não farmacológica capaz de oferecer diversos benefícios
à parturiente, que, ao solicita-la, busca um alto nível de bem-estar e a prevenção de práticas consideradas
invasivas, resultando em uma forma de nascimento mais natural. O uso da água aquecida a 37°C durante
o trabalho de parto causa um calor local capaz de redistribuir o fluxo sanguíneo muscular, aumentando o
relaxamento e o conforto, gerando o alivio da dor, redução do estresse e satisfação materna com o processo de
parturição. Sempre que possível, deve ser proposto à mulher a imersão em água para alívio da dor durante o
trabalho de parto. Caso uma mulher escolha técnicas de relaxamento no trabalho de parto, sua escolha deve ser
apoiada. OBJETIVO: Descrever os benefícios obtidos durante o trabalho de parto por meio da hidroterapia.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica de literatura, a partir da seguinte pergunta norteadora:
“Quais são as vantagens da hidroterapia durante o trabalho de parto?”. O levantamento de dados foi realizado
através das bases de dados BDENF e SCIELO. Para realizar essa pesquisa, utilizamos descritores como “Imersão”,
“Trabalho de parto“, “Parto normal”, “Dor do parto”, “Parto humanizado” e “Hidroterapia”. A coleta do material
ocorreu em setembro de 2019. Os critérios de inclusão desse estudo foram: artigos publicados em português,
dos últimos dez anos, disponíveis em acesso eletrônico. Os critérios de exclusão foram: artigos de revisão,
relatos de experiências e artigos que não responderam à pergunta norteadora. O agrupamento dos descritores
possibilitou o total de 38 artigos que, após a leitura e os critérios de inclusão e exclusão, permitiu a seleção de
oito artigos relevantes ao tema. Os artigos foram publicados entre os anos de 2009 e 2019. RESULTADOS:
A hidroterapia promove benefícios como o aumento da satisfação materna no trabalho de parto, contrações
uterinas mais eficientes e que estimulam a dilatação cervical, a redução de analgesia e intervenções invasivas,
traumas perineais, e evita a necessidade de intervenções cirúrgicas. É demonstrado que a água concede um
relaxamento do corpo, devido ao calor local que promove a vasodilatação e a diminuição da dor do parto. É
uma estratégia indicada para alivio da dor, como um método não farmacológico, no entanto, pouco utilizada,
pois as instituições não possuem a estrutura necessária para essa prática. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que a
hidroterapia modifica positivamente a progressão do trabalho de parto. É uma opção com inúmeras vantagens,
além de proporcionar à mulher autonomia e protagonismo, e favorece o vínculo entre a mãe e o recém-nascido.
Palavras-Chave: Hidroterapia. Trabalho De Parto. Parto Humanizado.
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BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO NO PÓS-PARTO IMEDIATO

DALSENO, Giovanna Bombi1 OLANDA, Julia De Moraes1 TAVARES, Jaqueline Ogera1
XAVIER, Grace De Agostini Pacheco1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: giovanna_bombi@hotmail.com juliaolanda.m@gmail.com jaquee_tavares@hotmail.com
gracepacheco@terra.com.br
INTRODUÇÃO: A amamentação na primeira hora de vida é recomendada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) e corresponde ao quarto passo da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). Essa é uma das
estratégias prioritárias para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Ao ofertar leite materno
ao RN ainda na sala de parto, a puérpera possibilita uma melhor adaptação da vida extrauterina, a regulação
glicêmica, cardiorrespiratória e térmica, além do leite humano ser extremamente valioso para proteção contra
doenças e desenvolvimento do recém-nascido. Além de nutrir, é o único que dispõe de fator imunológico, eficaz
para a redução da morbimortalidade infantil e, considerado uma estratégia econômica. OBJETIVO: Evidenciar
os benefícios do aleitamento materno nas primeiras horas pós-parto. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão
bibliográfica a partir da seguinte pergunta norteadora: “Quais são as vantagens do aleitamento materno no pós
parto imediato?”. O levantamento de dados foi realizado através das bases de dados BDENF e SCIELO. Para
realizar essa pesquisa, utilizamos descritores como: “Aleitamento materno”, “Período pós-parto“ e “Lactação”. A
coleta do material ocorreu em setembro 2019. Os critérios de inclusão desse estudo foram: artigos publicados
em português, dos últimos dez anos, disponíveis em acesso eletrônico. Os critérios de exclusão foram: artigos
de revisão, relatos de experiências e artigos que não responderam à pergunta norteadora. O agrupamento dos
descritores possibilitou o total de 228 artigos que, após a leitura e os critérios de inclusão e exclusão, permitiu a
seleção de 11 artigos que tinham envolvimento com o tema. Os artigos foram publicados entre os anos de 2009
a 2019. RESULTADOS: A amamentação na primeira hora de vida promove vantagens para a interação entre o
binômio mãe-filho. Há estimulação sensorial por meio do tato e pelo contato pele a pele que produz sentimentos
de amor e conforto para ambos. A audição do recém-nascido é estimulada pelos sons dos batimentos cardíacos
da mãe e pela voz materna, que proporciona mais segurança emocional ao neonato, além de estimular o olfato
pela familiarização com o odor da mãe e do leite materno. Todos esses fatores são imprescindíveis para a criação
do vínculo e impulsionam para uma maior chance de sucesso na amamentação. O quarto dos dez passos
recomendados para o sucesso da prática do aleitamento materno pela Iniciativa Hospital Amigo da Criança
(IHAC) trata de colocar os bebês em contato pele a pele com suas mães imediatamente após o parto, durante,
pelo menos, uma hora. A assistência de enfermagem deve possuir conhecimento a respeito do assunto para
poder realizar orientações às puérperas e incentivar o aleitamento, além de solucionar possíveis dificuldades
encontradas nesse momento. CONCLUSÃO: Conclui-se que a amamentação no pós-parto imediato traz
diversos benefícios ao recém-nascido e à mãe, criando vínculo entre eles. Ressalta-se a importância da
assistência de enfermagem nesse momento, essencial para a promoção e incentivo ao aleitamento materno.
Palavras-Chave: Aleitamento Materno. Período Pós-Parto. Lactação.
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COMPETÊNCIAS GERENCIAIS ESSENCIAIS NA NEGOCIAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE CONFLITO NA ENFERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
SOBREIRA, Raphaela Marsiglia1 GALVÃO, Beatriz Corrêa1 SOUSA, Mylena Maia1
GARZIN, Ana Claudia Alcantara1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: rmarsiglia@outlook.com.br galvao.be@hotmail.com mmylena.sousa@gmail.com
ana.garzin@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O conflito pode ser definido como desacordo interno ou externo resultante de diferenças de
ideias, valores, culturas ou sentimentos de duas ou mais pessoas. Para administrá-los nas unidades assistenciais,
é essencial conhecer a sua origem. Muitas vezes, os conflitos se originam de problemas de comunicação, de
estrutura organizacional e comportamento individual. Sendo assim, no processo de gerenciamento em
enfermagem, é esperado que o enfermeiro desenvolva determinadas competências na gestão de conflitos,
para que ele possa liderar e gerenciar diversas atividades. OBJETIVO: Identificar as ferramentas gerenciais
essenciais para que o enfermeiro saiba atuar no gerenciamento e negociação de conflitos. MÉTODOS: Tratase de uma revisão integrativa, realizada entre março e abril de 2019, a partir da questão norteadora: “Quais
as habilidades e ferramentas são necessárias ao enfermeiro na negociação e gestão de conflitos dentro das
organizações de saúde?” A busca de artigos científicos ocorreu nas bases de dados BDENF, Lilacs, Medline e
Scielo, utilizando-se dos seguintes descritores: enfermagem; administração hospitalar; negociação; conflito; e
gerência. Como critérios de inclusão, foram utilizados artigos disponíveis na íntegra, publicados nos últimos dez
anos, em português, inglês ou espanhol. Os critérios de exclusão foram artigos de revisão, repetidos, e que não
responderam à pergunta norteadora. A amostra final contou com dez artigos. RESULTADOS: Após a leitura e
análise dos dez artigos, as evidências encontradas foram estratificadas em três categorias. A primeira categoria
tratou de características do conflito, encontradas em quatro artigos, onde os autores relatam que dentre os fatores
prevalentes identificados estão: sensação de impunidade do serviço público, sobrecarga de responsabilidade
em cima do enfermeiro, falta de estrutura e capacitação profissional para mediar interesses individuais e do
serviço e identificar o papel do enfermeiro dentro do serviço. Segunda categoria tratou de estratégias gerenciais
utilizadas no enfrentamento dos conflitos, identificadas em oito artigos nos quais os autores destacam uma
série de estratégias gerenciais como: coparticipação da equipe na tomada de decisão, mostrar resolutividade no
enfrentamento dos conflitos, dialogar com a equipe, ser imparcial e priorizar a qualidade do serviço, ter postura
profissional emanejar as situações individualmente. Por fim, terceira categoria, dificuldades gerenciais no
manejo dos conflitos, foi discutida em cinco artigos, nos quais os autores relatam que o fato da equipe centralizar
a resolução dos conflitos na figura do gerente pode ser uma das consequências produzidas pelo modelo clássico
de gestão adotado pela enfermagem. CONCLUSÃO: Esse estudo demonstrou que para o enfermeiro atuar
no gerenciamento de conflitos, é necessário, além de conhecimento científico, desenvolver as competências
essenciais para gerir a equipe. Essas competências servirão como ferramentas na gestão de conflitos, dentre elas:
liderança, imparcialidade, estabilidade emocional e tomada de decisão. Aplicando-as, será possível atender as
necessidades do serviço, resultando no aperfeiçoamento no ambiente de trabalho e na motivação profissional.
Palavras-Chave: Enfermagem. Administração Hospitalar. Negociação.
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COMPLICAÇÕES DECORRENTES AO USO DE DROGAS
DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL

LOIOLA, Poliana Cimino1 GUIMARÃES, Thalita Fernandes1 OHARA, Elisabete Calabuig Chapina1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: polianacloiola@gmail.com thalita_fernandes_guimaraes@hotmail.com chapinaohara@uol.com.br
INTRODUÇÃO: O consumo de drogas vem tornando-se um problema de saúde pública, já o consumo de
drogas no período gravídico é considerado um problema global de caráter social que está diretamente ligado
às complicações materno-fetais, problemas que podem ecoar em longo prazo crianças que são expostas ao
grupo de drogas ilícitas. O abuso dessas substâncias traz risco não só para mulher, mas também para o feto,
já que a maioria ultrapassa a barreira placentária e hemato encefálica sem qualquer tipo de metabolização,
afetando diretamente o sistema nervoso central (SNC), podendo trazer a síndrome da abstinência neonatal,
entre outras complicações. OBJETIVO: Compreender e identificar as principais complicações decorrentes do
uso de drogas durante o período gestacional. MÉTODOS: Foi uma revisão bibliográfica no portal da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando
os descritores como: gravidez, drogas ilícitas e síndrome de abstinência neonatal. Utilizou-se como critério
de inclusão artigos em português, textos disponíveis na integra e publicações dos últimos cinco anos, sendo
excluídos artigos repetidos e que não tinham relação com a temática. Foram selecionados 27 artigos, e, pôsteriormente, pela leitura de resumos, sete artigos compuseram a amostra. RESULTADOS: Os estudos apontam
que a síndrome de abstinência ocorre após o parto, quando o recém-nascido não tem mais acesso à sustância
suprida pela mãe. Estão envolvidos, principalmente o SNC, autônomo e o sistema gastrointestinal da criança,
tendo assim as principais manifestações clinicas como irritabilidade, tremores, febres, diarreia e convulsões,
entre outros, podendo surgir nos primeiros dias após o nascimento. Em geral, o álcool é a droga licita mais consumida entre as gestantes, podendo gerar retardo do crescimento, prematuridade, características dismórficas
crânios-faciais específicas, aborto espontâneo, deslocamento de placenta e distúrbios neurocomportamentais,
seguida da nicotina. O crack encontra-se entre as drogas ilícitas mais usadas em pacientes nessas condições
que atingem complicações como deslocamento de placenta, ruptura hepática, isquemia, infecções isquêmicas,
entre outras. CONCLUSÃO: Casos de abstinência neonatal tratam-se de gestações de alto risco, não somente
para condições maternas ou as fetais, mas também nas condições sociais e psicológicas dessa mãe. Por isso, a
enfermagem na assistência primária da saúde deve desenvolver meios de rastreamento de uso de substâncias
durante a gestação, utilizando ações preventivas e orientações, estreitando as relações entre mãe e filho, para
um melhor controle de sintomas, como más formações e déficits cognitivos ao feto. Em geral, a usuária de
drogas tem uma maior incidência nos casos de Doença Sexualmente Transmissível, hepatites ou sofre algum
tipo de violência doméstica. Por isso, a adesão ao pré-natal dessas mulheres é escassa, trazendo mais complicações na assistência ao parto. O uso de drogas na gravidez é considerado um problema grave, devendo
ser abordado por uma equipe interdisciplinar. Novas pesquisas devem ser realizadas na tentativa de estabelecer melhor as estratégias de prevenção, abordagem e acompanhamento das gestantes usuárias de drogas.
Palavras-Chave: Síndrome De Abstinência Neonatal. Gravidez. Drogas Ilícitas.
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CONSEQUÊNCIAS DO MOVIMENTO ANTIVACINAÇÃO

PEREIRA, Mariana De Souza1 CHAPARIN, Bianca Regina De Michelli1 VARAS, Eduarda Alves1
SOUZA, Rafaela Silva De1 KOWALSKI, Ivonete Sanches Giacometti1 BIANCO, Rosana Pires Russo1
FERRARI, Carla Maria Maluf1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: marisouzapereira@hotmail.com bianca.chaparin@gmail.com sem.criatividadeee@hotmail.com rafaelasssouza207@gmail.com isg.kowalski@uol.com.br mugayarb@terra.com.br c-maluf@uol.com.br
INTRODUÇÃO: A vacinação é parte fundamental dos programas de controle de infecções no setor da saúde,
sendo responsável pela diminuição do número de mobimortalidade por doenças que poderiam ser prevenidas.
Desde 1904, com a segunda revolução industrial, surgiu no Brasil o movimento antivacinação, iniciando-se
na cidade do Rio de Janeiro, sendo estimulado por políticos de oposição ao governo e pela impressa nãogovernamentista, que defendiam o direito a liberdade de escolha e criticavam a obrigatoriedade da vacinação,
questionando sua eficácia. Atualmente, ainda existem grupos antivacionistas, compostos por pessoas que têm
acessos a tratamentos alternativos de saúde e usam como justificativa de não vacinar os motivos filosóficos, por
medo de reações adversas, orientação médica e motivos religiosos em pequena escala. OBJETIVO: Descrever
as consequências do movimento antivacinação para a população. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa de
revisão integrativa, realizada nas bases de dados LILACS, SCIELO da BIREME, e Ministério da Saúde, no
período de maio a agosto de 2019. Foram incluídos artigos publicados na íntegra, nos últimos 10 anos, em
português, utilizando os descritores: Imunização, Movimento contra vacinação e Políticas públicas, mediante
a seguinte pergunta norteadora: “Quais são as consequências decorrentes do movimento antivacina?”. Foram
excluídos artigos que não se relacionavam com a temática. Em uma primeira busca, elencou-se 987 artigos.
Após leitura minuciosa dos resumos, aplicando critérios de inclusão e exclusão, selecionou-se 33 artigos,
finalizando em nove artigos utilizados que respondiam à pergunta norteadora. RESULTADOS: Dos nove
artigos selecionados, quando se referem aos anos de publicação, dois foram publicados em 2017; dois em
2019; um em 2009, 2011, 2013, 2015 e 2018. Quanto à categoria profissional dos autores, dois são enfermeiros,
quatro são médicos, três são outros profissionais da saúde ou não foram descritos. As consequências
decorrentes do movimento antivacina foram agrupadas em ideias centrais. 1. Reaparecimento de doenças
imunopreviníveis e virais: a incidência do risco de contaminação por doenças infecciosas como poliomielite,
sarampo e coqueluche, e também quanto ao risco de infecção pelo vírus da hepatite B em adolescentes de
baixa escolaridade. 2. A justificativa do movimento antivacina por um suposto aumento do autismo, após
crianças serem vacinadas com a tríplice bacteriana SCR. Atualmente, estudos comprovaram a não relação
entre o autismo e a imunização. 3. Exposição de gestantes ao risco de infecção por não se vacinarem contra
Influenza A durante o pré-natal. Aspectos como crenças e influências, na maioria das vezes equivocadas,
dado como exemplo a repercussão sobre o autismo, comprometem a saúde pública, já que muitos duvidam
sobre a eficácia da vacinação. CONCLUSÃO: Mais de 100 anos do surgimento de vacinas, ainda existem
grupos antivacionistas que alegam medo de possíveis reações. As consequências desse movimento não
se restringem a seus adeptos, elas podem gerar epidemias de doenças imunopreveníveis, que podem se
manifestar em diversas partes do mundo. Uma ameaça significativa é o risco de reintrodução de doenças
graves imunopreviníveis em áreas geográficas, como, por exemplo, a poliomielite que já havia sido eliminada.
Palavras-Chave: Imunização. Movimento Contra Vacinação. Políticas Públicas.
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CONTRIBUIÇÃO DA CROMOTERAPIA COMO TECNOLOGIA NO TRABALHO DE PARTO
DOMINGUES, Leticya De Lima1 YOSHIURA, Larissa Rodrigues Dos Santos1
OLIVEIRA, Léa Dolores Reganhan De1 AVER, Ms. Luciane Andrea1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: leticyadomin@hotmail.com larissa_yoshiura@hotmail.com lea.dolores@yahoo.com.br
lu.aver@hotmail.com
INTRODUÇÃO: No Brasil, as práticas integrativas e complementares são definidas pela Portaria de nº
971/2006 do Ministério da Saúde que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.
A cromoterapia é vista como uma tecnologia de cuidado durante o trabalho de parto, quando a mulher
experimenta as mais tocantes emoções, incluindo expectativa, dúvida, incerteza, ansiedade e ou temor.
Associadas à essa experiência emocional estão as dores que, com frequência, as levam à exaustão. Atualmente, os
métodos terapêuticos não convencionais vêm sendo utilizados com maior frequência no cuidado, manutenção
e recuperação da saúde. OBJETIVO: Identificar os benefícios da cromoterapia na condução do trabalho de
parto. MÉTODOS: Pesquisa de revisão bibliográfica. A coleta de dados foi realizada em agosto e setembro de
2019, nas bases de dados Lilacs e SciELO com os seguintes descritores: parto, tecnologia, terapia pela cor e
humanização da assistência. Foram incluídos os artigos disponíveis na íntegra e publicados no período de 2009
a 2019. RESULTADOS: Foram levantados 25 artigos e, após leitura criteriosa dos resumos, desses, cinco artigos
foram selecionados. Os estudos apontam que a cromoterapia é uma importante terapia complementar indicada
para a redução da dor, aceleração do dilatamento da cérvix e controle da irritabilidade durante o trabalho
de parto, sendo o vermelho indicado no trabalho de parto para estimular as contrações, pois intensifica a
contração da musculatura estriada; amarelo indivado para diminuir enjoos e reduz levemente a produção de
ácidos gástricos; o verde - para acalmar, tranquilizar, sem desacelerar o processo de parto, , além disso, revigorar
e contribuir para a mulher ter a força necessária para parir, auxiliar na dilatação do colo uterino e regularizar
a pressão arterial; o laranja influencia no processo de tomar decisões e no empoderamento do ato de parir;
Índigo auxilia na aceitação e entendimento do processo, contribuindo para um estado meditativo, facilitando
o trabalho do corpo sem a influência do controle da mente; auxilia também no pós-parto no processo de
coagulação e dequitação; o violeta produz equilíbrio entre o sistema simpático e parassimpático, controlando
a irritabilidade do trabalho de parto; e o azul reduz a percepção da dor no trabalho de parto e a pressão
arterial, diminui o ritmo respiratório, inibi a descarga de adrenalina, acalma e auxilia na vocalização durante
as contrações, sendo a cor de maior propriedade terapêutica. CONCLUSÃO: A utilização da cromoterapia
integra as estratégias de recursos simples e seguros, convergentes à atenção à saúde da mulher e as propostas
de humanização da assistência ao parto e nascimento, que proporcionam no processo de parir um ato de
humanização, agindo nos aspectos físico, mental e emocional da mulher, favorecendo o pleno êxito do parto.
Palavras-Chave: Parto. Terapia Pela Cor. Humanização Da Assistência.
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CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA ACADÊMICA NA FORMAÇÃO
DO DISCENTE DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
MESQUITA, Beatriz Leal De1 ZINHANI, Giovanna Queiroz1 FRANCISCO, Celia Maria1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: beatriz_leeal@outlook.com gi_zinhani@hotmail.com.br cfransar@uol.com.br
INTRODUÇÃO: De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, o discente do curso de graduação em
enfermagem deve desenvolver competências técnico-científicas, a fim de atuar em serviços de saúde, gerenciar
e prestar uma assistência com qualidade. Por isso, a monitoria surge como estratégia para desenvolver algumas
competências durante a formação acadêmica. OBJETIVO: Conhecer as contribuições que a monitoria
acadêmica oferece para a formação do discente de graduação em enfermagem. MÉTODOS: Trata-se de uma
revisão integrativa realizada no período de outubro de 2018 a março de 2019, nas bases de dados Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online
(SCIELO), a partir da questão norteadora: “Quais as contribuições que a monitoria acadêmica proporciona
para a formação dos alunos do curso de graduação em enfermagem?”. Foram utilizados os seguintes
descritores: Tutoria, Ensino, Educação, Mentores, Aprendizagem, Educação em Enfermagem e Estudantes.
Foram incluídos artigos científicos disponíveis na íntegra, publicados em português, entre os anos de 2015
a 2019 e excluídos artigos repetidos nas bases de dados, que não respondiam à questão norteadora e outros
formatos de publicação. RESULTADOS: Foram selecionados nove artigos, os quais foram lidos e analisados
criteriosamente, possibilitando identificar dois eixos temáticos: 1. Contribuições da monitoria acadêmica para
o aprendizado do monitorado: evidenciou-se que a monitoria é uma ferramenta relevante no ensino superior,
visto que desenvolve conhecimentos e amplia experiências. Além disso, tem sido reconhecida como uma
atividade de apoio no processo ensino-aprendizagem, que associa conhecimento teórico-prático, contribuindo
para o aperfeiçoamento da habilidade técnica, para realizar os procedimentos de enfermagem, sem oferecer
riscos ao paciente. O espaço adequado para aprimorar as habilidades técnicas e a troca de experiência com a
formação de vínculo entre os monitores e monitorados também foram evidenciados como facilitadores para
o monitorado expor suas fragilidades, contribuindo para seu aprendizado e potencialidades; 2. A monitoria
como ferramenta facilitadora no desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal do monitor: os estudos
mostram que a monitoria contribui na formação de um profissional crítico e reflexivo, desenvolvendo
habilidades didáticos-pedagógicas com planejamento estratégico que promova o ensino-aprendizagem
individualizado, de acordo com a fragilidade do monitorado. Verificou-se que a formação de vínculo e o
compartilhamento de conteúdo entre o monitor e os docentes possibilitam a construção de aprendizado e
crescimento individual contínuo, liderança, comunicação, relacionamento interpessoal, além de empatia,
respeito e confiança. Por fim, existem evidências que a monitoria contribui para o autoconhecimento do
monitor e para o currículo, o que impulsiona conquistas pessoais, acadêmicas e profissionais, desencadeando
visibilidade em programas de pós-graduações e residências. CONCLUSÃO: A monitoria é uma experiência
que contribui para a formação no âmbito acadêmico, possibilitando desenvolver competências e
formar profissionais preparados para atuar no mercado de trabalho para gerenciar e prestar assistência.
Palavras-Chave: Tutoria. Ensino. Educação Em Enfermagem.
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CUIDADO DE ENFERMAGEM: TECNOLOGIA LEVE NO
PROCESSO DE HOSPITALIZAÇÃO DA CRIANÇA

SILVA, Sabrina Santos1 VASQUES, Raquel Candido Ylamas1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: sabrinasantos313@gmail.com ylamasraquel@gmail.com
INTRODUÇÃO: Na sociedade contemporânea, as tecnologias duras que visam a resolução de quadros
clínicos em hospitais estão cada vez mais presentes. No entanto, esses avanços científicos são insuficientes para
suprir o cuidado holístico do qual a criança necessita durante toda a internação. Portanto, a tecnologia leve
assume extensa relevância na prestação de assistência de qualidade à criança em processo de hospitalização,
atuando como agente facilitador nesse período de doença que, por vezes, acarreta experiências traumáticas na
ala pediátrica. A tecnologia leve pode ser conceituada como o relacionamento mantido entre o enfermeiro e
paciente e inclui as vertentes do cuidado humano, tais como explicações de cunho educativo ou instrucional.
OBJETIVO: Identificar como a tecnologia leve presente no cuidado de enfermagem influencia no processo
de hospitalização da criança. MÉTODOS: Trata-se de revisão integrativa, orientada pela seguinte pergunta
norteadora: “Como a tecnologia leve está sendo utilizada no cuidado de enfermagem beneficia o processo
de hospitalização da criança?”. A coleta de dados foi realizada em agosto de 2019, nas bases de dados
BDENF e LILACS. Os descritores e os operadores booleanos empregues na busca foram: humanização da
assistência AND criança hospitalizada AND enfermagem. Foram incluídos os artigos disponíveis com texto
completo em português e publicados no período de 2015 a 2019; e excluídas monografias, teses e dissertações.
Artigos repetidos foram contabilizados somente uma vez. Foram obtidos 20 artigos e, após análise, 12 foram
selecionados. RESULTADOS: De acordo com os estudos, foi observado que a tecnologia leve contribui para
um melhor enfrentamento da experiência de hospitalização da criança e permite ao enfermeiro conhecer mais
assertivamente as necessidades dela. São consideradas tecnologias leves: o uso de brinquedoteca e brinquedo
terapêutico, estabelecimento de vínculo, afetividade, sensibilidade, envolvimento emocional, espiritualidade,
comunicação, educação em saúde, escuta qualificada e postura profissional serena. Tais atitudes e métodos
acarretam sensação de bem-estar e proporcionam tranquilidade à criança. A musicoterapia também pode ser
caracterizada como tecnologia leve. Foi relatado que as crianças se sentiram mais animadas, alegres e felizes após
atividade musical, acarretando prazer, redução da ansiedade e promovendo a saúde no ambiente hospitalar. A
ludoterapia, relacionada a brincadeiras, leituras, músicas, sons, teatralização, danças, pinturas e desenhos, surte
resultado positivo no desenvolvimento, aprendizagem, socialização e humanização ao paciente pediátrico,
trazendo, portanto, incontáveis benefícios durante o processo de tratamento. Por fim, constatou-se que, a
partir da tecnologia leve, há maior facilidade de realização de procedimentos técnicos necessários à criança,
uma vez que esta é capaz de transformar comportamentos de insegurança e angústia, favorecendo o cuidado
e reabilitação de saúde. CONCLUSÃO: A tecnologia leve, utilizada pela enfermagem, atenua o sofrimento
da criança no período de hospitalização, minimizando a possibilidade de traumas e proporcionando uma
estadia mais confortável a ela, permeada pelo cuidado integral e humanização. As técnicas que acompanham
tal tecnologia permitem que a criança se sinta mais segura e estabeleça uma relação de confiança e acolhimento
com o profissional, o que influi positivamente em seus cuidados terapêuticos para restabelecimento de saúde.
Palavras-Chave: Criança Hospitalizada. Enfermagem. Tecnologia.
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA A PREVENÇÃO DA SEPSE

OLIVEIRA, Juliana De1 PINTO, Talita Marcondes1 VIEIRA, Ana Laís Dos Santos1
GUERRA, Gleidis Roberta1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: itsjulianaoliveira@gmail.com talitamarcondes00@outlook.com analais.domingos@hotmail.com
gleidis.guerra@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A sepse é caracterizada por uma resposta inflamatória em vários pontos do corpo de um
indivíduo por conta de um processo infeccioso, que pode ter como origem vírus, fungos ou bactérias. Embora
conhecida antigamente como infecção generalizada, seu foco pode estar em apenas um órgão, como, por
exemplo, o pulmão. É uma das principais causas de mortes em hospitais ao redor do mundo.No Brasil, a taxa
de mortalidade chega a 65% dos casos, segundo Instituto Latino Americano da Sepse (ILAS), superando países
como Índia e Argentina. É uma doença de difícil diagnóstico, e isso se dá pela imprecisão dos exames e pela
similaridade com outras patologias, sendo necessário avaliar o conjunto de resultados, assim como a observação
clínica dos sinais e sintomas nada específicos da doença, que fácilmente se confunde com outras infecções, para
então fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Tendo como fator associado à patologia os procedimentos
assistenciais invasivos, é de suma importância a realização adequada dos mesmos, especialmente por parte
da enfermagem, setor com grande contato com o paciente e responsável pela manipulação dos dispositivos,
para que dessa forma, seja possível auxiliar na prevenção dessa infecção tão comum nos hospitais. OBJETIVO:
Compreender a importância da realização adequada dos procedimentos assistenciais invasivos, descrevendo
os cuidados necessários com por parte da enfermagem, a fim de prevenir a sepse. MÉTODOS: Para a realização
desse trabalho, foi feita uma pesquisa bibliográfica pelo Portal Regional da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e
por livros específicos sobre o tema, utilizando as seguintes palavras-chave: sepse, enfermagem, UTI, cuidados,
procedimentos. Foi considerado o período de dez anos desde a publicação do artigo científico e de 15 anos
desde a publicação do livro. RESULTADOS: É a principal causa de morte nas Unidades de Terapia Intensiva
atualmente e nos hospitais de todo o mundo, se tornando um grande problema de saúde pública, sendo a maior
geradora de gastos no setor hospitalar. Isso acontece por conta da dificuldade no diagnóstico, de forma a ser
necessária a realização de diversos exames, do tratamento ser feito com medicações caras e de exigir muito da
equipe. Os cuidados de enfermagem auxiliam efetivamente na prevenção da doença, contribuindo para evitar
a Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, essa que tem grande relação com a sepse. CONCLUSÃO: Foi
observado que, embora os procedimentos assistenciais invasivos sejam imprescindíveis no tratamento de um
paciente hospitalizado, eles têm uma íntima relação com as Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde
(IRAS), entre elas a sepse, e que efetuando de forma correta, as atividades privativas do setor de enfermagem,
como a higienização e o cuidado com dispositivos, é possível contribuir para a prevenção dessa patologia, que
assustadoramente continua sendo um dos maiores motivos de óbitos em internação hospitalar ao redor do globo.
Palavras-Chave: Sepse. Enfermagem. U.T.I..
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EFEITOS DO TREINAMENTO DA ATENÇÃO PLENA NA
QUALIDADE DA VIDA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
SILVA, Thamiris Santos E1 GARZIN, Ana Claudia Alcantara1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: thamirissantosesilva@hotmail.com ana.garzin@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Os estudantes universitários enfrentam encargos pessoais e socioeconômicos que podem
impactar negativamente na vida acadêmica, resultando em um desempenho inferior ao esperado. No Brasil e em
diversos países, a fase universitária compreende um dos períodos do desenvolvimento que parece especialmente
suscetível ao estresse e a fatores relacionados, como a ansiedade e a depressão. O que define esta situação é o modo
como se concentra a atenção independentemente dos distratores internos e externos. Como um dos aspectos
fundamentais para o gerenciamento de informações e autocontrole emocional, a atenção plena pode tornar-se
uma forte aliada no processo de contenção do estresse e demais transtornos que afetam a qualidade de vida. A
origem do treinamento da atenção plena, ou mindfulness, está na meditação budista, mas foi Kabat-Zinn quem
a introduziu no mundo ocidental de maneira mais sistemática e científica. A mindfulness consiste em saber
como auto-regular a atenção, o que gera mudanças de comportamento e melhora o controle das emoções.
A atenção plena é entendida como uma capacidade psicológica que pode ser treinada e aumentada através
da prática da meditação. OBJETIVO: Identificar a eficácia do treinamento da mindfulness nos indicadores
de atenção e autocontrole emocional de estudantes universitários. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão
bibliográfica conduzida pela questão norteadora: O treinamento mindfulness exerce uma influência positiva
nos estudantes universitários? Estudo realizado durante os meses de agosto e setembro 2019, por meio de buscas
nas bases de dados Medline e Lilacs. Foram utilizados como critérios de inclusão artigos cuja amostra tenha
sido composta por estudantes universitários submetidos ao treinamento da atenção plena, textos completos
disponíveis gratuitamente, sem recorte temporal. O uso dos descritores: Mindfulness, Estudantes universitários
e atenção plena, resultou na localização de 195 artigos, dos quais, 15 respondiam ao objetivo. RESULTADOS:
Os estudos clínicos que utilizaram universitários como amostra, constataram que o método mindfulness gerou
mudanças favoráveis nos estudantes de acordo com o antes e depois do treinamento, ou quando comparados
os praticantes e não praticantes do método. Os resultados apontaram redução do estresse e ansiedade, além de
melhoraria na atenção, humor e resiliência perante as situações de estresse. Níveis mais altos de mindfulness
estão associados a níveis mais baixos de ansiedade e estresse, o que impacta diretamente no favorecimento do
bem-estar, incluindo, progresso no senso adaptativo, estratégia de enfrentamento e capacidade de compreender
as situações mais claramente, com respostas mais eficazes. Porém, alguns estudos relataram que a manutenção
dessas melhorias de aspecto emocional e comportamental está associada à continuidade da prática dos
exercícios de atenção plena, que devem ser inseridos na rotina dos universitários. CONCLUSÃO: Esses dados
evidenciam que programas permanentes de meditação voltados à atenção plena podem ser uma alternativa
eficaz para promover ou melhorar a saúde mental dos estudantes universitários. A inclusão do treinamento da
atenção durante o período de formação, seja por meio de práticas extracurriculares ou integradas ao próprio
currículo, contribui de forma benéfica para o desempenho acadêmico e qualidade de vida dos universitários.
Palavras-Chave: Atenção Plena. Mindfulness. Estudantes Universitários.

ISBN: 978-85-87121-53-0

197

Apresentação:
Pôster

Enfermagem
EFICÁCIA DE MATERIAIS A BEIRA-LEITO

RODRIGUES, Juliana Cola De Lima1 CALDEIRA, Geovana Cássia1 FREITAS, Larissa Candido1
FARIAS, Victória Alves De1 LIMA, Iago Moreira De1 TOBASE, Lucia1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: juliana_cola@hotmail.com geovana_cassia@yahoo.com.br lalacandidofreitas@hotmail.com
vicalvesfarias@hotmail.com iagomlima@hotmail.com lucia.tobase@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O século XXI representa um grande marco para a humanidade do ponto de vista tecnológico
e de mudanças no funcionamento das mais diversas áreas. A tecnologia vem ganhando espaço dentro da área
da saúde cada vez mais, exigindo adaptações dos profissionais e pontuando os benefícios da implementação
destas no cotidiano dos hospitais. A incorporação da tecnologia no campo da saúde representa diversos
desafios a todos os indivíduos envolvidos, desde os profissionais da saúde até os pacientes e clientes. O
presente artigo ocupou-se de levantar e analisar a eficácia dessa incorporação do desenvolvimento tecnológico
para o cuidado em enfermagem, considerando os desafios e benefícios desse processo. OBJETIVO: Analisar
resultados da implementação de tecnologias no ambiente beira-leito dos hospitais, levantando a eficácia destas
para a segurança do paciente, considerando as dificuldades orçamentarias e a interação do profissional de
enfermagem com as novas tecnologias. MÉTODOS: Revisão bibliográfica a partir das revistas de enfermagem
e saúde: Revista QualidadeHC, Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro, Revista de Epidemiologia e
Controle de Infecção e Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research. Obteve-se uma amostra de 5 artigos
nas diferentes revistas, contendo revisões literárias e análise de dados estatísticos. RESULTADOS: A redução
dos índices de erros em procedimentos, a partir da aplicação e instituição de programas de desenvolvimento
tecnológico, evidencia a contribuição deste para o cuidado em enfermagem. Pontua-se, ainda, o uso das
tecnologias enquanto ferramenta auxiliar e complementar ao cuidado em enfermagem, não substituindo o
profissional de enfermagem. Analisou-se também que a implementação das tecnologias é um processo complexo,
com aumentos de custo para as instituições a curto prazo, porém, com contribuições significativas a médio e
longo prazo. CONCLUSÃO: Observou-se que o desenvolvimento tecnológico contribui com a prevenção de
danos ao paciente e corrobora com o melhor andamento do tratamento, além de reduzir consideravelmente
os erros humanos do profissional de enfermagem nos procedimentos como administração de medicamentos.
Enfatizou-se também o uso das tecnologias de leve, leve-dura e dura na contribuição com a segurança do cuidado.
Palavras-Chave: Segurança Do Paciente. Enfermagem. Eficácia.
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ÉTICA NO GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM

AQUILINO, Cássia Costa1 ROSSO, Catarina Peres1 SILVA, Sabrina Santos1
GARZIN, Ana Claudia Alcantara1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: cassia.aquilino@hotmail.com rossocatarina@gmail.com sabrinasantos313@gmail.com
ana.garzin@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A ética pode ser caracterizada como um conjunto de princípios, valores e motivações associadas
ao caráter ou modo de agir das pessoas ou da sociedade. A ética profissional é responsável por assegurar boas
práticas no desempenho das atividades exercidas no ambiente de trabalho. Desse modo, é relevante que os
profissionais de enfermagem possuam conhecimento a respeito do conceito de ética, o qual possibilitará um
cuidado seguro e livre de negligência, imperícia e imprudência. A ética deve permear a gestão do cuidado,
que tem por objetivo organizar o trabalho e melhorar as práticas assistenciais por meio do planejamento, da
previsão e provisão de recursos necessários. Uma das vertentes da gestão em enfermagem é a supervisão, que
consiste em um processo educativo e contínuo de motivação e orientação dos supervisionados para a execução
de atividades, com base em normas técnicas e comportamentais, a fim de manter elevada a qualidade dos
serviços. OBJETIVO: Identificar a influência da ética profissional na assistência de enfermagem. MÉTODOS:
Trata-se de uma revisão bibliográfica, orientada pela pergunta norteadora: “Qual a influência da ética na gestão
da assistência de enfermagem?”. A coleta de dados incluiu estudos disponíveis nas bases de dados MEDLINE,
LILACS, BDENF e SCIELO; e foi realizada em abril de 2019, por meio dos seguintes descritores: ética em
enfermagem, gestão em saúde e modelos organizacionais. Não houve recorte temporal, devido à escassez de artigos
encontrados pertinentes ao tema. Sendo assim, foram incluídos os estudos disponíveis em inglês, português
e espanhol e excluídos os repetidos e que não respondiam à pergunta norteadora, resultando em 11 artigos
selecionados. RESULTADOS: Para facilitar o entendimento da temática, esses periódicos foram agrupados em
quatro categorias, sendo que cinco artigos se relacionavam à categoria Tomada de decisão, três se relacionavam
à categoria Tecnologia, cinco à categoria Sistema organizacional e quatro à categoria Educação continuada. A
partir da análise dos dados, foi identificado que a ética é indispensável na tomada de decisão pelos profissionais
de enfermagem, para que seja fornecida uma assistência de qualidade ao paciente, subsidiada por preceitos
éticos, bem como a educação continuada, a qual permite que o profissional se aperfeiçoe, embase sua assistência
na ética e aja de modo adequado. Já, com o sistema organizacional, são estabelecidas condutas que garantem
não só os benefícios individuais, mas sim, os benefícios coletivos. Ele pode surtir influência positiva ou negativa
nos profissionais de enfermagem e na ética dispendida por eles, dependendo da forma como foi construído
na instituição de saúde. Por fim, foi percebido que a ética, no ambiente tecnológico, permite que o enfermeiro
disponibilize cuidado integral ao paciente e uma visão humanizada. CONCLUSÃO: A ética está intimamente
relacionada às questões morais e aos valores individuais; com ela, pode-se identificar e gerenciar conflitos em
potenciais e diferenciar o certo do errado. Portanto, é necessário que a enfermagem reconheça o quanto a
ética e seus aspectos são relevantes no ambiente profissional e capacite-se para que, como consequência, haja
minimização de falhas envolvendo aspectos éticos e excelência na qualidade de assistência prestada ao paciente.
Palavras-Chave: Assistência De Enfermagem. Ética Em Enfermagem. Gestão Em Saúde.
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FRAGILIDADES DE COMUNICAÇÃO NO GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM

MESQUITA, Beatriz Leal De1 YAMANE, Karoline Kaori Durães1 GARZIN, Ana Claudia Alcantara1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: beatriz_leeal@outlook.com kaoridyamane@gmail.com ana.garzin@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Comunicar é o ato de compartilhar e compreender aquilo que está sendo transmitido. Na
enfermagem, é um elemento importante no processo de liderar do enfermeiro, pois, quando ocorrem falhas
de comunicação entre enfermeiros gestores e sua equipe, isso impacta negativamente nas relações de trabalho.
OBJETIVO: Identificar as fragilidades no processo de comunicação de enfermeiros gestores. MÉTODOS: Tratase de uma revisão integrativa realizada em abril de 2019 nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados em Enfermagem (BDENF) e Medical Literature and
Retrivial System Online (MEDLINE), a partir dos seguintes descritores: Comunicação, Enfermagem, Supervisão
de Enfermagem, Organização e Administração, e norteada pela pergunta: “Quais as fragilidades encontradas
no processo de comunicação de enfermeiros gestores?”. Foram incluídos artigos científicos disponíveis na
íntegra, publicados em português entre 2009 a 2019 e excluídos artigos repetidos nas bases de dados, que não
respondiam à questão norteadora e outros formatos de publicação. A amostra final foi constituída por dez
artigos. RESULTADOS: A análise crítica dos artigos permitiu identificar três categorias temáticas: I. Barreiras
de comunicação na prática do enfermeiro gestor – entre as barreiras de comunicação, evidenciou-se a gestão
hierarquizada que, atrelada ao modelo de gestão clássico, dificulta a aproximação do enfermeiro gestor com a
equipe. Ocorrem falhas de interpretação da informação, resistência às mudanças, quando estas são impostas, e
a formação insuficiente do profissional torna-se também uma barreira. II. Estratégias para aperfeiçoamento da
comunicação gerencial – como estratégias utilizadas encontrou-se as reuniões em grupo, prezando pela escuta
ativa, além de um modelo de gestão mais flexível e descentralizado. A capacitação da equipe e o uso da tecnologia
surgem como aliados na transmissão de informações. III. Comunicação como competência inerente à liderança
– a comunicação está atrelada à liderança à medida que o enfermeiro gestor consegue conduzir e influenciar sua
equipe, proporcionando um ambiente de trabalho agradável. CONCLUSÃO: A comunicação é uma importante
ferramenta e uma das principais competências gerenciais do enfermeiro gestor. Foi possível identificar diversas
barreiras existentes no processo comunicativo do enfermeiro gestor, principalmente atreladas à hierarquização
do processo de trabalho. O processo comunicativo eficaz é relevante para o enfermeiro gestor desenvolver
a liderança através de sua influência, propiciando a todos um ambiente de trabalho agradável, visando o
aperfeiçoamento, para superar as barreiras encontradas, com foco em melhores resultados assistenciais.
Palavras-Chave: Comunicação. Enfermagem. Supervisão De Enfermagem.
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HOMOAFETIVOS NA DOAÇÃO DE SANGUE: TABUS E DISCRIMINAÇÕES
LIMA, Diandra Ushli De1 FERREIRA, Victoria Maria Helena1 BARROS, Luiza Jorgetti De1
POSSEBOM, Ariany Azevedo1 PEREIRA, Sonia Maria Soares Rodrigues1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: dihhushli@gmail.com vickyferreira14@gmail.com luizajbarros@hotmail.com
arianypossebom@gmail.com sonia@analisedovalor.com.br
INTRODUÇÃO: A orientação sexual indica quais gêneros a pessoa sente-se atraída seja fisicamente,
emocionalmente ou romanticamente (LGBT). Os estigmas são visões negativas sobre características opostas
das culturas tradicionais da sociedade, com desaprovação coletiva das características apresentadas pelo
indivíduo. A saúde desse grupo estigmatizado baseia-se na automedicação, com baixa procura por serviços
de saúde pública e com restrições nas doações ou transfusões de sangue. A doação de sangue, segundo a
portaria nº 158 (2016) do Ministério da Saúde, no artigo 64, classifica como inapto por doze meses, “homens
que teriam relações sexuais com outros homens ou as parceiras sexuais destes”, porque considera como risco
a transmissão de agentes infecciosos na transfusão de sangue. OBJETIVO: Abordar a saúde pública no Brasil
com ênfase na discriminação na transfusão/doação de sangue da população homoafetiva. MÉTODOS: Com
a finalidade de reunir as informações e dados que serviram de base para a construção da investigação sobre o
homoafetivo e a discriminação, optou-se pela realização da revisão bibliográfica em artigos científicos sobre o
tema proposto. RESULTADOS: De acordo com a ANVISA (2011), "a identidade de gênero não deve ser usada
como critério para seleção de doadores de sangue, por não constituir risco em si própria”, pois existem outras
formas para selecionar, informar e investigar. Porém, em inúmeros casos, as regulamentações não são aplicadas
por preconceitos, o que se constitui um crime, pois faz restrição ao acesso por questões de orientação sexual.
Segundo o IBGE (2019), “101milhões de homens vivem no país e, do total, 10,5 milhões é homo ou bissexual.
Levando em consideração que cada homem pode doar sangue até quatro vezes ao ano, ao restringir esta parcela
da população, são desperdiçados 18,9 milhões de litros de sangue ao ano”. Portanto, nota-se a precariedade e a
defasagem da saúde voltada aos transexuais decorrente dos estereótipos aos quais estão submetidos, carecendo
do combate à discriminação e atendimento seguro e humanizado. A portaria 2712 define critérios para
situações de risco e de saúde do doador que oferecem perigo à pessoa que receberá o sangue. Determina que
o critério de seleção seja a prática sexual de risco e não a orientação sexual ou identidade de gênero. Portanto,
nota-se a precariedade e a defasagem da saúde voltada aos transexuais decorrente dos estereótipos aos quais
estão submetidos, carecendo do combate à discriminação e atendimento seguro e humanizado. CONCLUSÃO:
O grupo LGBT subsiste a inúmeros estigmas que estimulam a discriminação e ocasionam a precariedade
nas políticas de saúde para essa minoria, acarretando menor procura por serviços de saúde, sendo notória a
vulnerabilidade às infecções sexualmente transmissíveis (IST), e quando existe a sua procura, são obrigados a
desistir, como no caso da doação de sangue. Entretanto, essa população tem direitos à saúde, e o profissional
deve acolher e compreender a diversidade do indivíduo, tratando-o com universalidade e integralidade
e adotando a concepção de que orientação sexual não é prejudicial para a transfusão e doação de sangue.
Palavras-Chave: Políticas Públicas. Discriminação. Homoafetivos.
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INFLUÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE
ENFERMAGEM NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA
SILVA, Louise Hadryane Araujo Da1 THEODORO, Mônika De Oliveira1
GARZIN, Ana Claudia Alcantara1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP

E-mail: louise_hadryane@hotmail.com monika.theodoro98@gmail.com ana.garzin@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A enfermagem é uma ciência humana que abrange diferentes pessoas, conhecimentos,
experiências, fundamentações e práticas do cuidar. O enfermeiro é líder, gestor e elemento-chave no que concerne
a organização e motivação da sua equipe para um cuidado humanizado e eficaz, pois é capaz de influenciar
positivamente seus funcionários. Pode-se relacionar a motivação profissional com a qualidade da assistência
prestada, uma vez que a qualidade está ligada, sobretudo, ao tipo de interação dos profissionais de saúde com
os pacientes. Logo, a motivação é um fator indispensável para um bom atendimento. OBJETIVO: Evidenciar a
influência da motivação na equipe de enfermagem e sua relevância na qualidade da assistência. MÉTODOS: Trata
de uma revisão integrativa, desenvolvida de março a junho de 2019 e orientada pela seguinte questão norteadora:
“Como a motivação influencia a equipe de enfermagem e a qualidade na assistência?”. Para a seleção dos artigos
utilizou-se as bases de dados LILACS, BDENF e MEDLINE e SCIELO, por meio dos descritores “Motivação”,
“Qualidade” e “Equipe de enfermagem”. Os critérios de inclusão dos artigos foram: artigos publicados em
português, disponíveis integralmente nas bases de dados selecionadas e sem recorte temporal. Os critérios de
exclusão consideraram artigos que não abordavam especificamente o objetivo proposto, que estavam repetidos
e aqueles que utilizaram como metodologia a revisão de literatura. RESULTADOS: Foram selecionados onze
artigos, cujos autores são enfermeiros, e publicados em revistas exclusivamente de enfermagem. Tais publicações
foram analisadas e separadas em quatro categorias: A primeira, fatores motivacionais, na qual quatro artigos
citaram que a maioria dos profissionais de enfermagem relatam estar satisfeitos com o trabalho, porém, não
estão sendo motivados e sentem falta principalmente dos seguintes fatores motivacionais: relacionamento
interpessoal, salário, recursos materiais e reconhecimento. Na segunda categoria, teorias associadas, foram
levantados três artigos que abordaram: A teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg que retrata a motivação
pelos fatores extrínsecos, que são aqueles que evitam a desmotivação, mas não são os verdadeiros motivadores, e o
fatores intrínsecos, como, por exemplo, reconhecimento, realização pessoal, responsabilidades que influenciam
diretamente na motivação. A Teoria da Motivação Humana de Abraham Maslow define a motivação como uma
hierarquia das necessidades, na qual a autorrealização, autoestima, o social, segurança e questões fisiológicas,
são indispensáveis para a motivação humana. Na terceira categoria, motivação na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), foram escolhidos dois artigos que demonstraram uma relação entre fatores desmotivacionais tanto em
UTIs pediátricas como adultas, questões políticas da empresa, a não valorização do profissional, deficiência
nos recursos humanos e materiais. Na quarta categoria, qualidade, foram encontrados dois artigos que relatam
a importância de profissionais motivados, pois assim é possível atingir níveis superiores de produtividade e
qualidade no trabalho. CONCLUSÃO: Após análise dos artigos incluídos na revisão, os resultados dos estudos
apontaram que para alcançar a motivação, existe um conjunto de fatores que influenciam os profissionais,
os quais refletem diretamente no engajamento no trabalho e na qualidade da assistência de enfermagem.
Palavras-Chave: Enfermagem. Motivação. Qualidade.
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INFLUÊNCIA DOS CARGOS E RELAÇÕES DE PODER NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

SEPICAN, Gabriella Peixoto1 LEAL, Byanka Hiromi Watanabe1 GARZIN, Ana Claudia Alcantara1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: gabi.psepican@gmail.com byanka.enf@outlook.com ana.garzin@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Cargos administrativos, em qualquer ambiente profissional, evidenciam uma relação
hierárquica com os demais membros da equipe, o que pode causar conflitos no ambiente de trabalho e,
consequentemente, interferir na produtividade, qualidade do trabalho desenvolvido, bem como nas relações
interpessoais. A importância de se discutir tal tema advém do abuso do poder exercido, não tão raramente,
pelos enfermeiros que se encontram no vértice do organograma, como agentes que deliberam funções. Tal
abuso de poder gera estresse ocupacional e conflitos dentro de uma instituição de saúde. Além disso, pode
ocasionar problemas de dimensão ética, interferir na relação da equipe multidisciplinar, e, indiretamente, na
prestação de serviços ao paciente. OBJETIVO: Compreender a influência dos cargos e relações de poder no
comportamento ético e profissional na organização dos serviços de enfermagem. MÉTODOS: Trata-se de
uma revisão bibliográfica, utilizando a seguinte questão norteadora: "Como os cargos de gestão e as relações
de poder influenciam o comportamento ético e profissional na organização dos serviços de enfermagem?". A
coleta de dados foi realizada entre abril e maio de 2019, utilizando bases de dados BDEnf, LiLacs, MedLine
e Scielo, além do Google Acadêmico, com os seguintes descritores: poder, enfermagem, administração, ética,
ética em enfermagem relações interprofissionais e cultura organizacional. Os critérios de inclusão utilizados
foram: artigos escritos em português, publicações nos últimos dez anos e disponíveis na íntegra, e, dentro dos
critérios de exclusão, foram considerados artigos duplicados, de revisão e os que não responderam à questão
norteadora. RESULTADOS: A revisão bibliográfica em questão foi constituída por nove artigos científicos e
aborda o conceito de poder exercido nas instituições de saúde e os diferentes aspectos trazidos pelos artigos
que a compuseram. Após leitura e análise dos estudos, emergiram três categorias: “Entendendo as definições
de poder nas organizações de saúde”; “A influência dos cargos e relações de poder nas organizações de saúde”;
e “O impacto do gênero nas relações de trabalho e liderança em enfermagem”. A primeira categoria aborda
algumas definições de poder, que se mostram diferentes em razão da subjetividade dos sujeitos que o definem.
A segunda categoria menciona a influência do enfermeiro líder na produtividade e processo de mudança da
equipe, bem como no processo de cuidado ao paciente, sendo que essa influência pode ser positiva ou negativa,
dependendo de qual forma o líder exerce seu papel. A terceira e última categoria aborda a questão do gênero nas
instituições de saúde e a dificuldade que a mulher ainda enfrenta ao ocupar um cargo de liderança, bem como
em quais aspectos o gênero interfere no modo de pensar e liderar. CONCLUSÃO: Concluiu-se que os cargos e
relações de poder influenciam diretamente no comportamento ético e profissional nas organizações, sendo que
a relação de poder do enfermeiro em uma instituição pode ser considerada singular e subjetiva, já que depende
de diversos fatores, como, por exemplo, a formação profissional e pessoal do indivíduo que exerce o poder, a
missão, visão e valores da instituição, bem como as necessidades da equipe e do setor em que está inserido.
Palavras-Chave: Poder. Enfermagem. Gestão Em Saúde.
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NAS RELAÇÕES ENTRE AS EQUIPES
MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE

VIEIRA, Amanda Rebeca Maciel E1 ARAUJO, Bianca Louise Simões De1 HALUSKA, Victor1
GARZIN, Ana Claudia Alcantara1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: amanda.rebeca.vieira@gmail.com bialouisearaujo@hotmail.com victor.haluska@hotmail.com ana.
garzin@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A inteligência emocional (I.E.) é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e os
dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e de nossos relacionamentos.
OBJETIVO: Identificar os benefícios da inteligência emocional na enfermagem junto à equipe multiprofissional.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, norteada pela seguinte pergunta: “Como
a inteligência emocional pode afetar as relações entre as equipes multiprofissionais na área da saúde?”. Os
artigos foram coletados em março de 2019 nas bases de dados LILACS, BDENF e SCIELO, por meio de duas
estratégias de busca com os DeCS: “Enfermagem” AND “Inteligência emocional” e “Inteligência Emocional”
AND “Relações interpessoais”. Foram incluídos artigos publicados em língua portuguesa, nos últimos dez
anos, com os resumos e textos disponíveis na íntegra. A primeira busca resultou em nove artigos, e na segunda,
apenas um artigo atendeu aos critérios de inclusão. RESULTADOS: Após a leitura criteriosa e análise dos dez
artigos que compuseram a amostra, houve o agrupamento em três categorias temáticas: 01. Desenvolvimento da
inteligência emocional: Ocorre por meio de características pessoais e está relacionado com certas capacidades,
tais como a escuta e compreensão, autoconfiança e sua promoção, capacidade de gerenciar situações adversas
e complexas e bom relacionamento interpessoal. 02. Falta da inteligência emocional: Ocasionada por fatores
internos e externos, relacionados à educação emocional que foi negligenciada tanto no âmbito familiar, na
graduação ou na própria prática profissional. 03. Relação da inteligência emocional com o cuidar: habilidade
fundamental para o profissional, pois traz benefícios importantes para o enfermeiro e para o paciente, além de
favorecer a construção de um profissional eficiente no cuidar. Saber reconhecer as próprias emoções e de terceiros
é importante para a equipe de saúde, para que assim seja possível proporcionar um cuidado melhor ao paciente
e melhorar as relações. CONCLUSÃO: Há benefícios em uma equipe de saúde emocionalmente inteligente,
pois favorece a relação profissional-profissional, profissional-paciente e o vínculo entre ambos, facilitando e
tornando a assistência mais eficaz, o que reflete na recuperação do paciente e na qualidade da assistência prestada.
Palavras-Chave: Inteligencia Emocional. Relações Interpessoais. Enfermagem.
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MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS NO ALÍVIO DA DOR AO PACIENTE ONCOLÓGICO

BONADIO, Fernanda Soares1 REQUENA, Bruna Venturi1 CHAVES, Vitor Fidelis1
ALEXAN, Lourdes Bernadete Dos Santos Pito1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: fernanda_bonadio@outlook.com, brunarequena@outlook.com, vitor.fidelischaves@hotmail.com,
lourdes.alexandre@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2019), o câncer se dá pelo
desenvolvimento desordenado de células que tendem a ser agressivas e incontroláveis, atingindo tecidos e
órgãos. Em razão da magnitude da doença, os pacientes acometidos pelo câncer se submetem a desconfortos
que vão desde exames para diagnósticos até a execução do tratamento, que tende a ser invasivo, resultando em
diversos efeitos colaterais. As práticas integrativas devem ser utilizadas, então, para qualificação da vida, uma
vez que utilizam de métodos não farmacológicos visando o alívio da dor. OBJETIVO: Identificar na literatura
os métodos não farmacológicos utilizados para o alivio da dor nos pacientes oncológicos. MÉTODOS: Revisão
integrativa realizada em agosto de 2019, que buscou responder à pergunta norteadora “Quais são os métodos
não farmacológicos utilizados no alívio de dor em pacientes oncológicos?’’. Foram utilizados os descritores
“dor”, “oncologia” e “práticas integrativas”; foram consultados artigos científicos dos últimos cinco anos
publicados na íntegra, em português, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e nas bases de dados da LILACS.
Encontrados e selecionados 9 artigos que contemplavam os descritores. RESULTADOS: Diante da literatura,
verificou-se que o estudo das práticas integrativas é escasso, porém apresentam eficácia significativa no alívio
dos sintomas, tais como náusea, estresse, fadiga, insônia e dor induzidos pela realização do tratamento.
Práticas como: termoterapia, yoga, acupuntura, massoterapia, crioterapia, aromaterapia e meditação. Tendo
como destaque, a termoterapia, baseada na aplicação de calor por meio de compressas e bolsas térmicas que
visam o relaxamento muscular possibilitando a remoção dos mediadores químicos responsáveis pela dor.
A yoga e a acupuntura tem como objetivo reduzir o processo de estresse, bem como atuar na diminuição
de náuseas, insônia e fadiga. CONCLUSÃO: A partir da revisão feita, conclui-se que os métodos não
farmacológicos são técnicas não invasivas, acessíveis e de baixo custo que promovem alívio da sintomática
resultante do tratamento do câncer, dentre os principais, a dor. Além disso, é de extrema relevância ressaltar
a necessidade de adequação da aplicação das práticas integrativas perante a satisfação e o quadro do paciente.
Palavras-Chave: Oncologia. Dor. Práticas Integrativas.
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O AFETO E O ACOLHIMENTO NO APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA
DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

LENZI, Giovanna De Vasconcelos1 LEITE, Isabela Almeida1 CANDIANI, Juliana Santos1
ALEXAN, Lourdes Bernadete Dos Santos Pito1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: giovannavlenzi@gmail.com isa-bela.almeida@outlook.com jujucandiani@gmail.com
lourdes.alexandre@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Humanização (PNH), enfatiza a necessidade da equipe multiprofissional
estar preparada para prestar um atendimento não só biomédico, como também nos casos de comprometimento
emocional, psicológico e social do usuário da saúde. Para propor ações de cuidado, o afeto e o acolhimento
tornam-se uma diretriz, a fim de qualificar a relação trabalhador-usuário, prevenindo ou aliviando o sofrimento
humano. Esse é o método de interação fundamental para o processo terapêutico efetivo, individualizado e
centrado na necessidade e/ou doente na família. OBJETIVO: Identificar como o afeto e o acolhimento
influenciam a assistência da equipe multiprofissional. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa realizada
em agosto de 2019. Os dados foram coletados nas bases de dados da SciELO e na Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS). Foram selecionados dez artigos nacionais, publicados na íntegra na internet, nos últimos nove anos,
com a utilização dos descritores (DECs) como: Assistência; Acolhimento; Afeto e Equipe multiprofissional,
perante a seguinte pergunta norteadora: “Como o afeto e o acolhimento influenciam a assistência da equipe
multiprofissional?”. RESULTADOS: Após a análise minuciosa de cada artigo, nota-se imprescindível à
compreensão que o acolhimento e o afeto são parte para o alcance do cuidado no decorrer do processo de
saúde-doença e que resgata a essência do cuidado humano como foco unificador. Os estudos contemplam
que a assistência através do acolhimento e afeto reflete de maneira positiva no atendimento terapêutico ao
cliente que foi acolhido com envolvimento emocional e escuta sensível/qualificada, valorizando suas angústias
e preocupações. Assim, vai se construindo uma relação de respeito, carinho, afeto, atenção, responsabilidade,
dedicação, auxiliando o doente e a família na superação dos medos, inseguranças, dúvidas, anseios e obstáculos,
desde a porta de entrada até a porta de saída da unidade de assistência, incluindo o próprio domicílio. Ao
final, percebe-se que o afeto e o acolhimento impactam de forma positiva no sucesso do tratamento indicado.
CONCLUSÃO: A assistência de maneira acolhedora, com a utilização de atendimento integral e humanizado, só
é possível quando a equipe multiprofissional considera o paciente um ser único, complexo e multidimensional,
a fim de construir uma relação com o doente e a família, com respeito mútuo, atenção e responsabilidade.
Palavras-Chave: Acolhimento. Assistência. Afeto.
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O ENFERMEIRO E A AMAMENTAÇÃO PÓS-CÂNCER DE MAMA:
O DESBRAVAR DAS INTERVENÇÕES

JORGE, Janilda Amanda1 GERVÁSIO, Stela Márcia Draib1 VADOR, Rosana Maria Faria1
CARLÚCIO, Leandra Ruzene1
1INSTITUTO TAUBATÉ DE ENSINO SUPERIOR-SP
E-mail: jaj79@outlook.com coord.enfermagem@ites.edu.br rosanavador@gmail.com
leandraruzene@gmail.com
INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) afirmam que
atualmente o câncer de mama é o tipo de neoplasia maligna responsável pelo maior número de mortes
de mulheres em todo planeta, chegando a 23% de casos de câncer no mundo. A sobrevida de mulheres
diagnosticadas com câncer de mama em países desenvolvidos é de 85%, e em países em desenvolvimento,
esse número diminui para 60%. Algumas mulheres estão ainda em fase reprodutiva e, quando engravidam,
expressam sua intensa vontade de amamentar, mesmo após o tratamento com cirurgia, ou seja, mastectomia
unilateral. A presente pesquisa visa fornecer subsídios para nortear o enfermeiro quanto à prescrição das
intervenções do aleitamento materno da mulher pós-câncer de mama, sendo resolutivo quanto às suas
dúvidas, anseios, dificuldades e realização da técnica correta para uma amamentação efetiva. OBJETIVO:
Destacar a atuação do enfermeiro frente ao aleitamento materno a mulheres que foram acometidas por câncer
de mama, identificando suas dificuldades frente ao aleitamento, e propor um protocolo de orientação para
auxiliar no relacionamento desse binômio. MÉTODOS: Foi utilizada revisão integrativa da literatura, por
meio de artigos científicos nacionais e internacionais, publicados nas bases de dados na Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Labrary On-line (SCIELO) , livros
e cartilhas/manuais do Ministério da Saúde, no período de 2010 a 2018. Foram utilizados artigos originais,
em português e inglês, disponíveis na íntegra online, publicados nos últimos dez anos. A estratégia de busca
foi realizada a partir dos cruzamentos dos Descritores em Ciências em Saúde (DECS): Aleitamento Materno,
Câncer Mamário, Enfermeiro. RESULTADOS: Foram selecionados 10 (dez) artigos, 1 (um) livro e 6 (seis)
cartilhas/manuais do Ministério da Saúde, para compor a revisão. CONCLUSÃO: Essa pesquisa infere que
o enfermeiro está presente no período do puerpério, orientando, supervisionando, estimulando e apoiando
a mulher que passou pelo tratamento do câncer em sua nova tarefa: amamentar seu filho. Essas apontam que
a pouca produção de leite para algumas e a insegurança de outras mastectomizadas unilateralmente serem as
maiores dificuldades para o aleitamento. Assim, após o levantamento dos dados necessários, elaborou-se um
protocolo específico de orientação sobre amamentação para mulheres pós-tratamento de câncer de mama.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno. Câncer Mamário. Enfermeiro.
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O NOVO CENÁRIO DO SARAMPO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
OLIVEIRA, Amanda Fernandes De1 LAZINI, Bruna Moya1 DOMINGUEZ, Isabel De Araujo1
SOARES, Cleia Divina1 NADIN, Ni Cezar1 KOWALSKI, Ivonete Sanches Giacometti1
ANTON, Lisiane Maria Teixeira Bezerra1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: afo.amanda@gmail.com brunas-moya@hotmail.com dominguez.bel18@gmail.com cleia_peres.s@
hotmail.com nadinni.cezar@gmail.com isg.kowalski@uol.com.br lisianebanton@uol.com.br
INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou do Brasil o certificado de território livre do
sarampo. A perda do título se deu por conta do recente aumento do número de casos da doença. Podemos citar
como um dos fatores associados à volta da doença a baixa adesão vacinal, que se deve aos seguintes pontos:
descaso na divulgação da importância em se vacinar, medo dos efeitos deletérios, baixo nível de escolaridade e
renda, além da desinformação dos próprios profissionais de saúde. OBJETIVO: Demonstrar os dados sobre a
incidência de sarampo e a importância da vigilância epidemiológica no município de São Paulo. MÉTODOS:
Tratou-se de uma pesquisa documental de base oficial sobre a divulgação de doenças no município de São
Paulo, no período de 13/08/2019 a 27/08/2019. O suporte teórico constitui-se no levantamento de dados em
sites oficiais, protocolos governamentais e base de dados Scielo. Os descritores utilizados foram: Sarampo,
Vigilância em Saúde Pública e Imunização. RESULTADOS: O sarampo é uma doença infecto-contagiosa
causada por um vírus chamado Morbillivirus. O ressurgimento do sarampo nos últimos anos é um fenômeno
global. Conforme o boletim n° 52 de Sarampo/COVISA, em 2019, até 15 de agosto, foram confirmados 1.314
casos, 448 casos descartados e 5.914 casos em investigação, no município de São Paulo – SP. Apesar das inúmeras
vantagens, a imunização pode gerar efeitos que causam dúvidas sobre sua segurança e efetividade, levando
ao surgimento do movimento antivacina. Com o grande crescimento e aderência do movimento no Brasil,
doenças já erradicadas, como o sarampo, voltaram a aparecer. A Vigilância em Saúde é responsável por ações
de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, uma ferramenta que por meio de notificações
monitora a situação de saúde da população brasileira. Trata-se de um conjunto de atividades destinadas a obter
as informações necessárias para se conhecer a situação epidemiológica em questão, detectando ou prevendo
as alterações prováveis dos condicionantes focalizados e orientando a aplicação de medidas preventivas,
mantendo-as ou modificando-as, com o propósito de atingir os melhores resultados possíveis em termos de
efetividade e impacto na população. Portanto, a população deve ter acesso às informações, seja pela mídia
ou por ações de promoção a saúde, que mostram que a imunização é cientificamente comprovada como a
maneira mais eficaz de evitar e atenuar doenças. CONCLUSÃO: Mediante o elevado número de casos de
sarampo no município de São Paulo, observa-se a necessidade de aprimoramento contínuo no processo
de cuidado à população adscrita no território estagiado, incentivando sobre a aderência de tomada de
vacinas e conhecimento da doença, realizando a atualização do calendário vacinal para cada faixa etária.
Palavras-Chave: Sarampo. Vigilância Em Saúde Pública. Imunização.
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O QUE MOTIVA A HESITAÇÃO VACINAL CONTRA O SARAMPO?

SILVA, Sabrina Santos1 WATANABE, Karin Cristhini Franzi1 LUTFI, Ariel Giusto1 TOBASE, Lucia1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: sabrinasantos313@gmail.com, karinfranzi@gmail.com, arielgiusti29@gmail.com,
lucia.tobase@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O sarampo é uma doença grave causado pelo vírus Measles morbillivirus, da família
Paramyxorividae. O alto grau de transmissibilidade é determinado pelo contágio por via aérea, acarretando
prejuízos ao trato respiratório, como pneumonia. A colonização em outras áreas ocasiona complicações mais
graves, como encefalite, otite média, laringotraqueobronquite, infecções secundárias bacterianas e, tardiamente,
panencefalite esclerosante subaguda, até a morte. Em 2016, o Brasil foi certificado por eliminação da circulação
do vírus do sarampo e a região das Américas foi considerada livre da doença. Porém, desde fevereiro/2018, o país
sofre com a disseminação do vírus do sarampo, do genótipo D8, circulante em 11 estados da Federação. Como
única forma de prevenção da doença, a vacinação é indispensável e requer da população postura ativa para
manter o esquema vacinal atualizado, o que não tem se mostrado, na prática. OBJETIVO: Identificar os fatores
relacionados à não vacinação da população contra o sarampo. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa,
orientada pela pergunta norteadora: “O que motiva a hesitação vacinal contra o sarampo?”. A coleta de dados
foi realizada em agosto/2019, nas bases de dados PubMed, LILACS e BDEnf, por meio dos descritores: vacina
contra sarampo AND Brasil. Dos critérios de inclusão, considerou-se artigos disponíveis online na íntegra,
publicados nos últimos cinco anos, em português e inglês. Foram excluídas monografias, teses, dissertações e
aqueles que não respondiam à pergunta norteadora. Foram encontrados 31 artigos e selecionados cinco estudos
relacionados à temática. RESULTADOS: A partir da análise dos estudos, identificou-se que o atendimento
conforme demanda espontânea indica deficits no processo sistematizado com relação à vacinação nas Unidades
de Atenção Primária à Saúde (APS). Verificou-se que a reduzida procura dos adolescentes pelas Unidades de
APS, a adesão insatisfatória aos programas e ações desenvolvidas na atenção primária e o medo da vacina, seja
pela agulha ou eventos adversos – este também identificado em adultos – são considerados fatores que intervêm
negativamente na vacinação dessa faixa etária. A falta de conhecimento; desestrutura familiar; indisponibilidade
de vacina e de horários flexíveis de funcionamento das unidades de saúde; dificuldade geográfica para ir ao posto;
o fortalecimento do movimento anti-vacina; a crença sobre o interesse financeiro da indústria farmacêutica e
a visão de menor intervenção médico-hospitalar também foram apontados como impeditivos à vacinação de
crianças. CONCLUSÃO: A hesitação vacinal contra o sarampo ocorre por diversos fatores, técnicos, geográficos,
culturais e socioeconômicos. É de suma importância que a Atenção Primária proponha estratégias capazes de
engajar o público e sensibilizá-lo, além de reestruturar ações no processo de vacinação, diversificar métodos
de agendamento e convocação para vacinação. A relação da distribuição geográfica da doença requer atenção
na política governamental para evitar a disseminação da doença, ao propor ações de manejo e realocação da
população imigrante, em outros estados e municípios. O esclarecimento de falsas informações nas diversas
mídias favorece o alcance das informações e conscientização da população. Na perspectiva judicial, ações são
impetradas aos pais e responsáveis que optam pela não vacinação, para promover o cuidado na saúde da criança.
Palavras-Chave: Brasil. Recusa De Vacinação. Sarampo.
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OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE LEITOS E ALTA HOSPITALAR

MACHADO, Domenica De Castro1 MACHADO, Ana Carolina Araujo1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: domenica_castro@hotmail.com, carolhbr@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: A organização hospitalar é muito complexa, devido aos inúmeros processos assistenciais e
administrativos que ocorrem simultaneamente. Um dos processos críticos nos hospitais é o gerenciamento de
leitos, sendo fundamental para o bom funcionamento dos Serviços de Saúde. A terapêutica clínica adequada
conjugada ao tempo de atendimento e as condutas assertivas de cada profissional podem impactar na gestão
de leitos, porém a dinâmica hospitalar se modifica constantemente sofrendo interferências de fatores mutáveis
ou imutáveis. Um dos fatores preocupantes é a falta de leitos, trazendo assim a insatisfação dos clientes,
resultando em cancelamento de cirurgias eletivas, no atraso da admissão de pacientes com urgência médica e
na alocação dos mesmos em leitos inapropriados. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi identificar os motivos
que interferem na alta hospitalar e que impactam no gerenciamento dos leitos. MÉTODOS: Trata-se de um
estudo de revisão integrativa, uma metodologia que promove a síntese do conhecimento e permite aplicar os
resultados de estudos na prática. Foi elaborado um instrumento para as coletas das informações contemplando
os seguintes dados: títulos, autores, métodos, periódicos, ano de publicação, objetivo do estudo, motivos e
o impacto no gerenciamento de leitos. RESULTADOS: Foram encontrados trinta e sete potenciais artigos,
distribuídos nas bases da seguinte forma: PubMed (n=22) LILACS (n=8) e SciELO (n=7). Destes chegou-se
aos nove escolhidos, que foram analisados e seus dados descritos e caracterizados. CONCLUSÃO: O presente
estudo demonstrou que os principais motivos que interferem na alta hospitalar são a falta de comunicação e
planejamento para a alta hospitalar pela equipe interdisciplinar, tendo como resultado o aumento expressivo
na média de permanência. A elaboração, acompanhamento e evolução diária de planos terapêuticos somados a
interligação e integração da equipe interdisciplinar propõe modelo de excelência para otimização dos processos.
Palavras-Chave: Tempo De Internação. Alta Do Paciente. Ocupação De Leito.
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PAPEL DO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES
COM CÂNCER DO COLO DO ÚTERO

SOUSA, Brenda Jenyffer Lima De1
1UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES - VILLA LOBOS - SP
E-mail: brendasousa17@hotmail.com
INTRODUÇÃO: Sabe-se que o câncer do colo do útero é classificado como o segundo tumor mais frequente,
estando atrás somente do câncer de mama. É resultante da infecção persistente do Papilomavírus Humano
(HPV), podendo ocorrer em mulheres e homens. Inicialmente, a patologia ocorre de forma lenta e progressiva,
com característica benigna, podendo sofrer alterações que possivelmente irá estabelecer um carcinoma invasivo.
OBJETIVO: Objetivo: Avaliar o papel do enfermeiro no acompanhamento de pacientes com câncer uterino.
MÉTODOS: Tratou-se de uma revisão integrativa. A pesquisa foi realizada nas base de dados da Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS Enfermagem), PubMed, Instituto Nacional de Câncer (INCA), Scientific Electronic
Library Online (Scielo) e livros acadêmicos, por meio dos seguintes descritores em português: Câncer do colo
do útero, Tratamento do Câncer do Colo do Útero, O Papel do Enfermeiro Frente ao Câncer Cervical, e HPV,
e os seguintes descritores em inglês: Cervical Cancer, Cervical Cancer Treatment, The Role of Nurses in the
Face of Cervical Cancer and HPV. Foram incluídos os artigos que atenderam os critérios de inclusão, ou seja,
que responderam a questão norteadora da pesquisa: Qual o papel do enfermeiro na prevenção, diagnóstico,
tratamento e assistência das mulheres com câncer uterino?. Foi possível selecionar os artigos em português e
inglês na integra, e publicados entre 2014 a 2019. RESULTADOS: Aplicando os critérios de inclusão e exclusão,
a amostra foi composta por 14 artigos. Os estudos que descrevem sobre a prevenção do câncer do colo do útero,
destacando a vacinação do HPV, devido a malignidade associada ao Papilomavírus Humano e o carcinoma
cervical, a cobertura do exame citopatológico como um dos indicadores de qualidade. Entre os fatores de risco, é
possível citar, o baixo nível socioeconômico, multipariedade, obesidade, baixo nível de escolaridade e infecções
sexualmente transmissíveis. Em relação ao diagnóstico e tratamento,os estudos apontam para a necessidade
do diagnóstico precoce, acesso ao exame citopatológico, integralidade na assistência, acompanhamento
interdisciplinar, acolhimento, escuta qualificada e incorporação da família no tratamento. CONCLUSÃO:
Evidencia-se que na atuação do enfermeiro é importante a educação permanente. Os enfermeiros são
educadores e precisam orientar a importância da realização do exame citopatológico, promover o diálogo
constante e proporcionar à mulher informações que possibilitem uma melhoria na sua qualidade de vida.
Palavras-Chave: Câncer Do Colo Do útero. Tratamento. Papel Do Enfermeiro.
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PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS:
HUMANIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VÍNCULO DE UMA UBS/ESF

SILVA, Carolina Rodrigues Da1 FONTES, Helena Caetano1 MATSUMOTO, Norma Fumie1
NUNES, Maria Inês1 CAMPINAS, Lúcia De Lourdes Souza Leite1 PAZ, Cassia Regina De Paula1
ALEXAN, Lourdes Bernadete Dos Santos Pito1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: crds2309@gmail.com, hcfontes@hotmail.com, normafumiematsumoto@gmail.com,
enf@saocamilo-sp.br, profaluciacampinas@gmail.com, cassia.paz@uol.com.br,
lourdes.alexandre@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde implantado em 1988 trouxe princípios e diretrizes a serem
alcançados e em 2003 recebeu o reforço da Política Nacional de Humanização (PNH). A Política de Atenção
Básica criou a Estratégia de Saúde da Família (ESF) como porta de acesso e desenvolvimento de humanização,
acolhimento e vínculo entre unidade de saúde (UBS)/profissional/usuário para mudança de modelo
assistencial. O programa se preocupa com a forma que ocorre os processos de trabalho, onde o trabalhador
deve ser incluído na tomada de decisão e os usuários ter seus direitos garantidos. A ESF foi concebida para
beneficiar o acesso e resolução dos problemas de saúde da população e, para isso, haveria a necessidade do
aprimoramento da comunicação entre instituição de saúde/trabalhador/usuários. OBJETIVO: O objetivo
foi investigar a percepção dos trabalhadores sobre a humanização, vínculo e acolhimento na Atenção Básica
de Saúde (ABS) e percepção, dos usuários, sobre a qualidade do atendimento. MÉTODOS: Tratou-se de um
trabalho interpretativo com pesquisa de campo e abordagem qualitativa, que foi realizado em 2017, em uma
UBS/ESF no Município de São Paulo, zona Norte. A pesquisa foi aprovada pelo COEP 2.235.784. Foram
realizadas 34 entrevistas com profissionais e 24 com usuários, depois de transcritas foram analisadas através
Discursos do Sujeito Coletivo (DSC), técnica de tabulação e organização de dados qualitativos. A técnica
consiste basicamente em analisar o material verbal, extraindo destes depoimentos as Ideias Centrais (IC)
ou Ancoragens e as suas correspondentes Expressões Chave (EC); com as IC semelhantes compõe-se um ou
vários discursos síntese que são os DSC. RESULTADOS: Os profissionais de saúde sabem conceituar as ações
relativas à humanização, acolhimento e vínculo e concordam que são conceitos de suma importância para
qualidade do atendimento, se colocados em prática, entretanto, evidenciam como pontos negativos: A falta
da ambiência, devido à uma estrutura inadequada o que gera interrupções durante as consultas e reuniões,
falta de material e equipamentos e a obrigatoriedade no cumprimento de metas em decorrência da grande
demanda, o foco do trabalho passa a ser metas a serem atingidas e não na qualidade dispensada. Por conta
destas questões a maioria dos profissionais demonstram-se insatisfeitos com o ambiente de trabalho. Quanto
aos usuários, notou-se maior vínculo com o agente comunitário de saúde (ACS), sendo suas queixas: demora
no atendimento/burocracia; exposição pessoal; falta de insumos, de recursos humanos e profissionalismo.
Foram identificados poucos pontos positivos, tais como: atendimento atencioso nas consultas, os serviços de
exame e farmácia estão atendendo a demanda, monitoramento da saúde é satisfatório e o acolhimento e os
grupos de promoção a saúde estão sendo produtivos. CONCLUSÃO: O processo de humanização está em
construção, mas já houve mudança do atendimento da equipe. Os ACS nas equipes das UBS/ESF têm papel
importante como principal componente de comunicação com a população. Para resolução dos problemas
de consolidação da PNH é necessário implementar ações de educação permanente, investimento na saúde e
educação e inclusão do usuário no cuidado de forma a ele ser corresponsável pelo sucesso do seu tratamento.
Palavras-Chave: Humanização Da Assistência. Acolhimento. Política De Saúde.
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PLANO DE AÇÃO EDUCATIVA - OUTUBRO ROSA

MORALES, Gislene Fabiana1 KOLSCHREIBER, Natalia Marques1 GASPAR, Catharina Luiza Issa1
LIMA, Barbara Cicera Da Silva1 SILVA, Paola Silveira Santos Da1 NASCIMENTO, Shirley Alves Do1
ALEXAN, Lourdes Bernadete Dos Santos Pito1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: g.fabianamorales@yahoo.com.br, natalia.mkol@gmail.com, catharinaluiza1@hotmail.com,
dsl1barbara@gmail.com, paolasss@ymail.com, shirley_sccp1919@hotmail.com,
lourdes.alexandre@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Outubro Rosa é um movimento criado na década de 1990 com o intuito de incentivar
a participação da população no controle do câncer de mama e recentemente, câncer de colo uterino. Essa
data é comemorada anualmente no mês de outubro e busca promover ações para sensibilizar a população
sobre a doença e proporcionar maior acesso aos serviços de saúde para a realização de exames, contribuindo
para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o mais incidente na população feminina, tanto no
Brasil quando no mundo, e o câncer de colo de útero é o terceiro. Entretanto, os índices de cura aumentam
significativamente quando diagnosticados e tratados precocemente. O câncer de mama são alterações
neoplásicas que podem ser de origem genética, física, química ou biológica. Manifesta-se através de nódulos
nas mamas ou axilas, dor nas mamas, alterações na pele que recobre a mama como retração, abaulamento
com aspecto de “casca de laranja”. O câncer de colo uterino são alterações nas células que compõe o colo do
útero. O principal fator relacionado é o Papiloma Vírus Humano (HPV), que é uma infecção sexualmente
transmissível (IST). As lesões precursoras que podem evoluir para o câncer são facilmente diagnosticadas
através do exame de citologia oncótica, o Papanicolau. OBJETIVO: O presente trabalho teve como objetivo
promover uma Ação Educativa na UBS/AMA São Vicente de Paula de forma a sensibilizar os usuários quanto
a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero e câncer de mama. MÉTODOS:
A ação educativa foi realizada em formato de apresentação oral-dialogada com debate e esclarecimento de
dúvidas; utilização de manequim das mamas para exposição do autoexame das mamas e imagens ilustrativas,
utilização de manequim da pelve feminina para a demonstração do exame de Papanicolau e anatomia da
mulher e disponibilização de cartaz fixado na unidade. RESULTADOS: A Ação foi realizada no dia 15 de
outubro de 2018 e teve a participação de 31 usuários da Unidade de Saúde, que estavam na sala de espera
para o atendimento. Dentre eles, 28 do sexo feminino e 3 do sexo masculino, grupo heterogêneo composto
por diversas idades e etnias. O público se mostrou muito participativo e interessado. CONCLUSÃO: O
câncer de colo de útero e o câncer de mama são doenças que se detectadas precocemente possuem altos
índices de cura, minimizando as sequelas e a mortalidade. O diagnóstico é simples, barato e oferecido pelo
Sistema Único de Saúde. Promover ações educativas como estas é instrumentalizar a população quanto aos
recursos disponíveis para a prevenção. O enfermeiro é o profissional de caráter humanizado, capacitado
para a educação, interligando o conhecimento científico à população de forma objetiva, simples e clara.
Palavras-Chave: Câncer De Mama. Câncer Uterino. Promoção Da Saúde.
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA
ASSISTÊNCIA AO TRABALHO DE PARTO
SIMÃO, Ana Luíza De Siqueira1 LIMA, Analyssa Mega1 OLIVEIRA, Camila Gonçalves De1
BARROSO, Camila Teixeira1 FRIDORI, Milena Sparapan1 BARBOSA, Paula Ribeiro1
ALEXAN, Lourdes Bernadete Dos Santos Pito1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP

E-mail: analuiza.simao.alss@gmail.com, analyssa.mega@gmail.com, camila_oliveira223@hotmail.com,
ca_mila333@outlook.com, milenafridori@hotmail.com, paula.ribeiro@aluno.saocamilo-sp.br,
lourdes.alexandre@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: As Práticas Integrativas e Complementares (PIC’s) foram regulamentadas a partir da 8ª
Conferência Nacional de Saúde, regida pela reforma sanitária, e sua aplicação na gestação possibilita a retomada
da humanização no cenário do nascimento através do respeito e autonomia da mulher, trazendo a importância
do processo natural do parto. Essas práticas além de proporcionam relaxamento, diminuição da dor e indução
da analgesia, desempenham a humanização dentro da assistência obstétrica. OBJETIVO: Identificar as práticas
integrativas que auxiliam na diminuição da dor durante o trabalho de parto. MÉTODOS: A pesquisa foi
do tipo bibliográfica e descritiva. As bibliografias foram levantadas tendo como norte a resposta à questão
norteadora: “As Práticas Integrativas e Complementares contribuem na diminuição da dor do parto?”. Como
critério de inclusão foram selecionados os artigos publicados no período entre os anos de 2004 a 2019. Ao todo
foram incluídas 16 bibliografias que foram lidas e analisadas de forma a buscar a resposta à questão inicial.
RESULTADOS: Observou-se que em dois estudos as PIC’s são mencionadas por facultarem à mulher um lugar
de protagonismo do seu parto, retirando-a do lugar comum de objeto de procedimentos, sem contar que se
trata do uso de tecnologias leves, de baixo custo e humanizadoras. Em três estudos a Yoga foi referenciada
como benéfica na redução do estresse, ansiedade e dores do parto, aumentando a autoconfiança para o parto
normal. Em dois estudos a Acupuntura é referida para diminuição da tensão, induzindo e acelerando o trabalho
de parto, uma vez que se constitui como uma prática analgésica. Duas bibliografias apontaram a Fitotepapia
utilizada como indutora do parto, uma vez que auxilia a contração efetiva e a dilatação do colo do útero. São
exemplos de fitoterápicos para este uso a canela e a embaúba. Somente um artigo aludiu a Aromaterapia para
diminuição do estresse e alívio da dor. A Hidroterapia foi citada em quatro artigos e incluiu tanto o banho
de imersão quanto o de chuveiro para gerar o relaxamento muscular, vasodilatação periférica, diminuição da
dor e do estresse. Finalizando, foram encontradas duas bibliografias que fizeram referência à Musicoterapia
para proporcionar maior conforto à parturiente e ao bebê, ocasionando a humanização. CONCLUSÃO:A
revisão bibliográfica expôs a real importância das Práticas Integrativas Complementares durante o trabalho de
parto demostrando que essas têm resultado efetivo no alívio da dor e as evidências científicas encorajam estas
práticas no decorrer do processo do trabalho de parto. Embora existam muitas PIC’s foram identificadas nas
bibliografias somente seis tipos sendo utilizadas como recurso para o atendimento das parturientes. Recomendase a ampliação de estudos relacionados aos benefícios do uso das PIC’s por profissionais da saúde, ligados à
obstetrícia. Destaca-se também a necessidade de instrução as puérperas sobre os métodos não farmacológicos.
Palavras-Chave: Práticas Integrativas E Complementares. Dor Do Trabalho De Parto.
Humanização De Assistência Ao Parto.

ISBN: 978-85-87121-53-0

214

Apresentação:
Pôster

Enfermagem

PRIVACIDADE FÍSICA E INFORMACIONAL: UMA QUESTÃO ÉTICA GERENCIAL

FERRUCI, Isabella Rezende1 ROSA, Elisa Bachir Santa1 GARZIN, Ana Claudia Alcântara1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: isarezende06@yahoo.com.br, elisa.bsr@hotmail.com, ana.garzin@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Ante aos processos e condutas assistenciais e gerenciais, o agir do enfermeiro permeia-se pelo
entrelaçamento do conhecimento técnico-científico com os princípios éticos e morais. O comprometimento e
violação da privacidade do paciente hospitalizado é reconhecível tanto na esfera física quanto informacional
e mantê-la é um desafio para os profissionais de enfermagem. OBJETIVO: Identificar a contribuição da ética
gerencial na preservação da privacidade física e informacional do cliente no serviço de saúde. MÉTODOS:
Trata-se de uma revisão integrativa realizada em abril de 2019, nas bases de dados: Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) a
partir da pergunta norteadora “Como a ética gerencial contribui para a preservação da privacidade física
e informacional do cliente no serviço de saúde?”. Foram utilizados os descritores: Ética em Enfermagem,
Privacidade, Supervisão de Enfermagem e Exposição corporal. Os critérios de inclusão definidos para a
seleção dos artigos foram: artigos científicos disponíveis na íntegra, sem recorte temporal e publicados na
língua portuguesa. Em relação aos critérios de exclusão, foram descartados teses, monografias, trabalho de
conclusão de curso (TCC), artigos repetidos e de revisão de literatura. A amostra final foi constituída por
onze artigos. RESULTADOS: A leitura e análise crítica dos artigos permitiu identificar duas categorias
temáticas: Violação da privacidade física e informacional, verificada em seis artigos e; Contribuição do
enfermeiro gestor frente à violação da privacidade física e informacional: Supervisão e ética, identificada
em seis artigos. O paciente tem direito à privacidade, entretanto mantê-la durante a assistência é um desafio
para os profissionais de enfermagem devido a inúmeros fatores que viabilizam tal violação, dentre eles: o
requerimento de cuidados invasivos diários, facilidade de acesso aos prontuários eletrônicos e informações
acerca do paciente. Nesse contexto, a supervisão é determinante, pois respeitar a individualidade, a privacidade
e a dignidade dos pacientes é obrigação ético-legal do enfermeiro e requer, além de atitudes individuais,
atividades coletivas da equipe de enfermagem. CONCLUSÃO: Conclui-se que o enfermeiro gestor emerge
como o profissional com poder e competência para transformar esse panorama, pois dispõe de ferramentas
e recursos que contribuem para a preservação da privacidade, tais como o Código de Ética e a supervisão. O
emprego de ambos contribui para a diminuição dos níveis de invasão da intimidade, controle da exposição
corporal e divulgação informacional dos pacientes, garantindo maior qualidade e segurança na assistência.
Palavras-Chave: Ética De Enfermagem. Privacidade. Supervisão De Enfermagem.
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PROVEITOS DO MÉTODO CANGURU EM RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO

LOIOLA, Poliana Cimino1 VASQUES, Raquel C. Ylamas1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: polianacloiola@gmail.com, ylamasraquel@gmail.com
INTRODUÇÃO: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (ONU), nascem cerca de 15 milhões de
recém-nascidos (RN) prematuros por ano. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde (MS), a mortalidade
neonatal apresenta quase 70% das mortes do primeiro no de vida, com os nascidos em pré-termo sendo os
principais responsáveis para o aumento dos índices. Em vista disso, as unidades de terapia intensiva neonatal
(UTIN) devem ser setores de alta complexidade que demandam todo cuidado da enfermagem, sabendo lidar
com os riscos, as vulnerabilidades e as demandas técnicas e tecnológicas para promover a segurança, cuidado
e sobrevivência dos recém-nascidos (RNs). A humanização da enfermagem deve andar lado a lado com as
tecnologias assim ditas presentes nesse setor. O método canguru (MG) se revelou eficaz em 1979 com intenção
de melhora no quadro do RN e na redução de custos, aumentando o vínculo efetivo, estabilidade técnica e melhor
desenvolvimento dos mesmos através do contato pele a pele. OBJETIVO: Evidenciar a importância do método
canguru para a evolução do quadro de recém-nascidos pré-termo internados na UTIN. MÉTODOS: Revisão
Bibliográfica realizada no portal da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), nas bases de dados Scientific Eletronic
Library Online (SciELO), utilizando os descritores Método Canguru, Enfermagem e Neonatologia. Utilizou-se
como critério de inclusão artigos em português, textos disponíveis na integra e publicações dos últimos cinco
anos, sendo excluídos artigos que não tinha relação com a temática e os que se repetiam. Foram selecionados
75 artigos e Pôsteriormente pela leitura de resumos sete artigos compuseram a amostra. RESULTADOS:
Experimentos realizados demonstram que o RN acolhido dessa forma recebe benefícios, destacando-se
a promoção do aleitamento materno, manutenção do controle térmico e redução da dor neonatal, além de
estímulos no desenvolvimento neurocomportamental e psicoafetivo do RN, ajudando na redução do período
de internação e de risco de infecção. Outros benefícios encontrados foram melhora de sono, tranquilidade e
alivio da dor. CONCLUSÃO: O método canguru vem se mostrando eficaz ao longo de quatro décadas, trazendo
inúmeros benefícios e uma visível melhora nos aspectos fisiológicos, físicos e afetivos tanto do RN quando de seus
familiares que podem permanecer em contato com os mesmo, mesmo em situação de internação. Tal recurso
vem contribuindo com a antecipação da saída da ala intensiva do recém-nascido, visto que o acolhimento o
ajuda na estimulação do aleitamento e consequentemente no ganho de peso, essencial na progressão no RN além
de diminuir o sofrimento e o estresse decorrente da separação precoce, estimulando o vínculo materno afetivo.
Palavras-Chave: Método Canguru. Enfermagem. Neonatologia.
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PUNÇÃO INTRA-ÓSSEA: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO
FRENTE AO CLIENTE PEDIÁTRICO

CASTRO, Maryna Ferreira Monteiro De1 GERVÁSIO, Stela Márcia Draib1 VADOR, Rosana Maria Faria1
CARLÚCIO, Leandra Ruzene1
1INSTITUTO TAUBATÉ DE ENSINO SUPERIOR-SP
E-mail: marina_monteiro10@hotmail.com, coord.enfermagem@ites.edu.br, rosanavador@gmail.com,
leandraruzene@gmail.com
INTRODUÇÃO: Segundo o Datasus em 2012 foram registrados 3.142 acidentes com crianças e 75 mil
hospitalizações de meninos e meninas, o que caracteriza o acidente como um grave problema de saúde pública.
Num cenário de extrema urgência, o atendimento a vítima requer agilidade e habilidade para a obtenção
de um acesso venoso, que na maioria das vezes se torna um grande desafio devido a perda acentuada de
volume sanguíneo. Neste caso a punção intra-óssea se mostrou bem-sucedida em 90% dos casos em que foi
indicada, permitindo, a administração de fármacos, reposições volêmicas como concentrado de hemácias e
coleta de exames laboratoriais. Desta forma, a presente pesquisa pretende fornecer subsídios para auxiliar os
enfermeiros no atendimento a criança em situação de emergência e evidenciar que a presença do enfermeiro
capacitado para a Punção Intra-óssea possibilita uma intervenção segura, garantindo maiores chances
de sobrevida ao cliente. OBJETIVO: Evidenciar a atuação do Enfermeiro frente a punção intra-óssea em
cliente pediátrico, identificando as dificuldades dos mesmos frente a esta técnica e elaborar um modelo de
capacitação em Punção Intra-óssea para Enfermeiros que atuem em pronto atendimento, UTI pediátrica e
NN, bem como, em outras unidades de internação. MÉTODOS: Foi utilizada revisão integrativa de literatura,
por meio de artigos científicos nacionais e internacionais publicados nas bases de dados da BVS, PUBMED,
SCIELO e LILACS, entre o período de 2009 a 2019. RESULTADOS: Foram selecionados 26 (vinte e seis)
artigos, 3 (três) livros e 1 (uma) cartilha/manual do Ministério da Saúde para compor a revisão. CONCLUSÃO:
Esta pesquisa evidenciou que o enfermeiro pode realizar a punção intra-óssea a fim de conseguir uma via
de acesso rápida e eficaz para o cliente pediátrico em caso de urgência/emergência, para restabelecer
volume ou realizar medicações. Pode-se constatar que são poucos os cursos de capacitação em punção
intra-óssea oferecidos para enfermeiro, o que faz com que uma minoria domine esta técnica e que a mesma
seja pouco difundida. Com os dados apresentados, elaborou-se uma proposta de capacitação em punção
intra-óssea para enfermeiros pediátricos/neonatais e outros, a fim de torná-lo mais difundido e acessível.
PALAVRAS-CHAVE: Emergência. Enfermeiro. Pediatria.
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QUEIMADAS NA AMAZÔNIA: UMA CATÁSTROFE AMBIENTAL ANUNCIADA
OLIVEIRA, Amanda Fernandes De1 DOMINGUEZ, Isabel De Araujo1 SOARES, Cleia Divina1
KOWALSKI, Ivonete Sanches Giacometti1 ALEXANDRE, Lourdes Bernadete Dos Santos Pito1
LAZINI, Bruna Moya1 HORA, Andreia Maria Da1 ANTON, Lisiane Maria Teixeira Bezerra1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: afo.amanda@gmail.com, dominguez.bel18@gmail.com, cleia_peres.s@hotmail.com,
isg.kowalski@uol.com.br, lbalexandre14@gmail.com, brunas-moya@hotmail.com,
andrei.adahora@hotmail.com, lisianebanton@uol.com.br
INTRODUÇÃO: A Amazônia é o maior bioma do Brasil, as estimativas situam a região como a maior reserva
de madeira tropical do mundo. São diversos os seus recursos naturais e representam uma abundante fonte de
riqueza que vão além da madeira, a enormes estoques de borracha, castanha, peixe e minérios. A região abriga
também grande riqueza cultural, incluindo o conhecimento tradicional sobre os usos e a forma de explorar
esses recursos naturais sem esgotá-los ou destruir o habitat natural. OBJETIVO: Identificar as publicações
do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) sobre o desmatamento e queimada na Amazônia.
MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa documental com levantamento de publicações no site oficial do INPE.
A estratégia utilizada constitui-se em selecionar os dados publicados no período de 28/08/2019 a 05/09/2019,
quando emergiu a discussão mais acirrada sobre o tema. Foram selecionadas publicações buscando identificar
as informações chave de cada uma delas. RESULTADOS: Por meio do PRODES, o INPE (Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais) realiza o mapeamento sistemático da Amazônia Legal e produz, desde 1988, as taxas
anuais de desmatamento na região. Essa série histórica é usada pelo governo brasileiro para avaliações,
estabelecimento de políticas públicas relativas ao controle do desmatamento e ações voltadas a temática
de REDD+ (Redução da Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal). REDD+ é um incentivo
desenvolvido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) para
recompensar financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados de Redução de Emissões de
gases de efeito estufa provenientes do Desmatamento e da Degradação florestal. Dados do INPE mostram
que agosto de 2019 foi o pior mês de queimadas na Amazônia nos últimos nove anos. A última vez em que
o número de queimadas chegou a um número tão alto foi em agosto de 2010, ano de seca histórica, que teve
45.018 focos. O total de incêndios deste ano na região amazônica também é grave se comparado à média
para o mês: historicamente, entre 1998 e 2018, a média de focos em agosto é de 25.853. Em 2019, foram
detectados 30.901 nesse período, valor três vezes maior que o do ano passado. CONCLUSÃO: A Amazônia
é um bioma importante não só para os brasileiros, mas para toda a comunidade internacional, tendo em
vista a sua biodiversidade biológica e cultural e necessidade de respeito às populações que, historicamente,
residem e dependem da região. Apesar de existirem leis que proíbem ou moderem o desmatamento na Floresta
Amazônica, este bioma é desrespeitado diariamente pela ignorância e/ou ganância humanas que possui ilegais
fins lucrativos. O INPE é um dos órgãos que realiza o monitoramento do desmatamento e ocorrência de
queimadas na região, apontando ao governo a ocorrência de aumento de queimadas em 3 vezes o mesmo mês
comparado aos últimos 20 anos. Entretanto, em 2019 houve certa morosidade do governo em reconhecer a
importância das informações oferecidas, levando ao retardo nas ações para promover o controle da situação.
Palavras-Chave: Ecossistema Amazônico. Biodegradação Ambiental. Monitoramento Ambiental.
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RELAÇÃO ENTRE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
DE ENFERMAGEM E A ASSISTÊNCIA SEGURA
MOREIRA, Larissa Estefany1 TAVARES, Jaqueline Ogera1 FOZ, Bianca Colucci1
GARZIN, Ana Claudia Alcantara1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP

E-mail: larissaestefany.moreira@gmail.com, jaquee_tavares@hotmail.com, bianca@fcbsaude.com,
ana.garzin@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A dinâmica do trabalho de enfermagem nas instituições de saúde é contínua e complexa, o
que necessita de um planejamento de recursos humanos. Dessa maneira, a implementação de intervenções
relacionadas ao adequado dimensionamento de pessoal de enfermagem contribui de forma significativa para o
progresso na assistência segura e deve estar baseado em características do serviço de saúde, envolvendo a missão,
valor, política de pessoal e os recursos disponíveis. OBJETIVO: Desvelar a relação entre o dimensionamento
insuficiente de pessoal de enfermagem e a assistência segura do paciente. MÉTODOS: Trata-se de uma
revisão bibliográfica de literatura a partir da pergunta norteadora: Existe relação entre o dimensionamento de
pessoal de enfermagem e a segurança do paciente? O levantamento de dados foi realizado em abril de 2019,
por meio das bases de dados BDENF, LILACS e MEDLINE, com os descritores: Downsizing Organizacional,
Administração de Recursos Humanos, Segurança do Paciente, Gestão de Qualidade, Enfermagem e Saúde.
Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em português, nos últimos dez anos, disponíveis em
acesso eletrônico. Os critérios de exclusão deste estudo foram: artigos de revisão, relatos de experiências,
artigos duplicados e aqueles que não responderam à pergunta norteadora. A busca resultou em 14 artigos
que após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos e a leitura permitiu selecionar nove
artigos. RESULTADOS: Após a leitura criteriosa dos nove artigos que compuseram a amostra emergiram três
categorias, nas quais os estudos foram agrupados: dimensionamento de pessoal de enfermagem, segurança
do paciente e qualidade no gerenciamento de recursos humanos. Na categoria “Dimensionamento de
pessoal de enfermagem” foi apresentado que o dimensionamento inadequado tem como resultado um
trabalho desarticulado e sobrecarregado para a equipe, afetando a qualidade da assistência de enfermagem.
Na categoria de “Qualidade no gerenciamento de recursos humanos” retratou que o dimensionamento
adequado é um elemento diferenciador no processo de atendimento aos usuários, considerando a eficácia do
gerenciamento e a avaliação dos indicadores de qualidade. A categoria “Segurança do paciente” expôs que o
número insuficiente de funcionários pode acarretar riscos envolvendo a segurança do paciente, cuja principal
consequência é o comprometimento da assistência incluindo erros de medicação, sobrecarga de trabalho,
absenteísmo, deste modo prejudicando a qualidade de vida dos profissionais e influenciando as ocorrências
de iatrogenias. CONCLUSÃO: O dimensionamento insuficiente de pessoal de enfermagem está relacionado
com o comprometimento das práticas de saúde, ocasionando uma assistência ineficiente, visto que a falta de
funcionários atinge todo o processo de enfermagem de forma impertinente, dificultando a qualidade da assistência
e colocando em risco a segurança do paciente. Portanto, para alcançar com êxito a qualidade na assistência,
é essencial que o dimensionamento de pessoal de enfermagem seja apropriado para atender às demandas
e necessidades de cada paciente, resultando e garantindo o processo de enfermagem qualificado e seguro.
Palavras-Chave: Downsizing Organizacional. Administração De Recursos Humanos.
Segurança Do Paciente.
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RELAÇÃO ENTRE MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO PROFISSIONAL
DA EQUIPE DE ENFERMAGEM COM A SÍNDROME DE BURNOUT

CLAUDIO, Gabriela Barrozo1 SOUZA, Arianne Maia De1 GARZIN, Ana Claudia A.1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: wg_bn@hotmail.com, arianne-maia@hotmail.com, ana.garzin@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: A satisfação e a motivação no trabalho estão intrinsecamente relacionadas,
contudo o enfermeiro vivencia situações conflituosas, deixando-o desestruturado e desmotivado, interferindo
na sua satisfação profissional. Nesse contexto, investigar a satisfação no trabalho da equipe de enfermagem
pode contribuir para a identificação de problemas nos serviços de saúde e elucidar por exemplo como a
insatisfação profissional, a produtividade do trabalho, o absenteísmo, os acidentes de trabalho e algumas
doenças ocupacionais, podem ocasionar a Síndrome de Burnout (SB). OBJETIVO: Objetivo: Desvelar a relação
entre a motivação, satisfação profissional e a SB do trabalhador de enfermagem. MÉTODOS: Metodologia:
Revisão bibliográfica da literatura, realizada nas bases de dados LILACS e BDENF em junho de 2019, a partir
da questão norteadora: “Existe relação entre motivação e satisfação profissional da equipe de enfermagem
com a SB?; por meio dos descritores: Síndrome de Burnout, motivação, satisfação, prevenção e enfermagem.
Foram incluídas publicações dos últimos dez anos, com texto completo disponível na íntegra no idioma
português e excluídos deste estudo artigos de revisão, teses, trabalhos de conclusão de curso, artigos que não
responderam à pergunta norteadora, além dos duplicados. Dessa forma, 12 artigos compuseram o presente
estudo. RESULTADOS: Resultados: O impacto do trabalho na saúde física e mental dos profissionais tem
sido considerado importante nos últimos anos, a enfermagem em sua caminhada histórica vem enfrentando
e se adaptando às mudanças ocorridas no seu ambiente de trabalho, dentre as quais a sobrecarga de trabalho,
sentimento de fracasso e exaustão causado por um excessivo desgaste de energia, força e recursos. O
desenvolvimento da SB decorre de um processo gradual de desgaste no humor e de desmotivação, acompanhado
de sintomas físicos e psíquicos, caracterizado por três dimensões: Exaustão Emocional, Despersonalização
e Baixa Realização Pessoal, com sintomas de cunho psicossomático, psicológico e comportamental. Assim
é importante ressaltar a necessidade de ações que capacitem os profissionais a reconhecerem os sinais
do desenvolvimento e manifestação da SB para que, dessa forma, implementem estratégias eficazes no
enfrentamento e gerenciamento dos estressores no ambiente de trabalho. CONCLUSÃO: Observou-se
que existe relação entre baixa motivação e satisfação do trabalho com a SB. Nesse sentido, a produção do
conhecimento sobre esse assunto pode proporcionar maior reflexão dos profissionais, além de desencadear
atitudes práticas para minimizar seu aparecimento, por meio de ações e políticas organizacionais relacionadas à
motivação, satisfação no trabalho e gerenciamentos dos fatores estressores, bem como por meio da identificação
precoce dos sintomas da SB, do tratamento e acompanhamento dos trabalhadores de enfermagem acometidos.
Palavras-Chave: Síndrome De Burnout. Motivação. Satisfação.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
NO ESTÁGIO-OBRIGATÓRIO RESIDIDO NA UNIDADE BÁSICA DO SACOMÃ

CHAVES, Vitor Fidelis1 KOWALSKI, Ivonete Sanches Giacometti1
ALEXAN, Lourdes Bernadete Dos Santos Pito1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: vitor.fidelischaves@hotmail.com, isg.kowalski@uol.com, lourdes.alexandre@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) tem por seus princípios: a universalidade, a integralidade e
a equidade. Para que estes princípios possam ser concretizados foi estabelecido uma Rede de Atenção à Saúde
interdependente – de atenção primária, secundária e terciária – tendo como porta de entrada prevista via as
unidades básicas de saúde e, principalmente, a Estratégia de Saúde da Família (ESF). A territorialização, o
diagnóstico de saúde e o estabelecimento de um planejamento de trabalho, são ferramentas utilizadas pela a
ESF que vêm contribuindo para a qualificação do atendimento à população brasileira. OBJETIVO: Descrever a
experiência vivida de realização do diagnóstico situacional no estágio-obrigatório residido na Unidade Básica
de Saúde (UBS) Sacomã. MÉTODOS: Relato de experiência do processo ensino-aprendizagem de discentes do
3° semestre de Curso de Enfermagem de IESS privada, disciplina de Prática na Promoção à Saúde, realizado
no primeiro semestre de 2019. Utilizada coleta de dados secundários através de pesquisa documental sobre
a microárea de responsabilidade de uma equipe de ESF, do bairro Sacomã, Município de São Paulo. A busca
de dados foi feita em: arquivos de vigilância epidemiológica, dados do Sistema de Informação da Atenção
Básica, bancos oficiais do MS de eventos vitais e realização do mapa observacional com identificação das
vulnerabilidades. Por meio da análise comparativa entre os dados foram elencados os principais problemas
de saúde na região. RESULTADOS: A participação dos alunos no processo de observação de riscos e
vulnerabilidades do território, bem como, de observação e participação na atenção à saúde nas dependências
da UBS, gerou maior compreensão sobre o processo de atendimento e humanização oferecido pela UBS.
Dentro disto, foi observado uma defasagem no processo de atendimento equipe de saúde/cliente, gerando
insatisfações por parte dos usuários da Unidade. Outro fator observado foi a existência expressiva de pacientes
portadores de doenças crônicas não transmissíveis, tais como: Hipertensão arterial e Diabetes. A partir desse
cenário, foi planejado a realização de oficinas para discussão junto aos funcionários da unidade os pontos
mais relevates apontados pelos clientes e possíveis intervenções que auxiliariam a mitigação dos problemas.
CONCLUSÃO: A vivência na UBS Sacomã promoveu diversos conhecimentos na área do saber sobre o processo
de atendimento e humanização da UBS, compreensão sobre o pensar dos usuários da unidade básica e acima
de tudo, sobre o processo de comunicação entre os funcionários da Unidade Básica de Saúde e os pacientes.
Além disso, pôde ampliar visões sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e a sua importância no contexto social.
Palavras-Chave: Serviços De Saúde Comunitária. Estratégias De Saúde. Saúde Pública.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A DIFERENÇA FAMILIAR EXISTENTE NA
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
CHAVES, Vitor Fidelis1 REQUENA, Bruna Venturi1 LIMA, Adriana Aparecida De Faria1
ANTON, Lisiane Maria Teixeira Bezerra1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: vitor.fidelischaves@hotmail.com, brunarequena@outlook.com, alima@saocamilo-sp.br,
lisianebanton@uol.com.br
INTRODUÇÃO: A condição de saúde-doença dos membros da família vem se modificando. O cuidado
e os valores na mudança do pensar familiar são sentidos a cada geração, norteando assim a família como
objeto de atenção precípua da Estratégia de Saúde da Família a arte de cuidar contemporânea. A transmissão
do pensar e de valores entre as gerações familiares, faz com que o indivíduo se sinta pertencente e inserido
num contexto social. OBJETIVO: Relatar a experiência dos discentes ao estudar e aprender sobre os ciclos
de vida familiar. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido durante o 4° semestre da
graduação de Enfermagem pelos discentes, na disciplina do Projeto Integrador IV. Em sala de aula, cada grupo
construiu uma família com perfil distinto a partir do referencial teórico, por meio do levantamento de dados
em protocolos do Ministério da Saúde do Brasil, no período entre agosto e setembro de 2019. Por grupo,
foi traçado o perfil de uma família que apresentava diferente perfis: 1. Dependência química, 2. Gravidez na
adolescência, 3. Transtornos psiquiátricos, 4. Abandono do lar pelo provedor e 5. Não aceitação, por parte da
mãe, da opção homo afetiva da filha. Pôsteriormente, os grupos dramatizaram a situação problema de cada
família. RESULTADOS: Durante a vivência da aula teórica sobre o tema apreendemos, que há necessidade de
enfrentar os conflitos de gerações, aceitar as diferenças de opção sexual, envelhecimento e também, rever os
preconceitos frente a dependência química e transtornos psíquicos. Ainda, percebemos o quão importante é a
aceitação entre os membros da composição familiar gerenciar conflitos internos, por meio do diálogo e fazer
opção pela manutenção dos vínculos. Ao vivenciar a dramatização nos sentimos envolvidos pelas emoções das
fragilidades de cada membro familiar e também ficou evidente a existência da rede de apoio que é formada
por laços parentais ou outros vínculos fora da família biológica. A partir deste cenário, tornou-se, claro o
envolvimento de cada aluno como coparticipante da sua formação, encenando as vezes, diferentes papéis na
estrutura familiar e acolhendo a dor do outro. Ainda, entendemos qual o impacto que uma desorganização
social pode causar nas famílias e o quanto a escuta qualificada, pode ajudar positivamente no processo da
recuperação das interações familiares. CONCLUSÃO: Nossa vivência no projeto integrador contribuiu para
agregar novos conhecimentos e habilidades no processo de formação acadêmica, frente a interação e assistência
com as famílias. Percebemos ainda, a necessidade de aprimoramento para uma assistência em todo o ciclo vital.
Palavras-Chave: Família. Estágios Do Ciclo De Vida. Relações Familiares.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: AÇÃO EDUCATIVA PARA ORIENTAÇÃO DA
VACINAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS SINAIS E SINTOMAS DO SARAMPO

LAZINI, Bruna Moya1 SOARES, Cleia Divina1 OLIVEIRA, Amanda Fernandes De1
DOMINGUEZ, Isabel De Araujo1 NADIN, Ni Cézar1 ANTON, Lisiane Maria Teixeira Bezerra1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: brunas-moya@hotmail.com, cleia_peres.s@hotmail.com, afo.amanda@gmail.com,
dominguez.bel18@gmail.com, nadinni.cezar@gmail.com, lisianebanton@uol.com.br
INTRODUÇÃO: O sarampo é uma doença infectocontagiosa causada por um vírus chamado Morbillivirus,
A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias, no período de 4 a 6 dias antes
do aparecimento do exantema até 4 dias após. Podendo evoluir com complicações e óbitos, particularmente
em crianças desnutridas e menores de um ano de idade. Os principais sintomas do sarampo são febre alta,
coriza, exantema maculopapular generalizado, conjuntivite, manchas de koplik e tosse. OBJETIVO: Relatar a
experiência dos discentes de enfermagem sobre ação educativa com foco na prevenção dos sinais e sintomas
do sarampo. MÉTODOS: Relato de experiência de ação educativa realizada por discentes do 9º semestre
de Enfermagem da disciplina Estágio Curricular Supervisionado de Gestão I, do Centro Universitário São
Camilo. Foi realizado uma revisão bibliográfica para elaboração da ação educativa, folders informativos e
cartaz em papel pardo, com boneco com exantemas, dos dias, 2 a 6 de setembro de 2019. A ação foi realizada
dia 11 de setembro, o ambiente decorado com bexigas brancas pintadas de bolinhas vermelhas, simulando
as lesões exantemáticas e durante a ação foi exposto o tema proposto, distribuído os folders, exemplificado
no boneco os sinais e sintomas e aberto espaço para dúvidas. RESULTADOS: Realizamos uma apresentação
oral na recepção com pacientes que aguardavam coleta de exames laboratoriais, em uma nova sala com
um grupo de pacientes que receberiam atendimento da enfermeira para troca de receituário controlado e
também para um grupo de idosos que praticavam atividade integrativa no espaço aberto de uma Unidade
Básica de Saúde. Abordamos a definição e a forma de transmissão, destacando os meios de prevenção
que são desde manter ambientes de aglomeração arejados até a atualização da carteirinha de vacinação de
acordo com o calendário vacinal do Ministério da Saúde e sensibilizamos a reconhecer os sinais e sintomas
do sarampo buscando assistência da UBS mais próxima. CONCLUSÃO: Concluímos, que a ação educativa
foi exitosa e inferimos que um dos principais desafios em realizar ações educativas na saúde coletiva é a
resistência de alguns colaboradores, por acreditarem que não haverá aderência às informações. No entanto,
a importância da estratégia de educação em saúde pôde ser confirmada pela adesão dos usuários, acréscimo
de conhecimento, elogios a iniciativa e resolução de dúvidas, favorecendo a prevenção e diagnóstico precoce.
Palavras-Chave: Sarampo. Imunização. Promoção à Saúde.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: O OLHAR DO DISCENTE SOBRE
O TRABALHO DO ENFERMEIRO NA SAÚDE COLETIVA

GUIMARÃES, Thalita Fernandes1 LOIOLA, Poliana Cimino1 HORA, Andreia Da1
ANTON, Lisiane Maria Teixeira Bezerra1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: thalita_fernandes_guimaraes@hotmail.com, polianacloiola@gmail.com,
andrei.adahora@hotmail.com, lisianebanton@uol.com.br
INTRODUÇÃO: Atualmente o trabalho do enfermeiro se divide em três dimensões: assistencial/cuidado direto,
educação permanente/ensino, gestão e administração, que são essenciais para a produção de um processo
coletivo de assistência com finalidade de prover ações de saúde na atenção primária e nos demais níveis.
Esse trabalho integra a prestação de serviço, lidando com o objeto humano que traz para o setor, demandas
relacionadas ao processo saúde doença. Ocorrem na perspectiva da promoção, prevenção, recuperação e
reabilitação da saúde. OBJETIVO: Descrever a vivência das discentes sobre o trabalho do enfermeiro na saúde
coletiva. MÉTODOS: Tratou-se de um relato de experiência, desenvolvido durante o Estágio Curricular em
Gestão em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), por discentes do 9º semestre do curso de Enfermagem, entre os
meses de agosto e setembro de 2019. O suporte teórico constituiu-se no levantamento de dados feito no portal
da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (scielo), utilizando
os descritores Enfermagem; Competências Gerenciais e Unidade Básica de Saúde. RESULTADOS: Durante
o acompanhamento do trabalho do enfermeiro na atenção básica podemos observar que foram avaliadas
as demandas de acolhimento na procura do dia e resolução ou encaminhamento para consulta médica. Foi
realizada consultas de enfermagem para diferentes grupos populacionais, como crianças, gestantes, adultos e
idosos. As necessidades de atenção à saúde durante o atendimento tiveram foco para prevenção de hipertensão,
diabetes, realização do protocolo de testagem sorológicas na abertura do pré-natal, execução de reuniões de
equipes diárias para discussão de casos e triagem para encaminhamento ao Núcleo de Apoio da Saúde da
família (NASF), ações de vigilância epidemiológica, campanhas vacinais, bloqueios de surtos, grupos de ações
educativas, solicitação de exames previstos nos protocolos de assistência de enfermagem, supervisão de equipe,
organização do prontuário do paciente para facilitar o atendimento e atender demandas do PMAQ (Programa
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) e obtenção de metas. CONCLUSÃO: Entendemos que
a gestão na unidade de saúde pública pelo enfermeiro visa melhorar os fluxos internos da organização, facilitar a
comunicação entre os setores em processos, inserir e consolidar o atendimento em redes de assistência e facilitar
a tomada de decisão. Vimos ainda o enfermeiro inserido na execução das especializações contínuas buscando
melhoria através de investimentos pessoal na carreira e atendendo as exigências do mercado de trabalho.
Palavras-Chave: Enfermagem. Competências Gerenciais. Unidade Básica De Saúde.
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SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
MUCHIUTTI, Tainá De Lima1 JUVENAL, Amanda Peres1 SANTOS, Vanessa Cristina Dos1
GOSSON, Lucas Freitas1 GARZIN, Ana Claudia Alcântara1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP

E-mail: muchiutti.taina@gmail.com, amandapesjuvenal@gmail.com, vany.cristina38@gmail.com,
lucasfGosson@outlook.com, anagarzin@hotmail.com
INTRODUÇÃO: A Síndrome de Burnout (SB) pode ser caracterizada por um estado físico, emocional e
mental de exaustão extrema, resultado do acúmulo excessivo de situações do trabalho que são emocionalmente
exigentes ou estressantes, tais como excessiva carga de trabalho, alto nível de tensão e riscos para si e para
os outros, além de relacionamentos interpessoais conflituosos, principalmente para aqueles que prestam
assistência direta aos usuários. Na enfermagem, somam-se, ainda, as situações relacionadas às demandas
específicas da profissão, o trabalho em turnos, o dimensionamento de pessoal inadequado e as condições laborais
insalubres que repercutem de forma negativa tanto na saúde do trabalhador quanto na qualidade e segurança
da assistência prestada. OBJETIVO: Os objetivos deste estudo foram: identificar os fatores desencadeadores da
SB nos profissionais de enfermagem e desvelar as estratégias para minimizar os efeitos dos fatores estressores
nestes profissionais. MÉTODOS: Trata-se de revisão integrativa da literatura, cuja questão norteadora foi: O
que tem sido publicado sobre a SB e seus fatores desencadeadores nos profissionais de enfermagem? As buscas
ocorreram entre os meses de junho e outubro de 2018, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que inclui as bases de
dados da literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System
Online (MEDLINE) e a Bases de Dados em Enfermagem (BDENF), por meio da seguinte estratégia: Burnout
AND Enfermagem AND Saúde do Trabalhador. Foram incluídas publicações nacionais, disponíveis na íntegra
e publicadas entre 2014 e 2018, e excluídas publicações em formato de dissertação, tese, monografia, livro e
artigos de revisão ou duplicados e que não respondiam à questão norteadora do estudo. RESULTADOS: Assim,
a amostra deste estudo contou com 14 artigos que permitiram a elaboração de cinco categorias temáticas, a saber:
fatores que desencadeiam a SB, encontrados em 85,7% dos artigos; instrumentos e dimensões que caracterizam
a SB observados em 71,4% dos artigos; estratégias encontradas para minimizar a SB evidenciadas em 71,4%
dos estudos; relação entre o setor de atuação profissional e a SB identificada em 78,5% dos estudos e; impactos
da SB gerados na assistência à saúde apresentados em 50% das publicações. CONCLUSÃO: Concluiu-se que
a SB é ocasionada por estresse ocupacional crônico e que qualquer profissional está sujeito a desenvolvê-la. A
exaustiva rotina de trabalho nos diversos setores de atuação, infraestrutura precária, incluindo a falta de recursos
humanos e materiais, falta de autonomia e reconhecimento profissional, além da complexidade e dificuldades
na gestão são fatores que favorecem o desenvolvimento da SB. É possível utilizar instrumentos que auxiliam
na identificação das três dimensões da SB: exaustão profissional, despersonalização e realização profissional e
assim subsidiar ações voltadas para a promoção da saúde do trabalhador de enfermagem, melhores condições de
trabalho e educação continuada, suscitando, dessa maneira, melhores resultados também na assistência à saúde.
Palavras-Chave: Enfermagem. Burnout. Estresse Ocupacional.
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TECNOLOGIA COMO COADJUVANTE DA COMUNICAÇÃO NA ENFERMAGEM
OLIVEIRA, Karoline Rodrigues De1 GONÇALVES, Beatriz Faria1 FORATO, Keilla Lupes Malta1
GARZIN, Ana Claudia Alcantara1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: karoliasp@hotmail.com, bia_faria8@hotmail.com, keillamalta@me.com,
ana.garzin@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Em geral a comunicação interpessoal é considerada como a interação de natureza
conversacional, que implica o intercâmbio de informação verbal e não verbal entre dois ou mais participantes.
Os profissionais de saúde convivem constantemente com problemas de comunicação, que, consequentemente,
interferem nos âmbitos do trabalho ou na satisfação profissional. Para o desenvolvimento do trabalho em
equipe, a comunicação é indispensável, sendo um fator de desagregação ou agregação dependendo de como
ocorra. Faz-se necessário também abordar o uso crescente dos sistemas de informações no ambiente hospitalar
que facilitam a administração, padronizam a documentação e podem melhor a comunicação entre toda a
equipe. A utilização desses sistemas pela enfermagem ainda é algo subutilizado, muitas vezes por falta de
conhecimento ou defasagem no seu preenchimento. OBJETIVO: Identificar as variáveis da comunicação na
enfermagem diante do uso das tecnologias. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura
desenvolvida de março a junho de 2019, a partir da seguinte questão norteadora: A assistência da enfermagem
foi modificada a partir do uso das tecnologias para comunicação? Foram incluídos artigos que analisavam
a comunicação, comunicação digital e a tecnologia na enfermagem publicados em português e sem recorte
temporal nas bases de dados BDEnf, MEDLINE, LILACS, SCIELO, além do Google Acadêmico, cujas buscas
ocorreram por meio dos descritores: comunicação, enfermagem, organização e administração e informática
em enfermagem e da palavra-chave: tecnologia em enfermagem. Foram excluídos artigos de revisão, outros
formatos de publicação que não fossem artigos e aqueles que respondiam à pergunta norteadora, resultando
em onze artigos selecionados. RESULTADOS: Após a leitura, os onze artigos foram divididos em três
categorias: a primeira, Sistemas de Informação como ferramenta otimizadora do cuidado em enfermagem, o
qual se encaixavam três artigos, que relatavam sobre as melhorias nos registros de enfermagem e na decisão
clínica do enfermeiro e, por sua vez, que a tecnologia auxilia o enfermeiro a realizar a Sistematização da
assistência de enfermagem (SAE) de maneira mais completa. A segunda categoria, Sistemas de Informação
como ferramenta otimizadora na gestão de enfermagem, na qual se encaixavam cinco artigos, mostrando que a
tecnologia auxilia principalmente a comunicação no âmbito da gestão, como em auditorias, dimensionamento
de pessoal, escalas, sendo algo indispensável para o gerenciamento da saúde. E a terceira categoria, Pontos
negativos em relação ao sistema de informação na enfermagem, foram utilizamos três artigos que citavam
como principal ponto negativo a falta de conhecimento em tecnologia pelo enfermeiro, falta de treinamento
para o uso dos sistemas tecnológicos e o tempo gasto na utilização dos computadores em detrimento ao tempo
de assistência direta aos pacientes. CONCLUSÃO: A realização desta revisão integrativa abordou variáveis
positivas e negativas da comunicação informatizada na enfermagem. Ressalta-se, assim, que a comunicação
é um instrumento importante para a atuação da enfermagem e que a ferramenta tecnológica não humaniza
o cuidado ao paciente e não substitui outras formas de comunicação, entretanto deve ser incorporada pela
enfermagem, de modo que os profissionais desfrutem dos seus benefícios tanto no cuidado como na gestão.
Palavras-Chave: Enfermagem. Comunicação. Informática Em Enfermagem.
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TECNOLOGIAS UTILIZADAS PARA PREVENÇÃO E
CONTROLE DE SÍFILIS CONGÊNITA EM GESTANTES

FERREIRA, Marcela Delgado1 LIMA, Evelyn De Souza1 AVER, Luciane Andrea1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: marcela_delgado5@hotmail.com, eveslimma@gmail.com, lu.aver@hotmail.com
INTRODUÇÃO: Reduzir as desigualdades de acesso aos cuidados em saúde é prioridade para os países em
desenvolvimento. A Conferência de Saúde de Alma Ata esclarece a necessidade de ações nas três esferas
do governo para promover e garantir o acesso à saúde de todos os povos. No Brasil, estratégias vêm sendo
utilizadas na tentativa de melhorar o acesso da população aos diferentes níveis de complexidade do sistema de
saúde, especialmente na atenção primária, porta de entrada nestes serviços. A implantação do Sistema Único
de Saúde (SUS) e da Estratégia Saúde da Família (ESF) facilitou a entrada dos usuários nos serviços de atenção
primária, entretanto, ainda persistem as desigualdades de acesso. No caso das gestantes, o acesso à assistência
pré-natal (PN) deve ocorrer precocemente, de forma qualificada, humanizada, sem intervenções desnecessárias,
garantindo-se continuidade e uso de tecnologias apropriadas. OBJETIVO: Identificar as tecnologias utilizadas
na atenção primária para diagnóstico e tratamento da sífilis congênita. MÉTODOS: Pesquisa de revisão
bibliográfica realizada no mês de Setembro de 2019 através de busca na base de dados Lilacs, Scielo e Biblioteca
Virtual em Saúde do Ministério da Saúde . Os descritores utilizados foram: sífilis congênita, atenção primária
à saúde, tecnologia. Foram incluídos os artigos disponíveis na integra e publicados de 2014 a 2019, os quais
responderam ao objetivo do estudo. RESULTADOS: Foram levantados 92 artigos e após leitura criteriosa dos
resumos, oito artigos foram selecionados. Os estudos apontam que as utilizadas na atenção primária (APS) são
as tecnologias leve, e leve-dura destacando-se o acolhimento, o aconselhamento, a realização da sorologia para
sífilis e o tratamento das gestantes infectadas, uma vez que são inquestionáveis seus benefícios para a prevenção
da sífilis congênita .A atenção primária tem um papel substancial no controle e prevenção da sífilis, tendo como
principais funções promover ações de educação em saúde, captação e realização de exames para diagnóstico
além de notificação dos casos reagentes encaminhando para as unidades secundárias. O enfermeiro da ESF
tem papel fundamental na prevenção e diagnóstico da sífilis congênita, pois esse profissional realiza o primeiro
contato com a gestante e são responsáveis pelas ações de prevenção, ações educativas e visitas domiciliares.
O diagnóstico precoce da sífilis durante a gestação pode assegurar um tratamento efetivo desde que seja bem
esclarecido a fim de diminuir evasão por parte da gestante e de seu parceiro é necessário relacionar o uso de
tecnologias de forma interligada promovendo a adesão terapêutica e diminuindo os índices de sífilis congênita.
CONCLUSÃO: As tecnologias utilizadas na APS requer a reorganização dos serviços e o desenvolvimento
de competências profissionais, ferramentas essenciais para construção de novas práticas em saúde. Essa
reorganização do trabalho deve valorizar o acesso e a definição de fluxos, expansão e organização da rede
para o cuidado progressivo ao usuário e diminuir a incidência da doença em neonatos ou de forma tardia.
Palavras-Chave: Sífilis Congênita. Atenção Primária à Saúde. Tecnologias.
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TRABALHO ASSISTENCIAL PARA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS:
APROXIMAÇÃO COM UMA REALIDADE OBJETIVA

SIMÃO, Nathália Santana1 SARAIVA, Ana Karinne De Moura1 MOSCA, Natalia Rodrigues1
OLIVEIRA, Luana Carvalho De1 SILVA, Marcos Morais Santos1 BERTOLOZZI, Maria Rita1
EGRY, Emiko Yoshikawa1
1ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
E-mail: nathalia.simao@usp.br anakarinne.saraiva@gmail.com, natalia.rm@usp.br,
luacarvalho_18@yahoo.com.br, marcosmoss30@gmail.com, mrbertol@usp.br, emiyegry@usp.br
INTRODUÇÃO: No Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por 800 mil mortes ao ano, representando 70% dos óbitos
no país, destes, 35% são decorrentes de hipertensão e diabetes. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), que
compõem a atenção básica, desempenham um papel fundamental na prevenção e controle das DCNT, uma
vez que são à base de acesso aos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), contando com equipes
multidisciplinares para prestar assistência a toda à população de sua área de abrangência. Visto os impactos das DCNT, compreender a realidade do trabalho assistencial nas UBS se faz necessário, principalmente
com usuários hipertensos e diabéticos. OBJETIVO: Captar e interpretar a realidade do trabalho assistencial
para diabéticos e hipertensos de uma UBS. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de captação e interpretação
da realidade objetiva, de uma equipe de estratégia saúde da família (ESF) de uma UBS, localizada no distrito Butantã, do município de São Paulo. Para captação e análise dos dados, foi utilizada como referencial
teórico-metodológica a Teoria de Intervenção Práxica de Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC), a fim
de interpretar a realidade objetiva por meio da identificação de suas contradições. Os dados foram captados
a partir de uma vivência no serviço de saúde, no período de outubro a dezembro de 2018, e complementados
através de sites eletrônicos online de domínio público. A análise e interpretação dos dados, de acordo com o
referencial teórico, ocorreram de março a abril de 2019. RESULTADOS: Em 2015, no município de São Paulo, havia 565.720 hipertensos cadastrados e 536.870 em acompanhamento pelos serviços de saúde, e 200.934
diabéticos cadastrados e 191.319 em acompanhamento, demonstrando uma disparidade entre hipertensos e
diabéticos cadastrados e os que estão realmente realizando algum acompanhamento. Na UBS analisada, no
ano de 2018, eram 1.647 hipertensos cadastrados e 1.498 em acompanhamento, e 922 diabéticos cadastrados e 815 em acompanhamento. Diante dos dados captados da realidade objetiva, podemos identificar as
seguintes contradições no trabalho assistencial, para hipertensos e diabéticos: na dimensão estrutural, há o
SUS orientado pelos determinantes sociais do processo saúde e doença versus a política de saúde orientada pela determinação social do processo saúde/doença; na dimensão particular, programa HIPERDIA orientado pelo perfil das doenças versus projetos, programas e ações organizados a partir das necessidades em
saúde e vulnerabilidades dos grupos sociais de um determinado território; na dimensão singular, processos
de trabalho orientados apenas por queixas relacionadas às doenças versus processos de trabalho orientados
pelo reconhecimento das necessidades de saúde e pelo enfrentamento das vulnerabilidades dos hipertensos
e diabéticos. CONCLUSÃO: A captação da realidade objetiva possibilitou identificar contradições acerca do
trabalho assistencial para hipertensos e diabéticos, em que parte dos usuários cadastrados não são assistidos,
e dos que são assistidos contam com ações centradas apenas nas doenças e orientado por políticas e programas focalizados e pontuais. Ao entender as dimensões estrutural, particular e singular, é possível estruturar a assistência, direcionando-a para ações que permitam a promoção à saúde dos usuários com DCNT.
Palavras-Chave: Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Assistência à Saúde. Enfermagem.
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OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO EXTRATIVO DE PHYLLANTHUS NIRURI L

CARMAGNANI, Heitor Janaudis1 MANSANO, Gabriel Bucciarelli1
GONCALVES, Flavia Sobreira Mendonca1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: heitortablet@gmail.com, gabrielbucciarelli97@gmail.com, flavia.sobreira.smg@gmail.com
INTRODUÇÃO: Phyllanthus niruri L., conhecida como quebra-pedra, é uma planta da família Phyllanthaceae,
pertencente ao gênero Phyllanthus. É conhecida pela capacidade de bloquear a formação de cálculos renais
no tratamento da urolitíase. Ultimamente o interesse no mercado fitoterápico tem aumentado. Portanto é
necessário obter extratos padronizados. OBJETIVO: O objetivo deste estudo é avaliar o planejamento fatorial
para verificar a importância dos fatores (concentração de etanol e processo extrativo) na concentração de
flavonoides e de compostos fenólicos presentes nos extratos de P. niruri. MÉTODOS: Diferentes extratos de P.
niruri foram preparados utilizando etanol nas concentrações de 50 e 96%, empregando três métodos extrativos
diferentes: maceração, percolação e ultrassom. A quantificação de flavonoides foi realizada pelo método
espectrofotométrico com AlCl3 a 10% em água. Já o método utilizado para a quantificação de compostos
fenólicos foi de Folin-Ciocalteau. As análises foram feitas em triplicata e os resultados analisados nos softwares
Minitab18® e Prisma GraphPad®. RESULTADOS: Foram observadas diferenças significativas (p≤0,05) nos
valores de flavonoides e de compostos fenólicos totais nos extratos de P. niruri quando se utilizou diferentes
processos extrativos, bem como diferentes concentrações de etanol, sendo a concentração do solvente o efeito
que mais contribuiu na extração de ambos os compostos bioativos. Além disso, foi observado que há interações
(p≤0,05) entre o solvente (etanol 50% e 96%) e o processo extrativo (maceração, percolação e ultrassom).
Consequentemente, foi verificado que o etanol 96% influenciou positivamente na extração de flavonoides e
o etanol 50% influenciou positivamente na extração de compostos fenólicos totais. Maceração e percolação
foram igualmente eficientes na extração de flavonoides (p≥0,05) e percolação e ultrassom, na extração de
compostos fenólicos totais (p≥0,05). CONCLUSÃO: Os resultados apresentados no presente trabalho,
sugerem a importância da escolha do método de extração e do solvente extrator para a obtenção da melhor
eficiência da extração de compostos bioativos. Assim, o planejamento fatorial aplicado ao processo extrativo de
P. niruri evidenciou que a extração de flavonoides de P. niruri pode ser realizada com eficiência por métodos
extrativos tradicionais, maceração ou percolação, utilizando-se como solvente o etanol 96%. Já as condições
otimizadas para a extração de compostos fenólicos de P. niruri é a percolação ou o ultrassom com etanol 50%.
Palavras-Chave: Phyllanthus Niruri. Processo Extrativo. Compostos Fenólicos.
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POSSÍVEIS RISCOS DA INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA ENTRE FITOTERÁPICOS
CONTENDO GINKGO BILOBA L. E ANTI-INFLAMATÓRIOS NA POPULAÇÃO IDOSA

GHAZZAONI, Fatima Merhi Mustafa1 GONCALVES, Flavia Sobreira Mendonca1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: fatima.mmg@outlook.com, flavia.sobreira.smg@gmail.com
INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 85% da população mundial utilizam plantas
medicinais ou preparações destas, mesmo já realizando tratamentos na medicina convencional. Uma planta que
se destaca é o Gingko biloba L. pertencente à família Ginkgoaceae, espécie originária da China, Japão e Coréia,
muito utilizada pela população idosa para problemas relacionados à circulação, respiração, estado de alerta,
memória, tontura e dores. Durante os últimos anos, tem-se observado o constante crescimento da população
mundial idosa. Tal fato pode levar ao aumento da administração de medicamentos, tanto prescritos quanto
automedicados, pela população em questão. No Brasil, o uso de fármacos da classe dos anti-inflamatórios é um
dos mais destacados em idosos. São comumente utilizados por estes devido às ações anti-inflamatória, analgésica,
antitrombótica e antitérmica, contribuindo para a melhora de tratamentos e de dores, tanto agudas quanto
crônicas. Por apresentarem várias doenças simultaneamente, o risco de interação medicamentosa é maior. Este
evento clínico e farmacológico ocorre com a administração concomitante de dois fármacos sintéticos, ou um
fármaco sintético com um medicamento fitoterápico que, quando usados, seus efeitos terapêuticos interagem
entre si, podendo acarretar a uma melhora do efeito esperado ou diminuição da eficácia farmacológica e
possíveis consequências ao paciente. OBJETIVO: Revisar as possíveis interações medicamentosas causadas por
medicamentos fitoterápicos contendo G. biloba quando administrado concomitantemente com fármacos da
classe dos anti-inflamatórios na população idosa. MÉTODOS: Foi realizado uma revisão de literatura através
de levantamento bibliográfico integrativo nas bases de dados Scielo (Scientific Eletronic Library Online),
Pubmed, Medline, ScienceDirect e livros científicos específicos, nacionais e internacionais, nos anos entre 1998
e 2019. Foram inclusos na seleção artigos, dissertações de mestrado, tese de doutorado e revistas científicas
publicados em português e inglês, que retratassem a temática referente à revisão. RESULTADOS: Foi relatado
casos de hemorragia cerebral fatal em pacientes idosos que faziam o uso de anti-inflamatórios não esteroidais
como o ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, nimesulida ou paracetamol e uso concomitante de G. biloba.
Além disso, casos de hemorragia cerebral também estão associados ao uso de G. biloba e ácido acetilsalicílico,
muito utilizado pelos idosos, uma vez que o G. biloba apresenta a capacidade de potencializar as ações deste
anti-inflamatório. CONCLUSÃO: Ao garantir orientação aos profissionais da saúde sobre os riscos provocados
por uma interação medicamentosa entre fitoterápicos e fármacos sintéticos, haverá redução das consequências
indesejadas e fatais causadas nos pacientes idosos, grupo de pessoas que estão mais sujeitos à interação.
Palavras-Chave: Gingko Biloba. Interação Medicamentosa. Idosos.
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A INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO CUIDADO DO PACIENTE COM SÍNDROME DE
GUILLAIN-BARRÉ INTERNADO: ESTUDO DE CASO
GUEDES, Vanessa Barbosa Do Nascimento1 BALESTRA, Larainy1 SILVA, Tais Tavares Da1
PERAL, Camila Matos Fiedler1 SANTOS, Denise De Jesus1 DOMINGUES, Stella Tartari1
MARRÃO, Camila Souza1
1 HOSPITAL LEFORTE
E-mail: lara.balestra@leforte.com.br, lara.balestra@leforte.com.br, lara.balestra@leforte.com.br,
camila.fiedler@hotmail.com, lara.balestra@leforte.com.br, lara.balestra@leforte.com.br,
lara.balestra@leforte.com.br
INTRODUÇÃO: A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) representa um grave problema de Saúde Pública cuja
incidência pode variar de 0,4 a 4 casos/100 mil habitantes em diferentes regiões do mundo é uma doença
autoimune inflamatória dos nervos, caracterizada por rápida evolução ascendente de fraqueza de membros,
quase sempre simétrica com presença de hiporeflexia ou arreflexia. A doença pode chegar à máxima severidade
em até quatro semanas, com o desenvolvimento de insuficiência respiratória em aproximadamente 25% dos
casos, podendo ocorrer sequelas graves e óbitos em até 20% e 5% dos casos, respectivamente. Sabendo-se
dessa evolução, a fisioterapia desempenha uma atuação preventiva nas complicações respiratórias e motoras,
estimulando a retirada do suporte ventilatório e a saída do leito o mais precocemente possível. No hospital
Leforte, a equipe de fisioterapia dispõe de um protocolo de mobilização precoce que engloba a reabilitação
do paciente baseada em uma escala numérica que pontua os níveis de evolução de exercícios e o desempenho
do paciente. OBJETIVO: Avaliar o desempenho de um paciente com a Síndrome de Guillain-Barré através
da escala de mobilização institucional. MÉTODOS: O presente estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê
de Ética do Hospital Leforte (Parecer nº 3.052.589). Trata-se de um estudo de caso utilizando dados clínicos
coletados em prontuário da paciente M.A.S., 54 anos, gênero feminino, com diagnóstico de SGB, em tratamento
no Hospital Leforte no período de outubro de 2018. Foi aplicado um protocolo de mobilização precoce
institucional e utilizado a escala Medical Research Council (MRC) para avaliação do grau de força muscular
(FM). O plano terapêutico individual envolveu: exercícios respiratórios, exercícios motores, circulatórios e de
propriocepção, treino de descarga de peso e deambulação realizados em 03 sessões de atendimentos diários
de aproximadamente 40 minutos. RESULTADOS: A paciente ficou internada por 18 dias. Sua admissão foi
realizada via pronto socorro e encaminhada para unidade de terapia intensiva para uso de imunoglobulina. No
exame físico da admissão apresentou FM de 01 para membros inferiores (MMII) e FM de 04 para membros
superiores (MMSS) e não deambulava. Foi evidenciado também paralisia fácil e disartria. No segundo dia
de internação já foi sedestada a beira leito e no terceiro dia sua FM de MMII era de grau 02. Já no quarto dia
realizava ortostatismo com apoio frontal, conforme evolução do quadro, realizou treino de sentar e levantar
com andador e de marcha estacionária, sua FM de MMII era de 04 no sexto dia, assim pode evoluir para
exercícios com carga em MMII no sétimo dia. A partir do nono dia já deambulava com apoio mínimo e
realizava exercícios com cicloergômetro. E próximo a sua alta, no décimo sexto dia já deambulava média
distância, realizava exercícios de descarga de peso unilateral e exercícios proprioceptivos. CONCLUSÃO: Os
resultados deste estudo sugerem que o treino fisioterapêutico intensivo focado pode ter papel fundamental
para um melhor prognóstico desses pacientes, abrindo precedentes para que estudos com um maior número
de pacientes e com o enfoque no programa de reabilitação em modelo de internação sejam realizados.
Palavras-Chave: Serviço Hospitalar De Fisioterapia. Síndrome De Guillain-Barré. Terapia Por Exercício.
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A REABILITAÇÃO MOTORA COM O MÉTODO TERAPÊUTICO CUEVAS MEDEK EXERCISES
FERREIRA, Rebeca Duarte Diniz1 CILLO, Bianca Aparecida De Luca1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bequinha_09@hotmail.com, BIA.LUCA@UOL.com.BR
INTRODUÇÃO: Em 1970 o fisioterapeuta chileno Ramón Cuevas desenvolveu o método terapêutico Cuevas
Medek Exercises (CME) com o intuito de estimular o aparecimento de respostas motoras automáticas em
crianças com atraso no desenvolvimento motor decorrente de patologias pré, peri ou pós-natais e não patológicas.
O objetivo central é expô-las à força abrupta da gravidade, afim de desencadear respostas antigravitacionais
capazes de estimular as reações de equilíbrio e endireitamento. A reabilitação é realizada em pacientes a partir
dos 3 meses de idade e perdura até a aquisição da marcha independente. Em alguns casos, a terapia é limitada
pelo peso e altura, dependendo da força e manuseio do terapeuta. A sala do CME é composta por caixas, bastões
e pranchas de madeira, além do tablado e mantas emborrachadas, que são utilizadas de diversas maneiras para
realizar os 3.000 exercícios que existem, sendo que a escolha destes, está diretamente relacionada ao potencial
de reação da criança. OBJETIVO: Analisar os efeitos e resultados do método terapêutico Cuevas Medek
Exercises em crianças com atraso no desenvolvimento motor. MÉTODOS: A presente revisão de literatura
foi realizada nas bases de dados PubMed, LILACS, Scielo e Google Acadêmico, no período de setembro a
dezembro de 2018, utilizando as palavras-chave “Fisioterapia” OR “Reabilitação motora” AND “Cuevas Medek
Exercises” e seus respectivos termos em inglês. Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos
10 anos, disponíveis na íntegra, escritos nos idiomas inglês, português e espanhol e que explanassem sobre os
resultados da reabilitação com o método CME. RESULTADOS: Foram encontrados ao total três artigos que
contemplavam os critérios de inclusão. Ambos os autores realizaram suas pesquisas em crianças diagnosticadas
com Encefalopatia Crônica Não Evolutiva (ECNE) também conhecida como Paralisia Cerebral (PC). Os
pacientes tinham em média dois anos de idade, o tempo de terapia foi 45 minutos, duas vezes ao dia com
intervalo de quatro horas entre cada sessão, por uma semana, sendo considerado como protocolo intensivo.
Ambos os pacientes não tinham controle de tronco e um deles não possuía controle cervical, não conseguiam
rolar, engatinhar e nem andar. Após 21 sessões, ambas as crianças conseguiram adquirir os marcos motores
iniciais, como sustento cefálico, rolar, sentar sem apoio e as reações de proteção de membros superiores. Os
autores afirmam que é esperado ganhos progressivos e que o sucesso do método depende da continuidade do
tratamento e da estimulação dos pais no ambiente domiciliar. Além disso, a idade e a patologia que o paciente
apresenta, pode aumentar o tempo de resposta para a verificação dos benefícios do método. CONCLUSÃO: As
crianças submetidas ao método terapêutico Cuevas Medek Exercises se tornam capazes de alcançar os marcos
motores necessários para o desenvolvimento, além de apresentarem melhora no controle postural, alinhamento
corporal, propriocepção, equilíbrio, amplitude de movimento e força muscular. A hiperexcitabilidade do sistema
vestibular auxilia na modulação do tônus muscular e na obtenção das reações posturais de endireitamento
e equilíbrio, que são importantes para que a criança consiga interagir com o ambiente em que vive.
Palavras-Chave: Fisioterapia. Reabilitação. Desenvolvimento Infantil.
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A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA DIÁSTASE DO MÚSCULO
RETO ABDOMINAL NO PUERPÉRIO: REVISÃO DA LITERATURA

OLIVEIRA, Andreza Marinho De1 LOURENÇO, Artur Hatzlhoffer1 FREIRE, Emerson Araújo1
SILVA, Laura Noronha2 SCARLATO, Andrea3
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS-SP
3ANDREA SCARLATO
E-mail: andreza.m_oliveira@hotmail.com, artur.h.lourenco@gmail.com, emersonfreire7@gmail.com,
laura_noronha@yahoo.com.br, decalato@hotmail.com
INTRODUÇÃO: O puerpério é o período pós-parto, caracterizado pela recuperação do organismo perante
as modificações ocasionadas pela gestação. Essas modificações estão relacionadas à fisiologia, metabolismo
e musculoquelético. Entre as modificações dessa fase destacam-se a diástase do músculo reto abdominal
(DMRA), que é a separação do músculo reto abdominal devido ao aumento da linha alba. Os músculos
abdominais podem levar seis semanas ou mais para voltar ao estado pré-gravitacional, mas sem a realização
do tratamento a DMRA pode não retornar ao estado anterior. OBJETIVO: Revisar sistematicamente recursos
fisioterapêuticos recentes para tratamento da diástase no puerpério. MÉTODOS: Pesquisamos ensaios clínicos
sobre os efeitos nos últimos 5 anos. A busca foi feita em bancos de dados, SciELO, PEDro, PudMed e Google
Scholar, entre o período de junho a julho de 2019. Utilizamos os descritores “fisioterapia”, “diástase”, “puerpério”,
“tratamento” e suas correspondentes em inglês. Os critérios de exclusão foram artigos de revisão e artigos que
não incluíam tratamento fisioterapêutico. RESULTADOS: Dos 560 artigos encontrados, foram selecionados
seis artigos, que envolviam ensaios clínicos. Os recursos fisioterapêuticos utilizados incluíam treinamento de
força do músculo do assoalho pélvico (MAP), exercícios abdominais, uso de órtese abdominal, respiração
diafragmática, prancha e contração abdominal isométrica, estimulação elétrica neuromuscular nos músculos
abdominais e exercícios abdominais, abdominais reversos, torções invertidas no tronco, contração combinada
do MAP e transverso do abdômen, kinesiotaping e educação em saúde. CONCLUSÃO: Com base na literatura,
não existe um programa padrão ouro para a DMRA, porém, os recursos frequentemente utilizados são os
exercícios abdominais e de MAP. Segundo essa revisão, os recursos fisioterapêuticos parecem ser eficazes,
portanto, podem atuar como uma solução não-cirúrgica. Porém, artigos recentes sobre a DMRA em puérperas
são escassos. Por isso, é necessário que sejam feitos mais estudos que aprofundem o tema em questão.
Palavras-Chave: Fisioterapia. Diástase. Puerpério.
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ALTERAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS EM AMBIENTE DE MICROGRAVIDADE

MARQUES, Thais Ferreira1 PEDROSA, Marília De Freitas1 SOMAIO, Gustavo Covolo1
VUOLO, Marina Rodrigues1 ALVARENGA, Emílio Felipe Machado1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: tha1308marques@gmail.com, mariliafpedrosa@hotmail.com, gustavosomaio98@gmail.com,
nina_vuolo@hotmail.com, ealvarenga@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: No espaço sideral, a privação de gravidade gera impactos fisiológicos no corpo humano,
causando atrofia muscular, redução do crescimento muscular, regeneração, alterações na composição da fibra
do músculo e na expressão gênica. Consequentemente, há diminuição da qualidade do tipo de força devido
à perda da massa e função muscular. Portanto, são indicados exercícios de força excêntrica para aumentar a
carga mecânica, reduzir o custo metabólico e prolongar a manutenção da integridade muscular. Além disso, é
importante o treinamento da capacidade aeróbica com exercícios de remo (HIT), bicicleta ergonômica e corrida
em esteira. OBJETIVO: Identificar alterações que ocorrem no corpo humano quando submetido a ambientes
de microgravidade/gravidade zero e analisar o benefício da realização de atividades físicas como prevenção e
tratamento dos impactos gerados no meio. MÉTODOS: A pesquisa consiste em uma revisão da literatura que
foi realizada nos meses de julho e agosto de 2019. Para levantamento de informações, foram consultadas as
bases de dados pubMED e SciELO, utilizando as palavras-chave zero gravity, muscles e astronautas. Ao final,
foram selecionados nove artigos, publicados entre 2010 e 2019. RESULTADOS: Quando o indivíduo é exposto
à microgravidade, há sinais de redução no peso corporal, alterações no metabolismo, deformações das células
do tronco muscular e atrofia das fibras musculares – fazendo uma comparação com o ambiente terrestre.
Especificamente, há redução do tamanho das fibras musculares e estrutura dos fascículos. O volume, a frequência,
a ordem e a modalidade de força associados com treinamento aeróbico podem influenciar no ganho muscular
com base no treinamento em ambiente terrestre, minimizando as alterações da microgravidade. CONCLUSÃO:
Indivíduos em ambientes de microgravidade ou privação de gravidade sem preparo físico evidenciaram a
perda de força muscular de forma considerável , devido à atrofia das fibras musculares, desempenho aeróbico e
alterações no metabolismo, como o aumento da pressão intracraniana. Para simular a microgravidade, a NASA
desenvolveu um programa no qual as pessoas entram em um ambiente aquático usando roupas específicas.
Palavras-Chave: Zero Gravity. Muscles. Astronautas.
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ALTERAÇÕES RELACIONADAS AO EQUILÍBRIO NO
PROCESSO DE ENVELHECIMENTO

RIBEIRO, Joice Fortini1 BRANDÃO, Mariana Sena1 DURCE, Karina1 SILVA, Janete Maria Da1
BARBOSA, Renata Cléia Claudino1 VIEIRA, Luciane Correia Da Silva1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: luciane.correia77@gmail.com, marianasenabrandao@gmail.com, karina.durce@terra.com.br,
physiotherapy_janete@yahoo.com.br, re_claudino@hotmail.com, LU.FISIOT@IG.com.BR
INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo fisiológico contínuo e progressivo. Compromete a habilidade
do sistema nervoso central (SNC) de realizar o processamento dos sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos,
responsáveis pela manutenção do equilíbrio corporal. A principal consequência do envelhecimento natural
do sistema vestibular é a degeneração do reflexo vestíbulo-ocular. Podemos citar a queda como grande
problema em consequência dos frequentes eventos de desequilíbrio. Esse risco aumenta quando associado a
doenças crônicas. As quedas são as consequências mais graves do desequilíbrio, sendo seguidas por fraturas,
hospitalização, complicações psicológicas, medo de novas quedas, além de perda e redução da independência
e autonomia. Ao mesmo tempo, há elevação dos custos com tratamentos de saúde, gerando consequências
negativas, sobretudo, para a qualidade de vida dos idosos. A grande importância do equilíbrio é que, por estar
relacionado ao controle postural, possibilita ao sujeito ter independência para executar suas atividades e ter
bom desempenho. OBJETIVO: Analisar o processo de envelhecimento e a evolução do déficit de equilíbrio
em idosos. MÉTODOS: Revisão bibliográfica na base de dados da Scielo, PubMed e Medline,utilizando
como critérios de inclusão publicações completas, datadas a partir de 2013, nos idiomas português e inglês.
RESULTADOS: Foram encontrados 18 artigos científicos, dos quais 10 foram selecionados para esse estudo.
Atualmente, 13% da população total é composta por pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, ou seja,
existem aproximadamente 962 milhões de pessoas idosas no mundo. Dentre os fatores mais relacionados ao
déficit de equilíbrio e consequentemente ao risco de quedas, estão: idade, apresentar alterações na mobilidade e
ser praticante de atividade física regular. A idade é o principal fator, pois idosos com faixa etária acima de oitenta
anos apresentam maior alteração de equilíbrio em relação aos que têm de 60 a 70 anos. CONCLUSÃO: Para
que se mantenham em equilíbrio, os idosos precisam mais dos estímulos sensório-motores do que de estímulos
visuais, já que o SNC encontra dificuldade para o processamento dessas informações. Isso resulta em déficit
na manutenção postural, gerando perturbações no equilíbrio. A prevenção é um fator considerado de extrema
importância nessa faixa etária. Sugere-se mais estudos para verificar se há melhorias a partir da reabilitação
fisioterapêutica e exercícios físicos, para fazer com que os indivíduos não corram o risco de sofrer quedas.
Palavras-Chave: Envelhecimento. Equilíbrio Postural. Quedas.
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ANÁLISE DA PRESSÃO ARTERIAL DE PACIENTES HIPERTENSOS
APÓS A REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR: REVISÃO DE LITERATURA

RODRIGUES, Giovanna Domingues Huertas1 SANDONATO, Beatriz Favalli1
BARBOSA, Renata Cleia Claudino1 PICANÇO, Patricia Salerno De Almeida1
LUCATO, Jeanette Janaina Jaber1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: gihuertas.t@gmail.com, beatrizfavs@gmail.com, re_claudino@hotmail.com, pasalerno@uol.com.br,
jeanettejaber@yahoo.com
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma enfermidade multifatorial considerada
doença crônica não transmissível (DCNT), que acomete uma numerosa parte da população mundial,
predominantemente indivíduos idosos. É considerada um problema de saúde pública que pode ser
minimizado através do controle de seus principais fatores de risco, sendo eles sedentarismo, diabetes mellitus
(DM), sobrepeso, estresse e uso de contraceptivos hormonais. A atividade física realizada na fisioterapia
cardiopulmonar é abordada frequentemente no âmbito de melhora desta condição. OBJETIVO: Analisar
através de uma revisão de literatura o comportamento da pressão arterial em pacientes hipertensos submetidos
a reabilitação cardiopulmonar ambulatorial. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura, com
levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados eletrônicas PEDro, Pubmed, SciELO e LILACS. Os
critérios de inclusão dos artigos foram: estudos transversais e ensaios clínicos randomizados que abordassem
os efeitos da reabilitação cardiopulmonar em paciente hipertensos; estudos publicados em revistas indexadas
e nos idiomas: português e inglês. Os critérios de exclusão foram: artigos que abordassem afecções de origem
não cardiovascular; protocolos que não fossem realizados em ambiente ambulatorial e artigos que se tratassem
de revisões literárias. O período de publicação dos artigos foi de 2009 a 2019 e os descritores gerais utilizados
foram: “Treinamento Aeróbico”, “Hipertensão”, “Pressão Arterial”, tanto em português como em inglês, por
meio dos operadores booleanos “AND” e “OR”. RESULTADOS: De acordo com a estratégia de busca realizada
pelos autores, foram encontrados 152 artigos no total. Dentre estes, apenas 44 estavam dentro dos critérios de
seleção. A partir da análise dos artigos, foi compreendido em 21 deles, que a reabilitação cardiopulmonar em
pacientes hipertensos realizada através de exercícios reduz significativamente tanto a pressão arterial sistólica
quanto a diastólica; em 11 artigos, a pressão arterial sistólica apresentou um maior declínio em comparação
à pressão arterial diastólica, diferente de 2 artigos que abordavam o contrário, ou seja, um maior declínio da
pressão arterial diastólica em comparação à sistólica; e por fim, 7 artigos retrataram a redução unicamente da
pressão arterial sistólica e 3 artigos da pressão arterial diastólica. CONCLUSÃO: Tendo em vista os resultados
obtidos na busca literária, o exercício é imprescindível para a melhora na pressão arterial, sendo a pressão arterial
sistólica a que apresenta melhores resultados, entretanto a redução de ambas as pressões arteriais é significativa
Palavras-Chave: Treinamento Aeróbico. Hipertensão. Pressão Arterial.
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ANÁLISE DOS PRINCIPAIS DESFECHOS CLÍNICOS PESQUISADOS PELA FISIOTERAPIA
PARA MULHERES OSTEOPORÓTICAS NO CLIMATÉRIO

CHOI, Kananda Juliana1 ATHAYDE, Paula Cardamone1 CAHULI, Piedade Paciência1
MIYASHIRO, Pedro Luis Sampaio1 CARBONE, Ebe Dos Santos Monteiro1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: kananda.choi@hotmail.com, paulinhac.athayde@gmail.com, piedadecahuli93@gmail.com,
pedro.miyashiro@prof.saocamilo-sp.br, ebe.carbone@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Com o envelhecimento da população, observa-se o aumento no número de casos de
osteoporose, que é caracterizada por ser uma doença metabólica na qual ocorre a diminuição da densidade
mineral óssea, sendo essa a principal responsável pelas fraturas por fragilidade esquelética, e um dos principais
problemas de saúde pública por incrementar a taxa de morbidade e mortalidade. A população feminina no
período do climatério têm maior suscetibilidade a fraturas pela diminuição da formação de massa óssea
decorrente do hipoestrogenismo. Assim sendo, este trabalho apresentará diferentes manejos de tratamentos
fisioterapêuticos nos casos de osteoporose incidentes em mulheres climatéricas. OBJETIVO: Avaliar os
principais desfechos dos estudos realizados na população de mulheres osteoporóticas na fase do climatério.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica, cuja estratégia de busca utilizou os descritores “climacteric”,
“osteoporosis”, “physical therapy specialty” com operadores booleanos AND e OR para “entry terms”, as bases de
dados em que foram realizadas as pesquisas foram Medline, Lilacs, Scielo e PEDro. Foram selecionados artigos
nos idiomas inglês e português, considerando apenas ensaios clínicos, estudos publicados, e relevância com o
tema. Foram excluídos estudos com a amostra de idade menor de 45 anos, estudos observacionais e artigos de
revisões sistemáticas. RESULTADOS: Diante disso, foram encontrados 302 artigos, destes selecionados apenas
8 artigos, os quais coincidiram com os critérios de inclusão e exclusão. Os estudos analisados verificaram
que a fisioterapia tem buscado investigar os seguintes desfechos na população de mulheres com osteoporose:
alterações posturais, redução da dor musculoesquelética, densidade mineral óssea e qualidade de movimento
(força muscular, equilíbrio corporal e velocidade da marcha). CONCLUSÃO: Observa-se portanto, que
os desfechos investigados apresentam-se bastante variados, o que limita uma abrangente compreensão
dos efeitos reais de programas de fisioterapia destinados à mulheres osteoporóticas na fase do climatério.
Palavras-Chave: Osteoporose. Climatério. Fisioterapia.
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APLICABILIDADE DA INDUÇÃO PERCUTÂNEA DE COLÁGENO
NO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO: UMA REVISÃO DE LITERATURA
VIEIRA, Luciane Correia Da Silva1 BONIFÁCIO, Layelle Malaspina De Freitas1
SILVA, Mariana Lopes Ramalho1 PELEGRINE, Nayara Zanoni1 DURCE, Karina1 SILVA, Janete Maria Da1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: luciane.correia77@gmail.com, lay_elle@hotmail.com, marianalopes_ramalho@hotmail.com,
na.zanonii@gmail.com, karina.durce@terra.com.br, physiotherapy_janete@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: O envelhecimento cutâneo é um processo biológico progressivo e irreversível, desencadeado
a partir de alterações estruturais e fisiológicas decorrentes de fatores intrínsecos e extrínsecos, no qual acarreta
alterações estruturais e fisiológicas cumulativas a nível cutâneo, gera degradação das fibras elásticas, reduz
colágeno, altera espessura e flexibilidade da pele e consequentemente ocasiona o aparecimento das rugas (LEE
et al., 2014). A indução percutânea de colágeno é um procedimento minimamente invasivo, que por meio
de micro lesões superficiais na pele (micropunturas), induz a produção de colágeno, melhora a espessura
e resistência, e reduz o tempo de cicatrização da pele, resultando no rejuvenescimento cutâneo (PEREIRA
et al., 2017). OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo verificar os efeitos da aplicabilidade da indução
percutânea de colágeno no envelhecimento cutâneo, com base em evidências da literatura. MÉTODOS: Tratase de uma revisão bibliográfica composta por 22 trabalhos, sendo 13 livros e 9 artigos científicos extraídos
das bases de dados PubMed Central, Scielo e IBECS. Dos 9 artigos, 5 estão diretamente relacionados com o
microagulhamento no envelhecimento cutâneo. Em um primeiro momento, foi realizada filtragem seguindo
os critérios de inclusão e exclusão. No segundo momento, procedeu-se com a leitura dos títulos e resumos com
o objetivo de refinar a amostra por meio dos critérios de inclusão e exclusão. RESULTADOS: Com relação
ao número de sessões, intervalo e tempo de aplicação do procedimento. Barboza et al. (2017); aplicaram 6
sessões, com intervalo de 15 dias, porém não apresentaram a duração média das sessões. Pereira et al. (2017),
aplicaram 5 sessões, com intervalos de 7 dias entre as sessões, demandando 45 minutos para a realização da
técnica. Já Lima et al. (2013), aplicaram uma única sessão, utilizando uma amostra animal, visando classificar
a injúria provocada por diferentes tamanhos de agulha, por 3 minutos, classificando as injúrias provocadas
pelas profundidades das agulhas. Com relação a quantidade e a profundidade das agulhas utilizadas para
os procedimentos, no estudo de Lima et al., (2013); usaram 192 agulhas de 0,5 a 2,5 mm de profundidade,
Barboza et al., (2017); 540 agulhas de 1,0 mm de profundidade; e Pereira et al., (2017) 192 agulhas de 1,0
mm de profundidade. Com relação aos resultados obtidos. Barboza et al. (2017); apresentaram resultados
semelhantes entre os sexos, melhora das rugas das regiões nasogeniana e laterais dos olhos, cor de pele mais
clara, uniforme e de espessura mais fina, o diferencial foi o grau de satisfação e Pereira et al. (2017), relataram
resultados positivos em relação ao aspecto geral, hidratação cutânea e clareamento da pele e redução da
profundidade das rugas. CONCLUSÃO: A partir das buscas bibliográficas verificou-se que a técnica de indução
percutânea de colágeno é indicada e mostra-se eficaz no tratamento do envelhecimento cutâneo. Porém,
nota-se a importância do desenvolvimento de novos estudos, necessitando no consenso e na padronização de
indicações em relação ao tamanho das agulhas, quantidade e profundidade a ser utilizada nos tratamentos,
além de estabelecer a quantidade mínima de sessões para se obter o resultado satisfatório e seu intervalo.
Palavras-Chave: Indução Percutânea De Colágeno. Envelhecimento Cutâneo. Microagulhamento.
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM PUÉRPERAS
COM DIÁSTASE DO MÚSCULO RETO ABDOMINAL
SILVA, Maiara Congilio Da1 MONTEIRO, ébe Dos Santos1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: maiara_congilio@hotmail.com, ebemonteiro@gmail.com

INTRODUÇÃO: O puerpério é descrito como a fase entre o momento de expulsão da placenta até o período
em que há a normalidade das estruturas envolvidas no período gestacional, durante esse processo muitas
alterações anatômicas ocorrem fisiologicamente, dentre tantas mudanças ressalta-se a diástase do músculo
reto abdominal (DMRA), compreendida como uma consequência do abaulamento da linha alba que resulta
na separação dos feixes musculares, promovendo um tipo de lacuna na região medial do abdômen. A conduta
fisioterapêutica durante a fase de pós parto vem sendo estudada para diminuir as alterações provenientes desse
período, sendo a DMRA uma delas. OBJETIVO: Analisar a atuação da fisioterapia em mulheres puérperas com
aumento da DMRA. MÉTODOS: Este é um trabalho de revisão da literatura de artigos científicos referente
ao tema abordado, selecionados entre abril e junho de 2019, disponíveis em bancos de dados como Scielo,
Lilacs e Pedro, com publicação entre 2012 e 2019. RESULTADOS: Após a pesquisa na base de dados foram
encontrados 20 artigos. Destes, 16 foram excluídos por não especificarem a atuação e o tipo de intervenção
fisioterapêutica utilizada. Assim, quatro artigos foram incluídos por especificarem a atuação e o tipo de
intervenção fisioterapêutica utilizada. Todas puérperas apresentavam-se em fase de puerpério imediato com
média de idade de 31 anos. Em todos artigos selecionados as puérperas receberam intervenção através da
cinesioterapia. Após a utilização da cinesioterapia, em todas pacientes, fica comprovada a redução significante
das medidas da DMRA quando comparadas com pacientes que não passaram por intervenção. Os exercícios
aplicados pelos fisioterapeutas foram de fortalecimento da musculatura abdominal e do assoalho pélvico,
em alguns casos com exercícios de contração isométrica para os músculos estabilizadores e isotônica para os
dinâmicos. Exercícios de reeducação respiratória também foram citados em todos estudos, com o objetivo de
adquirir um padrão respiratório abdominal, o que resultou no aumento do tônus muscular abdominal e Pôsterior
diminuição da DMRA, além de evitar o prolongamento do padrão diafragmático adotado durante o período
gravídico. Apenas em um estudo puérperas receberam orientações posturais corretas, onde foi possível notar
a diminuição de dores musculares e, Pôsteriormente, melhor desempenho muscular, o que contribui para uma
aplicação mais eficiente das intervenções citadas que diminuem as medidas da DMRA. Neste mesmo estudo as
puérperas foram submetidas a eletroestimulação de média frequência do reto abdominal, até a visível contração
da musculatura durante a intervenção, e apresentaram redução nas medidas da DMRA. CONCLUSÃO: As
intervenções fisioterapêuticas durante o período de puerpério resultam numa melhor adaptação das pacientes
diante das mudanças fisiológicas causadas pela gestação. Durante o tratamento da diástase do músculo reto
abdominal a fisioterapia traz diferentes tipos de intervenções em que todas resultam, eficientemente, na
diminuição das medidas da DMRA, sendo assim, a atuação fisioterapêutica é de extrema importância durante
o período de redução da diástase, promovendo uma melhora prolongada da qualidade de vida dessas pacientes.
Palavras-Chave: Período Pós-Parto. Diástase Muscular. Tratamento.
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES
QUEIMADOS ADULTOS NO PERÍODO HOSPITALAR
MODESTO, Julia Eugênia Oliveira1 SANTOS, Luana Vitória Dos1 RIBEIRO, Victoria1
VIEIRA, Luciane Correia Da Silva1 DURCE, Karina1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: juliamodesto2309@gmail.com, Luana.vitoriadossantos@hotmail.com, Vic.ribs@gmail.com,
Luciane.vieira@prof.saocamilo-sp, Karina.durce@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: As queimaduras são lesões cutâneas desencadeadas por agentes físicos, químicos, radioativos
ou correntes elétricas. São classificadas como primeiro, segundo ou terceiro grau. A fisiopatologia ocorre devido
as alterações anatômicas e fisiológicas dos tecidos envolvidos, ocasionando a morte celular. As queimaduras de
primeiro grau comprometem a epiderme e caracteriza-se pela pele avermelhada e edemaciada, as de segundo
grau comprometem a epiderme e derme caracterizando-se pelo aparecimento de bolhas e as de terceiro grau
comprometem todas as camadas da pele caracterizando-se pelo aparecimento de necrose. Tendo em vista
os acidentes com queimaduras busca-se analisar a repercussão funcional e associação entre as variáveis,
tendo em vista as repercussões funcionais dos pacientes queimados torna-se fundamental analisar aspectos
da reabilitação fisioterapêutica. OBJETIVO: Analisar a atuação do fisioterapeuta e os recursos terapêuticos
utilizados na reabilitação de pacientes queimados. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura nos
idiomas inglês, português e espanhol com informações obtidas nas bases de dados Lilacs, Scielo, Medline,
Pubmed e Pedro com os seguintes descritores: fisioterapia, queimados e unidade de queimados. Foram
incluídos artigos publicados de 2010 a 2019, que abrangessem queimadura por agente físico e pacientes de 18
a 59 anos e excluídos crianças, adolescentes e idosos não abrangentes do critério de inclusão. RESULTADOS:
Dos 54 artigos encontrados, de acordo com os descritores, 15 artigos foram selecionados de acordo com o
critério de inclusão. Desses, cinco artigos enfatizam a necessidade da intervenção fisioterapêutica no período
hospitalar agudo, utilizando como primeiro recurso o posicionamento do paciente no leito, mantinham o
membro acometido elevado, realizaram trocas posturais, cinesioterapia, manipulações teciduais e promoção
da independência na deambulação e atividades de vida diárias. Dois artigos relatavam sobre atenção as lesões
respiratórias, aplicaram como recursos as técnicas de higiene brônquica, expansão pulmonar, cinesioterapia
respiratória e suporte ventilatório em todo período de internação. Seis artigos explanaram sobre o uso de
eletrotermofototerapia utilizando laser, crioterapia, infravermelho, ultrassom e TENS e massagem cicatricial
no auxílio da aceleração de recuperação. Os usos dos recursos supracitados promovem alivio da dor, aumento
da mobilidade articular, reparo das lesões de tecidos moles, melhora a síntese de fibroblastos, colágeno e a
inervação sensorial. Dois artigos bordavam sobre uso realidade virtual para menor percepção da dor durante
prática cinesioterapeutica. CONCLUSÃO: Conclui-se que a fisioterapia deve atuar nos pacientes acometidos por
queimaduras, desde as primeiras 24 horas do acidente por meio de recursos como mudanças no posicionamento
e utilização de eletrotermofototerapia, realidade virtual e cinesioterapia. Paciente submetidos a fisioterapia
apresentam menores comprometimentos das repercussões funcionais e possuem melhor prognóstico.
Palavras-Chave: Fisioterapia. Queimados. Unidade De Queimados.
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO PROCESSO DE
TRANSPLANTE DE PULMÃO PEDIATRICO

SANTOS, Luana Vitória Dos1 BARBOSA, Renata Cleia Claudino1
PICANÇO, Patricia Salerno De Almeida1 LUCATO, Jeanette Janaina Jaber1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: Luana.vitoriadossantos@hotmail.com, re_claudino@hotmail.com, pasalerno@uol.com.br,
jeanettejaber@yahoo.com
INTRODUÇÃO: O primeiro transplante de pulmão pediátrico ocorreu em 1987, realizado em um paciente
do sexo masculino com 16 anos de idade, na universidade de Toronto no Canadá. Os principais motivos que
levam o paciente ao transplante de pulmão são: Fibrose cística, Hipertensão pulmonar idiopática e fibrose
pulmonar idiopática. O fisioterapeuta está presente em cada fase do TxP, responsável pela monitorização e
na reeducação afim de promover uma reabilitação funcional. A atuação do fisioterapeuta é dividida entre
as fases de Pré-TxP, Terapia Intensiva, internação e reabilitação pós-TxP. OBJETIVO: Avaliar a atuação dos
profissionais de fisioterapia em todo o processo de transplante de pulmão pediátrico. MÉTODOS: Trata-se de
uma revisão de literatura nos idiomas português, inglês e espanhol. Com informações obtidas nas bases de dados
Scielo, Pubmed e Pedro. Foram considerados relevantes para o estudo artigos publicados entre 2002 a 2019.
Foram incluídos artigos onde o tema estivesse interligado, e a faixa etária entre 0 a 16 anos. Foram excluídos
artigos com tema incompleto e faixa etária maior que 16 anos. Os descritores usados foram: Transplante
de pulmão, pediatria, fisioterapia e reabilitação. RESULTADOS: Foram encontrados 144 artigos associados
ao tema, e 9 artigos foram incluídos de acordo com os critérios de inclusão. Apenas dois falaram sobre a
reabilitação pulmonar pré e pós TxP, 7 falaram sobre a atuação no pós-operatório. Os resultados encontrados
demonstram a atuação do fisioterapeuta em todo o processo do TxP. A fisioterapia atua na fase de pré- TxP
com exercícios para otimizar a capacidade funcional, ventilatória e reabilitação pulmonar pré-transplante
pulmonar preparando para a melhora da condição física anterior ao transplante. Na fase do Pós-operatório
imediato o fisioterapeuta atua na ventilação mecânica e monitorização ventilatória. Atua também na aspiração
traqueal, mobilização e deambulação do paciente mais precocemente possível. Como parte da atuação do
fisioterapeuta no processo de TxP, na fase intra-hospitalar o fisioterapeuta atua na higienização brônquica e
nas técnicas de expansão pulmonar, a fisioterapia atua na reabilitação pulmonar Pós-TxP com treinamento de
força, programa de reeducação postural, otimizar a capacidade funcional ventilatória de forma progressiva.
O fisioterapeuta atua também na prevenção de danos Musculoesquelético como a deambulação, decorrente
da doença pulmonar associado a redução oxidativa. CONCLUSÃO: A fisioterapia atua em todo processo de
transplante de pulmão pediátrico, desde sua pré-internação na fase de reabilitação pulmonar pré TxP, até
após a alta hospitalar na fase de reabilitação pulmonar pós TxP. Contribuindo para um melhor prognóstico.
Palavras-Chave: Transplante De Pulmão. Reabilitação. Fisioterapia.
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AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE E ÍNDICE DE FRAGILIDADE NO IDOSO:
REVISÃO DE LITERATURA

SANTOS, Juliana Victor Dos1 HENRIQUE, Dayane Dos Santos1 SCANDOLEIRA, Jaqueline Donola1
SILVA, Janete Maria Da1 VIERA, Luciane Correia1 DURCE, Karina1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: juhvictor21@gmail.com, dayane.s.henrique@gmail.com, jaquelinedonola@hotmail.com,
Karina.durce@terra.com.br, Karina.durce@terra.com.br, karina.durce@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, e está relacionado ao aumento
de doenças crônicas e síndromes geriátricas. A autopercepção de saúde no idoso é um fator importante para
qualidade de vida percebida e para redução de agravamentos de saúde, independência do idoso, bem como um
importante fator sensível à fragilidade. A autoavaliação do estado de saúde tem demonstrado associação com
mortalidade e morbidade, evidenciando assim sua importância em ser estudada, pois modular estes fatores
repercutirá em alterações da autopercepção de saúde e indicadores de morbi mortalidade nesta população
OBJETIVO: Investigar a correlação entre a autopercepção de saúde e a fragilidade no idoso. MÉTODOS:
Trata-se de uma revisão de literatura, com busca nas bases de dados LILACS, Scielo, Pubmed e PEDro,
utilizando os seguintes descritores: Idosos (seniors), índice de Fragilidade (index fragility), autopercepção
(self perception). Foram incluídos artigos em inglês e português, dos anos de 2011 a 2017, que abordassem
autopercepção e índice de saúde em idosos e fragilidade RESULTADOS: Foram encontrados quinze artigos
científicos, as pesquisas foram realizadas com indivíduos entre 60 e 98 anos com média de 70,9 anos.
Aproximadamente 686 indivíduos entrevistados, a maioria declarou utilizar o plano de saúde pública, um
número considerável foi internado nos últimos 12 meses, tendo como indicadores a pressão arterial,artrite,
artrose, reumatismo e incontinência urinária. Alguns necessitam fazer uso regular de cinco ou mais
medicamentos. Sobre a autopercepção de saúde,alguns idosos apresentaram uma percepção positiva de sua
própria saúde (muito boa ou boa); outros descreveram uma saúde "regular" (44,0%) e (13,5%) referiram-se
à própria saúde como "Ruim" ou "Muito ruim". Na avaliação de longevos frágeis e não frágeis autopercepção
de saúde, funcionalidade, gênero, idade, IMC, MEEM, uso semanal de álcool, renda per capta e MET. No
modelo final de regressão múltipla observou-se que o uso semanal de álcool (p=0,0451), autopercepção de
saúde (p=0.0003) e AVD (p=0,0224) são fatores determinantes e independentes de Fragilidade nos longevos
pesquisados.A maioria dos idosos apresentou autopercepção negativa de saúde (70,10%); houve significância
estatística entre a autopercepção negativa em saúde e a variável humor e hospitalização recente. Idosas frágeis
apresentaram pior autopercepção de saúde em relação às idosas pré-frágeis e às idosas não frágeis. Em alguns
casos a fragilidade foi correlacionada a quedas e com a faixa etária. CONCLUSÃO: Após a execução deste,
podemos verificar que inúmeros fatores, tanto físicos quanto psicológicos e sociais, podem influenciar no
envelhecer saudável das pessoas. Instruir de forma positiva pessoas idosas sobre sua saúde e limitações
pode auxiliar numa melhor autopercepção, menor fragilidade e maior participação e independência.
Palavras-Chave: Idoso. Fragilidade. Idosos Fragilizado.
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DESAFIOS NA CRIAÇÃO DE UM PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR A PARTIR
DE UMA NARRATIVA COLHIDA POR OUTRA PESSOA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

SIMÕES, Lívia Simionato1 GERMINO, Caterina1 KIMURA, Gabriela Kimie De Azevedo1
MANSO, Maria Elisa Gonzales1 PAGOTTO, Mayumi Nawa1 LUCATO, Jeanette Janaina Jaber1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: liviasimionato@gmail.com, caterinagermino@gmail.com, gabikimura@hotmail.com,
maria.manso@prof.saocamilo-sp.br, mnawa@hotmail.com, jeanettejaber@yahoo.com
INTRODUÇÃO: O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um conjunto de propostas e condutas terapêuticas
voltadas ao indivíduo em situações complexas, como no caso de pessoas com doenças crônicas, levando em
consideração suas necessidades, crenças, expectativas e o contexto social do qual ele pertence, sendo articulado
por uma equipe interdisciplinar por meio de discussões de caso e compartilhada com o paciente, que possui
autonomia para se posicionar diante do seu tratamento. Esse instrumento considera a história e as necessidades
individuais do usuário que se encontra inserido em um determinado contexto, a fim de proporcionar uma
melhor qualidade de vida. OBJETIVO: Expor as dificuldades encontradas para a produção de um PTS com
narrativa colhida por outro profissional, sem quaisquer outros dados do paciente. MÉTODOS: Trata-se de um
relato de experiência de três alunas de graduação de diferentes cursos da área da saúde do Centro Universitário
São Camilo, dentre elas: fisioterapia, nutrição e medicina, na construção do PTS a partir da coleta de narrativa
realizada por um profissional da saúde desconhecido. Este projeto é parte de uma iniciação científica, da qual o
grupo faz parte, que visa a coleta de narrativa a partir de escuta ativa, guiada por um instrumento de avaliação,
com o objetivo de repensar o primeiro contato com o paciente e questionar o uso da anamnese tradicional. O
número do parecer do CoEP para sua realização é 2.913.142. RESULTADOS: Para a construção de um PTS,
há necessidade do vínculo profissional-paciente desde o início, principalmente na definição de metas, para
que todos se responsabilizem pelo plano de cuidados, partindo do princípio de que se o PTS for realizado
por quem fez a coleta da narrativa, este será mais efetivo pelo vínculo criado durante a entrevista. O PTS
construído não levou em consideração as individualidades do paciente por elas serem desconhecidas, como
dados pessoais, local de residência, informações sobre antecedentes pessoais e histórico familiar, dos quais não
puderam ser conhecidos ou foram insuficientes. É de extrema importância lembrar que a proposta do PTS é ser
individualizado, com criação de vínculo, tornando-se desejável que o profissional que criar o maior vínculo seja
o profissional de referência do PTS. A partir dos dados de uma anamnese tradicional, pode-se ter uma ideia
maior sobre quem é o paciente e como auxiliar de maneira efetiva. Outra opção a ser considerada é a associação
da narrativa com a anamnese tradicional, pois permite um maior conhecimento sobre o paciente, resultando em
um PTS completo. CONCLUSÃO: A falta de vínculo com o paciente e de dados básicos dificultam a elaboração
de um PTS, tornando este pouco individualizado independente dos esforços dos profissionais envolvidos,
além do que, para saber sobre sua efetividade seria necessário que este fosse aplicado no paciente em questão.
Palavras-Chave: Atenção Primária à Saúde. Equipe De Assistência Ao Paciente.
Assistência Integral à Saúde.
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EFEITO DA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL NO DESEMPENHO DO ATLETA
COSTA, Carolina Bizatto Da1 INACIO, Isabela1 WADA, Victoria Emy1
ALVARENGA, Emilio Felipe Machado1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: carolbizatto@hotmail.com, isa_inacio@outlook.com, vwada@outlook.com,
ealvarenga@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O sistema miofascial é composto por tendões, ligamentos, aponeuroses e fáscias. A fáscia é um
tecido conjuntivo, composto por fibras de colágeno que envolvem os órgãos, músculos, ossos e fibras nervosas,
proporcionando uma noção de continuidade e globalidade, já que conecta todos os sistemas do corpo. Ela pode
ser dividida em fáscia profunda e superficial, esta pode ser tratada com a liberação miofascial manual ou com
instrumentos. As restrições fasciais geralmente são causadas por lesões, doenças, inatividade ou inflamação,
fazendo com que o tecido fascial perca a elasticidade e fique desidratado. O estresse frequente, portanto, afeta
os tecidos moles podendo causar ligações cruzadas anormais e tecido cicatricial na fáscia, podendo assim
inibir a biomecânica adequada, reduzir a amplitude de movimento articular (ADM), comprimento muscular,
hipertonia neuromuscular, diminuição da força e da resistência. Tendo esses problemas em vista, a liberação
miofascial é essencial para o tratamento das fáscias, e do sistema miofascial como um todo. A técnica manual
utiliza o uso de recursos como a fricção, deslizamento, compressão, alongamento, percussão e vibração;
aplicando princípios da sobrecarga da biomecânica. Já a liberação miofascial com instrumentos pode ser feita
com recursos considerados mais básicos, porém mantendo a eficiência, estes, como o rolo e a bola de tênis,
esse método pode usufruir também de instrumentos de uso profissional, desenvolvidos com a intenção de
aliviar a sobrecarga da mão do terapeuta, alcançando também regiões mais profundas, instrumentos como
ventosas, raspadores, ganchos, etc. Portanto, a liberação miofascial traz efeitos potencialmente valiosos para
os atletas, promovendo mais eficiência e rendimento para suas performances. OBJETIVO: Este trabalho tem
como objetivo mostrar os benefícios que o tratamento do sistema miofascial pode trazer para esportistas
e pesquisar os efeitos da liberação miofascial. MÉTODOS: Foram realizadas pesquisas em bases de dados
eletrônica, como SCIELO, Google Acadêmico, PubMed; consultas nos livros sobre o assunto. RESULTADOS:
Ao analisar estudos e artigos sobre o sistema miofascial e a liberação miofascial, pode-se destacar benefícios
como o aumento da mobilidade articular, favorecimento da execução dos movimentos, diminuição da
sobrecarga e tensão músculo articular, liberação e ativação dos músculos, relaxamento e preparação da
musculatura a ser trabalhada, melhora da circulação e da respiração, mudanças progressivas nos níveis físico
e emocional, aumento da consciência corporal, liberação do ácido lático, diminuição das tensões musculares,
auxílio na recuperação muscular, prevenção de dores tardias e lesões, além de sensação de bem-estar.
CONCLUSÃO: Podemos concluir que a liberação miofascial é uma técnica capaz de preparar os músculos
para o esforço e relaxar os mesmos após o esforço, sendo cabível para praticantes de exercício físico, pois além
de agir sobre a fáscia liberando a tensão e aumentando a flexibilidade e a capacidade de expansão muscular,
promove-se maior liberdade para os movimentos. Palavra-Chave: Fáscia, Síndromes da Dor Miofascial
Palavras-Chave: Síndromes Da Dor Miofascial. Fáscia. Miofascial.
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EFEITOS DO EXERCÍCIO NÓRDICO EM PROCESSOS DE REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO
DE LESÕES NOS MÚSCULOS ISQUIOTIBIAIS: REVISÃO DE LITERATURA
MARTINS, Luís Henrique Quiquetto1 PEREIRA, Matheus1 JESUS, Lucas Oliveira1
ALVARENGA, Emilio Felipe Machado1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: luishenriqueqm1@gmail.com, matheus.pereira_08@hotmail.com, lucasoliveira1955@hotmail.com,
ealvarenga@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A lesão dos músculos isquiotibiais são um dos comprometimentos mais frequentes dentro
do ambiente esportivo. O grupo muscular a respeito tem por objetivo frear o joelho durante a corrida, sendo
exigido mais em atividades que envolvam o movimento de tiro. Seja por diferentes motivos, a musculatura
Pôsterior da coxa pode estar fraca, resultando na sobrecarga, rompimento de fibras musculares e surgimento
de sinais inflamatórios, levando a limitações no desempenho de atletas por períodos indeterminados (Almeida,
2018). Contudo, é importante ter conhecimento de métodos adequados para prevenir essas lesões, com
intuito de minimizar os danos provocados. Sendo assim, o Exercício Nórdico aparece como uma alternativa
promissora, principalmente, na prevenção de lesões dos músculos isquiotibiais e fase final de tratamento.
OBJETIVO: O objetivo deste estudo e revisão bibliográfica foi apresentar os benefícios dos programas
de prevenção e reabilitação de lesões dos músculos isquiotibiais que incluíam o exercício Nórdico como o
principal método, sendo realizado em atletas de várias modalidades esportivas. MÉTODOS: Foi realizada uma
revisão da literatura na base de dados Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Scielo e Pubmed, utilizando
como palavras-chaves: Nordic Exercise, Muscle Injury e Hamstring Injury. A pesquisa inicial resultou em 973
artigos que foram reduzidos à três artigos que atendiam aos critérios de inclusão. Os principais critérios de
seleção utilizados foram revisões bibliográficas que apresentavam o processo reabilitação dos isquiotibiais,
ensaios clínicos, estudos de meta-análise e estudos que utilizavam o Exercício Nórdico no seu programa de
reabilitação e prevenção. RESULTADOS: Foram analisados três artigos que exploraram a prática do Exercício
Nórdico em um programa de reabilitação e prevenção de lesões nos isquiotibiais. Os dados não estavam
disponíveis para dois artigos, enquanto o restante apresentava uma amostra total de 8459 indivíduos expostos
ao programa. Os resultados agrupados demonstraram que os atletas dentro do grupo de intervenção, sob o
programa de prevenção e reabilitação com a técnica do Exercício Nórdico, diminuíram em até 51% os riscos
de lesões nos músculos isquiotibiais em comparação aos atletas dentro do grupo controle, que continuaram
com seu costume treinamento. CONCLUSÃO: O Exercício Nórdico se provou uma técnica eficaz para a
redução do risco de lesão dos músculos isquiotibiais. Apesar da heterogeneidade em relação a diversos
esportes, diferenças em relação ao gênero do atleta, a sua eficiência em lesões deste grupo muscular é positiva
quando utilizada de forma conceituada, encorajando os profissionais a aderirem ao método em suas práticas.
Palavras-Chave: Nordic Exercise. Muscle Injury. Hamstring Injury.
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EFICÁCIA DO MECHANICAL POWER NA PREVENÇÃO DE LESÕES
INDUZIDAS PELO VENTILADOR MECÂNICO

TEIXEIRA, Bianca Pimpão1 NISHIDA, Vivian Yumi Aoki1 MELLO, Thalita De Oliveira1
BARBOSA, Renata Cleia Claudino1 LUCATO, Jeanette Janaina Jaber1
PICANÇO, Patrícia Salerno De Almeida1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bianca_pimpao@hotmail.com, vivianaoki@outlook.com, thalita_mello23@hotmail.com,
renata.claudino@prof.saocamilo-sp.br, jeanettejaber@yahoo.com, pasalerno@uol.com.br
INTRODUÇÃO: A ventilação mecânica pode danificar os pulmões a partir da quantidade de energia
fornecida pelo ventilador e de como o parênquima pulmonar a aceita. Estas lesões pulmonares induzidas
pelo ventilador mecânico são conhecidas como VILI. O Mechanical Power (MP) quantifica em Joules
(J) o risco de lesão pulmonar, e é medido pelo loop pressão-volume e pode ser calculado a partir de seus
componentes, como VC (volume corrente), driving pressure, fluxo de ar, PEEP (pressão positiva expiratória
final) e FR (frequência respiratória). Assim, a quantificação da energia mecânica e sua interpretação são
importantes para orientar uma ventilação mecânica segura diminuindo a incidência das VILI. OBJETIVO:
Identificar se o mechanical power é uma ferramenta eficaz para quantificar os riscos de lesões induzidas
pelo ventilador mecânico, a VILI. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados
Bireme, Lilacs, PubMed, Scielo e PEdro, uma busca livre através do emprego dos seguintes descritores:
mechanical power, lung injury em inglês e português. Foram selecionados os artigos que contemplavam os
critérios de inclusão: estudos na íntegra que relacionavam o mechanical power com a VILI. RESULTADOS:
Dos 168 artigos encontrados, seis estudos foram selecionados. Destes, dois foram realizados em pacientes
humanos e concluíram que o cálculo do MP fornece melhores resultados do que calcular seus componentes
separadamente, e que o ele é inversamente proporcional aos dias livres de ventilação mecânica. Outros
dois estudos foram realizados em suínos e dois em ratos. Estes estudos apresentaram uma nota de corte de
segurança entre 12-13 Joules/min para não haver VILI e dentre os componentes do cálculo do MP o mais
importante foi o VC. CONCLUSÃO: O MP é um fator preditor da VILI, embora ainda haja divergências
na literatura. Até o momento não foi definida uma única fórmula exata para calculá-lo e as fórmulas
existentes ainda não consideram as propriedades do pulmão, sendo necessário mais estudos sobre o tema.
Palavras-Chave: Mechanical Power. Lung Injury. Mechanical Ventilation.
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FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES
NOS PACIENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA

CALEGARI, Julia Lopes1 SILVA, Mayna Ferreira Da1 LUCATO, Jeanette Janaina Jaber1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: julialopescalegari@hotmail.com, maynafs@hotmail.com, jeanettejaber@yahoo.com
INTRODUÇÃO: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença inflamatória crônica e progressiva que desmieliniza
o sistema nervoso central, resultando lesões que acometem diversas áreas, principalmente o nervo óptico,
medula espinal, tronco encefálico e a substância branca periventricular. Assim, os sintomas são heterogêneos,
sendo os mais comuns a fadiga, fraqueza, distúrbios visuais, sensoriais e respiratórios, distúrbios vesicais ou
intestinais e desordem cognitiva, trazendo repercussões que poderão levar o paciente a ter predisposição
para desenvolver doenças cardiovasculares. Fator de risco é qualquer característica de um indivíduo que
possa predizer a probabilidade deste vir manifestar uma doença, para as cardiovasculares, existe os fatores
modificáveis (Hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo,
obesidade, estresse) e os não modificáveis (idade, sexo e antecedentes familiares). OBJETIVO: Realizar uma
revisão de literatura para verificar quais fatores de risco que pacientes com Esclerose Múltipla apresentam
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. MÉTODOS: Foi feito um levantamento bibliográfico no
período de junho a agosto de 2019, nas bases de dados SciELO, Bireme e PubMed, no idioma português e inglês.
A pesquisa foi livre e teve como critério de inclusão artigos que abordassem uma relação do desenvolvimento
de doenças cardiovasculares com a EM. Os descritores utilizados foram: doenças cardiovasculares, esclerose
múltipla e fatores de risco. RESULTADOS: Foram encontrados 17 artigos, destes, 3 duplicados, 6 excluídos
pois não se encaixavam no critério de inclusão, e 8 selecionados. Pode ser verificado que o paciente com
EM apresenta uma propensão a desenvolver doenças cardiovasculares uma vez que as repercussões de sua
sintomatologia se encaixam nos fatores de risco. Em um dos artigos encontrados concluiu-se que esses
pacientes, por conta das fraquezas, acabam se tornando sedentários, gerando uma menor capacidade oxidativa
musculoesquelética, interferindo na respiração, além de gerar uma vasoconstrição e aumento da pressão
arterial (PA) em repouso, o que irá elevar as chances de desenvolver doenças cardiovasculares. Em um outro
é realçado que os pacientes com EM que apresentam fadiga quando submetidos a exercícios físicos, possuem
um certo dano na capacidade de elevar sua PA, sugerindo uma disfunção simpática. Também foi observado
que devido ao sedentarismo, esses pacientes, também apresentam mais chances de ter obesidade e sobrepeso,
fatores que aumentam a probabilidade de desenvolver doenças coronarianas, diabetes melitus, dislipidemias e
aumento da PA. Os portadores de EM apresentam resistência a insulina desencadeando a diabetes de melitus
e consequentemente possíveis distúrbios cardiovasculares. Outros sintomas, seriam as desordens cognitivas
e alterações de humor como a depressão e ansiedade, que desecadeiam o estresse, que por sua vez, é um
fator de risco. CONCLUSÃO: Os fatores de risco para doenças cardiovasculares que pacientes com EM
apresentam são: sedentarismo, estresse, obesidade e sobrepeso, diabetes melitus e alterações no controle da PA.
Palavras-Chave: Esclerose Múltipla. Fatores De Risco. Doenças Cardiovasculares.
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GEOTERAPIA COMO RECURSO TERAPÊUTICO NO TRATAMENTO DA DOR

ITIUBA, Júlia Morandi1 CONCEIÇÃO, Gabriela Ribeiro Da1 NEAIME, Lucas Falasca1
SILVA, Janete Maria Da1 VIEIRA, Luciane Correia1 DURCE, Karina1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: juliamorandi@gmail.com, garibeiroconceicao@gmail.com, lucasfalascaneaime@gmail.com,
physiotherapy_janete@yahoo.com.br, Luciane.correia77@gmail.com, karina.durce@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A dor é conceituada como uma experiência sensorial e emocional desagradável que está
associada ou é descrita em termos de lesões teciduais, podendo ser gerada por algum estresse, esforço ou lesão
que desencadeia mediadores químicos. A Geoterapia é um recurso terapêutico a base de argila, amplamente
utilizado em decorrência de seus resultados e benefícios, porém pouco conhecida cientificamente. Na prática,
este é um dos recurso/técnica inserido na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do
Sistema Único de Saúde, e vem sendo amplamente utilizada no tratamento da dor e outras condições, pois
absorvem toxinas e impurezas do corpo, conduzem energia e estimulam órgãos deficitários, assim combatendo
dor, inflamação e edemas, além de apresentar efeito cicatrizante, bactericida, anti séptico, emoliente entre outros.
OBJETIVO: Identificar a utilização da geoterapia no manejo da dor. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão
de literatura desenvolvida em cinco etapas: 1) Definição da pergunta; 2) Busca por evidências científicas; 3)
Revisão e seleção dos artigos científicos; 4)Análise da qualidade metodológica dos estudos; 5) Apresentação
dos resultados. Foram acessadas as fontes de dados: PubMed; PEDro; LILACS, IBECS, Biblioteca Cochrane,
SciELO), buscando pelos descritores Geoterapia ou Argiloterapia, associados as palavras: Dor, Quadro álgico
e Algias. Os operadores booleanos utilizados foram: “AND/OR”. Os artigos selecionados foram recuperados
na íntegra e incluídos artigos nas línguas Portuguesa do Brasil e Inglesa que abordavam a técnica em geral e a
utilização de outras terapias como diversas estratégias. RESULTADOS: A estratégia de busca trouxe quatorze
artigos relacionados ao tema, dentro destes, oito artigos correlacionam o recurso com melhora da dor, sendo
que, três artigos descrevem diminuição das dores crônicas, dois descrevem em quadros álgicos e três artigos
abordam a diminuição para ambos os tipos de dores. Em relação aos resultados os oito artigos que abordam a
técnica descrevem essa diminuição da dor relacionando os efeitos da geoterapia a suas ações anti-inflamatórias,
antioxidantes, anti sépticas, de estimulação ao sistema venoso e linfático proporcionados. Quanto a forma de
aplicação existe uma convergência entre os autores que afirmam que o cataplasma é a forma mais comum.
Em relação ao tempo de aplicação e sua temperatura existem divergências entre os autores que indicam a
partir de quinze minutos até uma hora de aplicação e do cataplasma frio ou morno. CONCLUSÃO: A terapia
com argila ou geoterapia, demonstrou-se um recursos terapêutico conservador, que pode ser utilizados no
tratamento de quadros álgicos e dores crônicas, porém a literatura ainda é muito escassa, necessitando de mais
estudos que descrevam as diferenças metodológicas, formas de aplicação e controle e manejo dos resultados.
Palavras-Chave: Argila. Dor. Clay.
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INDUÇÃO PERCUTÂNEA DE COLÁGENO EM ESTRIAS:
UMA REVISÃO DE LITERATURA

VIEIRA, Luciane Correia Da Silva1 YOKOYAMA, Cristina Tiemi1 CHUMPITAZ, Nicole Yaya1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: luciane.correia77@gmail.com, cris_yokoyama@hotmail.com, nicoleyayach@hotmail.com
INTRODUÇÃO: As estrias são atrofias tegumentares adquiridas, de aspecto linear, sinuoso no qual as fibras
elásticas são escassas e a pele atrófica. Pode se observar diminuição de espessura da pele, decorrente da
redução do número e volume de seus elementos e é representada por adelgaçamento, pregueamento, secura
e menor elasticidade, além da rarefação dos pelos. São definidas como um processo degenerativo cutâneo,
benigno, devido ao rompimento das fibras elásticas, com comprimento, profundidade e largura variáveis.
Por ser considerada inestética, diminui a autoestima do indivíduo, podendo acarretar diversos problemas
psicológicos. A terapia de indução percutânea de colágeno é uma técnica de tratamento composta por um
sistema de microagulhas estéreis de aço inoxidável com profundidades diferentes na qual são aplicadas à pele
gerando múltiplas micropunturas, que consequentemente leva ao processo inflamatório e resulta na produção
de colágeno. É um procedimento técnico-dependente, e a familiarização com o aparelho usado e o domínio
da técnica são fatores que influenciam diretamente o resultado. A terapia de indução percutânea de colágeno
possui indicações clínicas variadas. OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo verificar por meio de artigos
científicos os efeitos da indução percutânea de colágeno nas estrias albas, rubras e gravídicas. MÉTODOS:
Trata-se de uma revisão bibliográfica, composto por 24 trabalhos, sendo 8 livros e 16 artigos científicos de língua
inglesa (9 artigos) e portuguesa (7 artigos) de base de dados Bireme, PubMed. RESULTADOS: Obtiveram-se
como resultados que ao decorrer dos anos os estudos sobre a terapia de indução percutânea de colágeno em
estrias foi crescendo e apresentou eficácia, principalmente quando associado ao drug delivery aumentando
sua visibilidade no mercado. Com a evolução da técnica, novos comprimentos de agulhas foram testados
aumentando sua efetividade. Comprovou-se que houve melhora na aparência, textura da pele, autoestima e
observou que ocorreu a produção de colágeno. CONCLUSÃO: Consideram que os estudos constataram através
das revisões bibliográficas efeitos positivos na produção de colágeno nas estrias albas, rubras e gravídicas. Houve
melhora no aspecto da pele, na coloração e na espessura das estrias. Diante disso, ressalta-se a importância do
desenvolvimento de novos estudos que possam esclarecer a eficácia do tratamento em estrias, contribuindo com
os profissionais na indicação do tratamento correto ao paciente, assim como estudos de comparações da terapia
de indução percutânea de colágeno com outras formas de tratamentos possivelmente indicados para as estrias.
Palavras-Chave: Administração Cutânea. Colágeno. Estrias De Distensão.
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MANOBRAS VIBRATÓRIAS EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA:
FALTA DE EVIDÊNCIA OU PADRONIZAÇÃO?

LEONARDO, Josy Davidson; Ariane Oliveira Rosalin; Felipe Paixão Marcondes; Lucio1
ROSALIN, Ariane Oliveira1 MARCONDES, Felipe Paixão1 LEONARDO, Lucio1 DAVIDSON, Josy1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: paixao_sampa@hotmail.com, arianero1010@gmail.com, paixao_sampa@hotmail.com,
leonardo@saocamilo-sp.br, josy.davidson@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A fisioterapia tem papel fundamental no trato de doenças pulmonares que levam ao acúmulo
de secreção nas vias aéreas. Técnicas convencionais que mais se destacam no meio hospitalar são a vibração e
a vibrocompressão. Na prática, observa-se a falta de detalhamento da aplicação dessas técnicas. OBJETIVO:
Analisar a descrição do tempo de execução, frequência e pressão aplicada nas técnicas de vibração e/ou
vibrocompressão manual. MÉTODOS: Nesta revisão bibliográfica foram utilizadas as bases de dados: Lilacs,
Scielo, PubMed, Pedro, Cochrane e artigos secundários. Descritores utilizados: vibração /uso terapêutico OR
modalidades de fisioterapia AND Clearence mucociliar e seus sinônimos e convergentes nos idiomas português,
inglês e espanhol, não ocorrendo limite de data para busca. Critério de inclusão: artigos que utilizaram manobras
de vibração e/ou vibrocompressão manual como forma de tratamento. Buscou-se nos artigos a descrição da
manobra per si analisando-se o tempo de realização total da terapia, o tempo de realização de cada vibração e/ou
vibrocompressão, a pressão exercida no tórax e a frequência oscilatória aplicada na manobra. RESULTADOS:
Dos 664 artigos encontrados,645 foram excluídos pois realizaram experimentos em animais, não utilizaram só
as manobras de forma isolada como terapia, e/ou usaram dispositivos mecânicos; 19 artigos foram selecionados,
e desses 12 descreviam a técnica de vibração e/ou vibrocompressão manual, somente dois estudos analisaram
componentes físicos de como efetivamente foram realizadas as manobras, sendo um autor a relatou a pressão
realizada na parede torácica e um outro que padronizou as manobras vibratórias em relação a frequência de
aplicação. CONCLUSÃO: O número reduzido de trabalhos sobre o tema não traz a evidência de um consenso
científico sobre a padronização das manobras vibratórias e de vibrocompressão bem como a medida da eficácia
da técnica. Há a necessidade de pesquisas experimentais sobre o tema para gerar novas publicações na área.
Palavras-Chave: Técnica De Fisioterapia. Vibração. Transporte Mucociliar.
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MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA FADIGA EM PACIENTES ONCOLÓGICOS
SANTOS, Bárbara Rocha Dos1 TELES, Larissa Aparecida De Souza Vaz De Sá1
BARBOSA, Renata Cleia Claudino1 PICANÇO, Patricia Salerno De Almeida1
LUCATO, Jeanette Janaina Jaber1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: 1996.barbararocha@gmail.com, larissavaz3@gmail.com, re_claudino@hotmail.com,
pasalerno@uol.com.br, jeanettejaber@yahoo.com
INTRODUÇÃO: O câncer é uma doença de características celulares, apresentando crescimento desenfreado
das células que por sua vez invadem tecidos e órgãos, levando a perda de função do local afetado. Sua causa
geralmente é devido a vários fatores ao longo da vida do indivíduo que expresse essa comorbidade. Os indivíduos
diagnosticados com câncer têm como principais sintomas: perda de peso não intencional, febre, dor, alterações
na pele e fadiga, sendo esse último uma das principais queixas dos pacientes que estejam em tratamento ativo, ou
em recuperação de tratamento do câncer, e tal sensação pode ser relatada por anos após o seu término. A fadiga
relacionada ao câncer (FRC), é definida como um estado angustiante e persistente de exaustão física e mental
relacionado ao tratamento do câncer, é considerada multifatorial e pode estar relacionada com a doença em si,
com tratamento farmacológico, repercussões neuropsicológicas, desregulação metabólica, ritmos circadianos
interrompidos, mediadores de inflamação e estresse, ativação imune e alterações hormonais relacionadas aos
efeitos no eixo hipotalâmico-hipofisário, menopausa precoce ou andrógenos. Tal sintoma leva o indivíduo a
reduzir seus exercícios físicos, o que agrava a sua condição de saúde. Faz–se necessário, uma atenção especial
ao paciente que apresenta a FRC, para que seja iniciado um programa especifico de tratamento da fadiga e
realizar de forma assertiva conforme característica e grau de comprometimento funcional. OBJETIVO: Buscar
na literatura os métodos utilizados atualmente para graduar e identificar de forma eficaz a fadiga dos pacientes
oncológicos. MÉTODOS: Foi realizado uma revisão bibliográfica nas bases de dados Scielo, Medline, PubMed,
Ebsco Medline Complete, e consultado livros na Biblioteca do Centro Universitário São Camilo, utilizando os
descritores “fadiga”, “fadiga oncológica”, “câncer”, “tratamento”, “tratamento não farmacológico”, “quimioterapia”,
“avaliação fisioterapêutica”, “reabilitação”, “intervenção”, exercício físico” e os respectivos na língua inglesa, com
os descritores boleanos “and” e “or”, buscando em estudos de caso os métodos de avaliação mais aplicados e que
apresentam maior credibilidade no conceito de tratamento de fadiga. RESULTADOS: Foram encontrados cento
e cinquenta artigos e conforme os critérios de inclusão, foram utilizados dezoito. Questionários como SF-36,
FACIT-F, EORTC- QLQ, apresentam caráter subjetivo quanto a percepção do indivíduo sobre a fadiga e sua QV,
Testes de VO2max, STS, e T6 min, foram utilizados para identificar o condicionamento do paciente auxiliando
a prescrição de atividades físicas, e demais questionários como o CES-D e Escala de Depressão e Ansiedade
Hospitalar, permitiram quantificar a fadiga mental do paciente. CONCLUSÃO: Os métodos utilizados para
avaliar a fadiga foram os seguintes questionários: SF-36, FACIT-F e EORTC- QLQ, ferramentas de grande
relevância para eleger a intensidade auto percebida, bem como sua repercussão no cotidiano do indivíduo,
sendo de extrema importância para tomada de decisão da conduta mais adequada conforme perfil do paciente.
Palavras-Chave: Fadiga. Reabilitação. Câncer.

ISBN: 978-85-87121-53-0

251

Fisioterapia

Apresentação:
Pôster

O ABSENTEÍSMO NA VIDA PROFISSIONAL DE MULHERES ACOMETIDAS PELA
DISMENORREIA E A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA

BRANDÃO, Mariana Sena1 SILVEIRA, Helen Mastrorosa Da1 OLIVEIRA, Aline Cristina Gomes1
FITZ, Fátima Faní1
1Centro Universitário São Camilo-SP
E-mail: marianasenabrandao@gmail.com, hmastrorosa@gmail.com, alinecristinagomesoliveira@gmail.com,
fatima.fitz@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A dismenorreia é o termo utilizado para denominar cólicas dolorosas, que ocorrem
durante o período menstrual e apresenta sinais e sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, fadiga, dor
lombar, desmaios, nervosismo, tontura, cefaléia e inchaço abdominal. A dismenorreia pode ser classificada
em primária, quando não há doença prévia que a justifique, e secundária, quando ocorre em decorrência
de outra condição preexistente. Atualmente, é considerada a alteração ginecológica mais comum entre as
mulheres, sendo que 30 a 90% relatam sofrer com ciclos menstruais dolorosos e cerca de 10 a 20% queixamse de dor que impacta na realização da atividade profissional e até mesmo nos estudos. OBJETIVO: Avaliar
o impacto da dismenorreia na atividade profissional (absenteísmo) e a atuação da fisioterapia no seu
manejo. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica nas bases de dados Scielo, PubMed e Medline
com a utilização dos descritores nas línguas portuguesa: Dismenorreia, Modalidades de Fisioterapia,
Saúde Pública e Qualidade de Vida e na língua inglesa: Dysmenorrhea, Physical Therapy Modalities,
Public Health and Quality of Life. Incluíram-se ensaios clínicos randomizados e controlados e de revisão
bibliográfica disponíveis na íntegra que abordaram a atuação fisioterapêutica na dismenorreia primária,
datados a partir de 01/2008 até 12/2016 nos idiomas inglês e português. RESULTADOS: Nove estudos foram
encontrados na busca eletrônica e cinco preencheram os critérios de inclusão. Observou-se que por conta
dos sintomas exacerbados da dismenorreia as mulheres perdem cerca de 7,41 horas de trabalho por semana,
apresentam absenteísmo de 19,3 dias por ano e 23% a 66% das mulheres relatam sofrer impacto negativo
em sua produtividade no trabalho. Em relação a atuação fisioterapia, os estudos utilizaram os recursos de
eletroterapia, massagem do tecido conjuntivo e cinesioterapia com o objetivo de promover estimulação no
sistema nervoso autônomo, levando a diminuição do quadro álgico. CONCLUSÃO: A dismenorreia leva ao
absenteísmo e impacta de forma negativa na atividade profissional e diminui as horas de trabalho na semana.
A fisioterapia por meio de suas técnicas se mostra de extrema importância pois reduz o quadro álgico.
Palavras-Chave: Dismenorreia. Saúde Pública. Modalidades De Fisioterapia.
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O EFEITO DA ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PUERPÉRIO IMEDIATO:
REVISÃO DE LITERATURA

FRANCISCO, Beatriz Querobin1 RIBEIRO, Joice Fortini1 SOUZA, Paula Juliana De1 FITZ, Fátima Fani1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: biaquerobin@yahoo.com.br, joicefortini@hotmail.com, paulasza@hotmail.com,
fatima.fitz@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O puerpério compreende o período que se inicia com a saída do feto e expulsão da placenta,
e termina com o retorno fisiológico do organismo à condição pré-gravídica. É um período extremamente
delicado e difícil, em que a puérpera necessitará de cuidados e atenção. A fisioterapia atua de forma a prevenir
e tratar as disfunções neste período, auxiliando no enfretamento das demandas da maternidade. OBJETIVO:
Verificar a atuação fisioterapêutica no puerpério imediato para, assim, comprovar a importância da fisioterapia
nesse período. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica, com pesquisa de artigos científicos dos
últimos dez anos nas Bases de Dados Scielo, Bireme e Google Acadêmico. RESULTADOS: A partir dos achados
literários, pode-se observar que as principais queixas relatadas pelas puérperas incluem: a dor relacionada a
incisão cirúrgica por episiotomia e a laceração perineal; as cólicas, devido a involução uterina e liberação
de ocitocina desencadeada pela amamentação; a incontinência urinária (IU), pela fraqueza dos músculos
do assoalho pélvico (MAP); a diástase do músculo reto abdominal, ocasionada pelo estiramento do tecido
conjuntivo na região abdominal; e as fissuras mamilares que estão presentes devido a amamentação realizada
de forma incorreta. Dentre as técnicas fisioterapêuticas utilizadas neste período, destacam-se a crioterapia e a
Estimulação Elétrica Transcutânea (TENS) na episiotomia e na laceração perineal. A primeira técnica, diminui
a inflamação local, e a segunda modula a neurocondução da dor. Para o manejo da IU e a diástase do músculo
reto abdominal, são utilizados os exercícios de fortalecimento dos MAP e a conscientização postural. Para as
cólicas, são sugeridas trocas de decúbito e melhora do posicionamento do bebê durante a amamentação. Além
de todos os recursos citados, é importante que o fisioterapeuta oriente a puérpera quanto a manutenção de
uma postura corporal adequada durante os cuidados com o bebê (orientando a ergonomia do mobiliário), a
fim de evitar alterações musculoesqueléticas e futuras disfunções. CONCLUSÃO: Conclui-se que a fisioterapia
por meio de suas técnicas (crioterapia, TENS, exercícios de fortalecimento e conscientização muscular e
orientações) proporciona alívio da dor, trata a IU e a diástase do reto abdominal, e auxilia no retorno rápido
do organismo às condições pré-gravídicas, com melhoria do bem-estar e qualidade de vida da puérpera.
PALAVRAS-CHAVE: Puerpério. Fisioterapia. Período Pós-parto.
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TERAPIA DE CONTENSÃO INDUZIDA PARA MEMBROS INFERIORES APÓS ACIDENTE
VASCULAR ENCEFÁLICO: REVISÃO DE LITERATURA

FRANCISCO, Beatriz Querobin1 SOUZA, Paula Juliana De1 SILVA, Renata Gomes De Sousa Da1
AQUINO, Leticia Moraes De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: biaquerobin@yahoo.com.br, paulasza@hotmail.com, reh-renata@live.com,
LETICIA.AQUINO@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE), caracterizado pelo aparecimento súbito de sintomas
e/ou sinais causados por perda de uma função cerebral focal (devido a interrupção do fluxo sanguíneo ou
extravasamento) superior a 24 horas, é a principal causa de incapacidade crônica por doença neurológica em
algumas partes do mundo. Com isso, diversas terapias e protocolos foram e tem se desenvolvido buscando
melhor eficiência e resultados na reabilitação. A terapia de contensão induzida (TCI) consiste em uma
técnica de reabilitação elaborada por Taub e colaboradores, e tem por objetivo a recuperação do membro
superior acometido por lesões neurológicas, a partir da estimulação do membro acometido por treinamentos
intensivos e atividades funcionais, associado a contenção do membro são por uma luva ou tipoia. O TCI
apropria-se do princípio de aprendizado motor a partir da remodelação cortical e mudanças neuroplásticas
e somatossensoriais, pois a repetição destas ações promove a reeducação e aprendizagem motora. Pesquisas
recentes indicam que o TCI tem se mostrado muito eficaz em pacientes vítimas do AVE, porém poucos estudos
relatam a eficiência e aplicação da TCI em membros inferiores (MMII). OBJETIVO: Realizar uma revisão
da literatura sobre o uso da TCI em MMII em pacientes com sequelas motoras após AVE. MÉTODOS: Foi
realizada uma revisão de literatura nas bases de dados PubMed, Bireme e PEDro, utilizando os descritores:
Constraint induced movement therapy, Stroke (e seus correlatos) e Lower limb, e os operadores booleanos
AND. RESULTADOS: Foram encontrados 11 artigos no total e, após revisão, foram selecionados para a
leitura 7 artigos, publicados entre os anos 2006 a 2019. Após leitura e análise dos estudos, foram encontradas
algumas características da aplicação da TCI modificada para MMII: 3-5 vezes por semana, 4 semanas quanto
ao tempo de protocolo. Quanto ao tipo de constrição, encontram-se modelagens (shaping) para tornozelo
por botas pré-modeladas ou individuais. Quanto as avaliações aplicadas nos protocolos, foram utilizadas
escalas quantitativas e funcionais para análise da marcha (clínica e cinemática), equilíbrio e controle postural,
força muscular de MMII e qualidade de vida, em sua maioria. A maioria dos estudos mostra que o método é
bem aceito e aplicado, com melhores resultados na fase crônica após AVE. CONCLUSÃO: A TCI para MMII
ainda está em evolução na padronização de protocolos e modelos de contensão, e tem sido mais estudada
em pacientes com AVE crônicos, mostrando resultados benéficos na marcha, funcionalidade e qualidade de
vida, baseada nos conceitos de neuroplasticidade e remodelação cortical que a prática deste método se baseia.
Palavras-Chave: Stroke. Constraint Induced Movement Therapy. Lower Limb.
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TERAPIA POR ESPELHO EM PACIENTES COM SEQUELAS MOTORAS DE MEMBROS
SUPERIORES APÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
AQUINO, Cíntia Raquel Silva De1 ESPERIDIÃO, Eliciane Maiara Ferreira1
LIMA, Isabella Camaor Moreira1 VERDE, Tauana Vieira Lenha1 ALMEIDA, Thais Da Silva1
AQUINO, Leticia Moraes De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: cintia.raquel.a@gmail.com, eliciane.ferreira@saocamilo-sp.br, isacamaor@gmail.com,
Tauana.vieira.jesus@gmail.com, fisioterapia.thaisalmeida@gmail.com, LETICIA.AQUINO@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é causado pela oclusão ou rompimento de um vaso
sanguíneo local levando a alterações neurológicas que resultam em lesões encefálicas focais, com alto índice de
incapacidade e grande impacto econômico e social. Após o AVE, aproximadamente 90% dos indivíduos irão
lidar com sequelas psicológicas, cognitivas e sensório-motoras, sendo a disfunção dos membros superiores
(MMSS) umas das mais impactantes nas atividades de vida diária e na autonomia do indivíduo. Uma das
opções terapêuticas para tratamento destas disfunções é a “Terapia com uso do espelho” (TE), técnica que
estimula a neuroplasticidade pelo uso do membro saudável realizando movimentos que refletirão no espelho
como se o braço lesionado estivesse se movimentando, para então serem entendidos pelo cérebro como
biofeedback visual, associado a ação dos neurônios espelho. Os efeitos desta terapia são bem evidenciados,
em diversos tipos de protocolos, com evoluções e melhorias constantes quanto a métodos e aplicações,
principalmente pelo avanço das pesquisas quanto a avaliação funcional e específica dos MMSS, guiando
de forma mais eficaz a reabilitação. OBJETIVO: Realizar uma revisão da literatura para atualização sobre o
uso da TE na reabilitação das disfunções de MMSS em pacientes com sequelas após AVE. MÉTODOS: Foi
realizada uma revisão de literatura nas bases de dados PubMed, Bireme e PEDro, utilizando os descritores:
mirror therapy, stroke e upper limb,operador booleano AND, em ensaios clínicos randomizando dos últimos
cinco anos. RESULTADOS: Foram encontrados 51 artigos no total e após revisão, foram selecionados para a
leitura 14 artigos. Após leitura e análise dos estudos, foram elencadas algumas características dos protocolos
de aplicação de TE em MMSS em pacientes após AVE, e as diferentes propostas de avaliação nestes protocolos.
Quanto aos protocolos de aplicação, foram encontradas condutas isoladas (apenas TE), em sua maioria; mas
alguns ensaios clínicos aplicavam a TE associada a outras técnicas como: realidade virtual, terapia por ondas
de choque e biofeedback por eletromiografia (EMG). Quanto aos processos de avaliação da TE em disfunções
dos MMSS após AVE, foram encontrados protocolos baseados em escalas funcionais de alcance, por EMG
e disfunções sensoriais e perceptuais. Ainda, um estudo focou em estudar a fase subaguda, sendo os demais
estudos nas fases agudas e crônicas do AVE. A maioria dos estudos comprova a eficácia do método, e sua
amplitude de uso, associando e variando formas de trabalho conjunto e avaliações. CONCLUSÃO: A TE
para disfunções de MMSS após AVE continua sendo uma terapia eficaz, bem aplicada e bem fundamentada,
apresentando evolução quanto aos métodos de avaliação (mais precisos e funcionais, como EMG e escalas
específicas) e aos protocolos (mais funcionais ou associados a outras terapêuticas) para otimizar ganhos.
Palavras-Chave: Extremidade Superior. Neurônios - Espelho. Acidente Vascular Cerebral.
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TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO NA ESCLEROSE LATERAL
AMIOTRÓFICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

BRUNES, Thais Nascimento1 MORAIS, Ana Clara Roda De Melo1 XAVIER, Juliana De Faria1
LUCATO, Jeanette Janaina Jaber1 PICANÇO, Patrícia Salerno De Almeida1
BARBOSA, Renata Cleia Claudino1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: thaisbrunes@gmail.com, anarodamelo@gmail.com, julianaafaaria@gmail.com, jeanettejaber@yahoo.
com, pasalerno@uol.com.br, RE_CLAUDINO @HOTMAIL.com
INTRODUÇÃO: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é um distúrbio neurodegenerativo caracterizado por
alterações progressivas que afetam os neurônios motores do cérebro, acarretando em uma paralisia motora
limitante e uma fraqueza muscular global. O comprometimento muscular também ocorre nos múculos
respiratórios alterando progressivamente a mecânica respiratória. Esta condição favorece o desenvolvimento
da insuficiência respiratória grave levando ao aumento das comobridades e indice de mortalidade. Dentre os
tratamentos fisioterapêuticos disponíveis para minimizar os sintomas respiratórios decorrentes da insuficiência
respiratória, destaca-se o treinamento muscular respiratório que atualmente é amplamente empregado na prática
clínica. Apesar disso, os efeitos desta terapêutica, assim como, suas eficácias permanecem em discussão pela
comunidade científica. OBJETIVO: Avaliar os efeitos do treinamento muscular respiratório na força muscular
de indivíduos com Esclerose Lateral Amiotrófica. MÉTODOS: Foi realizado um levantamento bibliográfico nas
bases de dados eletrônicas LILACS, Scielo e PubMed. Foram incluídos os seguintes descritores: Treinamento
Muscular Respiratório (Respiratory Muscle Training), Esclerose Lateral Amiotrófica (Amyotrophic lateral
sclerosis), Intervenção Fisioterapêutica (Physiotherapeutic Intervention). Quanto ao critério de seleção foram
utilizados artigos em Português, Inglês e Espanhol por meio dos operadores booleanos “AND” e “OR”. Além
disso, foram inclusos apenas estudos com os seguintes delineamentos: série de casos, ensaio clínico e ensaio
clínico randomizado. Foram excluídos artigos de revisão de literatura. RESULTADOS: Foram encontrados
164 artigos científicos, contudo, 154 não preencheram os critérios de inclusão. Desse modo, 10 artigos foram
incluídos sendo que 6 verificaram o aumento da força muscular respiratória, 1 a diminuição da fadiga, 1 a
otimização da tosse, 1 aumento da sobrevida e 1 não constatou diferenças. Foi verificado que o treinamento
da musculatura respiratória gera resultados significativos, promovendo fortalecimento da musculatura
inspiratória e expiratória, retardando os efeitos restritivos da doença, além da diminuição da fadiga, aumento
da função bulbar, tosse mais eficaz e facilitação do alongamento ativo do diafragma pelo maior recrutamento
do volume inspiratório. CONCLUSÃO: O TRM promoveu o aumento da força dos músculos respiratórios
de indivíduos com ELA, diminuição da fadiga, aumento do volume inspiratório e otimização da eficácia
da tosse. Apesar dos resultados satisfatórios do TMR, é necessário o desenvolvimento de mais estudos
sobre os efeitos do TRM na função pulmonar, capacidade funcional e qualidade de vida nesta população.
Palavras-Chave: Treinamento Muscular Respiratório.
Esclerose Lateral Amiotrófica. Fisioterapia Respiratória.
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VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA EM PACIENTES COM
SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO

SILVA, Matheus Nascimento Da1 ALMEIDA, Bruno Nascimento De1 MENEZES, Lucas Angeletti De1
PICANÇO, Patricia Salerno De Almeida1 BARBOSA, Renata Cleia Claudino1
LUCATO, Jeanette Janaina Jaber1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: MATHEUSNSILVA17@GMAIL.com, bruno_dealemida@outlook.com.br,
lucasanmen25@gmail.com, pasalerno@uol.com.br, re_claudino@hotmail.com, jeanettejaber@yahoo.com
INTRODUÇÃO: A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é definida como uma patologia
de falência respiratória, um tipo de lesão pulmonar inflamatória difusa de instalação aguda, levando ao
aumento da permeabilidade vascular no pulmão, aumento do peso pulmonar e perda de tecido aerado. Os
sinais e sintomas clínicos são hipoxemia e opacidades bilateral na radiografia de tórax associadas ao aumento
da mistura venosa (edema pulmonar), aumento do espaço morto fisiológico e diminuição da complacência
pulmonar. Categorizada como leve (PAO2/FIO2 <300mmHg), moderada (PaO2/FIO2 <200mmHg) e grave
(PaO2/FIO2 ≤100mmHg), com níveis de PEEP ≥ 5 cmH2O de acordo com a Definição de Berlim. O aumento
da gravidade de SDRA esteve associado a maior permanência na unidade de terapia intensiva, mais dias
de ventilação invasiva, maior tempo de internação e maior mortalidade. A ventilação mecânica tem como
objetivo promover a oxigenação pulmonar com uma ventilação mais homogênea e consequentemente uma
adequada troca gasosa através da utilização de pressões positivas. OBJETIVO: Verificar as atualidades dos
modos ventilatórios em pacientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo em unidade de terapia
intensiva. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica de ensaios clínicos de pacientes acima de 19 anos,
em ventilação mecânica invasiva com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) publicados
de 2009 a 2019. A pesquisa foi realizada nas bases de dados Pubmed e PEDro, todos no idioma inglês. Os
descritores utilizados foram: Respiratory Distress Syndrome, Adult, Respiration, Artificial, Intensive Care Units
e o operador booleano AND. RESULTADOS: Foram encontrados 48 artigos e com a aplicação dos critérios de
inclusão e leitura de títulos e resumos, 18 artigos foram selecionados para amostragem final. Dentre eles, cinco
utilizaram Ventilação Oscilatória de Alta Frequência (VOAF) sendo que quatro desses estudos comparam
com a ventilação convencional, de modo que observou-se melhora da troca gasosa e complacência pulmonar
em um dos estudos, nos demais não houve redução na mortalidade; treze artigos utilizaram a intervenção
de ventilação protetora com volume corrente baixo, sendo que quatro artigos associaram com a manobra
de recrutamento alveolar e utilização do PEEP alto verificando redução do líquido interalveolar, melhora da
taxa de ventilação e na redução da mortalidade; outros dois artigos falaram sobre a manobra de suspiro para
a reaeração alveolar em pacientes ventilados em pressão de suporte e a utilização de níveis alto de PEEP na
ventilação espontânea. CONCLUSÃO: A utilização da VOAF pode aumentar o índice de mortalidade hospitalar
em casos de SDRA grave. A ventilação protetora é a mais utilizada, associada ao recrutamento alveolar diminui
os dias de ventilação e internação na unidade de terapia intensiva. Entretanto, alguns estudos demonstram que
em quadros moderados a graves altos níveis de PEEP e redução do volume corrente aumentam a mortalidade, a
acidose e hipercapnia, associadas com prejuízos da função ventricular e hemodinâmica. Outros demonstraram
que a utilização de níveis de suporte ventilatório baixo com níveis altos de PEEP aumentaram a fração de
ventilação em regiões pulmonares proporcionando uma ventilação homogênea. A técnica do suspiro melhorou
a oxigenação e merece um aprofundamento nas pesquisas para o tratamento da SDRA em ventilação espontânea.
Palavras-Chave: Respiração Artificial. Síndrome Do Desconforto Respiratório
Do Adulto. Unidades De Terapia Intensiva.
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CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DA ENDOMETRIOSE
SILVA, Maria Eduarda Barbosa Da1 GOMES, Jonnas Alexandro Pereira Figueiredo1
TAVARES, Beatriz Silva1 JACCOMO, Luisa Alves1 NOBREGA, Almir Inacio Da1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: eduarda.b1999@gmail.com, jonnas123gomes@gmail.com, beatriz.tavares98@outlook.com,
lujaccomo@gmail.com, ainobrega@hotmail.com
INTRODUÇÃO: A endometriose é uma patologia ginecológica crônica caracterizada pela presença de tecido
endometriótico fora da cavidade uterina. Normalmente a doença tem um diagnóstico tardio, sendo descoberta
em mulheres adultas com problemas de fertilidade. Não ocorrendo um acompanhamento adequado ao longo do
desenvolvimento, pode acarretar danos irreversíveis ao aparelho reprodutivo feminino. OBJETIVO: Elaboração
de material informativo impresso visando ensinar as mulheres a identificar os primeiros sinais da endometriose
para que tenham questionamentos mais específicos nas consultas ginecológicas, podendo tornar o diagnóstico
da doença mais precoce; informar sobre as formas de diagnóstico e tratamento pelo SUS; e conscientizar o
público feminino quanto à importância do acompanhamento médico. MÉTODOS: A fundamentação teórica
foi obtida por meio de revisão bibliográfica nas plataformas digitais Google Acadêmico, Scielo e PubMed.
Foram consideradas publicações nos idiomas português e inglês para a revisão acerca da doença e de seu
diagnóstico e publicações em português que tratassem do cenário brasileiro sobre doença e da atual situação da
saúde feminina no sistema único de saúde. O recorte temporal para esta revisão foi de publicações dos últimos
10 anos. Diante das informações colhidas foi elaborado um material de campanha impresso no formato de
um flyer destinado à distribuição durante o IV Congresso Multiprofissional. RESULTADOS: Atualmente
há a campanha Março Amarelo voltada a conscientização e prevenção da endometriose, sabe-se que cerca
de 10% a 15% da população feminina em idade fértil é portadora da doença. De acordo com a Sociedade
Brasileira de Endometriose dentre as mulheres afetadas pela doença 50% a 70% tornam-se inférteis. Os
sintomas da endometriose não são específicos, por isso são facilmente confundidos com outras doenças, além
da dismenorréia presente nessas pacientes levar ao falso diagnóstico de cólica menstrual. Existe dificuldade
na visualização pelo exame de ultrassom de rotina, sendo a vídeo laparoscopia considerada o melhor método
para o diagnóstico, mas por ser um procedimento invasivo realiza-se primeiro o exame físico (principalmente
no toque vaginal), a ressonância magnética e o ultrassom transvaginal, porém com preparo intestinal. Os
tratamentos com cirurgia ou medicamentos específicos podem permitir uma melhora na qualidade de vida
da paciente. CONCLUSÃO: O material fornecido à população feminina proporciona o entendimento da
importância de exames periódicos pois há uma parcela de mulheres que possuem a endometriose de maneira
assintomática, além disso o quanto antes o diagnóstico for realizado melhor será o prognóstico e a resposta
ao tratamento, pois com o passar dos meses o tecido endometrial fora do endométrio também é estimulado
pelos hormônios luteinizante e folículo estimulante, responsáveis pelo sangramento menstrual, o que causará
dor e inflamação na região do implante tornando essa área cada vez mais sensível, e podendo tornar-se mais
profundo, dificultando a remoção pela vídeo laparoscopia. Além disso, o indivíduo de posse destas informações,
seja mulher ou homem, torna-se um multiplicador em seu convívio social, ampliando a cobertura da
conscientização e reforçando a luta contra esta enfermidade tão presente na vida de muitas mulheres mundo afora.
PALAVRAS-CHAVE: Endometrio. Diagnóstico. Saúde Da Mulher.
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DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DA ESTEATOSE HEPÁTICA
SANTOS, Amanda Maria Dos1 PINHEIRO, Vanessa Alves Rodrigues1 OLIVEIRA, Phelipe Amorim De1
NASCIMENTO, Sergio Ricardo Rios1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: amandamariadossantoss@gmail.com, vanessapinheiro003@gmail.com,
phelipe.amorim@hotmail.com, SRRNASCIMENTO@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: A esteatose hepática é subdividida em dois grupos, sendo, a doença hepática gordurosa
não alcoólica, e a doença hepática gordurosa alcoólica. Ambas acontecem pelo acúmulo de lipídeos nos
hepatócitos, porém, na doença hepática gordurosa alcoólica o indivíduo é acometido pelo uso excessivo de
álcool. Quando mais de 5% do peso do órgão é formado por lipídios, em indivíduos que não fazem uso de
bebidas alcoólicas em excesso, esse grupo é classificado como doença hepática gordurosa não alcoólica e
engloba todo o espectro de doenças hepáticas gordurosas, incluindo o fígado gorduroso até a esteato-hepatite e
a cirrose. É necessário que se faça um diagnóstico cada vez mais preciso sobre a esteatose hepática, levando-se
em conta que é considerada uma doença silenciosa, por ser assintomática, manifestando-se apenas em casos
mais avançados como a fibrose. Portanto, o diagnóstico por imagem ainda é o mais indicado e demonstra ser
bastante eficaz na sua detecção. OBJETIVO: Demonstrar a sensibilidade e a especificidade de cada modalidade
de exame de diagnóstico por imagem na detecção da esteatose hepática. MÉTODOS: Revisão bibliográfica
narrativa por meio de pesquisa nas bases de dados do Google Acadêmico, Pubmed e Scielo utilizando os
descritores: esteatose e diagnóstico por imagem, considerando como fator de inclusão pesquisas em inglês
ou português dos últimos 10 anos. RESULTADOS: Os exames mais utilizados para a avaliação da doença
são a Ultrassonografia, a Tomografia Computadorizada e a Ressonância Magnética. A ultrassonografia
demonstra concordância com a biópsia hepática em mais de 80%, possuindo ainda alta especificidade (98%) e
sensibilidade (100%), além de se tratar de uma modalidade diagnóstica acessível e de baixo custo. A tomografia
computadorizada possui alta sensibilidade (100%) na avaliação hepática após a injeção do meio de contraste
iodado na fase portal, porém possui baixa especificidade (36%), não sendo indicada para os casos de esteatose
leve, além de possuir a desvantagem de expor o paciente à radiação ionizante. A Ressonância Magnética
possui alta sensibilidade e especificidade (100% e 98% respectivamente), sendo superior à biópsia hepática
pela capacidade de estimar a quantidade total de gordura hepática, entretanto trata-se de uma modalidade
de custo elevado e de disponibilidade limitada. Esses exames podem ser associados a exames laboratoriais
complementares, aumentando significativamente a acurácia diagnóstica final. CONCLUSÃO: Saber como
cada tecido se comporta nos diferentes métodos de exames de imagem é fundamental, pois, pode-se identificar
o grau e a etiologia da doença. Sendo assim o diagnóstico por imagem pode auxiliar o médico na escolha
do tratamento mais adequado, melhorando a qualidade de vida e o prognóstico do paciente acometido.
Palavras-Chave: Diagnóstico Por Imagem.. Esteatose. Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica.
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ALTERAÇÕES NEUROFISIOLÓGICAS PROVOCADAS PELA MEDITAÇÃO

GÓES, Leonardo Garcia1 VERCELLI, Luiza1 BATICINI, Bruna1 PORTO, Helena Camargo1
SANTOS, Marcela Damasceno1 MEDEIROS, Roberta De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: leonardo.goes47@gmail.com, luizavercelli@hotmail.com, brunabaticini@gmail.com,
helenaporto@terra.com.br, marcela.dsan@gmail.com, robertademedeiros@uol.com.br
INTRODUÇÃO: A meditação é um estado de consciência distinto e reversível que envolve processos
regulatórios emocionais e de atenção. Acredita-se que as habilidades treinadas durante as práticas meditativas
podem modificar a atividade de estruturas cerebrais. Trabalhos na área de neuroimagem têm ajudado a elucidar
os possíveis mecanismos de ação das práticas meditativas no cérebro e como essas alterações se manifestam
no indivíduo. Essa técnica pode ser útil na redução dos sintomas de estresse e pode ajudar os pacientes a
lidar com uma ampla variedade de condições clínicas, como ansiedade, depressão, abuso de substâncias e
dor crônica. OBJETIVO: Compreender os efeitos e as áreas cerebrais ativadas durante a prática da meditação.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa com busca de artigos no PubMed e Lilacs, nos idiomas inglês
e português com os descritores Neurosciences and Meditation. Foram encontrados 82 artigos e a aplicação
dos critérios de exclusão de artigos de revisão, publicados anteriores a 2014, os repetidos e os inadequados
ao tema desse trabalho, resultou em um total de 5 artigos analisados. RESULTADOS: A prática da meditação
mostrou redução na atividade do corpo amigdaloide e suas projeções para ínsula, córtices cingulado anterior
e Pôsterior e orbitofrontal. A prática meditativa ativa áreas como os giros frontal, parietal e temporal e
promove mudanças nos padrões das ondas cerebrais, com aumento de ondas theta e alfa e a redução das
ondas beta, gama 1 e gama 2 em diferentes regiões do cérebro. Além da atuação funcional, a técnica ainda
promoveu alterações estruturais no cérebro dos indivíduos, como aumento na espessura da ínsula direita e do
córtex somatossensorial. Essas alterações neurofisiológicas foram responsáveis pela redução da preocupação,
ansiedade e níveis de depressão nos participantes que meditaram. CONCLUSÃO: A prática de técnicas
meditativas mostrou ativação de regiões encefálicas relacionadas com tomada de decisão, reconhecimento e
integração somestésica e emocional, além de indução de padrões mais lentos de ondas cerebrais. As alterações
morfofuncionais do cérebro podem ser associadas à redução nos níveis de preocupação, ansiedade e depressão.
Palavras-Chave: Neurosciences. Meditation. Meditação.
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CONSTRUÇÃO DE PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR PARA PACIENTE
COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA - DPOC
GÓES, Leonardo Garcia1 CHAVES, Bruna Silvia1 ZONATO, Pedro Henrique1
MANSO, Maria Elisa Gonzalez1 PAGOTTO, Mayumi Uchoa Nawa1 CARBONE, Ebe Dos Santos Monteiro1
BARBOSA, Renata Cléia Claudino1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: leonardo.goes47@gmail.com, brunachaves.rp@hotmail.com, phzonato@gmail.com,
mansomeg@hotmail.com, mayuminava@hotmail.com, ebemonteiro@gmail.com,
RE_CLAUDINO @HOTMAIL.com
INTRODUÇÃO: O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um conjunto de propostas e condutas terapêuticas
que consiste em um planejamento de ações em saúde para um indivíduo ou coletivo com uma abordagem
interdisciplinar articulada. É uma discussão de toda a equipe envolvida em que todas as opiniões são importantes
para ajudar a entender o sujeito com alguma demanda de cuidado em saúde e, consequentemente, para definição
de propostas de ações. Quatro etapas compõem o PTS (1) Diagnóstico: deverá considerar os aspectos orgânicos,
psicológicos e sociais; (2) Definição de metas: caracterizada pela elaboração de propostas de curto, médio e
longo prazo, com a participação dos pacientes neste processo; (3) Divisão de responsabilidades: necessária para
definir as tarefas da equipe e dos pacientes/familiares com clareza; (4) Reavaliação: momento para discussão
da evolução do caso e possíveis correções. OBJETIVO: Elaborar um PTS a partir da narrativa de um paciente
com diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. MÉTODOS: Trata-se de um estudo qualitativo
realizado em março de 2019 no Centro de Promoção e Reabilitação em Saúde e Integração Social (Promove
São Camilo) pelos estudantes dos cursos de medicina, fisioterapia e nutrição. O PTS foi elaborado após análise
de uma entrevista transcrita de um paciente com diagnóstico médico de doença pulmonar obstrutiva crônica
integrante do programa de reabilitação cardiopulmonar e metabólica. O PTS elaborado não foi executado pois
o presente estudo corresponde a um projeto maior de iniciação científica denominado INOVA SUS aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário São Camilo nº2.913.142. RESULTADOS: Na etapa
do diagnóstico foi verificado que os principais fatores que afetam diretamente na condição de saúde do paciente
entrevistado foram: a DPOC; uso contínuo de oxigenioterapia (24hs), depressão e a responsabilidade pelos
cuidados da Mãe visto que a mesma apresenta Demência de Alzheimer. Em seguida foram definidas as metas
com propostas de intervenções do Médico, aplicação da Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), e adequação das
medicações; Fisioterapeuta: Melhorar equilíbrio estático e dinâmico e minimizar o risco de quedas; Nutricionista:
Planejamento dietético para equilibrar o gasto energético. Adicionalmente, foi proposto o acompanhamento
do paciente pelos demais profissionais da equipe interdisciplinar: do Psicólogo, assistente social, enfermeiro
e terapeuta ocupacional. Na etapa de divisão foram definidas propostas individuais e em equipe e finalmente,
na Reavaliação, foi discutida a importância de avaliar criteriosamente os resultados por meio de instrumentos
validados, assim como, a revisão das estratégias utilizadas para determinar a necessidade de adoção de novas
estratégias. CONCLUSÃO: O PTS proposto não foi implementado devido a fase que o presente estudo se encontra,
visto que corresponde a uma fração de um projeto denominado INOVA SUS. Apesar disso, a construção do
PTS favoreceu o desenvolvimento do aprendizado dos discentes da área da saúde de forma integralizada a partir
da compreensão da importância do trabalho interdisciplinar e a associação entre o quadro clínico apresentado
pelo paciente e os fatores psicossociais que podem influenciar diretamente na condição de saúde do paciente.
Palavras-Chave: Projeto Terapêutico Singular. Fisioterapia. Medicina.
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ESTRATÉGIAS PARA O DESCARTE ADEQUADO DE MEDICAMENTOS
EM UM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

RIBEIRO, Marina Valente1 SILVA, Bruna França1 ORTIZ, André Ludolf Lacerda Di Pierro1
IMAMURA, Fernando Kaoro1 FRANCISCO, Célia Maria1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: varivalente@hotmail.com, brunafas96@gmail.com, deco_ortiz97@hotmail.com,
fernandokaoro@hotmail.com, cfransar@uol.com.br
INTRODUÇÃO: O descarte adequado de medicamentos utilizados no âmbito domiciliar ainda é uma prática
desconhecida pela população. Associa-se a este cenário a facilidade de acesso aos medicamentos que aumenta
a quantidade de aquisição, gerando maior descarte para o lixo comum ou rede de esgoto, e consequentemente
presença de fármacos em águas e solos. Os descartes inadequados podem gerar bactérias resistentes à terapêutica
atual, ou ainda afetar o sistema reprodutivo de organismos aquáticos e interferir no processo saúde-doença das
pessoas. Por isso, o descarte adequado possibilita reduzir impactos ambientais e danos à população. OBJETIVO:
Mostrar as estratégias que foram utilizadas para os moradores de um condomínio residencial descartarem
adequadamente os medicamentos utilizados no âmbito domiciliar MÉTODOS: A intervenção foi realizada
no mês de dezembro de 2018 em um condomínio residencial situado no bairro Bela Vista, São Paulo. Foram
disponibilizados junto às lixeiras um recipiente adequado para descarte de medicamentos não utilizados ou
fora da data de validade. Para a adesão dos moradores, foram colocados informativos no condomínio sobre
os novos recipientes de descarte em locais de uso comum e no local disponibilizado no condomínio para o
descarte, destacando-se as respectivas informações: “Jogar medicamentos no lixo comum ou no esgoto são
potencialmente prejudiciais à saúde pública e ao meio ambiente”; “Deposite aqui seus medicamentos vencidos
ou não utilizados”. Ficou estabelecido que todo medicamento coletado fosse levado por moradores voluntários
a locais apropriados, próximos ao edifício, como Drogarias ou Unidade Básica de Saúde, para descarte
adequado. RESULTADOS: Após a colocação do recipiente para descarte dos medicamentos observou-se que
moradores começaram a realizar o descarte adequado dos medicamentos, destacando-se os com prazo de
validade vencido. Em relação a identificação dos medicamentos não foi possível avaliar quais medicamentos
foram descartados, visto que vários moradores ficaram responsáveis pela retirada dos medicamentos e
encaminhamento ao estabelecimento de saúde ou farmácias. Foram encontradas algumas barreiras em relação
ao encaminhamento para as farmácias, como o não recebimento de medicamentos descartados e falta de
informação dos próprios funcionários sobre o assunto. Em uma farmácia informaram que não realizavam
o descarte de antibióticos a menos que possuísse o número do lote. Mediante as dificuldades, descobriu-se
que para encontrar locais de descarte adequado é possível utilizar a ferramenta online “eCycle – sua pegada
mais leve”, na qual ao inserir o que se quer descartar e o CEP, automaticamente é fornecida uma lista de locais
próximos para descarte. Com isso, os moradores se conscientizaram em fiscalizar com maior frequência os
medicamentos que possuíam em casa, sendo percebido que a maior parte dos descartes aconteciam de uma
só vez, indicando uma “limpeza” da “farmacinha residencial”, o que gerou facilidade na coleta, uma vez que
os descartes foram realizados com uma periodicidade maior, não havendo necessidade de retirada do lixo
diariamente. CONCLUSÃO: Além da adesão dos moradores, a estratégia apresenta facilidade de manutenção
e baixo custo, tornando a ideia viável para outros condomínios residenciais, reduzindo a quantidade de
medicamentos descartados de forma inadequada no meio ambiente e os impactos na saúde da população
Palavras-Chave: Descarte. Medicamento. Condomínio Residencial.
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ESTUDO DESCRITIVO DO FLUXO DE SOLICITAÇÕES DE INTERCONSULTA
PSIQUIÁTRICA EM HOSPITAL GERAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
PEDROSO, Ana Beatriz Paulovski1 SOLANO, Joao Paulo Consentino1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: anabpaulovski@gmail.com, joaopaulocsolano@uol.com.br
INTRODUÇÃO: A reforma psiquiátrica no Brasil marcou a transição do tratamento de doenças mentais de
manicômios para enfermarias de psiquiatria em hospitais gerais, hospitais-dia e ambulatórios de psiquiatria.
A interconsulta psiquiátrica é uma avaliação solicitada por um médico não-psiquiatra a fim de atender um
paciente internado por uma afecção não relacionada a saúde mental, mas que apresenta um distúrbio de
interação com a realidade durante seu período de internação. A interconsulta psiquiátrica é classicamente
entendida e praticada sob dois modelos: modelo de consulta e modelo de ligação, priorizando-se o modelo de
consulta por questões estruturais e econômicas. O estudo do fluxo de solicitação de interconsulta é importante
para entender as demandas do serviço e planejar uma intervenção em que se beneficiem o paciente e a equipe
de saúde. OBJETIVO: Teve-se por objetivo o levantamento das solicitações de interconsulta no hospital geral de
Carapicuíba no que tange a clínica de origem, diagnóstico prévio na clínica de origem, tempo decorrido entre a
solicitação e o atendimento e hipótese diagnóstica psiquiátrica formulada após o pedido ter sido atendido. Uma
análise desse modelo é inédita no hospital geral de Carapicuíba. MÉTODOS: Tratou-se de um estudo descrito
dos pedidos de interconsulta solicitados entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017. Foram levantadas 190
fichas de atendimento em interconsulta psiquiátrica no período proposto, sendo uma avaliação excluída por
falta de dados. As variáveis estudadas foram: data do pedido, clínica de origem, diagnóstico não psiquiátrico do
paciente na clínica de origem, data da resposta ao pedido, tempo decorrido entre o pedido e resposta, diagnóstico
formulado após a resposta, conduta da psiquiatria e informações demográficas. Foram aplicados cálculos de
estatística descritiva para a análise dos dados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro
Universitário São Camilo sob o parecer 2.843.371. RESULTADOS: A clínica médica foi o setor que mais solicitou
interconsulta psiquiátricas. A intoxicação exógena intencional foi o diagnóstico inicial em clínica de origem mais
prevalente, seguida de desordens neurológicas, como trauma cranioencefálico, crise convulsiva e epilepsia. O
principal motivo foi tentativa de suicídio. A intervenção farmacológica foi a conduta mais adotada pela equipe
de psiquiatria, sendo os benzodiazepínicos a classe de medicamentos mais prescrita, seguido de antipsicóticos
típicos. Os pedidos foram atendidos no mesmo dia da solicitação em 109 dos casos. Houve número igual de
homens e mulheres atendidos e um paciente não teve gênero informado. A média de idade foi de 41,8 anos.
CONCLUSÃO: O estudo concluiu que há falta de padronização nos atendimentos entre os psiquiatras do serviço
e um distanciamento dos médicos não-psiquiatras em relação a afecções em saúde mental. Sugere-se a adoção
de um protocolo validado para o atendimento em interconsulta a fim de que haja uma conformidade entre os
psiquiatras que prestam atendimento em interconsulta no serviço. Além disso, sugere-se uma aproximação
entre médicos não-psiquiatras e a psiquiatria através de cursos de educação continuada em transtornos
mentais de alta prevalência para rápida identificação e manejo em casos que a conduta não deve ser atrasada
Palavras-Chave: Encaminhamento E Consulta. Psiquiatria. Unidade Hospitalar De Psiquiatria.
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INTERCÂMBIO ACADÊMICO INTERNACIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
SOBRE O ENTENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE NOS EUA
HIGA, Fernanda Kobayashi1 RAMOS, Roberta Costa1 MARTINS, Alexandre Andrade2
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2MARQUETTE UNIVERSITY
E-mail: fkhiga@gmail.com, ro.ramoos@hotmail.com, alexandre.martins@marquette.edu
INTRODUÇÃO: O sistema de Saúde Americano é composto por uma pluralidade de programas de saúde, sendo
todos regularizados pelo Affordable Care Act. Diferente do Brasil, os Estados Unidos não possuem um programa
de saúde público universal, ficando a assistência à saúde sob a responsabilidade do setor privado, limitando o
setor público apenas a ações de vigilância epidemiológica e sanitária. OBJETIVO: Relatar uma vivência dentro
sistema de saúde americano sob a perspectiva de intercambistas brasileiros. MÉTODOS: Trata-se de um relato
de experiência, fazendo uso de um método comparativo entre dois sistemas de saúde, a partir das atividades
vivenciadas durante os dias 14 e 26 de julho de 2019 por 14 alunos do Centro Universitário São Camilo de
diversos cursos da área da saúde, parte de um programa internacional nos EUA. Nesse programa de mobilidade
acadêmica para a Universidade Marquette em Milwaukee, os intercambistas participaram de palestras,
visitas a laboratórios, clínicas, hospitais e setores dessa universidade americana e instituições conveniadas.
RESULTADOS: As experiências vivenciadas durante o intercâmbio proporcionaram novos conhecimentos nas
esferas científica e cultural, através da imersiva experiência de viver como um estudante de medicina americano,
conhecendo seu estilo de vida nos dormitórios da universidade, com suas estruturas acadêmicas e tecnológicas
e assistindo conferências sobre Global Health pela visão dos docentes locais. Dessa forma, pudemos entender
o sistema de ensino em saúde americano e comparar a política de saúde pública local (ACA-Affordable Care
Act) com a brasileira (SUS - Sistema Único de Saúde). O ACA regula todo o sistema privado e também oferece
programas em parceria do governo com o setor privado. Essas parcerias oferecem serviços gratuitos subdividido
em Medicare, que cobre parcialmente os custos hospitalares para americanos com mais de 65 anos, o Medicaid
para americanos considerados pobres e com algumas doenças crônicas, o Veteran Affairs Medical Services para
militares na reserva, e planos populares subsidiados pelo governo federal para famílias de baixa-renda. Além
disso, percebemos a influência das diferenças culturas nas questões bioéticas; no Brasil, a não-maleficência é o
principal princípio que rege a prática médica, enquanto os americanos priorizam a autonomia dos pacientes.
Outro ponto observado foi a presença da tecnologia avançada no ensino promovido pelas universidades e nos
serviços médicos realizados nos hospitais. Essa tecnologia vai desde a utilização de apresentação em 3D de
estruturas anatômicas a prontuários automatizados. Entretanto, essa ampla utilização tecnológica contribui
para tornar o serviço de saúde americano dispendioso e acessível apenas para uma parcela da população que
consegue pagar por esses serviços. CONCLUSÃO: Depreende-se que a diferença cultural influencia no sistema
de saúde. Enquanto o Brasil prioriza as prevenções primária e quaternária, os EUA priorizam as prevenções
secundária e terciária. Durante esse primeiro programa de mobilidade acadêmica internacional, foi possível
adquirir conhecimentos socioculturais e acadêmicos, conhecer diferentes métodos e fontes de estudos, expandir
contatos com profissionais com outras perspectivas, além de reiterar a importância da medicina centrada na
pessoa, pois entender a cultura do paciente pode ajudar a formar um plano de cuidado com maior adesão.
Palavras-Chave: Global Health. Salud Global. Saúde Global.
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INTUSSUSCEPÇÃO ASSOCIADA À VACINA CONTRA ROTAVIRUS

GÓES, Leonardo Garcia1 WARAGAYA, Ana Ruthe Harue1 FERREIRA, Ana Luiza Heleno1
DIAS, Juliana Martins Monteiro1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: leonardo.goes47@gmail.com, harue.waragaya@gmail.com, analuiza.heleno14@gmail.com,
PEDIATRIA.JULIANADIAS@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: O rotavírus é a principal causa de gastroenterite aguda em bebês e crianças pequenas. Causa
diarreia grave e pode levar à desidratação, sendo criada a vacina para prevenir esse quadro. No entanto, logo
após sua introdução, o risco de intussuscepção (IS) aumentou 20 a 30 vezes em relação ao risco esperado
para crianças dessa faixa etária dentro de duas semanas após a primeira dose da vacina. A intussuscepção
é uma condição rara e potencialmente fatal na primeira infância que consiste na invaginação de parte do
intestino que, em muitas vezes pode resultar em obstrução. OBJETIVO: Analisar a relação entre a ocorrência
de intussuscepção após vacina para Rotavírus. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa com busca de
artigos dos últimos 5 anos no PubMed. Foram encontrados 419 artigos com os descritores Intussusception and
Rotavirus Vaccines and pediatrics. Após a exclusão de artigos de revisão, os anteriores a 2015, os que estavam
repetidos e os que não se adequavam ao tema desse trabalho, sobraram 12 artigos que foram analisados.
RESULTADOS: A intussuscepção relacionada à vacina para rotavírus é uma complicação que ocorre mais
comumente em crianças do sexo masculino e durante a idade de 6-8 meses, sendo que as chances de uma
criança ter IS diminuem conforme a idade. Além disso, crianças com menos de 12 meses tem mais chances de
ficarem internadas por mais tempo do que aquelas com mais de 12 meses. Os estudos mostram que o risco de
ocorrer essa complicação é maior após 1 a 7 da primeira dose da vacina e que esse risco diminui após as outras
doses. Apesar do risco da ocorrência de IS, os estudos mostram que os benefícios da administração da vacina
são superiores. CONCLUSÃO: A intussuscepção é uma complicação pouco comum relacionada à vacina para
rotavírus, tendo relação com a idade e sexo da criança, tempo após a vacinação e dose. Além disso, pequeno
número de casos dessa complicação atribuída à vacina é superado pelos benefícios da vacinação contra rotavírus.
Palavras-Chave: Intussusception. Rotavirus Vaccines. Pediatrics.

ISBN: 978-85-87121-53-0

265

Apresentação:
Pôster

Medicina
MELHORA DOS PARÂMETROS DO SÉMEN APÓS EMBOLIZAÇÃO
DE VARICOCELE COM MOLAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

GÓES, Leonardo Garcia1 STEFANIAK, Vanessa1 BELCZAK, Sergio Quilici1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: leonardo.goes47@gmail.com, Van_stefaniak@hotmail.com, sergio.belczak@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A varicocele é a principal causa corrigível de infertilidade masculina, sendo a anormalidade
mais comum encontrada em homens com infertilidade primária ou secundária, e consiste numa dilatação e
tortuosidade das veias que constituem o plexo pampiniforme, provocando um fluxo sanguíneo retrógrado e
estase venosa, causando hipertermia escrotal/testicular, aumento da pressão venosa e acumulo de substâncias
tóxicas, que geram a infertilidade. Os estudos mostram uma equivalência de eficácia entre a técnica cirúrgica e
a embolização angiográfica com molas, evidenciando um aumento da contagem de espermatozoides e da sua
motilidade em ambos os grupos. OBJETIVO: Avaliar as evidências sobre o papel da embolização apenas com
molas na melhora dos parâmetros seminais de homens com varicocele. MÉTODOS: Esta revisão sistemática
foi realizada de acordo com o PRISMA de 2009. Bancos de dados foram pesquisados para estudos clínicos
que consideraram a melhora dos parâmetros seminais após embolização de varicocele com molas como
um dos desfechos. A qualidade dos estudos foi avaliada com o índice MINORS. A pesquisa bibliográfica foi
realizada utilizando as bases de dados Medline, Embase e Cochrane para estudos publicados em qualquer
idioma e período. Os descritores de busca “embolização de varicocele”, “embolização com mola”, “parâmetros
espermáticos” e “fertilidade” foram usados em diferentes combinações. Como critérios de inclusão para a
análise definimos estudos clínicos retrospectivos ou prospectivos envolvendo (1) pacientes adultos (a partir
dos 18 anos) (2) com varicoceles testiculares (uni e bilateral) (3) tratados com embolização venosa com uso de
molas e (4) relato de desfechos clínicos em parâmetros seminais, especificamente concentração espermática e
motilidade. RESULTADOS: Seis observações retrospectivas e duas observações prospectivas ou estudos clínicos
comparativos com um total de 701 pacientes foram incluídos na revisão. Não foi possível analisar o impacto da
embolização na densidade do sêmen. A concentração de sêmen melhora significativamente nos cinco estudos
que avaliam esse parâmetro (média antes da embolização: 10,8 x 106 / mL; média após a embolização: 28,3 x
106 / mL). As taxas de melhoria na concentração de sêmen variaram de 15% a até 550% (média de 180%). A
motilidade do sêmen melhorou significativamente em sete estudos, de uma média de 28,8% antes da embolização
para uma média de 42,8% (uma taxa média de melhora de 41,5%). Os menores índices para observação e
estudos comparativos variaram, respectivamente, entre 10-12 / 16 e 18-20 / 24. CONCLUSÃO: A embolização
com molas está associada à melhora da concentração de sêmen e motilidade nas varicoceles clínicas, recorrentes
ou subclínicas. Não há dados suficientes sobre o impacto de tal reparo de varicocele na densidade do sêmen.
Palavras-Chave: Embolização Terapêutica. Varicocele. Fertilidade.
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OS POSSÍVEIS MECANISMOS DE COMO OCORRE A
INFECÇÃO CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS.

OLIVEIRA, Jussara Costa1 MELLO, Gabriela Harduim Alves De1 TESSER, Renato Borges1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: jussara.costa.oliveira@aluno.saocamilo-sp.br, gabriela.alves.mello@aluno.saocamilo-sp.br,
RENATOBTESSER@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: A epidemia de microcefalia causada pelo ZIKV começou no Brasil em 2015 e foi declarada uma
emergência internacional de saúde pela World Health Organization. O ZIKA vírus (ZIKV) é um flavivirus de
cadeia única RNA positiva do tipo envelopado, da classe IV. Seu principal meio de transmissão ocorre pela picada
do mosquito Aedes aegypti contaminado, sendo que as células da epiderme e da derme são o alvo principal para
infecção, e Pôsteriormente da transmissão congênita, células nervosas, principalmente. OBJETIVO: Analisar
as informações existentes sobre os mecanismos da infecção pelo ZIKV em gestantes. MÉTODOS: Utilizamos
a base de dados "PubMed" como fonte de pesquisa. Foram aplicados descritores de busca como: "pregnancy",
"zika infection", "microcephaly", "placenta", "congenital transmission". Foram pesquisados 10 artigos de 2016
até 2019. RESULTADOS: Os efeitos celulares patogênicos ocorrem 4 - 6 dias após adsorção do vírus, cujo
RNA viral pode ser detectado através de exames laboratoriais apenas após cerca de 107 dias, a contar pela
aparição dos sintomas, sendo as anormalidades do feto em decorrência da infecção materna do ZIKV, como a
microcefalia, que ocorrem, principalmente, durante o primeiro trimestre de gestação humana. A gravidade das
anormalidades fetais está relacionada com o tempo de infecção. Supõe-se que tais anormalidade ocorrem através
da infecção vertical do feto, em que o vírus consegue passar pela placenta. No entanto, a placenta apresenta
o sinciciotrofoblasto, que é resistente ao ZIKV devido à liberação do interferon tipo 3, que é uma proteína
produzida para interferir na replicação viral. A via do grupo interferon (IFN) tem como precursor o STAT 2,
que pode ser degradado pelo ZIKV. Por ser considerada uma barreira física, existem hipóteses formuladas sobre
como o vírus atravessa a placenta. Pesquisadores relatam a possibilidade da hipótese da autofagia secretória
não degradativa, em que o vírus é embalado por meio do exossomo no retículo endoplasmático trofoblástico,
e há secreção da partícula viral sem que ocorra a degradação da mesma, facilitando a passagem do ZIKV pela
placenta. Existe também a hipótese de que o vírus infecta trofoblastos extravílicos que se diferenciaram em
citotrofoblastos invasivos, conseguindo, desse modo, penetrar a decídua basal. Outra hipótese seria que o vírus
alcança o feto através do sinciciotrofoblasto via trancitose mediada por anticorpos. Uma terceira hipótese afirma
que o vírus pode se utilizar das células Hofbauer, que são permeáveis a ele, além de poderem se movimentar
entre a superfície do epitélio trofoblástico e os vasos do feto para alcançá-los dentro do estroma viloso enquanto
as células Hofbauer se ligam na superfície do epitélio trofoblástico. Contudo, apesar das hipóteses expostas, há
a possibilidade de que os efeitos causados no feto pelo ZIKV não precisam, necessariamente, ter sido causados
por infecção vertical, e sim pela insuficiência placentária decorrente das alterações morfológicas provocadas
pelo vírus. CONCLUSÃO: Existem diversas e divergentes hipóteses acerca dos mecanismos pelos quais podem
ocorrer a infecção congênita do vírus e nenhuma ainda comprovada, podendo ocorrer de uma única forma ou
até de mais formas concomitantemente, desta forma são necessárias mais pesquisas que aprofundem o tema.
Palavras-Chave: Zika Virus. Congenital Transmission. Pregnancy.
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PANORAMA EPIDEMOLÓGICO DO ESCORPIONISMO NO BRASIL

WARAGAYA, Ana Ruthe Harue1 GERMINO, Caterina1 RODRIGUES, Isabella Da Silva1
ZANETTA, Sérgio Fernando Rodrigues1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: harue.waragaya@gmail.com, caterinagermino@gmail.com, isabellarodrigues.0305@hotmail.com,
sergio.zanetta@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O escorpionismo é um problema de saúde pública devido à alta incidência em ambientes
urbanos O escorpião mais comumente encontrado é Tityus serrulatus, conhecido como escorpião amarelo,
espécie restrita à Minas Gerais, hoje é encontrada em estados do Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do
Brasil, devido à elevada adaptação aos ambientes. Isso porque a urbanização descontrolada permite a presença
de terrenos baldios, entulhos e lixo, sendo esse um ambiente favorável à proliferação de baratas, principal presa
do escorpião. Além do calor ser ideal para a reprodução partenogênica do escorpião. OBJETIVO: Analisar a
incidência e prevalência de casos de acidentes com escorpiões no Brasil. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão
de literatura nas bases de dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
sobre a incidência e prevalência dos casos de escorpionismo no Brasil, suas regiões federativas e os Estados que
as compõem, entre os anos de 2000 a 2017. RESULTADOS: Quando analisado a incidência de escorpionismo
de 2000-2017 por região do país, as regiões com o maior aumento da incidência foram a região Sul e Sudeste
e a menor incidência foi a região Nordeste. Os estados com maior aumento foram Ceará e Sergipe, o primeiro
teve um aumento da taxa de incidência de 472 vezes, enquanto segundo teve um crescimento de 234,66 vezes.
Dentre os estados do sudeste, Minas Gerais foi o estado que teve o maior aumento da incidência, de 19,76 vezes.
Em relação a quantidade total de casos, o estado de Minas Gerais teve um aumento de 6424 casos, enquanto os
estados com menor aumento foram Rio de Janeiro, Santa Catarina e Amapá, todos 17 novos casos. Acidentes por
escorpiões no ano de 2017, analisando todos os casos do país em relação ao mês percebe-se que há um aumento
do número de acidentes a partir de agosto até dezembro, ou seja, durante a época de calor no país. Analisando o
estado de São Paulo nos anos de 1998 a 2019 até o presente momento, o coeficiente de incidência foi de 2,50 para
68,69 em 2018 e em 2019 24,34. O aumento da incidência em áreas urbanas está diretamente relacionado à alta
adaptação desses animais ao ambiente humano, uma vez que não há predadores naturais, em que favorece a sua
proliferação. As regiões com os maiores casos de acidentes envolvendo o escorpião são Nordeste e Sudeste, pois
ambas possuem 70% de sua população em áreas urbanas. Além disso, a maior ocorrência foi na área urbana,
que na rural, praticamente 70% dos casos ocorrem em zona urbana, no intra ou peridomicílio. CONCLUSÃO:
Concluímos que ocorreu um aumento nos casos de incidência de acidentes com escorpiões no Brasil, sendo
mais significativo nas regiões: Sul e Sudeste. Podemos perceber uma relação com o que a literatura afirma,
havendo um crescente nos números totais. Portanto, achamos necessária uma melhor avaliação dos órgãos
competentes quanto a prevenção dos acidentes com escorpiões, principalmente nas regiões mais acometidas.
Palavras-Chave: Escorpionismo. Brasil. Epidemiologia.
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PRATICANDO A CLÍNICA AMPLIADA NA GRADUAÇÃO: EXPERIÊNCIA SOBRE COLETA
DE NARRATIVAS E ELABORAÇÃO DE PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR
TORRES, Renata Laszlo1 MANSO, Maria Elisa Gonzalez1 CAMARGO, Mayara Da Rocha1
PEREIRA, Natália Mendes1 ROVAI, Rafaela Bezerra1 PAGOTTO, Mayumi Uchoa Nawa1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: relaszlo@gmail.com, mansomeg@hotmail.com, ma_cmg@hotmail.com,
tata-mendespereira@hotmail.com, rafaelarovai@gmail.com, mayuminawa@hotmail.com
INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Humanização (PNH), aprovada em 2003, objetiva efetivar os princípios
do Sistema Único de Saúde (SUS), qualificando a saúde pública no Brasil. Dentre as diretrizes da PNH está a
Clínica Ampliada, que visa a compreensão do sujeito em sua singularidade, considerando a complexidade dos
processos saúde-doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do cuidado e dos saberes, valorizando
tanto a dimensão médica quanto a psicossocial. O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma ferramenta
que fortalece a Clínica Ampliada e deve ser elaborado de forma interdisciplinar. Como suporte para a sua
construção, pode-se utilizar a coleta de narrativas clínicas de pacientes, que possibilita dialogar sobre vivências
sobre a doença e desequilíbrios por ela impostos, além das capacidades de enfrentamento do adoecimento,
permitindo olhar além do problema de saúde. Considerando que os profissionais de saúde devem se apropriar
de instrumentos que reforcem a Clínica Ampliada, é de suma importância estimular que estas competências de
atenção à saúde sejam desenvolvidas na graduação. Neste sentido, em 2015, foi aprovado o projeto do InovaSUS,
“Ensino Baseado em Narrativas”, objetivando que discentes de cursos da área da saúde desenvolvessem PTS a
partir de narrativas de pacientes. OBJETIVO: Relatar a experiência da participação de discentes e docente na
construção de um PTS a partir de uma narrativa de adoecimento. MÉTODOS: Durante o segundo semestre
de 2018, discentes do Centro Universitário São Camilo realizaram coletas de narrativas clínicas de usuários
portadores de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis, na clínica-escola Centro de Promoção e Reabilitação em
Saúde e Interação Social – PROMOVE, utilizando o questionário McGill Mini Narrativa de Adoecimento. No
primeiro semestre de 2019, foram formados grupos interdisciplinares contendo um discente da fisioterapia,
um da medicina e um da nutrição, sob supervisão de um docente, para a elaboração do PTS, a partir da
análise de uma narrativa coletada, contemplando as etapas de levantamento de hipóteses diagnósticas (sociais,
biológicas e psicológicas) e definição de metas de intervenção. A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa (CoEP), número 2.913.142. RESULTADOS: O feedback dos discentes foi positivo com relação à
participação no projeto, pois possibilitou o contato com o paciente de forma humanizada. A coleta de narrativas
e a elaboração de um PTS mostraram-se significativos para o aprendizado, aprimorando o desenvolvimento de
habilidades relacionais e comunicacionais e de escuta qualificada. A elaboração de um trabalho interdisciplinar
superou as expectativas dos estudantes, que relataram acrescentar nos olhares sobre o sujeito, permitindo
uma compreensão ampliada do processo saúde-doença. Foi possível a observação do desenvolvimento de
competências que vão ao encontro das Diretrizes Nacionais Curriculares, salientando a atenção à saúde, tomada
de decisões e comunicação. CONCLUSÃO: A elaboração de um PTS de forma interdisciplinar entre os discentes
reforçou a importância do trabalho em equipe na área da saúde, indo ao encontro da Clínica Ampliada e da
humanização da assistência e possibilitando colocar em prática os conceitos teóricos aprendidos na graduação.
Palavras-Chave: Humanização Da Assistência. Medicina Narrativa. Ensino Superior.
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SOBREDIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA: RISCO OU BENEFÍCIO PARA IDOSAS?

RODRIGUES, Giovanna Gonzalez1 BERLITZ, Juliana Santa Clara1 MANSO, Maria Elisa Gonzalez1
TORRES, Renata Laszlo1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: giovanna3254@gmail.com, julianascberlitz@gmail.com, maria.manso@prof.saocamilo-sp.br,
renata.torres@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O câncer de mama é definido como a proliferação celular rápida, anormal, capaz de invadir e
metastizar tecidos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), é a neoplasia
mais comum em mulheres, tanto no Brasil como no mundo, sendo responsável por 28% dos casos novos
– equivalente a 59.700, além de ser a maior causa de morte por câncer em mulheres. Baseado na premissa
de que um em cada três casos de câncer de mama é curado, caso descoberto nos estágios iniciais, muitos
profissionais recorrem à mamografia para todas as pacientes. Esse comportamento origina o sobrediagnóstico
nas mulheres que não constam mais na zona de rastreio para câncer de mama. OBJETIVO: Evidenciar o
risco-benefício da realização da mamografia em idosas. MÉTODOS: Revisão integrativa na base de dados
Biblioteca Virtual em Saúde, no período de 2014 a 2019 utilizando os descritores “sobrediagnóstico”, “idosa”
e “câncer de mama”. Treze artigos foram incluídos na análise (13/30 – 43,33%). Para a formulação da questão
de investigação utilizou-se a estratégia PIO, onde participantes (P) são mulheres idosas, a intervenção (I) é
a Mamografia e Exames Diagnósticos e outcome (O)/desfecho é o Sobrediagnóstico do Câncer de Mama.
RESULTADOS: De acordo com 5 (16,67%) artigos, o risco é maior do que o benefício em relação à triagem
do Câncer de Mama através da mamografia de rastreio em mulheres idosas. Dentre os tópicos abordados por
esta revisão, os fatores de risco para desenvolvimento do câncer de mama relacionado com o sobrediagnóstico
foram os menos citados nos treze artigos selecionados. Ademais, não há um consenso mundial sobre a idade
máxima para a realização do exame, sendo que nos Estados Unidos da América a idade de rastreio é de 50 a
74 anos, na Holanda de 50-75 anos e no Brasil é de 50 a 69 anos. CONCLUSÃO: Foi evidenciado que o risco
da realização de mamografia em idosas é maior que o benefício no rastreio do câncer de mama, uma vez
que os nódulos encontrados não apresentariam sintomas ou abreviariam a vida das pacientes, podendo ser
considerado um sobrediagnóstico. Dessa forma, faz-se necessário reconsiderar protocolos clínicos no tema.
Palavras-Chave: Sobrediagnóstico. Idosa. Câncer De Mama.
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A IMPORTÂNCIA DA TERAPIA NUTRICIONAL NA
ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)
CARDOSO, Isabella Barreto1 FAVERO, Deise Cristina Oliva Caramico1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: isabella.b.cardoso@hotmail.com, DEISE.C.CARAMICO@GMAIL.com

INTRODUÇÃO: A esclerose lateral amiotrófica (ELA) caracteriza-se pela degeneração progressiva dos
neurônios motores superiores e inferiores do córtex motor primário, do tronco cerebral, da medula espinhal
e do trato corticoespinhal, resultando em fraqueza dos membros, músculos torácicos, abdominais e bulbar.
Atualmente acredita-se que fatores genéticos, metabólicos, ambientais e de estilo de vida estão envolvidos
no desenvolvimento da doença. Segundo dados epidemiológicos, ELA é mais prevalente no sexo masculino,
com início em média na faixa etária de 55 a 65 anos, sendo incomum aparecimento após os 70 anos de idade.
Na progressão da doença os músculos da língua, palato, lábios, laringe e faringe vão sendo afetados gerando
ingestão alimentar insuficiente. Até o momento, não há tratamento curativo, por isso a assistência nutricional
exigirá um conjunto de procedimentos para garantir o bem-estar do paciente, agindo principalmente nos
fatores que levam à redução da ingestão alimentar. OBJETIVO: Investigar a terapia nutricional adequada para
indivíduos portadores de ELA. MÉTODOS: Revisão bibliográfica, dos últimos 12 anos, usando as palavraschave Esclerose Amiotrófica Lateral, Recomendações Nutricionais e Terapia Nutricional; utilizando as bases de
dados PubMed, Lilacs e Scielo, usando técnicas booleanas AND, OR nos idiomas inglês, português e espanhol.
RESULTADOS: Durante a terapia nutricionalé necessário atender aos requisitos de energia, de macro e
micronutrientes, ajustar a dieta ao grau de disfagia, utilizar suplementos nutricionais e indicar alimentação via
enteral sempre que necessário, sendo sua introdução baseada nos sintomas bulbares, desnutrição, condição
respiratória e condições gerais do paciente à medida que a disfagia progride. Geralmente é uma dieta mais
fracionada, hipercalórica, hiperprotéica, normolipídica, rica em fibras e ingestão de água adequada. A equação
de Harris e Benedict pode ser utilizada para estimar o gasto energético basal, usando peso atual do indivíduo,
como também a recomendação energética de cerca de 35 kcal/kg/dia. As recomendações de proteína seguem
a Sociedade Brasileira de Nutrição, sendo oferecido 1,0 a 1,2 g de proteína/kg peso/dia. A dieta normalmente
é normoglicídica (50 a 60% da ingestão total de energia). A recomendação de lipídeos varia de 25 a 35% da
energia total ingerida. A recomendação de fibras depende de sexo e idade do indivíduo, em torno de 25 a 38
g de fibras alimentares por dia. A ingestão hídrica recomendada é de 30 a 40ml/kg/dia, sendo obtida pela
ingestão de água e também através de alimentos com alto teor de água, sucos e purês. Em casos de disfagia o
líquido deve ser espessado para diminuir o risco de aspirações. CONCLUSÃO: Na ELA, o nutricionista deve
basear o planejamento de todas as intervenções nas recomendações e condições de cada paciente, sempre
realizando orientações e aconselhamento nutricional, adequados ao seu estado clínico e nutricional. Cada
ação e estratégia fazem a diferença na evolução do indivíduo com essa doença, visando maior conforto,
satisfação e facilidade ao comer, ao oferecer suporte nutricional adequado, melhorando seu estado nutricional.
Palavras-Chave: Esclerose Amiotrófica Lateral. Recomendações Nutricionais. Terapia Nutricional.
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A INFLUÊNCIA DA CURCUMINA NA MICROBIOTA INTESTINAL, E SUAS AÇÕES
CONTRA OS EFEITOS INFLAMATÓRIOS DA DIETA OCIDENTAL
COSTA, Rafaela Ribas Da1 SHIBATA, Maria Elisa Mayumi Irie1 PANE, Caroline Mendonça1
GUIOTOKO, Leticia Cardoso1 QUARESM, Marcus Vinicius Lucio Dos Santos1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: rafaelaribascosta@gmail.com, maa_irie@hotmail.com, carolpane@hotmail.com,
leticiaguiotoko@outlook.com, MARCUS.SANTOS.NUTRI@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: A dieta ocidental, caracterizada pelo alto consumo de alimentos ricos em açúcar e gorduras
(trans e saturada), colabora para o aumento da incidência da inflamação sistêmica e crônica de baixo
grau, maximizando a ocorrência de desordens metabólicas e o risco de morbimortalidade. Estudos em
modelo experimental e clínico já demonstraram que a ingestão crônica destes alimentos parece modificar a
diversidade bacteriana intestinal. A respeito da classificação taxonômica, grande parte dos estudos avaliou a
modificação de filos, principalmente de Firmicutes e Bacteroidetes (F/B), verificando aumento da razão F/B.
Essa modificação acarreta desequilíbrio bacteriano intestinal, sendo verificada alterações a nível de muco,
proteínas de barreira intestinal e nos níveis de fragmentos bacterianos, tais como de lipopolissacarídeo (LPS).
Ainda, o LPS parece agir sobre receptores específicos de membrana ativando vias de inflamação mediadas
pelo NFK-B. Nesse contexto, estudo de nutrientes que consigam atenuar a inflamação sistêmica tem sido
fomentado. A curcumina, um desses nutrientes, parece atenuar a inflamação mediada pelas alterações na
microbiota intestinal (MI), bem como pelo padrão alimentar, uma vez que curcumina inibe a via do NFK-B,
minimizando a expressão de citocinas pró-inflamatórias. OBJETIVO: Verificar a possível efetividade da
curcumina na redução da inflamação sistêmica crônica de baixo grau em adultos. MÉTODOS: Trata-se
de uma revisão de literatura, baseada em artigos retirados de bases científicas como PubMed. Para busca,
foi usada a estratégia PICO, tendo como participantes homens e mulheres adultos, como intervenção a
curcumina, e como desfecho a prevenção da inflamação crônica e sistêmica de baixo grau. A lógica booleana
utilizada foi “AND”, tendo artigos encontrados entre os anos 2008 e 2019, em inglês. RESULTADOS: A dieta
ocidental está associada à baixa diversidade de bactérias do intestino e parece, também, reduzir a camada
de muco, importante agente protetor intestinal. Dos 39 estudos encontrados, pode-se verificar que 9 foram
capazes de verificar a efetividade da curcumina na prevenção da inflamação sistêmica, sendo 6 testados em
modelo animal, e 3 em humanos. A curcumina ganha destaque, pois parece regular a microbiota e a barreira
intestinal, apresentando características anti-inflamatórias. Estudos demonstraram sua efetividade no combate
à inflamação, por meio da sua atuação na inibição da sinalização do NFK-B e da produção de citocinas próinflamatórias. Estudos em modelo animal trazem ainda a curcumina como agente efetivo na restauração da
integridade da barreira intestinal, pois esta promove a modulação de diversos componentes da mesma, incluindo
o aumento da atividade de sua primeira camada, a de fosfatase alcalina desintoxicante de LPS, atenuando os
níveis plasmáticos desta endotoxina. Ademais, constatou-se que a curcumina também atua na diferenciação
e maturação de células imunes envolvidas na evolução de doenças inflamatórias intestinais, e possui efeito
antimicrobiano sob as bactérias patogênicas frequentemente encontradas no intestino. CONCLUSÃO:
O padrão de dieta ocidental impacta negativamente a saúde intestinal. Através dos resultados de estudos
recentes, constatou-se que a curcumina assume papel protetor ao atuar como restaurador da integridade
da barreira intestinal e impedir que o LPS induza ações pró-inflamatórias. Entretanto, são necessários mais
estudos para comprovar a eficiência da curcumina nos processos anti-inflamatórios e equilíbrio da MI.
Palavras-Chave: Western Diet. Gut Microbiome. Curcumin.
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A INFLUÊNCIA DA DIETA VEGETARIANA NA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANÇA
FREITAS, Giulia Gonçalves1 SOBRINHO, Renata Thaciane De Lima1
GALVÃO, Carolina Oliveira De Queiroz1 RUFFO, Marina Dantas1 MARTINS, Lara Gasques Noemi1
MACHADO, Giulia Oddo1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: giuliafreitas8@gmail.com, renatathdelima@hotmail.com, Caroloqg2011@hotmail.com,
marinadruffo@gmail.com, lara_gnmartins@hotmail.com, belagiu2001@gmail.com
INTRODUÇÃO: O vegetarianismo é um padrão alimentar que exclui o consumo de carne, e conforme o
nível de restrição de produtos de origem animal subdivide- se em vários subtipos. Os ovolactovegetarianos
admitem o consumo de outros alimentos de origem animal como os laticínios e os ovos, já os vegetarianos
estritos consomem apenas alimentos de origem vegetal. Com os avanços na investigação da alimentação
vegetariana em crianças, a percepção sobre a contribuição das dietas vegetarianas para a saúde e prevenção
de doenças mudaram. Atualmente estudos evidenciam os benefícios deste padrão alimentar. Durante a
infância, as crianças determinam inúmeros hábitos que permeiam até a idade adulta, entre eles os alimentares.
Dessa forma, a implementação de uma dieta vegetariana traz diversos benefícios para a qualidade de vida
da criança. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi analisar exames laboratoriais entre vegetarianos
e onívoros, compreender como esta dieta influencia na qualidade de vida, estudar doenças relacionadas a
esse tipo de padrão alimentar e averiguar os níveis de desenvolvimento físico relacionado à disposição da
criança. MÉTODOS: Para isso foi feita uma revisão bibliográfica em plataformas científicas, bibliotecas virtuais
e físicas através das seguintes palavras-chaves: vegetarianismo, qualidade de vida e alimentação infantil.
Foram considerados livros e artigos científicos dos últimos dez anos. RESULTADOS: Crianças vegetarianas
tendem a consumir mais frutas, leguminosas e hortaliças quando comparadas às não vegetarianas. Logo,
consomem mais fibras e vitamina C e menos lipídios saturados e colesterol, refletindo o menor risco de virem
a desenvolver doenças coronárias e doenças crônicas como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, obesidade,
doença arterial coronária e alguns tipos de câncer. A alimentação onívora oferece uma quantidade significativa
de gorduras saturadas e colesterol em suas fontes, e em uma dieta vegetariana, há maior teor de gorduras
monoinsaturadas e poli-insaturadas. Resultados de estudos em crianças vegetarianas e onívoras mostram que
as vegetarianas apresentam colesterol total médio, LDL-colesterol e triglicerídeos significativamente menor do
que as onívoras e que dietas vegetarianas têm benefícios na diminuição dos fatores de risco para desenvolver
doenças cardiovasculares, além de diminuir as chances de tensão arterial elevada. Estudos também apontam
que crianças vegetarianas apresentam um peso suavemente menor comparado as onívoras, recebendo um valor
calórico e de gordura ingerida menor, porém com mais volume de alimento. O índice de massa corporal (IMC)
é inferior ao de não vegetarianos e consequentemente menor risco para sobrepeso e obesidade. CONCLUSÃO:
Conclui-se que as escolhas alimentares ao longo da vida geram impacto em sua longevidade e qualidade,
prevenindo o indivíduo de doenças como hipertensão, obesidade, diabetes mellitus tipo 2, câncer e doenças
cardiovasculares. Uma dieta sem carne consegue suprir todas as necessidades nutricionais de uma criança.
Os níveis de macro e micronutrientes são garantidos, sendo que crianças vegetarianas tendem a consumir
menos gorduras e açúcares, e mais fibras e vitaminas em comparação a crianças que seguem uma alimentação
onívora. Os benefícios da dieta vegetariana interferem positivamente em exames laboratoriais, apontando
melhores índices de colesterol total médio, LDL e triglicérides, e consequentemente em sua qualidade de vida.
Palavras-Chave: Vegetarianismo. Alimentação Infantil. Qualidade De Vida.
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A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DAS MULHERES

GANDOLFO, Rebeca De Almeida1 PASSADORE, Mariana Doce1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: rebecadealmeidagandolfo@gmail.com, mariana_fisiologia@hotmail.com
INTRODUÇÃO: O termo “comportamento” é definido como forma de se conduzir algo, incluindo as ações
e procedimentos em todos os campos da vida, sendo assim, o comportamento alimentar é caracterizado
pela maneira que o indivíduo se comporta em relação a sua alimentação. Essa formação acontece,
principalmente, na infância e na adolescência, podendo ambas as fases críticas no possível desencadear do
sobrepeso e da obesidade. A adolescência é a fase de construção de identidade e de diversas transformações
biológicas, cognitivas e emocionais. Também é marcada pela busca incessante de aceitação e inclusão social,
através da aparência padrão estabelecida pela sociedade e pela mídia, estando essa em constante mudança
no decorrer das décadas e nas faixas etárias. A disseminação da imagem do corpo ideal, gera insatisfação
pessoal em diferentes públicos, mas principalmente as mulheres. OBJETIVO: Discutir a influência da mídia
no comportamento alimentar e imagem corporal feminina. MÉTODOS: Foi realizado um levantamento
bibliográfico nas bases de dados Scielo, Medline, Pubmed e Lilacs nos idiomas inglês, português e espanhol,
utilizando operadores booleanos “AND”, “OR” e “NOT” para filtrar artigos científicos (preferencialmente
originais) a partir do ano 2006. RESULTADOS: Pode-se destacar o principal instrumento psicométrico para
identificação dessas, a influência tripartida (TIS); nela é englobado a influência de três principais grupos, a
mídia, os pais e os pares (amigos), sendo mediada por duas variáveis: internalização de um corpo ideal e
comparação social da aparência. Vale salientar também a influência dos avós, dos ambientes de convívio, da
cultura presente, da condição socioeconômica, assim como da genética. Essa insatisfação pode muitas vezes,
desencadear comportamentos alimentares perturbados persistentes e alterações no consumo ou absorção de
alimentos, levando a disfunção física e/ou psicológica, que são diagnosticados como distúrbios alimentares.
CONCLUSÃO: Os padrões de beleza difundidos por meio da mídia são um dos fatores que mais influenciam
no comportamento alimentar da mulher na sociedade atual. De modo que, gera uma insatisfação pessoal e
altera a percepção do próprio corpo, podendo assim, ser base para o desenvolvimento de diversas doenças,
distúrbios alimentares e até a morte. Campanhas de promoção da saúde como um todo, aceitação do próprio
corpo/autoestima, conscientização para melhor discernimento dos conteúdos promovidos pelos canais
de comunicação, a fim de amenizar e combater os problemas relacionados à saúde e bem-estar da mulher.
Palavras-Chave: Feeding Behavior. Body Image. Media.

ISBN: 978-85-87121-53-0

274

Apresentação:
Pôster

Nutrição/Gastronomia
A RELAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR COM A
AUTOPERCEPÇÃO DE IMAGEM CORPORAL

RIBEIRO, Gabriela Maria Teixeira1 PEREIRA, Leticia Celestino Sales1 MELLO, Ana Paula De Queiroz1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: gmtr_gabi@hotmail.com, lelesales8@hotmail.com, ana.mello@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O Nutricionista tem papel fundamental no auxílio do controle de doenças crônicas não
transmissíveis por meio da promoção da mudança do estilo de vida e de uma alimentação saudável, ressaltando
as particularidades de cada indivíduo. A avaliação dos comportamentos alimentares é determinante para a
percepção da imagem corporal em crianças e adolescentes, universitários, mulheres e atletas para identificar
possíveis transtornos alimentares e, assim, iniciar conduta nutricional adequada e específica. OBJETIVO:
Avaliar a relação do comportamento alimentar com a percepção de imagem corporal do indivíduo. MÉTODOS:
Foi realizada uma revisão bibliográfica a partir das bases de dados MEDLINE e LILACS com os descritores
“feeding behaviour”, “body image”, “diet”, “nutritionists” e “nutritional status”, utilizando a técnica booleana
“AND” e “OR” para a busca de artigos publicados entre 2013 e 2019. As referências dos artigos selecionados
também foram consultadas. No total foram utilizados 17 artigos. A pesquisa dos artigos foi feita no período de
junho a setembro de 2019. RESULTADOS: Os instrumentos mais utilizados para avaliação de comportamento
alimentar e de imagem corporal foram o Eating Attitude Test 26 (EAT-26) e o Body Shape Questionnaire
(BSQ), respectivamente. Na maioria dos estudos foi possível observar a insatisfação corporal em indivíduos
eutróficos. Entre crianças e adolescentes, os meninos apresentam maior satisfação com a aparência. Nota-se
que na avaliação da autoimagem, a maioria das adolescentes desejava uma silhueta menor. O comportamento
alimentar inadequado e a insatisfação corporal foram observados nestes indivíduos e estão fortemente
associados à restrição alimentar. Na população universitária, a insatisfação corporal foi encontrada sobretudo
em indivíduos do sexo feminino, relacionando-se com o comportamento alimentar e o maior desejo de perda
de peso. Nos estudos com mulheres, aproximadamente, metade tem o ideal de pesar menos ou sentem-se acima
do peso e estão mais susceptíveis à idealização do “corpo perfeito”. Atletas buscam demasiadamente um corpo
que condiz com a sua prática esportiva para terem sempre melhor desempenho físico e, consequentemente,
geram comportamentos alimentares inadequados, além de uma imagem corporal distorcida. CONCLUSÃO:
O comportamento alimentar está fortemente correlacionado com a autopercepção de imagem corporal
dos indivíduos. Aqueles que se percebem acima do peso apresentam um comportamento alimentar mais
restritivo. Estes fatores são destacados em crianças e adolescentes, universitários, mulheres e praticantes de
exercícios físicos. Indivíduos que apresentam resultados inadequados referentes ao comportamento alimentar
e imagem corporal devem procurar auxílio de um especialista para conduta nutricional individualizada.
Palavras-Chave: Comportamento Alimentar. Imagem Corporal. Nutricionista.
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AÇÕES PARA REDUÇÃO DE CUSTOS EM UMA UNIDADE
DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN)

STRIEDER, Isabela Morais1 ELES, Maria Clara Lima1 COSTA, Tatiana Zílio Da2
CERVENKA, Clarissa Magalhaes1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2SUPERVISORA DA ENTIDADE DE ESTÁGIO
E-mail: isabelamstrieder@gmail.com, lima.eles.mariaclara@gmail.com, tatiana_zilio@hotmail.com,
clarissamagalhaescervenka@gmail.com
INTRODUÇÃO: A redução de custos em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) está atrelada a um
gerenciamento eficaz, que identifique ações que aumentam os gastos da unidade devido a maiores perdas e
desperdício durante toda a cadeia de produção e que seja capaz de propor medidas para a diminuição do mesmo,
visando melhor desempenho, lucratividade e produtividade. OBJETIVO: Desenvolver ações que auxiliem na
redução de custos de uma UAN hospitalar. MÉTODOS: Realizou-se levantamento de custos através das notas
fiscais e desenvolveu-se ações para promover a redução de custos através da alteração de marcas, requisição
controlada de insumos ao estoque e compra de acordo com a sazonalidade das frutas. Além da redução de custos
proporcionada em todas ações foi avaliada a viabilidade e a composição nutricional antes da intervenção ocorrer.
RESULTADOS: Mediante o levantamento de custos foram alteradas as marcas de quatro produtos utilizados na
UAN sendo eles café, pão integral, composto lácteo e descartável da salada; com as substituições obteve-se redução
de 114% nos custos com café, 22,1% com pão integral, 21% com composto lácteo e 8% com o descartável para
saladas; com a requisição controlada de insumos ao estoque obteve-se uma redução de 19,1% em relação ao custo
inicial; e a compra das frutas de acordo com a sazonalidade foi capaz de reduzir o custo em 32,1%. CONCLUSÃO:
Através dos dados obtidos foi possível constatar que as alterações propostas foram efetivas e tornam-se
subsídio para outras modificações que possam vir a ocorrer na unidade. Foi possível verificar uma redução
mensal de R$11.154,93 e anual de R$133.859,16 promovendo uma diminuição de 28,93% nos custos da UAN.
Palavras-Chave: Unidade De Alimentação E Nutrição. Alimentação Coletiva. Gestão.
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AÇÃO DOS POLIFENÓIS DO CACAU NA PROTEÇÃO CARDIOVASCULAR

RODRIGUES, Jessyca Mendonça1 REZENDE, Luciana Trindade Teixeira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: jessyca.mrodrigues@gmail.com, lumarez@terra.com.br
INTRODUÇÃO: O aumento da resposta inflamatória é um fator importante na fisiopatologia das doenças
cardiovasculares. As cardiopatias, também definidas como anormalidade estrutural do coração ou dos vasos
intratorácicos, nas diferentes formas anatômicas, são as anomalias desenvolvidas ou congênitas com maior
prevalência no país. Em 2007 as doenças cardiovasculares foram a principal causa de óbito no Brasil (32,1%),
aumentando nos últimos anos, não só pelo envelhecimento e/ou crescimento populacional, mas, sobretudo,
pela persistência em maus hábitos com relação alimentação, além do uso do tabaco. Entre os alimentos que
contém compostos bioativos que auxiliam na proteção contra doenças cardiovasculares, temos o cacau.
Esse fruto em forma de semente, é composto por quantidade significativa de gordura e polifenóis, que vem
sendo apontado como boa estratégia para a diminuição de riscos cardiovasculares. OBJETIVO: Avaliar
o consumo de cacau por meio do chocolate amargo (> 70%) e seus benefícios à saúde e no tratamento de
doenças cardiovasculares. MÉTODOS: Foram feitas pesquisas em artigos científicos com tempo de publicação
menor que 12 anos nas plataformas, Lilacs, Pubmed e Scielo foram utilizadas, empregando-se as técnicas
booleanas AND e OR, para as palavras em inglês e português: doenças, cardiovasculares, cacau, compostos
fenólicos, Cocoa, cardiovascular e diseases. RESULTADOS: Pesquisas detectaram que os flavonoides do
cacau apresentam efeitos protetores contra os danos no DNA uma vez que, possuem atividades antioxidantes,
assim como efeitos anti-inflamatórios e a redução na expressão de algumas interleucinas. Também foram
analisados efeitos positivos da introdução do chocolate amargo (>70%) com consumo médio diário de 6,3g,
por 18 semanas associadas a dietas anti-hipertensivas em pacientes com danos cardiovasculares, observandose reduções significantes na pressão arterial. Outro estudo apontou que o consumo de chocolate amargo
em baixas (6g/ dia) e altas doses (25g/ dia) em pacientes com danos cardiovasculares, por 3 meses, também
apresentou redução significativa na pressão arterial, em ambos os grupos. CONCLUSÃO: O consumo de cacau
por meio de chocolate amargo (>70%), parece estar associado a benefícios da saúde e a prevenção de doenças
cardiovasculares, principalmente, a redução da pressão arterial, por contribuir para a prevenção e tratamento
da hipertensão arterial sistêmica e reduzir os riscos de desenvolvimento de outras doenças cardiovasculares
Palavras-Chave: Polifenóis. Cacau. Doenças Cardiovasculares.
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ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES
PRODUTORAS/INDUSTRIALIZADORAS DE ALIMENTOS,
SEGUNDO A RESOLUÇÃO 275/2002.

TASSINARI, Giovanna Romio1 CAMARGO, Maria Cristina Rubim1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: giovanna.tassinari@hotmail.com, CRIS.RUBIM@YAHOO.com.BR
INTRODUÇÃO: Estabelecimentos processadores e ou industrializadores de alimentos são aqueles onde são
realizadas algumas das seguintes atividades: produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e
transporte de alimentos industrializados. Para garantir o controle higiênico-sanitário de toda cadeia alimentícia,
faz-se necessária a implantação das Boas Práticas de Fabricação. Os regulamentos têm dado importância aos
requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis e utensílios como condição
básica para que os processos realizados estejam assegurados. OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo
investigar a adequação da estrutura física desse tipo de estabelecimento, segundo critérios definidos pela
Resolução 275, de 21 de outubro de 2002, para propiciar aproximação e familiaridade de alunos de Nutrição
com o assunto. MÉTODOS: Para fins deste estudo, optou-se por adequar a lista de verificação, disponível
no Anexo II da mesma lei, cujo critério classifica os estabelecimentos em Grupo 1, aqueles que atingem 76
a 100% de adequação, e do Grupo 2, aqueles com 51 a 75% de atendimento aos requisitos. A tabulação e
análise dos dados coletados foram utilizadas para classificar os 10estabelecimentos visitados e identificar os
requisitos não conformes de maior prevalência. RESULTADOS: Ao adequar a lista de verificação, o número
de itens foi reduzido, considerando apenas os itens que se relacionavam à estrutura física. A média aritmética
do resultado das unidades foi de 83% de adequação à legislação, sendo que duas unidades foram classificadas
no Grupo 2. Foi possível identificar os pontos não conformes em todos os estabelecimentos, quanto ao
acesso, área externa, piso, teto, paredes, portas, janelas e outras aberturas, escadas, elevadores, monta cargas,
instalações sanitárias e vestiários dos manipuladores, lavatórios na área de produção, ventilação e climatização,
equipamentos, móveis e utensílios. Ao final do estudo, restaram alguns questionamentos dos alunos dos quais
de destacaram: Teriam os estabelecimentos escolhidos um profissional tecnicamente qualificado para orientar
sobre a correta adequação das instalações? Existe diferença de resultados quando isso ocorre? Por quais razões
os estabelecimentos não atenderam aos requisitos legais: falta de informação, de consciência sobre os riscos
ou de recursos financeiros? CONCLUSÃO: Os questionamentos que surgiram a partir do desenvolvimento
da pesquisa mostraram que o instrumento permitiu maior compreensão a respeito do assunto. Sugere-se a
continuidade dos estudos no próximo ano, buscando inserir na pesquisa as dúvidas aqui levantadas e relatadas.
Palavras-Chave: Projeto Arquitetônico. Alimentação Coletiva. Cozinha Industrial.
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ALZHEIMER E DIABETES MELLITUS TIPO 3: CONDUTAS DIETOTERÁPICAS

AMENDOLA, Leonardo Szalo1 REIS, Marco Valério Silva1 RAIMUNDO, Leonardo Alexandre Fontana1
REZENDE, Luciana Trindade Teixeira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: leoszalo@gmail.com, reys_mvsr@hotmail.com, leo_ale1999@hotmail.com, lumarez@terra.com.br
INTRODUÇÃO: O Alzheimer caracteriza-se, histopatologicamente, pela maciça perda sináptica e pela morte
neuronal observada nas regiões cerebrais responsáveis pelas funções cognitivas, incluindo o córtex cerebral,
o hipocampo, o córtex entorrinal e o estriado ventral. Esses marcadores são explicados, principalmente, em
virtude da excessiva produção e agregação da proteína B-amiloide e da hiperfosforilação da proteína TAU.
Estudos recentes evidenciaram anormalidades em relação à concentração de insulina, fatores semelhantes à
insulina tipo 1 e 2 (IGF-1 e IGF-2) e de substratos de receptores de insulina (IRS) no cérebro de pacientes com
Alzheimer. Portanto, estudos estão associando a DA à resistência à insulina, também sendo chamado de diabetes
tipo 3. Essa associação permite novas estratégias dietoterápicas que podem ser exploradas para prevenir ou
retardar a progressão da DA, que afeta aproximadamente 40 milhões de pessoas no mundo, podendo chegar até
120 milhões de pessoas em 2050. OBJETIVO: Identificar a relação entre a resistência à insulina e a Doença de
Alzheimer para verificar as novas condutas dietoterápicas para a doença. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão
de literatura, com pesquisas de artigos científicos nas bases de dados PubMed, LILACS e SciELO; entre os anos
de 2008 a 2019. Os operadores booleanos utilizados foram AND e OR, em português e inglês. RESULTADOS:
Foi verificado que a resistência à insulina no cérebro, característica da DA, participa da causa dos principais
sintomas da doença, como perda progressiva da memória recente, deficiência na linguagem e distúrbios
comportamentais. Não se sabe ao certo a origem da DA, porém há fatores de risco que podem promover a doença,
como: idade avançada; hipertensão; diabetes; fatores nutricionais e estilo de vida sedentário. Atualmente, a
conduta dietoterápica para o tratamento da DA é a adoção da dieta cetogênica baseada em TCM, que consiste
na alta ingestão de AGCM e baixa ingestão de CHO, elevando a produção de corpos cetônicos, como o BHB,
que está associado à diminuição da agregação de B-amilóide além de diminuir sua toxicidade. No entanto essa
dieta deve ser usada com cuidado em idosos, pois pode trazer quadros clínicos indesejados. Além disso, o
aumento do consumo de cromo, vitaminas B6, B9 e B12, colina, triptofano e antioxidantes, vitaminas E e C. Vale
ressaltar também tratamentos promissores para a doença à base de fitoterápicos como as plantas de ginkobiloba,
ginseng e videira. CONCLUSÃO: A associação da resistência à insulina no SNC permitiu o desenvolvimento de
condutas dietoterápicas promissoras, que apesar de evidenciarem bons resultados, precisam de mais estudos.
Palavras-Chave: Doença De Alzheimer. Resistência à Insulina. Diabetes.
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ANÁLISE BROMATOLÓGICA DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL
DE UMA REFEIÇÃO FAST FOOD

CISCATO, Júlia Wagner1 ASSIS, Taila Magalhães1 SILVA, Matheus Perissinotto Alvares Da1
SILVA, Aline David1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: juliawagnerciscato@gmail.com, tailamaris@gmail.com, matheus.perissinotto@gmail.com,
ALINEDAVIDS@HOTMAIL.com
INTRODUÇÃO: A composição centesimal é resultado da análise química de carboidratos, lipídios, proteínas,
umidade, cinzas e fibras, a partir de 100g do alimento. Já a quantidade de energia de cada alimento é
caracterizada pela quantidade de carboidratos, lipídeos e proteínas. Cada grama de carboidrato possui 4 kcal
de energia proveniente de açúcares, frutas, tubérculos e cereais, e a recomendação da Organização Mundial da
Saúde (OMS) é de 55% a 75% do Valor calórico total (VET). Os lipídios são encontrados em óleos, gorduras
e ceras, correspondem a 15% a 30% do VET e 1g possui 9 kcal. Já as fontes de proteína são as carnes, ovos,
leite e derivados, que devem compor de 10% a 15% do VET contendo 4 kcal por grama. OBJETIVO: Avaliar a
composição centesimal da refeição ultraprocessada (fast-food) e comparar os resultados com a recomendação
da OMS. MÉTODOS: A refeição utilizada para análise foi um refrigerante de cola, batata frita e sanduíche
composto por: 3 fatias de bacon, cebola, 120g de carne bovina, queijo derretido, 2 rodelas de tomate, maionese,
ketchup, mostarda, 2 fatias de pão com gergelim. A refeição foi inicialmente liquidificada e Pôsteriormente
desidratada e triturada. A avaliação da porcentagem de umidade, cinzas e lipídeos foi realizada através de
avaliação gravimétrica. Já a mensuração da porcentagem da proteína foi realizada através da titulação. O
método enzimático-gravimétrico permitiu a verificação da porcentagem de fibras e por fim, os carboidratos
foram avaliados por diferença. RESULTADOS: A partir da análise bromatológica foi obtido que a refeição era
composta por: 73,88% de umidade, 0,81% de cinzas, 6,2609% de lipídios, 4,69% de Proteína, 1,4937% de fibras
e 12,8454% Fração Nifext. Entre os macronutrientes a refeição foi classificada, segundo os valores de referência
da OMS, como normoproteica, hiperlipídica e normoglicídica; correspondendo respectivamente 14,8%, 44,6%
e 40,6% do VET. Totalizando uma refeição com um VET de 916 kcal, foi classificada como hipercalórica, uma vez
que o recomendado pela OMS é de 600 a 800 kcal por refeição. Além disso é importante destacar a qualidade dos
nutrientes que compõem a refeição, pois como se refere a uma da rede de fast food de alimentos ultra processados,
pode-se perceber que as fontes de carboidratos são simples, como o açúcar presente no refrigerante de cola e
no pão; a gordura é predominantemente saturada; possui elevado teor de sódio, além de conservantes que não
são detectados pela análise, mas que possivelmente não são benéficos à saúde se consumidos com frequência.
CONCLUSÃO: Conclui-se que a refeição ultrapassa a quantidade de kcal e lipídios recomendados pela OMS,
sendo classificada como hipercalórica e hiperlipídica. Além disso, para o consumo diário, foi discutido a qualidade
das fontes dos nutrientes da refeição que poderiam resultar em problemas nutricionais e energéticos no futuro.
Palavras-Chave: Análise De Alimentos. Fast Foods. Composição De Alimentos.
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ANÁLISE BROMATOLÓGICA DE REFEIÇÃO FAST-FOOD VEGETARIANA ESTRITA

SILVA, Beatriz De Luca1 CARVALHO, Joana Brant De1 TOLEDO, Maria Carolina1
PIMENTEL, Manuela Asevedo1 FARIA, átila Granados Afonso De1 SILVA, Aline David1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bdelucasilva@gmail.com, joanabrant9@hotmail.com, mcaroltd@hotmail.com,
manuapimentel@hotmail.com, atilagranados@yahoo.com.br, ALINEDAVIDS@HOTMAIL.com
INTRODUÇÃO: A composição centesimal de um alimento é feita pela expressão de dado nutriente em 100
gramas do produto, podendo ser expresso em porcentagem. É adquirida através de análises químicas para
determinação dos componentes presentes no produto ou refeição, sendo incluídos nestes componentes:
umidade (água), lipídios, proteínas, cinzas ou resíduo mineral fixo, carboidratos totais ou NIFEXT (extratos
livres de nitrogênios) quando determinado por diferença. A análise bromatológica é importante para indústrias
por revelar os valores nutricionais dos alimentos, além de possibilitar a averiguação da qualidade e segurança
alimentar que pode sofrer modificações nos procedimentos pelos quais os alimentos são submetidos nos
processos industriais. OBJETIVO: O objetivo deste relatório foi avaliar a composição centesimal de refeição Fastfood vegetariano estrito através de análise bromatológica realizada em laboratório, nas aulas de Bromatologia.
MÉTODOS: Foi avaliado um fast-food vegetariano estrito, composto por: 02 pães de hambúrguer integral,
01 folha de alface americana, 01 fatia de tomate, 01 fatia de queijo cheddar vegano, 02 hambúrgueres veganos
de soja, molho de mostarda com ervas finas, 01 porção de batata rústica e 300mL de chá verde + chá branco
com pêssego adoçado com sucralose. A refeição foi inicialmente liquidificada e Pôsteriormente desidratada
e triturada. A avaliação da porcentagem de umidade, cinzas e lipídeos foi realizada através de avaliação
gravimétrica. Já a mensuração da porcentagem da proteína foi realizada através da titulação. O método
enzimático-gravimétrico permitiu a verificação da porcentagem de fibras e por fim, os carboidratos foram
avaliados por diferença. RESULTADOS: Como resultado das determinações foram obtidos os seguintes valores:
70,85% de umidade, 1,65% de cinzas, 4,58% de lipídeos, 4,75% de proteínas, 2,28% de fibras e 15,89% de fração
NIFEXT. 100g da refeição foi composta por: 18,91 Kcal de proteínas; 41,24 Kcal de lipídeos; e 63,56 Kcal de
carboidratos; totalizando o valor calórico total (VCT) de 123,71 Kcal/100g e o valor energético total (VET) da
refeição de 932,93 K AS ESTRATÉGIAS GASTRONÔMICAS UTILIZADAS NAS DIETAS HOSPITALARES
Palavras-Chave: Análise De Alimentos. Dieta Vegetariana. Fast Foods.
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ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DE
HAMBÚRGUERES VEGANOS INDUSTRIALIZADOS
ROCHA, Ana Carolina Lavio1 FIGUEIRA, Bianca Castilho2 FERREIRA, Raphaella Scorsi2
CHISTO, Ingry Marinho2 PAULO, Daniely Garcia De2 ROCHA, Ana Carolina Lavio3
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO-SP
3CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS-SP
E-mail: anacarolina.lavio@gmail.com, biacastilho34@outlook.com, raphascorsif@gmail.com,
ingrydchisto.spg@gmail.com, danielygarcia_@hotmail.com, anacarolina.lavio@gmail.com

INTRODUÇÃO: O veganismo é um modo de viver que busca extinguir na medida do possível as formas
de exploração e crueldade contra os animais em diversos âmbitos inclusive na alimentação. Desta forma,
veganismo e vegetarianismo estrito são sinônimos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2018 pelo
Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos isso
representa algo em torno de 30 milhões de brasileiros. Em consonância a isto, observa-se o crescimento no
interesse da população por produtos veganos, motivados pela preocupação com o meio ambiente ou com a
própria saúde. Mais da metade dos participantes da pesquisa declarou que consumiria mais produtos veganos
se estivessem melhor indicados na embalagem ou se tivessem o mesmo valor dos produtos já consumidos por
eles. OBJETIVO: Analisar a composição nutricional de hambúrgueres veganos industrializados. MÉTODOS:
Foi realizada uma pesquisa em website de busca no mês de setembro de 2019 para identificar hambúrgueres
veganos industrializados que são comercializados no Brasil. Pôsteriormente, a tabela de informação nutricional
de cada marca de hambúrguer foi analisada com base na porção padronizada de 100 gramas. Foram analisadas
as calorias (kcal) e os seguintes nutrientes: carboidrato (g), proteína (g), gordura total (g), gordura saturada
(g), fibras (g) e sódio (mg) e somados a isto, a identificação da presença de aditivos na lista de ingredientes.
RESULTADOS: Foram encontradas seis marcas de hambúrgueres veganos industrializados. Por meio da
análise dos rótulos foi identificado que a maioria dos produtos são feitos à base de grão de bico. Em relação
ao valor calórico, a média foi de 212 kcal (DP=59), carboidrato 26g (DP=8), proteína 9g (DP=2), gordura
total 9g (DP=6), gordura saturada 2g (DP=2), fibras 5g (DP=2) e sódio 386 mg (DP=188). Comparando
a média dos nutrientes fornecidos no hambúrguer vegano e o valor diário médio de 2.000 kcal, verificouse que a porção de 100g de hambúrguer supre 10% das necessidades calóricas e quanto ao sódio 19% das
recomendações (2.000 mg). No que se refere aos aditivos alimentares somente foi encontrado em uma
marca e os aditivos alimentares presentes foram estabilizante metilcelulose e antioxidante ácido ascórbico.
CONCLUSÃO: Foi observado que os hambúrgueres veganos apresentam alto valor calórico e de sódio. Deste
modo, é importante enfatizar que os produtos veganos não são necessariamente saudáveis e isto pode induzir os
consumidores à escolhas alimentares inadequadas. Portanto, é de suma importância orientar os consumidores
veganos e/ou os indivíduos que estão em busca de uma alimentação saudável, priorizar o consumo de
alimentos in natura e minimamente processados, preparações culinárias a alimentos ultraprocessados.
Palavras-Chave: Vegetarianismo. Alimentos Industrializados. Nutrientes.
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AS ESTRATÉGIAS GASTRONÔMICAS UTILIZADAS NAS DIETAS HOSPITALARES

CARREIRA, Caroline Lopes1 CORDEIRO, Flávia Aparecida Machado1
1UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES-SP
E-mail: carolloopys@gmail.com, flavia.cordeiro@umc.br
INTRODUÇÃO: A alimentação hospitalar é reconhecida por sua importância no atendimento às necessidades
físicas e nutricionais de pacientes, porém, existe uma vulnerabilidade da aceitação da mesma quando é baseada
apenas em conhecimentos técnico científicos. Atualmente, a visão da dieta hospitalar está sendo ampliada e
adaptada às tendências da gastronomia, e a busca de aliar a prescrição dietética e as restrições alimentares
a refeições atrativas e saborosas é um desafio que exige aprimoramento técnico e assistência nutricional
individualizada. OBJETIVO: Identificar as estratégias gastronômicas utilizadas na alimentação hospitalar.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa utilizando os seguintes descritores “estratégias gastronômicas”
“gastronomia hospitalar”, nas bases de dados Scielo e Lilac´s no mês de junho de 2019 incluídos apenas artigos
em português gratuitos publicados na integra dos últimos 10 anos. RESULTADOS: Após a aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão, foi observado que a gastronomia tem importante papel na dieta hospitalar,
no qual a boa qualidade sensorial é fundamental para aceitação do paciente. Verificou-se uma maior atenção
em se tratando de quantidade e qualidade nutricional nos processos de cocção (para preservar os nutrientes e
manter a coloração), sabor (utilizando ervas/condimentos em dietas restritivas), aparência (utilizando de louças
brancas, detalhes no posicionamento dos pratos/decoração, cortes especiais de legumes, folhas) e com o impacto
que todos esses fatores têm sobre o paciente. Os desafios encontrados ao aplicar as estratégias gastronômicas
nas dietas hospitalares são os diferentes aspectos, que vão desde a identificação precisa de necessidades e
expectativas dos clientes até a produção das refeições respeitando sua essência, trazendo um alimento saudável,
nutritivo, de aparência agradável e que tenha um valor nutricional adequado. Estudos comprovam que após
o uso da gastronomia na dieta hospitalar, houve um aumento em da aceitação do paciente, melhoria no
atendimento junto às apresentações e cardápios variados respeitando a dieta de cada indivíduo, auxiliando na
recuperação do paciente. Em contrapartida o despreparo das equipes multidisciplinares, juntamente ao serviço
de nutrição, acaba interferindo no atendimento mais humanizado. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que utilizar
a estratégias gastronômicas para melhorar as características sensoriais aliadas à dieta do paciente, é de grande
importância, pois auxilia em sua recuperação, visto que, o organismo nutrido, se regenera mais facilmente.
Entretanto há necessidade de mais estudos que comprovem a eficácia dessas estratégias em longo prazo.
Palavras-Chave: Estratégias. Gastronômica. Hospitalar.
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ASPECTOS IMUNOLÓGICOS DO DIABETES MELITO TIPO 1
COSTA, Luísa Trigo Gonçalves Da1 TRIGUEIRO, Gabriela Vieira1 PAZINATTO, Natalia1
BRITO, Ronni Rômulo Novaes E1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: luisatrigocosta@gmail.com, gabi-trigueiro@hotmail.com, npazinatto@hotmail.com,
ronnibrito@gmail.com

INTRODUÇÃO: INTRODUCÃO- Diabetes melito tipo 1 (DM1) é um distúrbio metabólico, determinado
geneticamente, associado com deficiência absoluta ou relativa de insulina e que, na sua expressão clínica
completa, é caracterizado por alterações metabólicas e complicações vasculares e neuropáticas. É considerado
doença crônica endócrina órgão-específica, que resulta no processo da insulite. Este processo, mediado pelo
sistema imunológico, ocasiona quadro permanente de hiperglicemia e invariavelmente há necessidade de
reposição insulínica exógena, evitando, assim, complicações como insuficiência renal e cegueira. OBJETIVO:
OBJETIVO- Analisar quais são os aspectos imunológicos envolvidos na diabetes mellitus tipo 1 e identificar os
principais eventos que contribuem para o desenvolvimento da doença. MÉTODOS: METODOLOGIA- Para
este trabalho foi realizada revisão bibliográfica nas bases de dados PubMed e SciELO, além da utilização de livros
do Sistema Integrado de Bibliotecas Pe. Inocente Radrizzani do Centro Universitário São Camilo, por meio de
descritores como: “diabetes melito tipo 1” “imunologia do DM1”. Como critério de aceitação dos artigos, foram
selecionados os que se apresentavam no idioma português ou inglês. RESULTADOS: RESULTADOS- No DM1,
há ativação das células apresentadoras de antígeno, macrófagos e células dendríticas a partir do reconhecimento
de autoantígenos. Em seguida, ocorre ativação de células produtoras de citocinas e de moléculas de adesão
facilitando a migração celular, predominando o padrão TCD4, tipo Th1 e a Pôsterior produção de citocinas (IL2, TNF e IFNs). Então, citocinas como INF-Y estimulam macrófagos do pâncreas a sintetizar iNOS, que catalisa
a produção de radicais livres de óxido nítrico (NO), tóxicos à célula beta pancreática. Associado a isso, células
TCD8 reconhecem os autoantígenos pancreáticos e destroem as células beta por citólise, por meio da liberação
de perforinas e granzimas e pela indução da apoptose, lesionando o pâncreas. Já a resposta imune humoral
consiste no processo de agressão imunológica nas ilhotas de Langerhans. Isso ocorre devido a presença dos
linfócitos B, que apresentam autoantígenos (preferencialmente o GAD) ou atuam como plasmócitos secretores
de autoanticorpos (Anti-GAD, Anti-ilhota, Anti-insulina etc) contra constituintes da célula beta pancreática.
CONCLUSÃO: As alterações imunológicas do diabetes mellitus tipo 1 ocorrem em decorrência da quebra
nos mecanismos de tolerância devido à predisposição genética ou fatores ambientais de risco. Essas alterações
envolvem a presença de antígenos das células beta das ilhotas pancreáticas e a ativação de células imunológicas
que liberam citocinas e mediadores pró inflamatórios, levando à lesão tecidual e destruição da célula beta.
Sendo assim, o conhecimento desses mecanismos é de suma importância para o diagnóstico e tratamento
adequados da doença, mas também para a detecção da população de risco por meio de marcadores precoces
da doença para que haja possibilidade de intervenção profilática nos mesmos. Dessa forma, o entendimento
dos aspectos imunológicos do diabetes melito tipo 1 constitui a base para a detecção e prevenção desta doença.
Palavras-Chave: Imunologia Diabetes Melito Tipo 1.
Diabetes Melito Tipo 1. Imunologia Doença Auto Imune.
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ASPECTOS NUTRICIONAIS E PRÁTICAS DIETÉTICAS APLICADAS A
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM LEUCEMIA
PARDINHO, Giovana Jorge Rosa1 SANTOS, Giullia Monteiro1 SILVA, Julia Morishita1
FAVERO, Deise Cristina Oliva Caramico1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: givapardinho@gmail.com, giullia.smonteiro@gmail.com, juliamorishita@hotmail.com,
DEISE.C.CARAMICO@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: A leucemia corresponde a um processo neoplásico onde ocorre proliferação descontrolada
de células leucocitárias na medula óssea e acúmulo de células anormais no sangue e tecidos. Classificam-se em
mieloides ou linfóides e agudas ou crônicas. São as neoplasias malignas de maior taxa de incidência dentre os
tumores infantojuvenis no Brasil e no mundo, correspondendo de 25 a 35% de todos os tumores que acometem
a faixa etária de 1 a 15 anos. A desnutrição é o fator mais presente no histórico oncológico infantil, interferindo
na resposta a terapia antineoplásica. Portanto, focar no estado nutricional é uma forma de retardar o avanço
da doença através da intervenção dietética, que consequentemente acaba diminuindo as doses de drogas
manipuladas, quimioterapia e procedimentos cirúrgicos. OBJETIVO: Esta pesquisa teve como objetivo analisar
os aspectos nutricionais e práticas dietéticas comumente aplicadas a crianças e/ou adolescentes com leucemia.
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa de revisão baseada em artigos científicos, excluídos os de revisão, buscados
nas bases de dados do Instituto Nacional de Câncer, Scientific Electronic Library Online (SciELO), MEDLINE®
(PubMed)e no Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBiUSP). Para fundamentação
da pesquisa foram utilizadas as técnicas de lógicas booleanas, através das portas lógicas AND e OR. O material
pesquisado abrange artigos científicos entre os anos de 2008 a 2019, sendo estes nos idiomas português e inglês.
RESULTADOS: A proliferação das células leucêmicas afeta a produção normal de células vermelhas, brancas
e plaquetas, levando a anemia, trombocitopenia e neutropenia. O paciente leucêmico é imunossuprimido,
portanto possui alto risco de infecções, principal complicação e causa secundária de mortalidade. O principal
grupo de risco inclui crianças de até 6 anos do sexo masculino e de raça branca, portadores de Síndrome de Down
e/ou outras malformações e síndromes clínicas. Devido ao alto risco de desnutrição deve-se atentar ao estado
nutricional destes pacientes. A terapia nutricional objetiva garantir níveis adequados de todos os nutrientes
necessários. Estudos apontam uma alta frequência de utilização da dieta geral, seguida da dieta hipossódica,
hiperproteica e hipercalórica, pastosa e para diabéticos, variando segundo a particularidade de cada indivíduo.
A deficiência de micronutrientes é frequente, principalmente Ferro, vitamina A, e Zinco, este último sendo
comprovadamente eficaz na melhora dos aspectos nutricionais quando suplementado oralmente até 60 mg/
dia durante 60 dias. A suplementação oral de glutamina durante a quimioterapia (0,4 g/kg/dia) comprovouse benéfica, gerando melhora do estado nutricional e das reações metabólicas do organismo. Logo, a criança
ou adolescente leucêmico podem ser afetados, principalmente, por graus de desnutrição energético-proteica
e deficiências de micronutrientes essenciais ao crescimento e desenvolvimento cognitivo infantil normal. Por
este motivo, é comum a adoção de dietas hiperproteicas e hipercalóricas para garantia do consumo adequado
de macronutrientes. CONCLUSÃO: Conclui-se que terapias de suplementação para auxílio da manutenção
do estado nutricional e imunológico normais podem ser adotadas, sendo comprovadamente eficazes as
suplementações de zinco e glutamina, melhorando a resposta ao tratamento e qualidade de vida do paciente.
Palavras-Chave: Leucemia Infantil. Terapia Nutricional. Nutrição.
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ASPECTOS NUTRICIONAIS DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA

CAPPELLO, Gabriela Bessa1 BERNI, Andrea Lorenzi1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: gaabibessa@gmail.com, andrealorenzi@hotmail.com
INTRODUÇÃO: O Autismo tem como característica uma variedade de desordens no desenvolvimento
psicomotor que afeta a capacidade de comunicação, interação interpessoal e do estado comportamental do
indivíduo. Apresenta características alimentares marcantes como a seletividade, recusa e indisciplina. Por
isso, é importante a implementação de um padrão alimentar adequado às pessoas com TEA. OBJETIVO:
Analisar os aspectos nutricionais de crianças com transtorno do espectro autista, ampliando o conhecimento
e perspectivas no tratamento nutricional acerca do assunto. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica
narrativa, utilizando artigos científicos nacionais e internacionais. Foram rastreados artigos para descrever as
seguintes evidências clínicas: Comportamento alimentar de crianças com TEA, Influência do TEA no perfil
nutricional e Consensos e dissensos no tratamento dietoterápico. RESULTADOS: Crianças autistas são muito
seletivas e resistentes ao novo fazendo bloqueio a novas experiências alimentares o que os torna vulneráveis
no aspecto nutricional, contribuindo para um aumento na chance de obesidade. A medicina complementar
alternativa mostra uma série de tratamentos alternativos como dietas de restrição ao glúten e caseína
para controle de sintomas do transtorno. CONCLUSÃO: O TEA é de extrema complexidade e indivíduos
com essa condição precisam de um acompanhamento com equipe multidisciplinar para um tratamento
efetivo, não há comprovação de efetividade nas dietas restritivas por falta de estudos específicos na área.
Palavras-Chave: Autismo. Nutrição. Estado Nutricional.
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE ATLETAS DA
SELEÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY SEVENS

SILVA, Natasha Barbosa Da1 OLIVEIRA, Karoline Nunes1 CASTELLI, Mariana Capatto2
TREVIZAN, Giulia Trancredo1 TRITTO, Aline Cristina Capparelli3 SETARO, Luciana1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2UNICAMP
3UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-SP
E-mail: natashabs@outlook.com, karoline.noliveira@gmail.com, marianac.castelli@gmail.com,
giuttrevizan@gmail.com, aline.tritto@gmail.com, lusetaro@hotmail.com
INTRODUÇÃO: O rugby sevens é um esporte que apresenta corridas de alta intensidade e esforços de
contato de curta duração. O desenvolvimento de medidas antropométricas pelos atletas pode auxiliar na
melhoria do desempenho no esporte. A categoria feminina possui popularidade internacional, porém a
compreensão dos requisitos físicos é limitada na literatura. Considerando o avanço da modalidade no país,
é necessário a caracterização das atletas para melhor conhecimento e desenvolvimento para competições
futuras. OBJETIVO: Caracterizar e realizar avaliação antropométrica das atletas da seleção brasileira de rugby
sevens, e comparar as diferentes equações apontadas na literatura. MÉTODOS: Trata-se de estudo qualitativo,
descritivo, transversal com coleta de dados primários. O Projeto foi submetido ao comitê de ética e pesquisa,
parecer 3.441.698. Participaram do estudo 12 atletas da seleção brasileira de Rugby sevens feminino com
idade entre 20 e 31 anos. Foram aferidos: peso corporal, estatura e dobras cutâneas. A quantificação de massa
magra foi dada pela soma das sete dobras coletadas. Os dados foram descritos por meio de médias, valores
mínimos e máximos. RESULTADOS: As atletas da Seleção Brasileira de Rugby Sevens (n=12) apresentam
médias de idade 24 anos, peso corporal 63,00kg e altura de 1,64m. A média da somatória das sete dobras
cutâneas foi de 62 mm. As jogadoras forward são mais altas, mais pesadas e apresentam maior soma de
dobras cutâneas quando comparado as jogadoras em posição backs. CONCLUSÃO: As atletas brasileiras
apresentam características antropométricas com valores de média inferiores aos valores encontrados em
outros estudos mas atendem ao padrão de perfil corporal comparado entre as posições forwards e backs.
Palavras-Chave: Esporte. Antropometria. Atletas.
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE ATLETAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DO RUGBY SEVENS: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

SILVA, Natasha Barbosa Da1 OLIVEIRA, Karoline Nunes1 CASTELLI, Mariana Capatto 2
TREVIZAN, Giulia Trancredo1 TRITTO, Aline Cristina Capparelli3 SETARO, Luciana1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2UNICAMP
3UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO-SP
E-mail: natashabs@outlook.com, karoline.noliveira@gmail.com, marianac.castelli@gmail.com,
giuttrevizan@gmail.com, aline.tritto@gmail.com, lusetaro@hotmail.com
INTRODUÇÃO: O rugby sevens é um esporte que apresenta corridas de alta intensidade e esforços de contato de
curta duração. A categoria feminina possui popularidade internacional, porem os requisitos físicos são limitados
na literatura. Conhecer dados de caracterização das atletas como medidas de avaliação antropométricas são
fundamentais para melhorar o acompanhamento e o desenvolvimento para competições futuras. OBJETIVO:
Realizar revisão da literatura sobre a composição corporal, caracterização e avaliação antropométrica de atletas
femininas de rugby sevens. MÉTODOS: A busca dos artigos foi por meio da plataforma de dados PubMed. Os
descritores e termos MesH consultados nas buscas foram: “Rugby” AND “Body Composition” AND “Female”.
Não foi utilizado filtro de idiomas ou data de publicação. RESULTADOS: Dois artigos foram selecionados para
compor a revisão bibliográfica proposta. O protocolo nível 1 da International Society for the Advancement
of Kinanthropometry (ISAK) foi utilizado nos estudos para determinar a antropometria das atletas de rugby
e as equações apontadas na literatura consideraram sete ou oito dobras cutâneas. As posições dos jogadores
forwards e backs ganham características antropométricas únicas devido às exigências do esporte. Os forwards
são mais altos, mais pesados e mais fortes e apresentam maior gordura corporal do que backs. Esta característica
é dada aos forwards, por jogarem em busca da conquistada da posse de bola, e os backs por precisarem de
agilidade e velocidade, são geralmente menores, mais leves e com maior capacidade aeróbica do que forwards.
CONCLUSÃO: Há necessidade de incentivo a mais estudos sobre padrão da composição corporal de atletas do
Rugby Sevens na categoria feminina para que assim haja maior base científica para estruturar medidas nutricionais
e de preparo físico adequadas a fim de alcançar promover estratégias para maximizar a eficiência metabólica nas
competições, diminuir o risco de lesões e melhorar o desempenho das jogadoras no esporte de alto rendimento.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte. Antropometria. Atletas.
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE PÃES DE FORMA
COM FARINHA INTEGRAL DE DIFERENTES MARCAS COMERCIAIS

OLIVEIRA, Raquel Tomas De1 MAYER, Mariana Del Ben1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: raquel.tomas@saocamilo-sp.br, mariana.mayer@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, devido a uma maior preocupação com a saúde e estética, o consumo de
alimentos integrais aumentou consideravelmente, sendo que os benefícios associados a esses alimentos estão
relacionados, principalmente, à presença de fibras. Dentre os alimentos integrais, destaca-se o aumento no
consumo de pães devido à sua popularidade e disponibilidade. Dada a infinidade de marcas e sabores de pães
integrais disponíveis no mercado, as informações presentes nas tabelas nutricionais dos produtos podem e
devem ser fatores decisivos para uma escolha consciente do alimento. As tabelas nutricionais encontradas
nos rótulos de produtos alimentícios fornecem informações sobre a composição dos alimentos, permitindo
uma avaliação qualitativa e quantitativa dos componentes nutricionais e um consumo adequado para cada
tipo de dieta. OBJETIVO: Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho visa determinar a composição
centesimal de três marcas de pães integrais, comercializadas na cidade de São Paulo – SP. MÉTODOS: As
amostras de três marcas diferentes de pães integrais, denominadas "A", "B" e "C", foram adquiridas em
supermercados na cidade de São Paulo -SP. As análise físico-químicas foram realizadas em triplicata e estão
em conformidade com os métodos analíticos da Association of Official Analytical Chemists (AOAC) e do
Instituto Adolfo Lutz (IAL). Foram determinados os teores de umidade, cinzas, proteína, lipídios, fibras,
carboidratos totais por diferença. RESULTADOS: Os resultados da composição centesimal foram analisados
pelo teste Z com significância de p≤0,05. As amostras “A” e “B” diferiram significativamente a p≤0,05 dos
parâmetros fibras e lipídeos. Já a comparação entre as amostras “A” e “C” a maiores dos atributos analisados
diferem significativamente a p≤0,05. As amostras “B” e “C” diferem significativamente a p≤0,05, nos
atributos, cinzas, fibras e proteínas. Entretanto, a marca “B” obteve o maior teor de fibras. CONCLUSÃO:
Os resultados obtidos permitem concluir que marcas analisadas, denominadas "A", "B" e "C", diferem
nas suas características físico-químicas, destacando-se a marca “B” com melhora no perfil nutricional.
Palavras-Chave: Alimentos Integrais. Valor Nutricional. Rotulagem De Alimentos.
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AVALIAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO EM UM RESTAURANTE
COMERCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

OLIVEIRA, Michael Vinícius Euzebio De1 FERREIRA, Rosana Toscano1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: michaell_016@live.com, rosanatoscano@uol.com.br
INTRODUÇÃO: Uma Unidade de Alimentação e Nutrição tem por objetivo fornecer refeições equilibradas
nutricionalmente, seguras do ponto de vista higiênico sanitárias, e adequadas à clientela atendida. Para garantir
a qualidade dos alimentos e evitar as doenças transmitidas por alimentos, as boas práticas de fabricação (BPF)
devem ser adotadas em todo o processo operacional de produção de refeições. A distribuição é a etapa na qual
os alimentos são expostos para o consumo e, portanto, é imprescindível que os procedimentos sejam aplicados
tais como tempo/temperatura, controle de sobras, validade de preparações prontas a fim de evitar riscos de
contaminação. OBJETIVO: Avaliar as boas práticas de manipulação de preparações prontas em uma unidade
de alimentação e nutrição. MÉTODOS: A coleta de dados foi realizada em um restaurante com modalidade de
atendimento self service no município de São Paulo, durante cinco dias consecutivos em dezembro de 2018,
produção média de 200 refeições por dia, com auxílio de planilha para registro de dados. Os principais aspectos
verificados foram em relação ao destino das sobras monitoradas, das sobras de preparações frias e quentes
expostas no balcão de distribuição e reetiquetagem de preparações prontas em relação à validade durante
o armazenamento. Os critérios empregados foram da portaria 2619/11. RESULTADOS: Foram avaliadas
20 preparações, sendo 40% frias e 60% quentes. Com relação às sobras das preparações expostas no balcão
frio e quente, 75% e 25% foram reaproveitadas, respectivamente, portanto, observou-se não conformidade
das boas práticas de manipulação, pois as mesmas deveriam ser descartadas. Em relação à validade das
preparações prontas durante o armazenamento, verificou-se que 75% das preparações frias e 33% das quentes
foram reetiquetadas, apresentando não conformidade quanto aos procedimentos estabelecidos em legislação.
Considerando o reaproveitamento e reetiquetagem, 75% das preparações frias estavam inadequadas, apenas
25% encontravam-se em conformidade. Constatou-se que 42% das preparações quentes situavam-se dentro dos
critérios vigentes. CONCLUSÃO: Dessa forma, a maioria das preparações frias e quentes estava inadequada para
o consumo humano, pois ofereciam risco à saúde devido à falta de aplicação das boas práticas de manipulação.
Palavras-Chave: Controle De Qualidade. Alimentação Coletiva. Serviços De Alimentação.
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DE UM INSTITUTO BENEFICENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PEREIRA, Bianca Baptista1 LAMBERT, Ana Paula De Souza1 CASTRO, Adriana Garcia Peloggia1
BIANCO, Marina Gallego2 GALISA, Mônica Santiago1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2INSTITUTO CRISTÓVÃO COLOMBO
E-mail: bianca.b_pereira@outlook.com, anapaulalambert05@gmail.com,
adriana.castro@prof.saocamilo-sp.br, marina.qualifique@gmail.com, MGALISA@SAOCAMILO-SP.BR
INTRODUÇÃO: A obesidade é um problema encontrado na maioria das regiões e países, e está aumentando
no Brasil, envolve fatores ambientais, como hábitos alimentares inadequados, que podem ser modificáveis,
e fatores socioeconômicos. A condição atual de excesso de peso e a possibilidade de persistência na idade
adulta, associada a essa trajetória, sugerem um aumento dos riscos de doenças crônicas não transmissíveis nos
próximos anos. OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional de alunos de um Instituto Beneficente de Acolhida para
Crianças no município de São Paulo. MÉTODOS: Estudo de avaliação do estado nutricional com 196 alunos
matriculados no período integral do pré ao 5º ano de um instituto beneficente de São Paulo com início em agosto
e término em setembro/2019. O estado nutricional foi avaliado por meio dos indicadores antropométricos,
onde se considerou déficit nutricional os valores abaixo de -2 escore z da tabela de referência do Ministério da
Saúde para os índices peso para idade (P/I), IMC para idade (IMC/I) e estatura para idade (E/I) em crianças
com idade até 9 anos e 11 meses. Foram classificadas com sobrepeso os alunos com índice IMC/I entre +1 e +2
escores z, com obesidade, aqueles com IMC/I entre +2 escores z e +3 escores z e com obesidade grave, as que
apresentavam IMC/I acima de +3 escores z. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, parecer
número 3.347.585. RESULTADOS: Da amostra total de alunos estudados, 51,5% eram do sexo feminino. A
avaliação nutricional apontou uma prevalência de déficit nutricional em 2,5%, 0,6% e 0,6% da amostra de
crianças com idade até 9 anos e 11 meses (n=160) segundo os índices E/I, IMC/I e P/I, respectivamente. Não
foram observadas diferenças entre o sexo feminino (n=3) e o sexo masculino (n=3). A prevalência de peso
elevado para idade foi de 7,5% (n=12) e houve maior prevalência no sexo masculino. A prevalência de sobrepeso,
obesidade e obesidade grave da amostra total segundo o índice IMC/I foi de 26%, 9,7% e 2%, respectivamente.
Houve maior prevalência no sexo masculino. CONCLUSÃO: A prevalência de alunos matriculados com
IMC para idade acima do esperado foi de 37,7%. Programas de orientações alimentares com os escolares
visando ampliar o conhecimento sobre alimentação saudável, poderiam contribuir para reverter esse quadro.
Palavras-Chave: Antropometria. Estado Nutricional. Obesidade.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO E DOS HÁBITOS ALIMENTARES
DE ESCOLARES DE DUAS ESCOLAS PARTICULARES DA CIDADE DE SÃO PAULO

FERREIRA, Raphaela Silva1 NICOLAU, Thais Lessio1 SILVA, Miriely Tomás Da1
PRETO, Mariana D Almeida1 CORREA, Fernanda Ferreira2
1UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI-SP
2UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
E-mail: rafa_74_4@hotmail.com, thaislessio@gmail.com, miriely.tomas@gmail.com, maripreto14@hotmail.
com, fernanda.correa@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Devido os prejuízos, a curto e longo prazo, causados tanto pela deficiência quanto pelo excesso
de peso no desenvolvimento infantil e escolar, se torna de extrema importância o conhecimento do consumo
alimentar de tal população, a fim de determinar ações de controle e prevenção para futuras complicações. O
sobrepeso em crianças vem aumentando nos últimos anos, sendo influenciado pela inadequação alimentares
e, contribuindo para o surgimento precoce de algumas doenças, tais como, o diabetes e a hipertensão.
OBJETIVO: Identificar os desvios nutricionais e os hábitos alimentares de escolares matriculados em duas
escolas particulares situadas na cidade de São Paulo. MÉTODOS: A realização deste estudo obedeceu aos
princípios éticos envolvendo seres humanos, conforme a Resolução de no196 de 10/10/1996 do Conselho
Nacional de Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Anhembi Morumbi,
conforme o nº do parecer 2.535.485. Foram calculadas as estimativas da prevalência de baixa estatura, baixo
peso, sobrepeso e obesidade em crianças a partir dos indicadores estatura/idade (E/I) e índice de massa
corporal/idade (IMC/I) expressos em escore z. Os dados antropométricos coletados foram inseridos no
programa de nutrição ANTHRO para estabelecer a idade e os índices antropométricos. Foi aplicado aos
pais das crianças um questionário com perguntas referentes aos hábitos alimentares. RESULTADOS: Os
resultados apontam que não há homogeneidade na população estudada. Os meninos apresentam o dobro
da prevalência de sobrepeso (38,8%) e obesidade (22,2%) em relação aos mesmos parâmetros avaliados nas
meninas, sobrepeso (12,5%) e obesidade (10,4%). Em relação aos hábitos alimentares, observou-se aumento na
frequência no consumo de alimentos considerados “obesogênicos”, que confirmam outros estudos que relatam
o crescente aumento do excesso de peso entre as crianças brasileiras nos últimos 5 anos. CONCLUSÃO:
Conclui-se que existe um alta prevalência de excesso de peso nos escolares estudados e alto consumo de
alimentos considerados "obesogênicos", necessitando de estratégias de educação alimentar dentro das escolas.
Palavras-Chave: Antropometria. Criança. Obesidade.
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BENEFÍCIOS DA ARGININA NA TERAPIA NUTRICIONAL EM
PROCESSOS DE CICATRIZAÇÃO
RIBEIRO, Gabriela Agostinho1 GANDOLFO, Rebeca De Almeida1 TAKADA, Gabriel De Moraes Pavan1
BURGHERI, Leonardo De Toledo1 ALVES, Rodrigo Loureiro1 FAVERO, Deise Cristina Oliva Caramico1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: gabiribeiro1996@hotmail.com, rebecadealmeidagandolfo@gmail.com, takada.gabriel@hotmail.com,
leonardo.burgheri@hotmail.com, rodrigolalves18@hotmail.com, DEISE.C.CARAMICO@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: A arginina é um aminoácido básico não essencial e precursor do óxido nítrico com capacidade
de ser sintetizada pelo organismo como forma de manter a integridade de músculos e tecidos. Exerce papel
fundamental na síntese proteica, como substrato para o ciclo da ureia, possui função imunoprotetora, atua na
formação de colágeno (sendo precursora da prolina, que Pôsteriormente é convertida em hidroxiprolina) e é
importante para a cicatrização de feridas aumentando a resistência imunológica no local da lesão e atuando
como suporte na perfusão tecidual devido sua capacidade vasodilatadora. O mecanismo de ação da arginina
durante a cicatrização está relacionado com o aumento na concentração plasmática de fator de crescimento
similar à insulina (IGF) com estimulação da resposta das células T e com o aumento da síntese de óxido nítrico.
A mesma também pode ser utilizada em situações de queimaduras e na composição de fórmulas nutricionais
junto de zinco e outros antioxidantes tornando-se benéfica ao paciente no tratamento de úlceras por pressão.
Sendo a arginina um dos principais imunonutrientes usados nas formulações enterais para o tratamento de
lesão por pressão, e quando combinada com esses micronutrientes, tende a apresentar efeitos ainda melhores.
OBJETIVO: Relacionar as propriedades fisiológicas da arginina e benefícios da suplementação no processo
de cicatrização durante a terapia nutricional. MÉTODOS: Revisão bibliográfica de artigos nas bases de dados
Pub/Med, Scielo e LILACS, publicados entre 2008 e 2018, nos idiomas português e inglês. RESULTADOS:
Estudos avaliaram a utilização da arginina em pacientes com queimaduras e lesões por pressão, em diversas
etapas de recuperação, promovendo a manutenção de um balanço azotado positivo. Dentre essas etapas,
a arginina atua como estimulante de hormônios anabólicos através de estímulos para resposta imunitária,
promovendo síntese proteica em pacientes lesionados. Foi observado também a arginina como importante
participante na proliferação celular, produção de colágeno e disposição de matriz, destacando sua finalidade
vasodilatadora importante para o processo inflamatório. Dentre os estudos avaliados, a quantidade de arginina
a suplementar não foi exclusivamente definida para a prática clínica. Somente para síntese proteica em
geral, onde é destacado o uso de três gramas de arginina para adquirir resultado na hipertrofia em atletas.
Muitos estudos concluíram, relatando a necessidade de ampliar pesquisas relacionadas ao tema arginina e
cicatrização, para que sejam obtidos resultados mais concretos. Outro fato abordado em diversos artigos, foi
a questão do estado nutricional poder influenciar no tratamento do paciente, aquele que estiver desnutrido
poderá ter o comprometimento em seu tratamento e maior período de cicatrização CONCLUSÃO: A
suplementação de arginina implementada na terapia nutricional de pacientes com queimaduras e lesão
por pressão trouxe resultados positivos, podendo trazer avanços na recuperação dos mesmos. Assim, o
processo de cicatrização pode ser acelerado e mais efetivo ao suplementar este aminoácido. Logo, este
aminoácido torna-se condicionalmente essencial para o organismo de indivíduos em situações catabólicas.
Porém, são necessários estudos mais específicos para melhor definição da quantidade a ser suplementada.
Palavras-Chave: Arginina. Cicatrização. Lesão.
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BENEFÍCIOS DO CONSUMO DE CACAU, ALHO E AZEITE DE OLIVA
NA HIPERTENSÃO ARTERIAL

CASTRO, Adriana Garcia Peloggia De1 SILVA, Michele Christian Leme Da Costa1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: adriana.castro@prof.saocamilo-sp.br, michele.silva@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial, considerada um problema de
saúde pública. A alimentação constitui um dos fatores mais importantes na sua prevenção e tratamento. Além
de uma dieta saudável, restrita em sódio, álcool e gorduras saturadas, o consumo de alguns alimentos específicos
parece auxiliar na melhora da pressão arterial. Entre os alimentos que possuem propriedades hipotensivas
destaca-se o cacau, alho e azeite de oliva. OBJETIVO: Descrever os efeitos do cacau, alho e azeite de oliva na
melhora da pressão arterial. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa realizada no mês
de maio de 2019 por meio de pesquisas de artigos científicos nas bases de dados Pubmed, no idioma inglês,
utilizando-se a técnica booleana AND com os descritores "Hipertension" AND "cocoa"; "Hipertension" AND
"garlic", "Hipertension" AND "olive oil"; foram encontrados respectivamente 174, 196 e 247 artigos. Artigos
que abordaram a melhora da hipertensão com estes alimentos em humanos perfizeram o critério de inclusão
da pesquisa. Foram considerados estudos originais, de revisão narrativa, sistemática e com mata-análise.
Também foi utilizado para esta revisão a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira
de Cardiologia de 2106 e artigos referenciados na própria Diretriz pela técnica snowball. Compuseram os
critérios de exclusão estudos com animais, sobre síndrome metabólica, disfunção neurológica, diabetes tipo
2 e doença renal. Inicialmente foi feita a leitura do título, seguida pela leitura do resumo e Pôsteriormente do
artigo na íntegra. RESULTADOS: Foram selecionados 14 artigos com "Hipertension" AND "cocoa"; 11 com
"Hipertension" AND "garlic" e 13 com "Hipertension" AND "olive oil". Estudos acerca dos três alimentos revelam
que estes são capazes de exercer efeitos benéficos para prevenção e controle da hipertensão arterial, dentre eles
destacam-se o poder antioxidante, aumento da produção e biodisponibilidade de óxido nítrico, ação inibitória
da angiotensina II, efeito vasodilatador, anti-plaquetário e anti-inflamatório. Os estudos sugerem o consumo
diário de no mínimo 2,5g de cacau em pó ou 10g de chocolate amargo com teor a partir de 70% de cacau, a ingestão
de 600mg a 2400mg de alho em pó e no mínimo 25g de azeite de oliva extravirgem para cumprimento dessas
funções. Além da combinação desses três alimentos, mudanças no estilo de vida com uma alimentação saudável,
restrição de sal, álcool e gorduras saturadas, cessação do tabagismo e a prática de exercícios físicos regulares
são fundamentais para controle da pressão arterial. CONCLUSÃO: O consumo regular de cacau, alho e azeite
de oliva representa uma medida na prevenção e tratamento da hipertensão arterial, uma vez que os compostos
presentes nestes alimentos atuam em mecanismos que culminam na redução dos níveis pressóricos e melhora
da função vascular. Importante reiterar que estes alimentos devem compor dietas e estilo de vida saudáveis.
Palavras-Chave: Cacau. Alho. Azeite De Oliva.
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BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DAS DIETAS POBRES EM
CARBOIDRATOS E RICAS EM GORDURA SOBRE O DESEMPENHO ESPORTIVO
MAGLIONI, Anna Beatriz Ribeiro Rezende1 QUARESM, Marcus Vinicius Lucio Dos Santos1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: anna.maglioni@hotmail.com, MARCUS.SANTOS.NUTRI@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: Nos últimos anos o estudo de dietas reduzidas em carboidratos e ricas em gordura para
aumentar o desempenho esportivo em exercícios de longa duração tem aumentado. Conhecidas como “High fat
low carb diet”, tais dietas, no ambiente esportivo, têm objetivo de melhorar a capacidade de oxidar gordura pelo
músculo esquelético, utilizando-a como substrato preferencial, poupando o glicogênio muscular. Essas dietas
parecem aumentar a expressão gênica de proteínas envolvidas em um fenômeno conhecido como biogênese
mitocondrial, que consiste no aumento do número, tamanho e eficiência das mitocôndrias, as quais terão maior
capacidade de oxidação de gordura (Beta-Oxidação). Contudo, esse tipo de conduta pode, por outro lado,
afetar negativamente a eficiência no uso de glicose como fonte de energia e, assim, prejudicar o desempenho
em exercícios físicos de alta intensidade e curta duração. OBJETIVO: Discutir, baseado nos estudos clínicos
e randomizados, os efeitos positivos e negativos das dietas pobres em carboidrato e ricas em gordura sobre o
desempenho esportivo. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão narrativa, cuja busca de artigos foi feita na base de
dados PubMed por meio da combinação das palavras: “Carbohydrate-restricted diet”, “High fat diet” e “Athletic
performance” usando os conectores booleanos “AND”e “OR”. RESULTADOS: A partir dos estudos analisados,
pode-se verificar que a dieta pobre em carboidratos (<20% das necessidades energéticas totais) e rica em
gordura (60-70% das necessidades energéticas totais) tem sido objetivo de estudos de diversos pesquisadores,
por aumentar a expressão gênica de proteínas como adenosina monofosfato quinase (AMPK), proteínas
da família das Sirtuinas e um importante fator nuclear, conhecido como co-ativador de transcrição gênica
(PGC1- α). Essas proteínas estão envolvidas no aumento da biogênese mitocondrial e na eficiência no uso
de gordura como fonte de energia. Logo, tanto os ácidos graxos advindos do adipócito, do próprio músculo,
bem como os corpos cetônicos parecem ser mais utilizados no músculo esquelético. Contudo, após os
estudos analisados, pode-se observar que nem todos os atletas expostos a esse tipo de intervenção melhoram
o desempenho esportivo e, ainda, esse tipo de conduta parece ter alta taxa de abandono. Além disso, essa
conduta parece afetar negativamente a expressão das enzimas envolvidas no complexo Piruvato desidrogenase,
responsável pela conversão de Piruvato à Acetil-CoA, prejudicando o fluxo glicolítico. Finalmente, não se sabe
ao certo o tempo necessário para redução de carboidratos e reintrodução na dieta, após o término do período de
restrição. CONCLUSÃO: Apesar de modificar a eficiência no uso de gordura como fonte de energia, estratégias
nutricionais pobres em carboidratos parecem não aumentar, efetivamente, o desempenho esportivo. Ademais,
alguns estudos relatam queda do desempenho. Sendo assim, até o presente momento, não há incentivo consensual
para restrição de carboidratos para melhora do desempenho, uma vez que esse parece ser heterogêneo e individual.
Palavras-Chave: Carbohydrate-restricted Diet. High Fat Diet. Athletic Performance.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA FARINHA DE AMARANTO
COMERCIALIZADA NA ZONA CEREALISTA DA CIDADE DE SÃO PAULO – SP

JUNIOR, Luciano Pedro Da Silva1 SILVA, Aline Lorena Da1 MAYER, Mariana Del Ben1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: luciano_2012pedro@hotmail.com, aline_lds@yahoo.com.br, mariana.mayer@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O amaranto (Amaranthus spp) possui na sua constituição diversos nutrientes benéficos
ao organismo, os principais componentes que constituem são: fibras, zinco, fósforo, potássio, cálcio, ferro,
magnésio, altos teores de proteínas, cerca de 15%, e possui qualidade biológica superior da soja e do feijão. Os
grãos podem ser consumidos inteiros, cozidos ou expandidos; como farinhas, sendo utilizados na produção
de pães, tortas, mingaus, confeitos e massas alimentícias. Sabe-se que o processo de globalização levou a
população ao consumo de alimentos com alta densidade calórica e isso, a longo prazo, foi um dos estímulos ao
aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Entretanto, como uma forma de resistência
a esse contexto social surge os incentivos ao consumo de alimentos funcionais objetivando retomar a cultura
alimentar, portanto, conhecer a composição centesimal de alimentos funcionais, como a farinha de amaranto,
promove conhecimento básico para que linhas de pesquisa surjam e intensifiquem estudos quanto ao real
benefício do seu consumo para a saúde. OBJETIVO: Avaliar os parâmetros físico-químicos da farinha de
amaranto comercializada na zona cerealista da cidade de São Paulo. MÉTODOS: A farinha de amaranto
foi adquirida na zona cerealista da cidade de São Paulo - SP. As análise físico-químicas foram realizadas em
triplicata e estão em conformidade com os métodos analíticos da Association of Official Analytical Chemists
(AOAC) e do Instituto Adolfo Lutz (IAL). Foram determinados os teores de umidade, cinzas, proteínas,
lipídeos, fibra bruta, carboidratos totais por diferença, VET (Valor Energético Total) e pH. RESULTADOS:
De acordo com os resultados observados, verificou-se que a farinha de amaranto apresenta elevados níveis
de proteínas (12,24g.100 g –1) e carboidratos totais (63,51g.100 g –1). CONCLUSÃO: Desta forma, a farinha
de amaranto apresentou características físico-químicas adequadas, além de um bom conteúdo nutricional,
tornando-a, portanto, favorável à possíveis aplicações em preparações como um alimento funcional.
Palavras-Chave: Amaranto. Amaranthus Spp. Análises Físico-químicas.
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COMO A RENDA FAMILIAR PODE IMPACTAR NA CRIAÇÃO DE
HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS NA FASE PRÉ-ESCOLAR?
FELIX, Amanda Marreti1 GARGIULO, Adriana Hefti1 YUE, Mirella Pimenta1
LEUNG, Maria Do Carmo Azevedo1 MARTINEZ, Silvia1 PASSADORE, Mariana Doce1
MELLO, Ana Paula De Queiroz1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: amanda_felix98@hotmail.com, adriana.hefti@gmail.com, miih10@hotmail.com,
cotaleun@terra.com.br, silmartinez48@gmail.com, mari.passadore@uol.com.br,
ana.mello@prof.saocamilo-sp.br

INTRODUÇÃO: O comportamento alimentar em crianças de idade pré-escolar está intimamente ligado
aos hábitos alimentares de suas famílias, levando em consideração informação, acessibilidade, aquisição e
preparação dos alimentos exercida pelos pais e/ou responsáveis. OBJETIVO: Avaliar a renda familiar e sua
relação com o conhecimento dos pais e/ou responsáveis sobre alimentação saudável. MÉTODOS: A presente
pesquisa faz parte de um estudo de intervenção referente à implantação do Programa Crescer Saudável na
Escola, realizado na Escola Municipal de Educação Infantil (SP/SP). O estudo foi realizado nos anos de 20182019. A fase inicial do Programa compreendeu a entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e um
questionário auto administrativo aos pais e/ou responsáveis, com perguntas relacionadas à renda, escolaridade,
peso e altura referidos para diagnóstico do estado nutricional, baseado na classificação do índice de massa
corporal. Além disso, foi feita investigação com os mesmos sobre conhecimentos relacionados à alimentação
saudável, com 20 perguntas de múltipla escolha. Para análise estatística foi feito o teste qui-quadrado (p<0,05).
O presente estudo apresenta aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE:80676417.2.0000.0062).
RESULTADOS: Obteve-se 151 questionários respondidos pelos pais e/ou responsáveis que representaram,
aproximadamente, 90% das famílias das crianças que participaram do Programa. Estes apresentaram
pontuação de 6,33±2,14 (0-10 pontos). A questão que a maioria dos pais errou foi sobre gordura trans.
Ao analisar a renda, foi observada que as famílias com maior renda (4-6 SM) acertaram mais as perguntas
referentes ao conhecimento sobre a relação das doenças com os alimentos (p=0,001), fonte de gordura
saudável (p<0,001; 0,049), fonte de gordura trans (p=0,006; 0,017; 0,021), quantidade de sal (p=0,031; 0,003;
0,034) e açúcar (p=0,041; 0,028) nos alimentos, e conhecimento sobre diferença entre diet e light (p<0,001)
comparada às famílias que ganhavam de 2-3 salários e as com menor renda (≤1SM). Um dado interessante
foi que a pergunta sobre a importância da combinação de arroz e feijão como fonte completa de nutrientes
e rica em fibras foi a única questão que os familiares de menor renda acertaram mais em relação às demais
faixas econômicas (p=0,008). Apesar da pontuação média ter sido satisfatória, os pais apresentam déficits em
relação ao conhecimento sobre a composição dos alimentos. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares
(2008-2009), houve diminuição do consumo de arroz e feijão nas populações de maior renda, mostrando
sintonia com o presente estudo que apresentou maior valorização desta combinação tipicamente brasileira
pelas famílias de menor renda. Sabe-se que pré-escolares tendem a ter preferências alimentares relacionadas ao
paladar, especialmente, pelos ultraprocessados. Se a família não tiver conhecimento sobre os malefícios destes,
muitas vezes, serão oferecidos para as crianças, podendo levar à formação de hábitos alimentares menos
saudáveis. CONCLUSÃO: Considerando que as escolhas alimentares das crianças e o desequilíbrio
nutricional estão diretamente relacionados com as atitudes dos pais durante as refeições, o conhecimento
destes no momento das escolhas alimentares é fundamental. As famílias de maior renda possuem maior
conhecimento sobre alimentação saudável, principalmente associado a alimentação e/ou nutrientes e as
doenças crônicas, entretanto, as famílias de menor renda, valorizam mais a combinação arroz com feijão.
Palavras-Chave: Nutrição. Educação Alimentar E Nutricional. Pré-escolar.
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CÂNCER DE COLO DE ÚTERO INDUZIDO POR INFECÇÃO COM HPV

PEREIRA, Lara Rodrigues1 NÔGA, Carolina Miguel1 SILVA, Julia Gomes Da1
REZENDE, Isabella Rocchini1 LUCAS, Thais Fabiana Gameiro1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: lara.rodrigues.pereira@hotmail.com, carol.noga@hotmail.com, julia.gsilva@hotmail.com,
isah_rezende@hotmail.com, THAISGLUCAS@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero ocorre por infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus
Humano - HPV (chamados de tipos oncogênicos). Trata-se de uma infecção Sexualmente Transmissível (IST).
Essa patologia também é denominada de câncer cervical. O HPV é um vírus que infecta pele ou mucosas
(oral, genital ou anal) de ambos os sexos e provocando verrugas anogenitais (região genital e no ânus) e câncer
dependendo do subtipo do vírus. OBJETIVO: O presente trabalho teve objetivo de identificar os principais
tipos do HPV e correlacionar o sistema imunológico com a doença, além de identificar os sinais e sintomas
causados pela infecção viral. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa de revisão, realizada na literatura científica
recente, sobre o vírus HPV. RESULTADOS: Existem mais de 500 tipos de HPV, porém os mais comuns e que
podem ser protegidos pela vacina são 6,11,16 e 18. Os de baixo risco (6 e 11) podem surgir o aparecimento
de verrugas. Já os de alto risco (16 e 18) podem progredir para um Nic I, Nic II ou Nic III e chegar ao câncer
de colo de útero. A resposta imune contra o HPV de uma forma geral é mediada pela resposta imune celular
a despeito de anticorpos da classe IgG e IgA contra frações antigênicas a serem encontrados no muco cervical de pacientes com neoplasia cervical. Infiltrado inflamatório composto de macrófagos e células CD4+ é
observado em condilomas que regridem espontaneamente, e a resposta linfoproliferativa de células T CD4+
específica para o antígeno E2 demonstrou-se associada à eliminação do HPV. Por outro lado, células CD8+
específicas para os antígenos E6 e E7 são encontradas em pacientes com grandes lesões ou com tumor cervical. Além disso, diminuição da resposta tipo 1 com baixa produção de IL-2, IFN-g e TNF-a é observada em
pacientes com lesão intraepitelial de alto grau. Os sintomas mais frequentes são o surgimento de verrugas ou
lesões na pele, normalmente uma manchinha branca ou acastanhada que coça, coceira ou irritação. Os exames chamados Papanicolau, Colposcopia e a vacina do HPV são uma forma interessante de prevenir a doença.
CONCLUSÃO: Em vista dos argumentos apresentados sobre o tema abordado é imprescindível que todos se
conscientizem de que é uma doença altamente infecciosa da qual deve-se ter cautela e prevenir-se do contágio.
Palavras-Chave: Doença. Saúde Pública. Organismos.
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COMPARATIVO DE RESTO ALIMENTAR NO RESTAURANTE DE FUNCIONÁRIOS
EM HOTEL NA CAPITAL DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE UM ANO
GIANNATTASIO, Natalia Nutti1 RUMAN, Giovanna1 CORRÊA, Fernanda Ferreira1
CORREA, Fernanda Ferreira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: natty_nutti_9@hotmail.com, giovannaruman@gmail.com, fernanda.correa@prof.saocamilo-sp.br,
fernanda.correa@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O consumo desenfreado de alimentos tem incentivado a exploração dos recursos naturais em
níveis cada vez mais altos, o que acaba por prejudicar os sistemas ecológicos, gerando assim, o desperdício de
alimentos, um problema polêmico fortemente inserido na cultura brasileira com causas econômicas, políticas,
culturais e tecnológicas. Dessa forma, as unidades produtoras de refeições, que lidam constantemente com
recursos orgânicos e inorgânicos, são as mais afetadas e devem ter um bom planejamento quanto a produção e
preparação, adotando práticas que preservem os recursos naturais e diminuam os possíveis danos provocados
ao meio ambiente. OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo comparar os percentuais de resto-ingestão
dos alimentos do refeitório de um hotel localizado na zona Sul da cidade de São Paulo, dentro do período de
um ano (março de 2018 e 2019) para que fosse analisado se o mesmo teve aumento ou não. MÉTODOS: Para
que fossem comparados os dados deste estudo com outro realizado há um ano, o período de pesagem foi
idêntico. Dessa forma, foi pesado diariamente, dentro de um período de 5 dias consecutivos do mês de março,
o quanto os funcionários que realizavam as refeições dentro do hotel produziram de resto alimentar no período
do almoço. Para tal, utilizou-se da formula para a quantidade total distribuída em kg e para o percentual de
resto alimentar, na sequência foram comparados os resultados dentre os dois anos distribuindo-os em tabelas
descritivas, comparativas e gráficos. RESULTADOS: Os dados obtidos neste estudo a partir das porcentagens
do resto ao longo dos cinco dias consecutivos mostraram-se relativamente próximos, numa faixa de 3,6% a
5,7%, no ano de 2019. O total semanal em relação a porcentagem de resto no período de março do ano de 2019
se alinha aos padrões de referência da literatura (4,78%), enquanto que em 2018 mostrou-se elevado (6,82%).
Pode-se observar ainda, que para cada dia observado em 2018, de segunda a sexta, o índice se mostrava sempre
maior quando comparado a 2019. CONCLUSÃO: A partir da comparação diária dos índices entre os anos de
2018 e 2019, pode-se concluir que houve uma diminuição de resto alimentar no restaurante dos funcionários
do Hotel dentro do período de um ano. Consequentemente constatou-se uma melhora significativa, já que, 3
dos 5 dias de 2019 se mostraram dentro dos valores de referência, tendo em vista, que em 2018 todos os índices
estavam acima do que é preconizado. A diminuição do desperdício é extremamente benéfica para a unidade,
atuando de forma positiva nos gastos em relação ao restaurante, no sentido de que o dinheiro dos alimentos
não está sendo desperdiçado, mostra que há uma boa apresentação dos pratos e boa aceitação pelos clientes.
Palavras-Chave: Desperdício De Alimentos. Produção De Alimentos. Consumo De Alimentos.
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COMPLICAÇÕES CRÔNICAS DECORRENTES DO DIABETES
MELLITUS TIPO 2 DESCOMPENSADO

PEREIRA, Letícia Celestino Sales1 TOUMA, Renata Christina1 CASTRO, Adriana Garcia Peloggia De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: lelesales8@hotmail.com, re.christina.25@hotmail.com, adriana.castro@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus tipo 2 é responsável por 1,6 milhões de mortes anuais no mundo e no
Brasil representa 5% das mortes causadas por Doenças Crônicas Não Transmissíveis. As principais complicações
decorrentes da doença são cardiopatias, neuropatias, nefropatias e retinopatia. OBJETIVO: Discorrer sobre as
principais doenças do Diabetes Mellitus tipo 2 descompensado. MÉTODOS: Foi feita uma revisão bibliográfica
a partir das bases de dados MEDLINE e LILACS utilizando os descritores “diabetes mellitus type 2”, “diabetic
retinopathy”, “cardiovascular diseases”, “diabetic neuropathies”, “diabetic foot”, ”kidney diseases”, “diet” e
“nutrition therapy” com as técnicas booleanas “AND” e “OR” para a busca. Totalizaram-se 23 artigos com anos
de publicação entre 2014 e 2019, sendo incluídas também diretrizes, consensos e pareceres de associações
relacionadas à doença em questão. Referências dos artigos também foram consultadas e utilizadas. A coleta dos
artigos foi feita nos no período de agosto e setembro de 2019. RESULTADOS: Na maioria dos estudos analisados,
grande parte dos pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 apresentaram alguma complicação decorrente
da doença. Quando se tratou da retinopatia diabética, grande parte da população encontrada era feminina e, em
média, de 15 a 23,8% dos pacientes apresentaram esta complicação, demonstrando que a glicemia descompensada
agravou o caso clínico. As doenças cardiovasculares apresentaram uma forte associação ao Diabetes Mellitus
tipo 2, demonstrando uma relação direta da glicemia descompensada e da presença de dislipidemias. A
prevalência estimada de neuropatias periféricas foi de 6 a 51% em adultos com diabetes, portanto, o diagnóstico
precoce possibilita o tratamento da doença, sendo de extrema importância um controle glicêmico adequado.
As complicações de membros inferiores são presentes, e ainda há a falta de informação dos pacientes sobre esta
complicação decorrente da glicemia descompensada. Quando se trata de nefropatia diabética, mais de 50%
dos pacientes apresentaram esta complicação, sendo de extrema importância um cuidado mais aprofundado
destas doenças conjuntas. Em relação a alimentação, os estudos em que a ingestão reduzida de carboidratos foi
associada à diminuição da hemoglobina glicada apresentaram diversos vieses. A ingestão de carboidratos deve
ser balanceada e compor de 45 a 60% da dieta dos pacientes. O consumo de fibras é de extrema importância no
controle glicêmico. A ingestão de ômega-3, ômega-6 e ácidos graxos poli-insaturados associou-se a um menor
índice de desenvolvimento de doenças cardiovasculares no Diabetes Mellitus tipo 2, porém apresentou pouco ou
nenhum efeito na glicemia. O modelo de dieta mediterrânea que compõe alimentos fibrosos (frutas, verduras,
legumes, nozes, cereais), integrais e com ácidos graxos insaturados esteve associada à um maior controle
glicêmico e dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Identificar barreiras à adesão de um plano ou
orientação alimentar demonstra grande efetividade na qualidade do tratamento. CONCLUSÃO: As doenças
decorrentes do Diabetes Mellitus tipo 2, sobretudo descompensado, são de extrema preocupação à saúde pública
e aos serviços de nutrição do país e do mundo, fazendo-se necessária uma maior intervenção tanto no âmbito
de saúde quanto no âmbito nutricional para que haja o controle e o tratamento mais adequados da doença.
Palavras-Chave: Diabetes Mellitus Tipo 2. Complicações Do Diabetes. Glicemia.
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COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM CRIANÇAS COM TEA E INTERVENÇÃO
NUTRICIONAL PARA REDUÇÃO DOS EFEITOS DA SÍNDROME
DANTAS, Gabriela1 COSTA, Giovanna Blazko1 SANTOS, Ana Flávia De Lima1
SOUZA, Priscila Bastos De1 MASQUIO, Deborah Cristina Landi1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: gdantasd@gmail.com, giovannablazkoc@gmail.com, anaflavia0695@gmail.com,
priscilabastoos@gmail.com, deborah.masquio@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O autismo, também conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma síndrome
caracterizada por alterações comportamentais que atingem o desenvolvimento motor e psiconeurológico,
dificultando a cognição, linguagem e capacidade de interação social. Estima-se que a cada 160 crianças ao redor
do mundo uma possua TEA, aumentado sua prevalência nos últimos anos. Em crianças que possuem TEA,
observa-se um comportamento alimentar peculiar, notório desde a introdução alimentar, marcado pela recusa
de novos sabores e texturas, influenciando negativamente no desenvolvimento de bons hábitos alimentares.
OBJETIVO: Elucidar o comportamento alimentar de crianças portadoras de TEA, bem como as intervenções
nutricionais sugeridas para este grupo. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão de literatura de artigos científicos
nas bases de dados Scielo, Lilacs e Pubmed, publicados no período de 2009 a 2019. Os descritores utilizados na
busca foram: Criança, Autismo, Nutrição e Comportamento Alimentar; e os descritores MESH foram: Autistic
Disorder e Feeding Behavior e Nutricional Intervention, aplicando-se a técnica booleana “and”. RESULTADOS:
Crianças com TEA apresentam comportamento alimentar restritivo, o que está muito relacionado a fatores
intrínsecos e extrínsecos do alimento. Elementos como textura, cor, sabor, forma, temperatura e até mesmo
a disposição da comida no prato podem interferir nas escolhas alimentares destas crianças, caracterizando a
recusa de alimentos misturados, com cores ou texturas diferentes. Nesse sentido, crianças com TEA costumam
ter suas preferências alimentares bem definidas, demonstrando forte apego ao estabelecimento de uma
rotina e uniformidade na composição das refeições, resultando em um repertorio alimentar extremamente
seletivo. Além disso, pais relatam comportamento característico no momento das refeições, como não se
sentar à mesa com os demais e até mesmo evitar entrar em locais em que estão sendo realizadas refeições.
Este comportamento torna-se mais frequente nas instituições de ensino, quando as crianças estão fora do
ambiente familiar. Outro aspecto recorrente é a presença do transtorno “pica”, caracterizado pela ingestão de
objetos e substâncias não alimentares, como giz, tinta e terra. Este comportamento alimentar, relacionado
ao baixo consumo de frutas e hortaliças, pode levar a disfunção do trato-gastrointestinal, refluxo, alergias
alimentares e doenças inflamatórias (esofagite, gastrite e colite), gerando maior permeabilidade e disbiose
intestinal. A intervenção nutricional nas crianças com TEA tem o objetivo de prevenir possíveis deficiências
de vitaminas e minerais que possam agravar o espectro da doença, bem como retardar as alterações de
trato gastrointestinal. Uma das primeiras condutas nutricionais sugeridas atualmente é a dieta de exclusão
de alérgenos alimentares, para diminuir a permeabilidade intestinal e reduzir sua interferência no sistema
nervoso central. Dentre os principais alérgenos excluídos da dieta, destaca-se o glúten e a caseína, sendo
pouco digeridos e capazes de gerar opioides que agem nos lobos temporais, impactando na fala e audição, na
diminuição de células nervosas e atuando na inibição de neurotransmissores. CONCLUSÃO: A presença de
comportamento alimentar alterado na criança portadora de TEA pode resultar em deficiências nutricionais.
A crescente especulação sobre as alterações na permeabilidade intestinal e as ações deletérias de alérgenos
alimentares no sistema nervoso central justificam um olhar diferenciado para esse grupo populacional.
Palavras-Chave: Criança. Autismo. Nutrição.
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CONSUMO ALIMENTAR, ESTADO NUTRICIONAL E
GANHO DE PESO EM GESTANTES HIPERTENSAS
MACHADO, Francisco Luan Pereira1 FREITAS, Giovana De2 BATISTA, Mariana2
SOUZA, Francisco Lázaro Pereira De3 JESUS, Deborah Cristina Landi Masquio De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-SP
3CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA-SP
E-mail: luanmachado26@gmail.com, gi-taltassori@hotmail.com, mabatista@live.com,
lazarosume@yahoo.com.br, DEBORAHMASQUIO@YAHOO.com.BR

INTRODUÇÃO: O consumo alimentar é um dos determinantes do ganho de peso na gestação e há
evidências que indicam que determinadas práticas alimentares aumentam substancialmente o risco de
doenças crônicas não-transmissíveis. Dentre as doenças de alto risco que podem acometer as gestantes, as
síndromes hipertensivas específicas da gravidez são responsáveis pela maior parcela de mortalidade materna
e morbidade perinatal no mundo. OBJETIVO: O objetivo desse trabalho foi avaliar o estado nutricional,
ganho de peso e consumo alimentar de gestantes portadoras de hipertensão arterial. MÉTODOS: Estudo
de caráter transversal, realizado por meio de entrevista presencial com gestantes atendidas no ambulatório
e na maternidade do Hospital Guilherme Álvaro, no município de Santos- SP. O número de entrevistadas
foi de 114 gestantes, selecionadas aleatoriamente de acordo com a disponibilidade em participar da pesquisa
e assinar o TCLE. Nos critérios de exclusão estão gestantes portadoras de HIV positivo e/ou estrangeiras.
A avaliação antropométrica foi realizada pelo cálculo do IMC por idade gestacional. O ganho de peso foi
analisado de acordo com o estado nutricional inicial e as recomendações do Ministério da Saúde. O consumo
alimentar foi avaliado por meio de um recordatório alimentar de 24 horas, Pôsteriormente cadastrado no
software Diet Smart para quantificação de nutrientes. A análise estatística foi realizada utilizando-se o software
STATISTICA, considerando-se nível de significância de p<0,05. As gestantes foram divididas em dois grupos:
com (n=45) e sem hipertensão arterial (n=69). Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Federal de São Paulo (2.689447). RESULTADOS: A idade média foi de 31,8 anos (±6,0 anos),
variando de 19 a 44 anos. Notou-se que as gestantes hipertensas apresentaram valores significativamente
superiores de idade (p=0,01), peso atual (p=0,00), IMC atual (p=0,00), peso pré-gestacional (p=0,01) e IMC
pré gestacional (p=0,00). A prevalência de excesso de peso no grupo de gestantes hipertensas foi de 55,6% e no
grupo de gestantes não hipertensas foi de 36,3%. Observou-se associação positiva entre o estado nutricional
atual e presença de hipertensão arterial durante a gestação (p=0,00). O ganho de peso não diferiu entre os
grupos avaliados. Referente ao consumo alimentar, verificou-se menor consumo de ácido oleico (p=0,02) e
maior consumo de alanina (p=0,04), glicina (p=0,01) e ácido palmitoléico (p=0,01) nas gestantes hipertensas.
Verificou-se correlações positivas entre a pressão arterial sistólica e as variáveis antropométricas de peso e
IMC pré-gestacional e atual. CONCLUSÃO: O estado nutricional e as variáveis antropométricas de peso e
IMC apresentam relação com a hipertensão arterial em gestantes, reforçando o dado observado de maior
prevalência de excesso de peso em gestantes hipertensas. Desta forma, ressalta-se a necessidade de orientações
alimentares que garantam um bom estado nutricional e o consumo alimentar equilibrado neste grupo de risco.
Palavras-Chave: GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. HIPERTENSÃO. SOBREPESO.
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COXINHA VEGETARIANA COM MASSA DE BETERRABA E
RECHEIO DE CARNE DE CASCA DE BANANA: UM ALIMENTO INÉDITO

PINHEIRO, Karina Tamiko Takamori1 ROSA, Aline Rafaela De Oliveira1
GIAIMO, Cinthia Roman Monteiro Di1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: karina.takamori1997@gmail.com, alinearor@gmail.com, cinthiarmm@gmail.com
INTRODUÇÃO: Ao longo das últimas décadas, os consumidores estão se tornando mais exigentes e atentos
em relação aos benefícios que os alimentos podem conferir à saúde. Em razão disso, a indústria alimentícia
vem estudando alternativas de produzir produtos mais saudáveis e ricos naqueles considerados funcionais, os
quais contêm substâncias biologicamente ativas capazes de prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas
não-transmissíveis (DCNT). Associado a esses fatores, sabe-se que 96% dos brasileiros se preocupam com
o desperdício de alimentos. Porém, o contraditório é que cerca de 10% do total de alimentos produzidos no
Brasil por ano é descartado. Atualmente, 14% da população se declara vegetariana no Brasil. OBJETIVO:
Elaborar uma coxinha vegetariana feita à base de massa de beterraba e recheio de casca de banana desfiada.
MÉTODOS: Foram utilizadas duas receitas padrão (massa e recheio) retiradas da Internet e redes sociais.
Para a massa, foi adicionada menos farinha de mandioca do que proposto pela original e acrescido purê de
beterraba. Para o recheio, a casca foi cozida e desfiada, além de adicionados temperos, entre eles o pimentão
amarelo e cúrcuma. Outra modificação feita foi o empanado com farinha de linhaça dourada. RESULTADOS:
A beterraba contém altas quantidades de antocionina, um polifenol com propriedade antioxidante importante
para a prevenção de DCNT. A casca da banana, por sua vez, é rica em fibras alimentares que auxiliam no
aumento da saciedade e funcionamento do trânsito intestinal. O pimentão utilizado possui β-caroteno,
precursor de vitamina A, além de apresentar também propriedade antioxidante. A cúrcuma, comumente
utilizada como estimulante aromático suave, contém curcumina, pigmento natural com características antiinflamatórias e antioxidantes. A farinha de linhaça usada para empanar possui grandes quantidades de ácidos
graxos essenciais da família ômega-3 (ácido linolênico), que desempenha papel importante na prevenção de
doenças cardiovasculares. Uma unidade (28g) contém 48Kcal; 3,37g de fibras; 15g de carboidratos; 1,94g de
proteínas; 2,8g de lipídeos, sendo 0,35g de saturadas, 0,71g de monoinsaturada e 1,74g de poli-insaturada.
CONCLUSÃO: A adição de menos farinha e o acréscimo da beterraba à massa, promoveram consistência ideal
para modelar. A casca de banana assemelhou-se ao recheio de coxinhas tradicionais e, com a utilização dos
condimentos, agregou mudanças ao paladar, além de possuírem propriedades benéficas para a saúde. A coxinha
manteve-se úmida, com coloração agradável e sabor surpreendente, atingindo assim um resultado satisfatório.
Palavras-Chave: Compostos Fitoquímicos. Dieta Vegetariana.
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CUPCAKE RICO EM COMPOSTOS BIOATIVOS PARA AMENIZAR OS SINTOMAS DA
SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL (SPM)

TRINDADE, Igor Oliveira1 STRIEDER, Isabela Morais1 CARLOS, Bruna Tarifa1
GIAIMO, Cinthia Roman Monteiro Do2
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - SP
E-mail: igortrindadenutri@gmail.com, isabelamstrieder@gmail.com, bruna.tarifa@outlook.com,
cinthiarmm@gmail.com
INTRODUÇÃO: A Síndrome Pré-menstrual (SPM) é caracterizada por um conjunto de sintomas que
levam a alterações físicas, psíquicas e comportamentais. Neste período, as mulheres apresentam aumento
do consumo alimentar e desejo por doces em especial chocolate. Alguns deles fornecem compostos
bioativos capazes de promover o bem-estar OBJETIVO: Assim, o objetivo foi elaborar um produto novo
no mercado contendo substâncias que pudessem amenizar os sintomas da SPM em mulheres no período
fértil. MÉTODOS: Foi realizada uma busca e seleção de receitas que pudessem servir como norteador da
preparação. Pôsteriormente, feito levantamento científico para embasar os alimentos escolhidos. Para se
chegar a receita final, foram realizados seis testes durante o período de um mês. RESULTADOS: O produto
final foi um cupcake de chocolate, com recheio de creme de avelãs com cacau e cobertura de chocolate.
Os ingredientes foram escolhidos por suas características nutricionais, com destaque para gorduras
monoinsaturadas e poli-insaturadas e fibras. Os compostos bioativos presentes nos alimentos selecionados
são β-glucana, ômega-3, isoflavonas de soja e flavonoides. Alguns nutrientes foram incluídos por estarem
associados na melhora dos sintomas, como triptofano, piridoxina, ácido fólico e cromo. Concluiu-se que o
alimento formulado é fonte de fibras e seu perfil lipídico superior aos encontrados no mercado. Acreditase que os ingredientes selecionados possam conferir efeitos positivos sobre a SPM. CONCLUSÃO: Há a
necessidade de mais estudos para se verificar necessidade da adição de aditivos e a escolha da embalagem. Vale
destacar a importância de realizar análise sensorial e pesquisa acerca de efeitos nos sintomas pré-menstruais.
Palavras-Chave: Síndrome Pré-Menstrual. Isoflavonas. Flavonoides.
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DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS DA DRUNKOREXIA
LIMA, Fabiana Sonia Melo De1 BARONE, Adriane Rangel1 BRITO, Anderson Luis Porto De1
DANTAS, Gabriela1 CARVALHO, Kamila Rodrigues1 GARZERI, Olivia De Paiva1
REZENDE, Luciana Trindade Teixeira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: fanicamelo@hotmail.com, adrianebarone1@hotmail.com, anderson_15luis@yahoo.com.br,
gdantasd@gmail.com, kamilarodrigues98@gmail.com, olivia.garzeri@hotmail.com, lumarez@terra.com.br
INTRODUÇÃO: “Drunkorexia” é uma expressão da língua inglesa resultante da junção de duas palavras:
“drunk”, que significa bebida, acrescida de anorexia. Nos casos de drunkorexia, a elevada ingestão de álcool
adquire um caráter compensatório pela restrição energética ou prática excessiva de atividades físicas.
Os primeiros sinais aparecem ainda na adolescência, devido ao início da vida social. Um estudo realizado
com universitárias australianas constatou que 79,1% apresentavam sintomas característicos do distúrbio,
demonstrando uma ocorrência significativa do transtorno na população jovem. OBJETIVO: Analisar
as carências nutricionais na drunkorexia. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada
no levantamento de artigos científicos nas bases de dados PubMed, Scielo, Medline, nos últimos 12 anos,
utilizando a técnica booleana nas buscas livres de Drunkorexia AND Nutrition nos idiomas português e
inglês. Foi utilizado palavras chaves como anorexia, alcoolismo e deficiências nutricionais. RESULTADOS:
A drunkorexia acarreta um mecanismo depressor do sistema nervoso central, que em excesso perturba
funções cerebrais e corporais. O grupo mais vulnerável é o feminino, principalmente estudantes universitárias.
Seus sintomas geralmente são os mesmos da anorexia: distorção da imagem corporal, indução ao vômito,
prática excessiva de exercícios, uso de anfetaminas e laxantes, preocupação obsessiva com a magreza e com
a alimentação. Com isso, o consumo exagerado de álcool pode originar doenças como hepatite alcoólica,
cirrose, problemas gastrointestinais, pancreatite, dependência, doenças cardiovasculares e depressão. A
respeito dos aspectos nutricionais, muitos pacientes com alcoolismo crônico apresentam quadro clínico de
desnutrição, além da redução da ingestão de nutrientes essenciais causado em virtude da anorexia. O excesso
de álcool configura alterações no metabolismo dos lipídios, com consequente aumento do colesterol. Além
disso, vitaminas e minerais, tais como: vitamina A, complexo B, vitamina C, magnésio e zinco podem ter
sua absorção comprometida. De acordo com estudos, o etanol diminui significativamente o conteúdo de
retinol nas células hepáticas, alterando os níveis de vitamina A. A hipovitaminose C também foi relatada em
estudos da década de 80, mas atualmente há uma carência de evidência cientifica a respeito desta condição. Nas
vitaminas do complexo B, como B1, B2, B3, B6 e B12, acredita-se que suas respectivas deficiências ocorram
devido a absorção e ingestão diminuída, aumento das necessidades diárias ou excreção mais elevada. Com
relação aos minerais, a hipomagnesemia é frequentemente diagnosticada em adolescentes com transtornos
alimentares, podendo agravar o dano hepático e depressão. Além disso, o consumo agudo de etanol tem sido
associado a alterações nos transportadores de zinco e modificações no olfato e paladar. Quanto ao tratamento,
a Associação Dietética Americana recomenda a atuação de uma equipe interdisciplinar com especialistas em
saúde mental, nutricionistas e médicos. A terapia nutricional deve abordar primeiramente as condições médicas
e nutricionais mais emergentes e posteriormente, direcionar os aspectos comportamentais da alimentação.
CONCLUSÃO: Dentre os motivos que contribuem para o desenvolvimento da drunkorexia, estão os padrões
estéticos impostos pela sociedade, gerando comportamentos destrutivos na busca pela silhueta ideal. Estes
desdobramentos ocasionam problemas de saúde e deficiências nutricionais importantes, sendo necessário um
tratamento com uma equipe multiprofissional a fim de reestabelecer a saúde do paciente de modo integral.
Palavras-Chave: Anorexia. Alcoolismo. Deficiências Nutricionais.

ISBN: 978-85-87121-53-0

305

Apresentação:
Pôster

Nutrição/Gastronomia

DESENVOLVIMENTO DE ALIMENTO FONTE DE FERRO E COM ALTO TEOR DE VITAMINA
C PARA APLICAÇÃO NA PREVENÇÃO DE ANEMIA FERROPRIVA
GONÇALVES, Letícia Araujo1 MORMILLO, Julia Tott1 TEIXEIRA, Andressa Uyvari Bighetti1
SOUZA, Priscila Bastos De1 TOMA, Gabriel Kenji1 ZANINI, Giovanna Tressoldi1
BOROVAC, Juruce Aparecida Gomes1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: leticia_agoncalves@hotmail.com, julia_tott_mormillo@hotmail.com, dessauyvari@gmail.com, priscilabastoos@gmail.com, gabriel.kj@hotmail.com, giovannatressoldi@gmail.com,
JURUCEBOROVAC@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: A anemia ocorre quando a concentração de hemoglobina, presente nos glóbulos vermelhos,
encontra-se abaixo do valor considerado normal. Este processo patológico é decorrente de fatores como
problemas hereditários sanguíneos ou carência de um ou mais nutrientes essenciais, como o ácido fólico. Porém,
a deficiência de ferro é majoritariamente responsável pela anemia, sendo denominada “anemia ferropriva”. A
carência de ferro atinge 25% da população mundial, sendo os grupos mais atingidos crianças de 4 a 24 meses de
idade, escolares, adolescentes do sexo feminino, gestantes e nutrizes. A anemia ferropriva pode comprometer
o sistema imunológico e o apetite, os causando ainda alterações cognitivas, comportamentais e físicas. O que
diferencia as fontes de ferro é a sua biodisponibilidade, sendo o ferro não-heme de baixa biodisponibilidade.
Seu processo absortivo, porém, sofre influências de fatores facilitadores como o ácido ascórbico. OBJETIVO:
Elaborar um alimento fonte de ferro não-heme e com alto teor de vitamina C para prevenção de anemia ferropriva.
MÉTODOS: O trabalho promoveu o desenvolvimento de um produto a ser comercializado congelado: brownie
de feijão preto associado a um sorvete de morango. O brownie desenvolvido continha, dentre os ingredientes,
feijão preto cozido, como fonte de ferro não heme e farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Para
favorecer a absorção deste ferro, o sorvete foi desenvolvido com morangos frescos, devido ao seu teor de vitamina
C. Evitou-se o emprego de alimentos que contivessem em sua composição nutrientes que reduzissem a absorção
do ferro não-heme. O desenvolvimento implicou na realização de diversos testes culinários, observando-se
as características organolépticas do produto obtido, buscando aperfeiçoamento da receita. RESULTADOS: O
produto desenvolvido apresentou porção de 80g de brownie, com 3,2 mg de ferro não-heme e 70g de sorvete
com 20 mg de Vitamina C. Para consumo, o brownie deve ser descongelado e aquecido e ser servido com
o sorvete. Ambos os componentes do produto apresentaram características organolépticas agradáveis e
peculiares, com possibilidade de agradar tanto ao paladar infantil quanto ao paladar adulto. CONCLUSÃO:
Conclui-se que o desenvolvimento de um alimento inédito, fonte de ferro não-heme, associado a um alimento
rico em Vitamina C para prevenção da anemia ferropriva é viável, tanto pelo aspecto nutricional quanto
comercial. Recomenda-se a continuidade do estudo, com realização de análise sensorial com o público alvo.
Palavras-Chave: Anemia Ferropriva. Biodisponibilidade. Nutrientes.
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DESENVOLVIMENTO DE BEBIDA VEGETAL DE MORANGO TOFUNINHO
CISCATO, Júlia Wagner1 CARVALHO, Joana De1 ASSIS, Taila Magalhães1
DIEDERICHSEN, Maria Carolina Toledo1 BASTAZINI, Fernanda Franceschi1
PIMENTEL, Manuela Asevedo1 QUERIDO, Amanda Faria1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: julia.ciscato@gmail.com, Joanabrant9@hotmail.com, tailamaris@gmail.com, mcaroltd@hotmail.com,
fernandafbastazini@outlook.com, manuapimentel@hotmail.com, amandaquerido@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: O vegetarianismo é um padrão alimentar que tem crescido, com cada vez mais adeptos
no Brasil. Esse grupo busca uma alimentação que exclua os alimentos de origem animal, tendo algumas
subclassificações que se diferenciam de acordo com o consumo, ou não, de ovos, leite e derivados. O veganismo
é uma filosofia que vai além da alimentação e opta por viver sem compactuar com nenhum tipo de crueldade
animal em todas as esferas de consumo. Considerando a influência da população vegetariana no mercado
alimentício nos tempos atuais e futuros, a bebida foi desenvolvida pensando em crianças vegetarianas estritas
que não consomem leite e derivados, e para crianças alérgicas ou intolerantes a lactose. O tofu é um ingrediente
que garante o aporte de cálcio e proteínas, auxiliando na prevenção de fraturas, comuns durante a infância e
auxiliando na formação do tecido muscular esquelético. O gergelim além de ser fonte de cálcio da bebida, é o
componente que garante o aporte de antioxidantes, como o tocoferol (vit. E). O morango contribui com o teor
de fibras e vitamina C, sendo também o responsável pela coloração rosa e parte do sabor. A estévia, usada para
adoçar a receita, possui propriedade edulcorante natural. OBJETIVO: Desenvolver um produto industrializado
que se assemelhe as bebidas lácteas, tanto nas características organolépticas quanto nutricionais (proteína e
cálcio), porém para crianças vegetarianas estritas e intolerantes ou alérgicas a lactose, que não consomem
leite e seus derivados. MÉTODOS: Para o desenvolvimento foram comprados os seguintes ingredientes: tofu,
morango, gergelim, água filtrada e estévia. Para a obtenção do extrato de gergelim, o mesmo foi hidratado por
oito horas e Pôsteriormente batido no processador com água filtrada e peneirado com um voal. Incorporouse o extrato ao restante dos ingredientes com o auxílio de um liquidificador e armazenou-se em geladeira.
RESULTADOS: Obteve-se uma bebida vegetal rósea, doce e com aspecto cremoso. A cada 170 gramas de
produto encontram-se: 87kcal, 8,87g de carboidrato, 4,95 g de proteína, 3,50g de gordura (das quais, 0,37g são
saturadas, 0,67 são monoinsaturadas e 1,37g são poli-insaturadas), 2,50g de fibras, 0,60mg de sódio, 72,18mg de
cálcio, 46,80mg de vit.E e 68,34mg de vit.C. CONCLUSÃO: As características obtidas podem ser comparadas
ao iogurte convencional. Já as características nutricionais não foram atingidas quanto ao teor de cálcio, uma
vez que era esperado um teor semelhante aos iogurtes comercializados, em torno de 140mg; mas houve
mudança positiva quanto ao tipo de gorduras, aumento da quantidade de fibras e de vitaminas no produto.
Palavras-Chave: Alimentos Funcionais. Crianças. Indústria De Alimentos.
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR PARA PACIENTE COM
DOENÇAS CRÔNICAS COMO MEDIDA DE ATENÇÃO INTEGRAL EM SAÚDE
JUNIOR, Luciano Pedro Da Silva1 OLIVEIRA, Juliana Gama Peinado Iotti Rodrigues De1
RONCONI, João Pedro1 PAGOTTO, Mayumi Uchoa Nawa1 MANSO, Maria Elisa Gonzalez1
CASTRO, Adriana Garcia Peloggia De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: lu1998silva@hotmail.com, julianagpoliveira@gmail.com, jpronconi94@gmail.com,
Mayumi.pagotto@prof.saocamilo-sp.br, mansomeg@hotmail.com, adriana.castro@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O atendimento inicial no Sistema Único de Saúde visa orientações para a prevenção de
doenças, promoção da cura e reabilitação dos usuários. Para que haja atenção completa aos diversos graus de
complexidade a equipe multiprofissional adota o Projeto Terapêutico Singular, sendo as propostas resultantes
das discussões entre os especialistas para a melhoria da saúde de um indivíduo ou do coletivo. Entretanto, para
maior engajamento do paciente no plano terapêutico é fundamental praticar a escuta ativa. Sabe-se que uma das
principais queixas dos pacientes, quanto à área da saúde, é a falta de atenção ao que o paciente verbaliza, portanto,
ouvir com atenção o que o paciente fala torna-se essencial para garantir êxito no tratamento. OBJETIVO:
Coletar narrativas de adoecimento de pessoas com doenças e agravos não transmissíveis e, juntamente com
a equipe do projeto composta por docentes e discentes de Nutrição e Medicina, desenvolver um Projeto
Terapêutico Singular MÉTODOS: Foi elaborado instrumento de coleta de narrativas com foco nas percepções
dos pacientes sobre o adoecimento, aplicado por um discente do curso de medicina ou nutrição. A coleta de
narrativa de adoecimento ocorreu no mês de outubro de 2018 no Centro de Promoção e Reabilitação em Saúde
e Integração Social – Promove São Camilo, situado no município de São Paulo. Foi selecionada uma paciente
que já realizava acompanhamento multiprofissional na clínica e esta foi convidada para participar deste estudo.
A aplicação do instrumento de coleta de narrativas constou com anamnese listando a presença de doenças
e posteriormente as perguntas guiavam a paciente buscando entender sua compreensão sobre seu processo
de adoecimento levantando fatores orgânicos, psicológicos e sociais determinantes do desenvolvimento da
doença. Após a coleta da narrativa os estudantes de medicina e de nutrição elaboraram o Projeto Terapêutico
Singular. Este projeto recebeu financiamento pelo Prêmio INOVASUS Gestão da Educação da Saúde, convênio
Ministério da Saúde Organização Panamericana da Saúde/Organização Mundial da Saúde. O projeto foi
aprovado pelo comitê de ética sendo o número do parecer consubstanciado 2.913.142. RESULTADOS: Após
aplicação do instrumento constatou-se hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, úlceras em ambos
membros inferiores, osteoporose e dores difusas pelo corpo. Do ponto de vista da medicina no desenvolvimento
do Projeto Terapêutico Singular foi proposta a solicitação de exames para a comprovação do diagnóstico e
posterior indicação de terapias clínicas assertivas. Sob a ótica da nutrição pode-se pensar em curto prazo as
alterações na alimentação de acordo com o processamento de alimentos propostos pelo Guia Alimentar para
População Brasileira. Em médio prazo é necessário incluir na dieta os alimentos fontes dos nutrientes que
contribuem para a terapia nutricional das doenças apresentadas pela paciente. Por fim, em longo prazo priorizase o planejamento e aplicação de ações de educação nutricional que ofereçam autonomia para a paciente e
aumente a sua percepção de corresponsabilidade no tratamento nutricional proposto. CONCLUSÃO: Concluise que a coleta da narrativa mostrou-se eficaz em revelar a percepção da paciente sobre o seu adoecimento
bem como o Projeto Terapêutico Singular foi desenvolvido a fim de promover uma atenção integral à saúde.
Palavras-Chave: Projeto Terapêutico Singular. Adoecimento. Atenção Primária.
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DIABETES MELLITUS TIPO 3: O NOVO ALZHEIMER E INFLUÊNCIAS DIETOTERÁPICAS
BERTONI, Laura Apolonio1 FONSECA, Rachel Bernardes1 CARLIM, Mariana D'amorim1
REZENDE, Luciana Trindade Teixeira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: laurinha.bertoni@gmail.com, rachelbernardes@hotmail.com, damorim.mariana@gmail.com,
lumarez@terra.com.br
INTRODUÇÃO: O Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa progressiva, caracterizada pelo acúmulo
anormal do peptídeo beta amiloide (β-A), o qual forma placas neuríticas, emaranhados neurofibrilares e
hiperfosforilação da proteína Tau, gerando perda neuronal e deterioração cognitiva. Ao redor do mundo há
um novo caso a cada 3 segundos, sendo um total de 50 milhões de pessoas com a doença em 2018, tendo como
previsão triplicar esse número para 152 milhões até 2050. Estudos apontam uma possível relação do Diabetes
tipos 1 e 2 e seus distúrbios glicêmicos com o desenvolvimento da doença de Alzheimer, classificando-a como
Diabetes Mellitus tipo 3. OBJETIVO: Avaliar e identificar aspectos dietoterápicos no Alzheimer e Diabetes
Mellitus tipo 3. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão bibliográfica por meio de consulta as bases de dados
Pubmed e Scielo, buscando artigos publicados entre os anos 2016 e 2019, nos idiomas inglês e português
e foram utilizadas as técnicas booleanas AND/ OR. RESULTADOS: O Alzheimer está sendo denominado
Diabetes Mellitus tipo 3 por ser uma doença metabólica com prejuízo na produção energética e utilização da
glicose pelo cérebro. Relaciona-se com a resistência cerebral à insulina e ao fator de crescimento semelhante
à mesma (IGF-1), que ocasiona acúmulo da proteína beta amiloide (β-A), hiperfosforilação da proteína
Tau e formação de espécies reativas de oxigênio, nitrogênio e de placas neuríticas, além de emaranhados
neurofibilares, produtos finais de glicação avançada e citocinas pró-inflamatórias, que causam prejuízo nas
vias de sinalização as quais regulam a sobrevivência dos neurônios. Os indivíduos que apresentam intolerância
à glicose, deficiência na secreção de insulina ou diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias e obesidade quando
idosos, possuem maior risco para o desenvolvimento de Alzheimer pela relação entre resistência periférica e
cerebral à insulina. A dieta ocidental, caracterizada pelo alto consumo de alimentos processados com baixa
variabilidade de nutrientes, para o sistema nervoso central, aumenta o estresse oxidativo e consequentemente
processos inflamatórios que levam à degeneração neuronal e ao desenvolvimento do Alzheimer. Destacase então a importância de nutrientes antioxidantes, anti-inflamatórios, carreadores de radicais livres e
queladores como os polifenóis, flavonóides, vitamina E e vitamina C para exercerem atividades essenciais
na longevidade e qualidade de vida nos portadores da Doença de Alzheimer. É importante possuir também
atividades neuroprotetoras e colina para a formação do neurotransmissor acetilcolina, que regulariza
indiretamente a cognição e a memória, retardando a neurodegeneração e evolução do Alzheimer. Além
disso, os ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 desempenham um papel essencial na manutenção da
função neurológica, exercendo efeitos benéficos sobre a função cognitiva no envelhecimento e protegendo
contra o estresse oxidativo, diminuindo assim o risco para a demência. O suplemento nutricional específico
para este fim é composto de precursores e cofatores na formação de membranas neuronais e na síntese de
novas sinapses e manutenção de sinapses existentes, sendo opcional o seu uso. CONCLUSÃO: Portanto, a
terapia nutricional à portadores de Alzheimer preconiza uma vasta ingestão de nutrientes colaboradores
para melhor qualidade de vida e longevidade desses pacientes, além do controle adequado da glicemia.
Palavras-Chave: Nutrição. Doença De Alzheimer. Diabetes Mellitus Tipo 3.
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DIETA VEGETARIANA: EXISTEM RISCOS DE DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS?
JIUN, Shih Woei1 SILVA, Michele Christin Leme Da Costa1 CASTRO, Adriana Garcia Peloggia De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: jiun_1997@hotmail.com, michele.silva@saocamilo-sp.br, adriana.castro@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Dietas vegetarianas podem apresentar benefícios para saúde, porém também existe
a possibilidade do consumo alimentar restritivo, pela exclusão de carnes e outros alimentos de origem
animal, gerar carências nutricionais. OBJETIVO: Discutir sobre as possíveis deficiências nutricionais e suas
consequências em indivíduos vegetarianos. MÉTODOS: Foi feita uma revisão narrativa nas bases de dados
Pubmed e Lilacs com os descritores “dieta vegana, (vegan diet) OR “dieta vegetariana” (vegetarian diet)
AND “deficiência de nutrientes” (nutrient deficiency) OR “ferro” (iron) OR “cobalamina” (cobalamin) OR
“vitamina B12” (vitamin B12). Artigos originais e de revisão nos idiomas inglês e português dos anos de 2001
a 2018 foram utilizados, bem como documentos e sites de associações vegetarianas, livros físicos e digitais.
Toda a pesquisa foi realizada no mês de março de 2019. RESULTADOS: A dieta vegetariana quando bem
planejada fornece diversos benefícios à saúde, uma vez que não há o consumo e produtos de origem animal e
consequentemente o repertório de alimentos vegetais aumenta, diversificando a alimentação. Porém, muitas
vezes os indivíduos vegetarianos não fazem acompanhamento nutricional ou não são bem orientados, o
que pode levar a deficiências nutricionais como de vitamina B12 (cobalamina), uma vitamina encontrada
principalmente em alimentos de origem animal, cofator de enzimas participantes de importantes vias como a
síntese de metionina, eritrócitos, manutenção do sistema nervoso, entre outros. Sua ausência pode causar fadiga,
falta de memória, atenção, concentração e formigamento nas extremidades. O cálcio, ferro e zinco são minerais
em abundância no organismo humano, cada um com funções específicas e essenciais. O cálcio representa 1,5%
do peso corporal, 99% dele está presente nos ossos e dentes, portanto, sua deficiência, pela não ingestão de
alimentos fonte, como leite e derivados, pode gerar distúrbios ósseos e doenças metabólicas. O ferro, elemento
de transição assim como o zinco, desempenha funções orgânicas como participação na síntese de hemoglobina,
neurônios, DNA, transportador de oxigênio, cofator de enzimas e outros. Sua carência, em especial pela não
ingestão de carne, fonte deste nutriente, gera um sintoma pouco específico inicialmente, o cansaço e quando
não diagnosticado rapidamente pode levar a anemia ferropriva. O zinco, assim como o ferro, também é cofator
de enzimas, regula a imunidade e é um antioxiodante, sua falta no organismo também não tem sintomas
específicos, mas em alguns casos pode levar ao atraso no crescimento em crianças e distúrbios imunológicos.
Por fim, o ômega 3, um ácido graxo poli-insaturado que apresenta características anti-inflamatórias,
que traz benefícios à saúde cardiovascular e neurológica pode ter sua ingestão diminuída em indivíduos
vegetarianos, por isso, eles devem ser suplementados para evitar sua carência. CONCLUSÃO: A deficiência
de nutrientes em vegetarianos depende de como este padrão alimentar é manejado, por isso é importante um
acompanhamento das pessoas que optam por essa alimentação para identificação de carências nutricionais.
Palavras-Chave: Dieta Vegetariana. Deficiências Nutricionais. Vegetarianos.
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EFEITO DO PADRÃO ALIMENTAR PREDOMINANTEMENTE VEGETARIANO
SOBRE DESFECHOS CARDIOVASCULARES
STAIBANO, Aline1 SILVA, Leandra Rosa Oliveira1 FARIAS, Claúdia Capeleto De1
CASTRO, Letícia Carvalho De1 FERREIRA, Carina Santos1 QUARESM, Marcus Vinicius Lucio Dos Santos1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: aline_staibano@yahoo.com.br, leandrarosaos@gmail.com, ccapeleto92@gmail.com,
castroleticia2011@bol.com.br, carinasf14@gmail.com, MARCUS.SANTOS.NUTRI@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) se caracterizam pela existência de
um conjunto de fatores capazes de levar ao seu desenvolvimento, dentre os quais, alguns são considerados
modificáveis, tais como o tabagismo, o uso excessivo de álcool, a inatividade física e a má alimentação. Mudanças
de hábitos para uma vida mais saudável, considerando dieta adequada, aumento do nível de atividade física,
cessação do tabagismo e moderação no consumo de álcool são fundamentais tanto na prevenção, como no
tratamento dessas doenças. Contudo, padrões alimentares que enfatizam o consumo de alimentos vegetais,
como cereais integrais, leguminosas, frutas, legumes, verduras e oleaginosas, em detrimento do consumo
de alimentos ultraprocessados, carnes vermelhas ou processadas e bebidas açucaradas, estão associados a
diversos benefícios metabólicos que podem conferir vantagens na prevenção e no tratamento das doenças
cardiovasculares (DCV), além de outras doenças. OBJETIVO: Analisar dados de estudos científicos disponíveis
sobre os efeitos das dietas vegetarianas nas DCV. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão bibliográfica do tipo
narrativa, que incluiu estudos transversais, estudos observacionais e intervencionais prospectivos, revisões
sistemáticas e meta-análises selecionados por meio de busca nas bases de dados PUBMED e SCIELO, a
partir da técnica booleana (AND, OR), nos idiomas português e inglês, com data de publicação entre 2012
e 2019. RESULTADOS: Dentre os estudos analisados, três grandes coortes (EPIC-Oxford, AHS-2 e ARIC)
observaram associações favoráveis entre padrões alimentares predominantemente vegetarianos e menor
risco de mortalidade por DCV. Dentre os mecanismos que sustentam essa observação, destacam-se os efeitos
hipoglicemiantes, hipolipemiantes, bem como a regulação da microbiota intestinal, os quais favorecem à melhora
de parâmetros bioquímicos como LDL-c, pressão arterial sistêmica, redução da inflamação crônica e sistêmica
de baixo grau e controle do estresse oxidativo. O EPIC-Oxford, realizado com 44.561 participantes, mostrou
que os vegetarianos do Reino Unido têm um risco 32% menor de desenvolver doença isquêmica do coração.
Na coorte ARIC, os participantes com maior adesão à dieta baseada em vegetais ou dieta pró-vegetariana
tiveram um risco de 16%, 31% a 32% e 18% a 25% menor de DCV, mortalidade por DCV e mortalidade geral,
respectivamente. O estudo AHS-2 apontou que os vegetarianos tiveram taxas de mortalidade significativamente
mais baixas em comparação aos não vegetarianos. Outros estudos de revisões sistemáticas e meta-análises
incluídas nesta revisão também relataram efeitos benéficos das dietas vegetarianas sobre o perfil lipídico,
além dos demais fatores de risco associados a outras doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e câncer. Tais
resultados podem ser justificados devido ao alto teor de fibras, vitaminas e minerais, antioxidantes, compostos
bioativos e pela baixa ingestão de gordura saturada do padrão alimentar vegetariano. CONCLUSÃO: Dietas
vegetarianas, assim como outros padrões alimentares que preconizam a alta ingestão de alimentos vegetais
saudáveis e excluem ou reduzem o consumo de alimentos de origem animal, podem conferir proteção a
diversos parâmetros cardiometabólicos e estão associados a desfechos favoráveis sobre a saúde cardiovascular.
Palavras-Chave: Doença Cardiovascular. Fatores De Risco Cardiovasculares.
Lipoproteína De Colesterol De Baixa Densidade.
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EFEITO DOS OLIGOSSACARÍDEOS DO LEITE HUMANO
SOBRE A MICROBIOTA INTESTINAL
BARBOSA, Fernanda Silva De Carvalho1 ARENZON, Ana Paula Cologni1
SANTOS, Flávia Ferreira Andrade Dos1 QUARESM, Marcus Vinicius Lucio Dos Santos1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP

E-mail: fernandabarbosa.nutricao@gmail.com, ana_arenzon@hotmail.com, flavinhasartus@gmail.com,
MARCUS.SANTOS.NUTRI@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: A nutrição infantil é complexa e diversos estudos tentam entender o efeito de diferentes
intervenções nessa fase da vida. Contudo, o leite materno, até então, é a fonte mais completa e segura de
nutrientes para os lactentes até os seis meses de idade, sendo considerado um alimento completo. Além
disso, recentes estudos vêm discutindo a respeito dos oligossacarídeos do leite humano (HMO), os quais
parecem agir de forma pré-biótica, anti-inflamatória e imunoprotetora. Os HMOs são pouco digeridos no
trato gastrintestinal e, por isso, alcançam o intestino grosso, colaborando para melhor diversidade bacteriana
intestinal e imunidade do bebê. Sugere-se ainda, que os HMOs sejam capazes de interagir com receptores
imunológicos, dentre eles, os receptores do tipo Toll, reduzindo o efeito pró-inflamatório. OBJETIVO:
Considerando seus possíveis benefícios, em especial, a nível intestinal, o presente estudo tem como objetivo
principal verificar o efeito dos HMOs sobre a microbiota intestinal de lactentes. MÉTODOS: Trata-se de uma
revisão integrativa, cuja busca foi feita exclusivamente na base de dados PubMed. Para seleção dos artigos,
utilizou-se a estratégia PICO (P = participantes; I = intervenção; C = controle; O = resultados). Para seleção
dos estudos foram considerados os termos MeSH: Infants, human milk oligosaccharides, gut microbiota e
gastrointestinal microbiome. Após a combinação dos descritores foram encontrados 3.331 artigos e com a
aplicação de filtros: clinical trial e humans, 243 artigos foram encontrados. Após a leitura de título e resumo,
considerando os critérios de inclusão e não inclusão, foram encontrados 25 estudos. Por fim, após a leitura na
íntegra, 13 estudos foram incluídos na revisão. RESULTADOS: Diferentes estudos apontaram que os HMOs
parecem agir de forma imunoprotetora. Aumentando a quantidade de muco, a integridade das proteínas de
membrana (Ocludina e Claudina) e, ainda, melhorando a diversidade bacteriana intestinal, minimizando a
imunoativação. Observou-se por meio dos estudos que os HMOs podem servir como receptores que bloqueiam
a ligação de patógenos parasitários virais, bacterianos ou protozoários aos receptores epiteliais da superfície
celular, concluindo que podem ajudar na prevenção de doenças infecciosas. Outros estudos mostram que
crianças nascidas de cesariana de mães com histórico de de alergias, HMOs têm efeito protetor tanto contra
eczema quanto para alergias mediadas por IgE. Em um estudo de coorte que avaliou 2.553 crianças, os autores
observaram associação entre o aleitamento materno e a composição microbiológica intestinal ao menor índice
de massa corporal (IMC) das crianças e um risco reduzido de doenças crônicas como obesidade, sugerindo
efeito positivo dos HMOs. Finalmente, estudos relaram que a ingestão de HMOs se associa com menor risco
de mortalidade de crianças ao longo de 24 meses de vida. CONCLUSÃO: É possível perceber a influência dos
HMOs impactando de forma positiva na diversidade da formação do microbioma intestinal dos lactentes. Esta,
por sua vez, está intimamente ligada ao sistema imune do hospedeiro trazendo perspectivas de saúde a longo
prazo. Entretanto, pesquisas adicionais são necessárias para validar e caracterizar as associações encontradas
e determinar sua relevância para o desenvolvimento e a saúde da microbiota intestinal do bebê a longo prazo.
Palavras-Chave: Infants. Gut Microbiota. Human Milk.
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EFEITOS DAS ISOFLAVONAS DE SOJA NO PERÍODO DE CLIMATÉRIO:
REVISÃO DE LITERATURA

ABE, Yoneko1 MAYER, Mariana Del Ben1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: yoneko2016@gmail.com, mariana.mayer@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O climatério é caracterizado por um período de transição que inicia-se com o declínio da
função ovariana, com duração mínima de um ano e podendo variar entre 40 a 65 anos de idade. São incluídos
neste processo biológico, a perimenopausa, menopausa e a pós-menopausa. Este fato predispõe as mulheres, a
um conjunto manifestações clínicas indesejáveis, denominados como síndrome do climatério. Para tanto, são
utilizados a terapia de reposição hormonal (TRH) sintética e a (TRH) natural para o tratamento farmacológico
dos sintomas do climatério. Dentro deste contexto, as isoflavonas apresentam uma estrutura semelhante aos
hormônios estrogênicos, tendo assim, a capacidade de atuar no organismo sem causar efeitos colaterais. Em
relação às principais espécies vegetais que possuem fito-hormônios, como as isoflavonas, destaca-se a soja
(Glycine max L.). A melhora nos sintomas do climatério tem sido bastante estudada por proporcionar a ausência
de efeitos colaterais através da utilização de alimentos ricos em isoflavonas, proporcionando assim uma melhor
qualidade de vida. OBJETIVO: Investigar a atividade terapêutica das isoflavonas no controle dos sintomas da
síndrome climatérica. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica, baseado na consulta às bases de dados
Medline - Medical Literature Analysis and Retrieval System Online; LILACS - Literatura Latino Americana e do
Caribe em Ciência da Saúde e SciELO- Scientific Electronic Library Online. Foram reunidos artigos na língua
portuguesa, espanhola e inglesa entre os anos de 2001 a 2019, relacionados ao tema. Os descritores utilizados
foram: Climatério, Terapia de Reposição Hormonal, Isoflavona, Soja. RESULTADOS: Os principais resultados
observados na presente pesquisa, destaca-se que o TRH sintética, sendo recomendada para a diminuição dos
sintomas decorrentes do climatério. No entanto, apresenta efeitos colaterais indesejáveis. Dessa forma, a isoflavona,
abundantemente encontrada na soja e seus derivados, vem sendo apontada como alternativa terapêutica, por
não apresentar efeitos colaterais, trazendo benefícios em relação aos sintomas climatéricos e seu impacto na
qualidade de vida das mulheres. CONCLUSÃO: Deste modo, estudos científicos corroboram que o consumo
de soja e das isoflavonas apresentam resultados positivos na prevenção e tratamento dos sintomas da síndrome
do climatério, entretanto, são necessários mais ensaios clínicos para a comprovação da sua eficácia e segurança.
Palavras-Chave: Síndrome Do Climatério. Terapia De Reposição Hormonal. Isoflavona.
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EFEITOS DO CONSUMO DE AVEIA NO PERFIL
GLICÍDICO E LIPÍDICO DE SERES HUMANOS

BARBOSA, Karla Regina Da Silva1 MACARIO, Thais Aparecida Sandis1
SANTOS, Letícia Pereira Cabral Dos1 FREITAS, Marina Diniz1 BALCHIUNAS, Roseli Espindola1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: karlasilva.barbosa@icloud.com, thais_sandis@hotmail.com, leticiasantos42@hotmail.com,
marina.diniz.freitas@gmail.com, respindola@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A aveia é um grão integral que possui várias espécies e, dentre as mais comuns, está a
Avena sativa, amplamente consumida em diversas formas de processamento (grão, farelo, floco e farinha)
e de preparo, como mingau e cereal matinal. Em sua composição, as fibras solúveis beta-glucanas se fazem
presentes, apresentando efeitos positivos na redução da concentração plasmática do colesterol e no retardo na
absorção intestinal de glicose, o que consequentemente, influencia a terapia nutricional de doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT), como diabetes mellitus (DM), obesidade e doenças cardiovasculares. Assim, o
consumo alimentar de aveia é benéfico para a promoção da saúde, sendo considerada um alimento funcional.
OBJETIVO: Identificar a relação entre o consumo de aveia e o metabolismo glicídico e lipídico. MÉTODOS:
Revisão bibliográfica por meio de periódicos internacionais, com a inclusão de artigos do ano de 2010 a janeiro
de 2019, no idioma inglês, por intermédio de busca na base de dados Medline e em sites dos jornais British
Journal of Nutrition e Journal of Nutritional Science. Os descritores utilizados foram: “avena sativa, humano
e metabolismo”, e os seus correspondentes em inglês: “avena sativa, human, metabolism”, de acordo com os
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Além da seguinte combinação de descritores e do operador lógico
booleano AND: “avena sativa AND human AND metabolism” ou “avena sativa AND metabolismo AND
humano”. Totalizando dezenove artigos utilizados envolvendo ensaios clínicos randomizados e metanálises.
RESULTADOS: O consumo de aproximadamente 3,5g/dia de beta-glucanas presentes na aveia, no período
médio de 7 semanas, resultou em efeitos positivos nos três grupos de indivíduos analisados: saudáveis, com
DM2 e com dislipidemias. A influência no perfil lipídico em indivíduos saudáveis e com dislipidemias, acarretou
na diminuição média das concentrações plasmáticas de colesterol total (-0,93 mmol/L) e LDL-colesterol (-0,21
mmol/L), principalmente com o consumo do farelo da aveia. As respostas do metabolismo glicídico como
reflexo do consumo médio de 49,3g de aveia e, consequentemente, 3,3g de beta-glucanas, em indivíduos
saudáveis e com DM2, foram capazes de reduzir, em valores médios, os parâmetros de hemoglobina glicada
(-0.39 mmol/L), resistência à insulina (-1,77 mU-mol/L², no índice HOMA-IR), glicemia de jejum (-0.39
mmol/L) e glicemia pós-prandial (-1,26 mmol/L), em indivíduos com DM2, salientando a importância do
consumo da aveia na terapia nutricional de doenças que envolvem o metabolismo dos carboidratos, assim como
o seu consumo na prevenção destas doenças. CONCLUSÃO: A ingestão de beta-glucanas (aproximadamente
3,3g), por meio do consumo alimentar de aproximadamente 50g aveia e 4,2g de fibra alimentar, levou a
alterações nos valores dos biomarcadores glicídicos como hemoglobina glicada, insulina média diária e de
jejum, resistência à insulina, glicemia de jejum e pós-prandial, bem como, à melhora do perfil lipídico com
a redução do LDL-colesterol, colesterol total e triglicérides, constatando que há relação entre o consumo da
aveia e o metabolismo glicídico e lipídico. Vale ressaltar a necessidade de realização de novos estudos, a fim
de relacionar diferentes quantidades de aveia e beta-glucanas a efeitos fisiológicos no organismo humano.
Palavras-Chave: Beta-Glucanas. Diabetes Mellitus. Dislipidemias.

ISBN: 978-85-87121-53-0

314

Nutrição/Gastronomia

Apresentação:
Pôster

EFEITOS DO USO DE PROBIÓTICOS EM GESTANTES

ALVAREZ, Mirella Casarin Nunes1 MUNHOZ, Victória De Castro1 FERRAGI, Michelly Regina Antunes1
ARAÚJO, Laura Lemes Outeiro1 SOUZA, Thais De Oliveira1 BERNI, Andrea Lorenzi1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: mirellacnunes@gmail.com, victoriamunhoz@gmail.com, Michellyyaf.nutri@gmail.com,
lauralemes19@gmail.com, thaisnutrisc@yahoo.com.br, andrealorenzi@hotmail.com
INTRODUÇÃO: A gestação é um fenômeno fisiológico que traz diversas modificações no organismo materno,
desde a primeira semana, como durante todo período gestacional, por fatores hormonais e mecânicos,
envolvendo diversos aparelhos e sistemas. Dentre os principais sinais e sintomas decorrentes neste período,
tem-se a lombalgia, surgimento de edemas e varizes, cãibras, náuseas e vômitos, dispnéia, polaciúria, cloasma
gravídico, pirose, leucorréia, constipação intestinal e hemorróidas. Uma suplementação sistemática da dieta
com probióticos, pode proporcionar benefícios expressivos para o bem-estar e saúde das gestantes. OBJETIVO:
Este trabalho teve como objetivo pesquisar na literatura científica evidências clínicas sobre os efeitos do uso de
probióticos em gestantes. MÉTODOS: Este estudo adotou como estratégia metodológica a revisão bibliográfica,
optando por utilizar a revisão narrativa. O levantamento de dados foi feito utilizando artigos provenientes de
diversas bases de dados, relacionados com o tema em estudo e que atendiam os critérios estabelecidos, como
publicações feitas nos últimos 10 anos e sem restrição de idioma. RESULTADOS: Os probióticos apresentam
benefícios quanto a preservação da integridade intestinal e atenuação dos efeitos de doenças intestinais, como
diarreia, intestinal inflamatória e a colite; redução da gravidade da hepatopatia alcoólica experimental; inibição
da colonização gástrica com Heliobacter pylori que é associado a gastrite, úlcera péptica e câncer gástrico. Há
ainda evidências de que os probióticos quando consumidos em quantidades adequadas em uma refeição ou
suplemento nutricional, estimulem a resposta imunológica, na modulação de reações alérgicas, na melhoria da
saúde urogenital de mulheres e nos níveis sanguíneos de lipídeos, entretanto o mecanismo de ação para gestantes
não está totalmente elucidado. CONCLUSÃO: Os efeitos da inserção de probióticos, proporcionando maior
qualidade de vida com a utilização de uma dieta adequada, são comprovados cientificamente por estudos clínicos.
Contudo se faz necessário mais pesquisas que avaliem a influência destes em mulheres no período gestacional.
Palavras-Chave: Gravidez. Suplementos Nutricionais. Saúde Materna.
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ELABORAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS DE PREPARO E ANÁLISE DOS TIPOS DE CORTES
UTILIZADOS POR UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

MARINELLI, Caroline Satyro Rezende1 SILVA, Joyce Santana Da1 BOROVAC, Jurucê Ap. Gomes1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: cventurini86@gmail.com, Joice.Santana@sodexo.com, juruceborovac@gmail.com
INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população é uma realidade mundial e isso, somado à diminuição da
capacidade funcional do idoso, resulta na necessidade de assistência especializada. Neste sentido entram em
cena as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Alterações fisiológicas naturais do envelhecer
causam redução do consumo, digestão e absorção de nutrientes, com impacto direto no estado de saúde
do indivíduo. Assim, é fundamental a elaboração de um cardápio variado e nutricionalmente equilibrado,
cuja apresentação atraia a atenção e estimule o idoso a se alimentar. A variedade na apresentação dos pratos
principais, assim denominados por representarem a principal fonte proteica das refeições, é favorecida pelo
uso de diferentes tipos de cortes dos seus componentes e a implantação de Fichas Técnicas de Preparo (FTP)
favorece o planejamento de refeições variadas e a gestão do serviço de alimentação. OBJETIVO: Elaborar FTP
dos pratos principais e avaliar os tipos de cortes de carnes que compõem os pratos principais do almoço de
uma ILPI. MÉTODOS: Para elaboração das FTP, foi acompanhada a produção dos pratos principais indicados
pelo nutricionista da ILPI. A indicação destes pratos principais foi determinada pelo maior grau de dificuldade
para sua implantação. Buscou-se também contemplar preparações à base de diferentes tipos de ingredientes
preponderantes. Todas es etapas da produção das receitas foram anotadas, bem como o peso aferido de
cada ingrediente que compunha a preparação e seu rendimento final. Foram examinados os componentes
predominantes dos pratos principais do almoço de um cardápio de 28 dias, no qual foram analisados a
variedade dos alimentos fontes de proteínas e seus respectivos cortes. RESULTADOS: Foram desenvolvidas
dez FTP indicadas pela nutricionista, sendo quatro de preparações à base de aves, duas de carnes bovinas, uma
de carne suína, uma de pescado e duas mistas (compostas por carnes bovina e suína). No cardápio avaliado,
foram servidos 28 pratos principais, totalizando 6 preparações com aves, 11 com carne bovina, 4 com pescados
e 7 com carne suína. Os cortes aplicados a estes ingredientes foram: fatiados após assados (8 preparações);
moídos (7 preparações); filés (4 preparações); cubos (3 preparações); sobrecoxa de frango inteira com osso (3
preparações); iscas (2 preparações); desfiado (1 preparação) e rodela (1 preparação). CONCLUSÃO: As FTP
elaboradas contribuem para a elaboração de um cardápio variado, equilibrado e são de absoluta importância
para a gestão de uma unidade de alimentação e nutrição, portanto, quanto mais completa, mais subsídios o
nutricionista terá para conduzir o serviço com o mínimo de imprevistos possível, proporcionando agilidade
para a tomada de decisões. Uma maior variação na apresentação dos pratos principais é recomendada,
como forma de contribuir para a maior aceitação e aumento do consumo de alimentos pelos idosos.
Palavras-Chave: Serviço De Alimentação. Planejamento De Cardápio.
Instituição De Longa Permanência Para Idosos.

ISBN: 978-85-87121-53-0

316

Apresentação:
Pôster

Nutrição/Gastronomia

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE MORTALIDADE POR CÂNCER COLORRETAL
NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

TERENCE, Heloísa Battistin Rezende1 BEZERRA, Cintia Ramos1 BONILHA, Eliana De Aquino1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: helloisabr@hotmail.com, ci.ramosbezerra@gmail.com, eliana.bonilha@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Considerado um problema de saúde pública, o câncer ocupa o segundo lugar de óbitos no
Brasil e o câncer colorretal (CCR) figura entre os cinco cânceres mais frequentes no país, caracterizado por
tumores no cólon e no reto. Grande parte desses tumores se inicia com pólipos, lesões benignas, que crescem na
parede do cólon e podem, com o passar do tempo, se transformar em câncer, quando associados a outros fatores
de risco como alto consumo de carnes vermelhas e processadas, baixa ingestão de frutas, legumes e verduras,
sedentarismo, consumo de álcool, tabagismo, obesidade e sobrepeso, além de predisposição genética. É uma
doença tratável na maioria dos casos, curável ao ser detectada precocemente, quando ainda não se espalhou
para outros órgãos. Daí a relevância da análise do perfil epidemiológico para subsidiar políticas públicas para a
atenção à saúde. OBJETIVO: Analisar a mortalidade por câncer colorretal, por sexo e faixa etária, da população
do município de São Paulo, no período de 2007 a 2016. MÉTODOS: Estudo descritivo, no qual os coeficientes
de mortalidade (CM) do câncer colorretal foram calculados a partir do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM), utilizando o tabulador Tabnet da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, com seleção
dos códigos: neoplasias malignas de cólon (C18), da junção retossigmóide (C19), do reto (C20) e do ânus e do
canal anal (C21), de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Os dados populacionais
foram obtidos das estimativas da Fundação SEADE, tendo como referência a data de 1 de julho de cada ano.
RESULTADOS: No município de São Paulo o CM por CCR passou de 12,54 para 14,95 por 100.000 habitantes
(anos de 2007 e 2016), maior que no Brasil, que também aumentou de 5,98 para 8,59 no mesmo período. O
número de óbitos por CCR, subiu com o avançar da idade, em ambos os sexos: na faixa etária 45-54 anos, quase
triplicou em relação à anterior (35-44 anos), passando de 275 para 772 (homens) e de 332 para 882 (mulheres).
Naqueles entre 55 e 64 anos, os óbitos praticamente dobraram, chegando a 1.661 (homens) e 1.636 (mulheres).
Chama a atenção a alta mortalidade entre pessoas com idade inferior a 60 anos, considerada mortalidade
precoce. Com o aumento do número de idosos, parte do processo da transição demográfica, coloca-se como
desafio a preparação do sistema de saúde para este cenário, com ações preventivas junto a todas faixas etárias. A
Secretaria Municipal de São Paulo, segue a recomendação do MS de não rastrear o CCR, por meio de programa
populacional como triagens (realização de pesquisa de sangue oculto e colonoscopia), pela potencialidade do
diagnóstico precoce, em especial em pessoas sem sintomatologia. CONCLUSÃO: Frente à tendência de aumento
da mortalidade por CCR, é fundamental planejar ações de atenção à saúde, com implantação de programas
de vigilância nutricional que investiguem o consumo alimentar e o estado nutricional da população, para
direcionamento de intervenções multidisciplinares voltadas à educação nutricional e estímulo à atividade física.
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FARINHA DE FÍGADO DE FRANGO COMO SUPLEMENTO NUTRICIONAL

LACERDA, Isabella Cattini1 PEREIRA, Carolina Correia1 CAMARGO, Maria Cristina Rubim1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: isabella.lacerda@outlook.com, caccpereira@gmail.com, CRIS.RUBIM@YAHOO.com.BR
INTRODUÇÃO: Considerada um dos principais problemas de saúde pública, afetando mais de dois bilhões
de pessoas no mundo, a anemia é uma condição determinada pela redução do número de eritrócitos no
sangue, comumente causada por hemorragias ou por uma escassez de nutrientes essenciais. Mais da metade
dos casos são determinados por deficiência de ferro, denominado como Anemia Ferropriva. O Ministério da
Saúde afirma que, mesmo sendo uma condição que agride qualquer indivíduo, em qual for o ciclo de vida,
o maior grupo de risco é formado por crianças e adolescentes em fase de crescimento, mulheres em idade
fértil, gestantes e idosos. Variados estudos nacionais identificaram predominância de anemia oscilando em
36,4% a 47,8% entre os grupos de risco, sendo maior nas regiões Norte e Nordeste. Desde 1992, o Brasil vem
tentando erradicar a anemia com políticas públicas. O Programa Vivaleite e o Programa de Fortificação de
Farinhas de Trigo e Milho com ferro e ácido fólico tiveram como objetivo a profilaxia e tratamento da anemia,
entretanto, ambas não estão cumprindo o seu papel. OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo examinar a
qualidade da farinha de fígado de frango no que tange à composição bromatológica para analisar a viabilidade
de uso como um suplemento nutricional a ser utilizado como método de prevenção e tratamento da anemia
ferropriva e investigar os motivos pelos quais as políticas públicas não são efetivas. MÉTODOS: Foi realizada
uma revisão bibliográfica narrativa para a busca e análise crítica da literatura. A farinha foi produzida em
laboratório e enviada para análise bromatológica. Durante o estudo, surgiu a dúvida sobre a quantidade de
lipídios presentes no produto, por se tratar de um alimento de origem animal, portanto além do ferro, foi
realizada uma análise bromatológica lipídica. RESULTADOS: O Programa Vivaleite se mostrou ineficiente
por conta do horário de entrega, a frequência não diária de distribuição do leite e a ausência de informação
sobre as características especiais do produto. Quanto ao Programa de Fortificação de Farinhas de Trigo e
Milho com ferro e ácido fólico, devido ao ferro ser de origem química ou sintética e a falta de manutenção e
monitoramento da produção dos alimentos, há variabilidades nos teores de ferro de 1mg/100g a 11mg/100g,
prejudicando a qualidade e biodisponibilidade do produto. A análise bromatológica da farinha de fígado
mostrou que em 100g do produto, há 26,6mg de ferro, 2,2g de gorduras saturadas, 1,8g de gorduras poliinsaturadas, 1,1g de gorduras monoinsaturadas, 2,9g de gorduras insaturadas e não foi detectado valores de
gorduras trans. A quantidade de ferro em 100g é maior do que nos alimentos contendo a farinha fortificada,
sendo ele natural, fonte de ferro heme e biodisponivel. É recomendado de 25 a 30g/dia de gorduras totais,
mostrando que os valores na farinha não são prejudiciais à saúde. CONCLUSÃO: A farinha de fígado de frango
pode ser a solução adequada, contudo recomenda-se a continuidade deste estudo por meio de investigações
experimentais, a fim de testar sua funcionalidade e as respectivas quantidades para os grupos de risco.
Palavras-Chave: Anemia Ferropriva. Suplemento Nutricional. Políticas Públicas.
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FATORES ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESSADOS E
ULTRAPROCESSADOS POR PRÉ-ESCOLARES
PRATES, Carolina Bottini1 PASSOS, Maria Aparecida Zanetti2 MASQUIO, Deborah Cristina Landi1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
E-mail: carolbottini@yahoo.com.br, cidazpassos94@yahoo.com.br, deborah.masquio@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A prevalência do sobrepeso e obesidade infantil vem crescendo mundialmente, e tornou-se
um grande problema de saúde pública. O crescimento desenfreado do consumo de alimentos ultraprocessados
contribuiu para agravar esse problema. Identificar os fatores que influenciam os hábitos alimentares na
infância é essencial para a aplicação de estratégias de educação alimentar e nutricional que objetivam
promoção da saúde e prevenção de doenças. OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo identificar fatores
associados ao consumo de alimentos processados e ultraprocessados em pré-escolares. MÉTODOS: Trata-se
de um estudo transversal, realizado com 140 crianças de 2 a 6 anos de idade, pertencentes a escolas públicas e
particulares dos municípios de São José dos Campos e Santana do Parnaíba. Aplicou-se aos pais e responsáveis
pelas crianças, um questionário autoral para a obtenção de informações sociodemográficas da família e o
questionário de frequência alimentar para crianças (QFAC). Os itens alimentares foram assinalados pelos pais
conforme a frequência de consumo pelas crianças, em uma das 7 categorias de frequência: nunca, menos
de 1 vez por mês, 1 a 3 vezes por mês, 1 vez por semana, 2 a 4 vezes por semana, 1 vez por dia, 2 ou mais
vezes por dia. A partir da graduação de consumo dos alimentos foi criado o escore de consumo alimentar
anual baseado no estudo de Fornés e colaboradores. Em modelo de regressão linear, exploramos os possíveis
fatores individualmente e de modo ajustado associados ao aumento no escore de consumo alimentar anual
para grupo de alimentos processados e ultraprocessados. A análise estatística foi realizada no software Stata,
considerando-se nível de significância p<0,05. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Centro Universitário São Camilo, sob o número 2.690.043/2018. RESULTADOS: A idade do
responsável esteve negativamente associada ao consumo de alimentos processados e ultraprocessados pelas
crianças. Os anos de escolaridade dos pais associaram-se à diminuição do consumo de alimentos processados
e ultraprocessados. Possivelmente pais com maior idade e escolaridade apresentam maior conhecimento em
nutrição e, portanto, constroem um ambiente alimentar familiar com menor oferta de alimentos processados
e ultraprocessados, o que pode impactar na diminuição do consumo deste tipo de alimento pelos seus filhos.
A maior frequência com que a criança realiza as 3 refeições principais diárias refletiu na diminuição do
consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Possivelmente, quando não realizadas, estas refeições
são substituídas por estes tipos de alimentos. Em análise de regressão simples, observou-se que atitudes
como alimentar-se sem a presença de tablets ou eletrônicos diminuiu o escore final de consumo de alimentos
processados e ultraprocessados. O hábito de se alimentar assistindo televisão, tablet ou celular está associado
ao maior consumo de lanches, doces e bebidas açucaradas, o que contribui para o excesso de peso na infância.
CONCLUSÃO: O consumo de alimentos processados e ultraprocessados por pré-escolares esteve associado à
idade e escolaridade dos pais, ao número de dias na semana em que a criança realiza 3 refeições e ao hábito
da criança se alimentar com a presença de tablets e eletrônicos. Trabalhar com esses fatores na prática clínica
pode colaborar na redução do consumo de alimentos processados e ultraprocessados por pré-escolares
Palavras-Chave: Pré-escolar. Consumo De Alimentos. Pais.
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FATORES NUTRICIONAIS CONSIDERADOS
PRÉ-DISPOSITORES PARA A DOENÇA DE PARKINSON
CARLOS, Bruna Tarifa1 STRIEDER, Isabela Morais1 TRINDADE, Igor Oliveira1 KOMATSU,
Lara Trigoli1 RIBEIRO, Gabriela Agostinho1 GANDOLFO, Rebeca De Almeida1
REZENDE, Luciana Trindade Teixeira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bruna.tarifa@outlook.com, isabelamstrieder@gmail.com, igortrindadenutri@gmail.com,
laratrigoli@gmail.com, Gabiribeiro1996@Hotmail.com, rebecadealmeidagandolfo@gmail.com,
lumarez@terra.com.br
INTRODUÇÃO: A doença de Parkinson (DP) caracteriza-se pela degeneração de neurônios dopaminérgicos
pigmentados na substância negra que causam baixa produção de dopamina, reduzindo controle de movimentos
involuntários a segunda. A prevalência mundial é de 100 a 200 habitantes a cada 100.000, acometendo
especialmente idosos, sendo a segunda doença neurodegenerativa mais comum no Brasil. OBJETIVO: Analisar
e identificar quais fatores nutricionais predispõem a doença de Parkinson. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão
analítica realizada através da busca e seleção de materiais científicos nas bases de dados Scielo e PubMed.
Foram utilizados artigos nos idiomas inglês, espanhol e português. Os descritores empregados foram Doença de
Parkinson, Nutrientes e Prevenção & Controle e os operadores booleanos “AND”, “OR” e “NOT”, com datas de
publicação a partir do ano de 2007, totalizando em 41 artigos. RESULTADOS: A DP possui distribuição universal
e atinge todos os grupos e classes socioeconômicas. A função cognitiva é muito comprometida e o diagnóstico
é feito a partir da bradicinesia. A fisiopatologia mostra que além dos fatores já conhecidos, há disfunção
mitocondrial, estresse oxidativo, desequilíbrio de cálcio, transporte axonal prejudicado e neuroinflamação. Entre
o grupo de risco encontram-se indivíduos com consumo excessivo de ácidos graxos poli-insaturados (AGP).
Diversos estudos tentaram relacionar a DP com o consumo de gorduras e observaram que há correlação entre
AGP e a doença, pois os mesmos são componentes essenciais da membrana das células neuronais. Dietas com
alta ingestão de gorduras podem aumentar o risco de DP, assim como as ricas em fontes alimentares de ômega
3 e ômega 6, diminuem os riscos. As gorduras, como AGP estão associadas ao processo de estresse oxidativo e
neuroinflamação na membrana e a oxidação pode contribuir para degeneração muscular. Os AGP n-6 PUFA
apesar de não serem capazes de proteger por si só o processo de degeneração, são de extrema importância na
resposta inflamatória. Além disso, aconselha-se uma dieta balanceada, com atenção especial a ingestão adequada
de fibras (30-35g/dia), fluidos, micro e macronutrientes e o consumo de líquidos deve ser estimulado para
prevenir a constipação. Os vegetais frescos, frutas frescas, nozes e sementes, peixes, azeite, vinho, ervas frescas
e especiarias estão associados ao retardo na progressão da DP, portanto também devem ser colocados na dieta.
A fava e a Mucuna pruriens, que contém L-dopa, está associada a melhora dos sintomas da DP, principalmente
em pacientes no estágio inicial, utilizando dosagens de 250 a 1000mg/kg de peso. Recentemente, para controle
de crises usaram a dieta cetogênica como um possível tratamento para distúrbios neurodegenerativos, com
supervisão multiprofissional por até 8 semanas, visando a melhoria nos sintomas não motores. CONCLUSÃO:
A partir dos resultados foi observado que a alimentação pode ser um dos fatores predispositores ao parkinson
e a terapia nutricional, quando realizada de forma correta, é essencial para auxiliar no retardo da DP.
Palavras-Chave: Doença De Parkinson. Nutrientes. Prevenção & Controle.
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FILMES COMESTÍVEIS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

UEHARA, Vanessa Bernardo1 MAYER, Mariana Del Ben1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: vanessa.uehara@prof.saocamilo-sp.br, mariana.mayer@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A embalagem tornou-se um instrumento essencial e indispensável no processo fabril de
alimentos. Invólucros de polímeros petroquímicos, como o plástico, é uma das principais formas de conservação
de alimentos, entretanto, tem acarretado sérios problemas ambientais, devido ao uso indiscriminado e
descarte inadequado destes materiais. Nesse sentido, os biopolímeros constituem uma fonte alternativa para o
desenvolvimento de embalagens biodegradáveis em resposta a essa demanda OBJETIVO: O presente trabalho
objetiva-se em discorrer sobre achados científicos relevantes no desenvolvimento de embalagens comestíveis.
MÉTODOS: Trata-se de revisão de literatura, baseado na consulta às bases de dados Web of Science, SciELO,
Medline, PubMed e Science Direct. Foram reunidos artigos na língua portuguesa e inglesa entre os anos de 2015 a
2019, referentes à temática. Os descritores utilizados foram: “filmes comestíveis”, “biopolímeros”, “embalagens de
alimentos”, “amidos”, “proteínas” e “lipídeos”, e seus respectivos termos em inglês e a utilização das técnicas booleanas
“and”, “or” e “not”. RESULTADOS: Os principais polímeros naturais para elaboração de filmes ou coberturas
comestíveis são proteínas, derivados de celulose, alginatos, lipídeos, pectinas e amido e outros polissacarídeos.
Estudos revelam que a incorporação de aditivos naturais em embalagens, como, por exemplo, extrato de erva
mate, polpa de frutas, condimentos entre outros, podem corrigir deficiências das embalagens e contribuem
para uma maior preservação do alimento, visto que aditivos naturais incorporados auxiliam na manutenção
das características sensoriais e microbiológicas. CONCLUSÃO: Dessa forma conclui-se, que a utilização de
filmes comestíveis como materiais de embalagem contribui positivamente para a conservação dos alimentos,
agem como barreira contra a difusão (umidade, gases e voláteis) na melhora dos atributos sensoriais e fornecem
suporte para uma ampla gama de aditivos alimentares, incluindo agentes antioxidantes, vitaminas, corantes.
Palavras-Chave: FILMES COMESTÍVEIS. Embalagens Comestíveis. Polímeros Naturais.
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FITOTERAPIA NO TRATAMENTO DA OBESIDADE

GENNARI, Ana Beatriz Minazaki1 SASAKI, Caroline Erian1 OLIVEIRA, Catarina Pereira Preto De1
ISHIKAWA, Letícia Fumie Ito1 SILVA, Tamares Santos Da1 PASSADORE, Mariana Doce1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: abgennari@hotmail.com, caroline.erian.sasaki@gmail.com, oliveira.cati@hotmail.com,
leticia.ishikawa@yahoo.com.br, tam_pop14@hotmail.com, mariana_fisiologia@hotmail.com
INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença crônica não transmissível em que há acúmulo excessivo de gordura
corporal, que pode ser proveniente de fatores biológicos, psicológicos e socioeconômicos. Essa doença tem
aumentado cada vez mais no mundo, se tornando um problema de saúde pública, sendo que no Brasil 19,6%
das mulheres e 18,1% dos homens estão obesos. O tratamento consiste em adequar a alimentação e estimular a
prática de exercícios e, se necessário, introduzir alguma terapia medicamentosa. Cada vez mais, tem-se notado
que, além dos medicamentos convencionais, a fitoterapia pode contribuir significativamente na redução de
peso corporal. OBJETIVO: Discutir a eficácia de determinados fitoterápicos no tratamento da obesidade.
MÉTODOS: Foi realizada revisão bibliográfica narrativa de artigos científicos, nos idiomas português e inglês,
nas bases de dados Pubmed, Scielo e Lilacs. Foi utilizada a lógica dos operadores booleanos (AND e OR) junto
com os descritores: Obesidade, Fitoterapia, Medicamentos Fitoterápicos, Perda de Peso, Plantas Medicinais e
seus respectivos termos em inglês. Foram incluídos estudos experimentais in vitro, em ratos e em humanos,
descrevendo, portanto, as principais características e efeitos dos fitoterápicos relacionados ao tratamento
da obesidade. RESULTADOS: Existem muitos fitoterápicos com propriedades que auxiliam no tratamento
da obesidade, sendo pesquisados principalmente os termogênicos, responsáveis por aumentar o gasto
energético, como a cafeína, Paullinia cupana e a Camellia sinensis L., Contudo, outras classes de fitoterápicos
vêm demonstrando potencial para o tratamento coadjuvante da obesidade que são os inibidores de enzimas,
supressores de apetite, ansiolíticos e diuréticos. Como a Faseolamina, capaz de reduzir o peso três vezes mais
que o grupo placebo, devido à inibição da amilase, enquanto a Passiflora spp, Garcinia Cambogia e Caralluma
fimbriata auxiliam na diminuição da ingestão de alimentos, a primeira por reduzir os episódios de compulsão
alimentar, e as últimas melhoraram a liberação de hormônios que promovem a saciedade, consequentemente há
perda de peso. CONCLUSÃO: Observou-se que os fitoterápicos de ação termogênica, bloqueadores de gordura,
redutores de apetite, ansiolíticos e diuréticos com grande acervo de estudos e ensaios em humanos apresentam
efeitos positivos para o tratamento da obesidade. No entanto, há necessidade de mais estudos para consolidar
a utilização e a segurança da fitoterapia no tratamento da obesidade em associação a outras terapêuticas.
Palavras-Chave: Obesidade. Fitoterapia. Medicamentos Fitoterápicos.
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GASTRONOMIA HOSPITALAR E HUMANIZAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS

OLIVEIRA, Raquel Lima De1 AMARAL, Jhessica Silva1 BERGAS, Ingrid Conceição1
BRAGA, Edimara Franscine Leôncio1 BIANCONI, Arthur Cabral1 GODOI, Geovana1
REZENDE, Luciana Trindade Teixeira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: oliv.raquel@outlook.com, jhessica.amaral@gmail.com, ingridbergamo96@gmail.com,
Nova_digital@live.com, arthur.c.bianconi@gmail.com, geh-godoi@hotmail.com, lumarez@terra.com.br
INTRODUÇÃO: A gastronomia hospitalar tem como objetivo modificar os aspectos sensoriais da dieta,
tornando-se fundamental para a recuperação do paciente, porém em alguns casos a intervenção nutricional
prioriza a qualidade de vida do paciente. Os cuidados paliativos (PC) são abordagens que tem como objetivo
melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias perante o risco de morte associado a uma doença
OBJETIVO: Verificar como a intervenção nutricional pode atuar no bem-estar e sobrevida dos pacientes
MÉTODOS: Estudo realizado por meio de revisão bibliográfica, utilizando técnicas booleanas “and”, em artigos
científicos publicados em inglês e português, datados entre 2013 a 2018 em bases de dados da SCIELO e PUBMED,
com as palavras chaves: alimentação; cuidados paliativos; humanização RESULTADOS: Se alimentar pode
remeter a lembranças importantes e prazerosas, além de ser fundamental para a recuperação do paciente, muitas
vezes considerada o principal momento de lazer e conforto para eles. Pacientes com prognósticos terminais
tendem a desenvolver quadros de desnutrição, que são agravados pela sua dificuldade de comer e inapetência.
Os sintomas mais comumente apresentados são: anorexia, fraqueza, mucosite, disfagia, obstipação. Nessa
circunstância, a gastronomia hospitalar possibilita uma apresentação atraente, com uma oferta de nutrientes
adequada para cada paciente, sendo utilizada como uma ferramenta essencial para melhorar a aceitação dos
alimentos e despertar o desejo e prazer de comer, o que contribui para a recuperação do estado nutricional.
O tratamento paliativo usa esses esforços, com uma maior compreensão sobre o tratamento, promovendo
conforto e qualidade de vida, através do controle dos sintomas. Essas medidas tendem a promover impactos
positivos sobre a vida dos pacientes e entende-se que esses cuidados atuam na prevenção e controle desses
sintomas. Desta forma, é essencial que existam profissionais capazes de identificá-los e compreender não só as
características da doença, mas a parte social e familiar do paciente, promovendo um ambiente agradável, para
que ele seja estimulado a realizar atividades agradáveis, trazendo a dignidade e autoestima. CONCLUSÃO: Os
CP requerem uma atuação multiprofissional e humanizada, sendo essencial para que o paciente tenha uma
qualidade de vida e uma sobrevida digna, com respeito ética, sensibilidade e sinceridade deve sempre nortear
a equipe durante a intervenção com o paciente. O nutricionista se responsabiliza em oferecer aos pacientes e
familiares sua conduta dietoterápica, respeitar a vontade e as necessidades nutricionais do indivíduo, oferecer
prazer e conforto para contribuir com a manutenção da qualidade de vida do paciente em cuidados paliativos.
Palavras-Chave: Alimentação. Cuidados Paliativos. Humanização.
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GELEIA DE MANGA COM LIMÃO E CÚRCUMA:
DESENVOLVIMENTO DE ALIMENTO INÉDITO
SILVA, Beatriz De Luca1 TRINDADE, Heloiza De Oliveira1 RUIZ, Juliana Lima1
ANDRADE, Alessandra Regina De1 GIAIMO, Cinthia Roman Monteiro Di1 QUERIDO, Amanda Faria1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bdelucasilva@gmail.com, trindade.hz@gmail.com, juliana.ruiz@outlook.com.br,
contatoalessandraandrade@gmail.com, cinthia.giaimo@prof.saocamilo-sp.br,
AMANDAQUERIDO@YAHOO.com.BR
INTRODUÇÃO: A legislação brasileira define como geleia a concentração da polpa ou suco da fruta com
quantidades adequadas de açúcar, pectina e ácido, até obter a geleificação durante o resfriamento. As geleias
são produtos de importância comercial e a população costuma consumir, assim, através da escolha correta
dos ingredientes pode ser utilizado como um alimento funcional. Os alimentos funcionais são aqueles que
apresentam composto bioativos, sendo a curcumina uma substância presente na Curcuma longa L. (açafrãoda-terra) com atividades farmacológicas em doenças crônicas, diabetes tipo 2, artrite, Alzheimer, entre
outros, podendo ter ações também como anti-inflamatório e antioxidante. OBJETIVO: Desenvolver geleia de
manga com limão e cúrcuma, como um produto alimentício funcional para público em geral, sem utilização
de açúcar. MÉTODOS: Este trabalho foi desenvolvido na disciplina de Tecnologia dos Alimentos, do curso
de nutrição, Centro Universitário São Camilo, no primeiro semestre de 2019. Foram utilizados artigos
científicos pesquisados em bases de dados, como Pubmed, Scielo e Google acadêmico, livros referentes ao
tema e também Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos (TBCA), da USP para cálculo da composição
nutricional. Para preparo da geleia, foi utilizado: a) manga Palmer como ingrediente predominante; b) maçã,
fruta com alto teor de pectina; c) cúrcuma, para obtenção do composto bioativo curcumina e d) limão, como
fonte de ácido para geleificação. A geleia foi preparada através da cocção da manga Palmer por 30 minutos
e posteriormente os outros ingredientes foram adicionados e permaneceram em cocção até obtenção
do ponto da geleia, determinado quando o produto está em uma superfície e quando virada não cai, fica
com consistência firme. Esta foi armazenada em frascos de vidros esterilizados e submetida ao processo de
pasteurização, em temperatura inferior a 100°C para que não haja grandes perdas nutricionais e organoléptica
severa por 20 minutos, e armazenada sob refrigeração. RESULTADOS: A geleia apresentou propriedades como:
cor amarelo alaranjado intenso, devido a cor da manga e também pela presença da cúrcuma; consistência
sólida, odor e sabor, sobretudo, da manga e limão e o dulçor de acordo com os ingredientes em sua fase
de maturação, já que não foi utilizado açúcar. De acordo com a composição nutricional em 15g de porção,
sendo 1 colher de sopa, a geleia de manga com limão e cúrcuma é composta por 0,14g de proteínas, 0,04g
de lipídeos, 5,45 de carboidratos, 0,47g de fibras, 40,23mg de potássio, sendo 22,7kcal/porção. A geleia
também possui carotenoides advindos da manga, mas não foram quantificados. CONCLUSÃO: Com este
trabalho entendeu-se que a ausência de açúcar acrescido pela indústria como de costume e a adição de um
alimento in natura – maçã -, como adoçante e fonte de pectina, resultou em dulçor característico, de forma
saudável. Não se pode deixar de enaltecer a importância da ação da curcumina, como anti-inflamatório e
como corante natural, afinal, a coloração intensa do produto, além da manga, se deu a partir da cúrcuma.
Palavras-Chave: Alimento Funcional. Curcuma. Produção De Alimentos.
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HEREDITARIEDADE PATERNA NA SAÚDE METABÓLICA
E REPRODUTIVA DA PROLE

MACHADO, Caroline Martins1 MARCONDES, Fernanda Bacchin1 GANEN, Aline De Piano1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: nutricarolinemartins@gmail.com, febacchin@gmail.com, mestradonutricao@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A obesidade materna é conhecida por predispor os filhos a distúrbios metabólicos. Essa
transmissão intergeracional também tem sido sugerida para obesidade paterna, com potencial impacto negativo
na saúde metabólica e reprodutiva da prole, provavelmente via alterações epigenéticas nos espermatozoides
paternos. A modificação epigenética pode mediar as influências ambientais na expressão gênica e pode
modular o risco de doença associado à variação genética. A análise epigenética, portanto, é um caminho
importante para a identificação de mecanismos, pelos quais fatores genéticos e ambientais contribuem para
o risco de doenças. OBJETIVO: Explorar estudos recentes que relacionam uma dieta paterna hiperlipídica
com o desenvolvimento da obesidade, infertilidade e doenças crônicas na prole. MÉTODOS: Este trabalho
se caracteriza como uma revisão bibliográfica narrativa. A pesquisa foi realizada pela busca na base de dados
Pubmed, utilizando os seguintes descritores de saúde: “paternal obesity and metabolic”, “paternal and phenotype
inheritance”. A seleção de materiais incluiu 10 publicações originais e revisão publicadas nos últimos 5 anos,
no idioma inglês. RESULTADOS: A maior parte dos estudos explorados avaliou as consequências da dieta
hiperlipídica do pai na prole. Foi comparado grupos paternos e proles que recebiam dietas hiperlipídicas e
dietas normocalóricas. Verificou-se que a prole que recebeu dieta hiperlipídica assim como o pai, desenvolveu
síndrome metabólica e subfertilidade. Já a prole com dieta normocalórica e pais obesos também tiveram maior
peso corporal total e adiposidade, entretanto bem menor que o grupo que seguia a mesma alimentação paterna
hiperlipídica. Sugerindo que a prole com maior peso corporal tem um fenótipo anormal dos adipócitos. Os
estudos mostram que a função reprodutiva dos machos é prejudicada pela obesidade induzida por dieta do
pai, demonstrando reduções na motilidade e na ligação espermática e no aumento do estresse oxidativo e
danos no de DNA dos espermatozoides. O testículo é composto principalmente de células germinativas,
moléculas de RNA que atuam na transmissão hereditária devem estar presentes no esperma e também nos
testículos. Entre as múltiplas diferenças de sequência entre os transcriptomas dos testículos dos pais obesos
e saudáveis, foi visto que vários microRNAs tiveram expressão aumentada. Curiosamente, a modificação de
histonas e os padrões de metilação do DNA foram alterados nos testículos e espermatozoides dos machos
afetados pela obesidade paterna. CONCLUSÃO: O aumento global da obesidade e diabetes tipo II motiva
a busca pelos fatores epigenéticos subjacentes a essas doenças. Observa-se evidências de que os fatores
nutricionais do pai desempenham um papel significativo na saúde da prole. Espermatozoides de pais obesos
geram prole com maior adiposidade, predisposição a infertilidade e desenvolvimento de resistência à insulina.
Palavras-Chave: Fenótipo. Obesidade. Herança Paterna.
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HIDRATAÇÃO EM ATLETAS CONVENCIONAIS E PARALÍMPICOS: REVISÃO NARRATIVA
MAHMOUD, Nadia Abou1 TATENO, Andressa Rie1 JOAQUIM, Daniel Paduan2 SETARO, Luciana1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
E-mail: nadia.abou@gmail.com, andressarietateno@gmail.com, daniel.joaquim@cpb.org.br
lusetaro@hotmail.com
INTRODUÇÃO: A água é essencial para todos os seres vivos e fundamental para manutenção da homeostase pois
desempenha diversas funções vitais, o que faz com que sua presença seja necessária para os processos fisiológicos.
No exercício físico níveis moderados de desidratação podem afetar o desempenho atlético e provocar déficit
de concentração. A prática física associada às características ambientais podem potencializar a desidratação e
ocasionar queda de desempenho. Dessa maneira, a ingestão hídrica antes, durante e depois do treinamento são
de grande importância para atletas, pois através do suor, há a perda de água e sais do corpo, os quais devem ser
repostos. Diferentes métodos são utilizados para avaliar os níveis de hidratação e a sede é o indicador mais comum
desta avaliação. Na literatura, são escassos os estudos em atletas paralímpicos relacionados diretamente com a
hidratação. Dados de ingestão de fluídos para essa população estão associados à termorregulação. OBJETIVO:
Revisar sobre os níveis de hidratação nos atletas convencionais e comparar com atletas paralímpicos de diferentes
classes funcionais. MÉTODOS: Pesquisa de artigos científicos nas bases de dados Lilacs e Pubmed realizada em
agosto de 2019. Foram incluídos artigos originais publicados nos últimos 5 anos correspondentes às palavras
chave nos idiomas Inglês e Português com uso da lógica booleana “AND”. Foram encontrados 18 artigos com
atletas convencionais. Após leitura de resumo, 13 artigos foram excluídos por não se enquadrarem ao tema
central da pesquisa. Destes, foram utilizados 5 artigos. Livros e consensos publicados nos últimos 10 anos sobre
paratletas serviram de apoio à pesquisa. RESULTADOS: Um artigo apresentou a redução da massa corporal de
atletas do futebol, no treino A e B, o qual indicou a desidratação (1,5 ± 0,63% e 1,19 ± 0,59%, respectivamente).
Dois demonstraram que não houve alteração no nível de hidratação em suplementação de carboidrato em
treinos de futebol para a avaliação da performance e nível de hidratação (p=0,55) e em maratonistas, as quais
ingeriam leite com chocolate antes de dormir para avaliar hidratação (p=0,55), performance e metabolismo.
Um estudo evidenciou preferência da ingestão de água (90%) para reposição hídrica antes, durante e depois dos
treinos e utilização de restrição hídrica (75%) como estratégia para perda de peso necessária na modalidade
esportiva. Um artigo apontou que há necessidade de aplicação de fator de correção para cálculo convencional
da variação da massa corporal para atletas de triathlon para que não ocorra superestimação de desidratação.
Não foram encontrados artigos com paratletas ou paralímpicos. CONCLUSÃO: As necessidades de consumo
no esporte paralímpico seguem as diretrizes do convencional, devendo haver pequenos ajustes individuais
de acordo com a condição clínica do atleta. O status hídrico tem influência de fatores endógenos e exógenos
e compromete o desempenho no exercício físico elucidando a importância da hidratação nesta população.
Palavras-Chave: Hidratação. Atletas. Pessoas Com Deficiência.
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IMPLICAÇÕES DA PREGOREXIA PARA SAÚDE DA DÍADE MÃE-FILHO

SANTOS, Victória Castilho Dos1 AOYAGUI, Ellen Cristina Benjamim1 ANDRADE, Fernanda Soares1
GANEN, Aline De Piano1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: vicsantos271996@gmail.com, ellenaoyagui@hotmail.com, fefa_s.andrade@hotmail.com,
mestradonutricao@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A preocupação exacerbada com ganho de peso e imagem corporal durante a gestação
é denominado por pregorexia, termo que foi originado da junção de duas palavras, sendo elas 'pregnancy'
(gravidez), e 'orexia', de orexis (apetite). Estudos apontam que o período gestacional é um agente precipitante
para os novos casos de transtornos alimentares. A prevalência de transtornos alimentares na gestação é
desconhecida, porém estima-se que atinja em torno de 1/100 gestantes. De acordo com a literatura, evidenciamse as consequências da pregorexia para a díade mãe-feto. OBJETIVO: Identificar as implicações da pregorexia
para saúde da díade mãe-filho. MÉTODOS: Foi realizado um estudo por meio de uma revisão bibliográfica
da literatura, onde foram consultados artigos científicos nas bases de dados Pubmed, Scielo, Medline, Lilacs,
nos idiomas português e inglês, publicados nos últimos 18 anos. Os descritores utilizados foram “pregorexia”,
“gestação”, “transtornos alimentares” e “imagem corporal”, além das lógicas booleanas and e or. RESULTADOS:
Destaca-se que o estado nutricional durante a gravidez pode favorecer a insatisfação da imagem corporal. A
pregorexia interfere no ganho de peso ideal, tendo como consequência o IMC baixo e aporte nutricional materno
inadequado pelo baixo consumo de alimentos para o não ganho de peso. Estes preditores trazem riscos, como
o aumento de incidência de um nascimento pré-termo, crescimento fetal restrito ou, em casos extremos não
identificados no começo da gestação, pode levar a morbimortalidade materna. A pregorexia também pode causar
anemia materna, desidratação, má nutrição, diabetes gestacional, mineralização óssea prejudicada ou depressão
pós-parto. O baixo peso corporal da mãe gera uma deficiência de micronutrientes, causando malformações
hipotróficas, como, por exemplo, defeitos do tubo neural, distúrbios cognitivos, parto prematuro, desconforto
respiratório, dificuldades de alimentação ou até aborto espontâneo. CONCLUSÃO: Foi possível observar
que transtornos alimentares e insatisfação com imagem corporal na gestação trazem como consequência
riscos tanto para mãe, quanto para o feto, como a morbimortalidade materna e nascimento pré-termo,
sendo de extrema importância o cuidado pré-natal e atendimento com uma equipe multidisciplinar.
Palavras-Chave: Feto. Comportamento Alimentar. Imagem Corporal.
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INFLUÊNCIA DA TERAPIA NUTRICIONAL NOS
SINTOMAS DE PACIENTES EM QUIMIOTERAPIA
MACHADO, Juliana Gomes Pedroso1 SOUZA, Fernanda Dos Santos1
RODRIGUES, Marianna Motta Affonso1 FERNANDEZ, Monica Kanarik1 LEITE, Naomi Hayashi1
BERNI, Andrea Lorenzi1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: ju.gpm@hotmail.com, fernandassouza1998@hotmail.com, marianna.motta8@gmail.com,
monicakanarik@gmail.com, naomi.leite1@gmail.com, andrealorenzi@hotmail.com
INTRODUÇÃO: Dentre as formas de tratamento das neoplasias, a quimioterapia é utilizada com maior
frequência. É estimado que até 70% dos tumores necessitarão de tratamento quimioterápico em algum
momento da doença, porém, a maior parte dos agentes antiblásicos age de forma inespecífica, lesionando
tanto as células benignas quanto as malignas. Tal fato faz com que ocorram alguns sintomas indesejáveis que
podem interferir de forma expressiva no estado nutricional do paciente, como: anemia, perda de apetite,
náuseas, mucosite, diarreia, desnutrição, entre outros. Todas estas condições causam desconforto, estresse
e sofrimento, prolongando o tempo de internação. OBJETIVO: Analisar os principais efeitos colaterais da
quimioterapia e como minimiza-los por meio de condutas dietoterápicas aplicadas na terapia nutricional do
câncer. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão narrativa, feita através de levantamento bibliográfico utilizando
a técnica booleana and/or nas bases de dados Scielo, Pubmed e Lilacs. Foram selecionados artigos originais,
de revisão e consensos nos idiomas inglês e português a partir do ano de 2015. RESULTADOS: O tratamento
quimioterápico pode ser realizado a partir de diversos medicamentos classificando-os em categorias: agentes
alquilantes, agentes antimetábolicos, inibidores da topoisomerase, inibidores mitoticos e corticosteroides. Visto
que de acordo com o tipo de droga administrada no tratamento, há uma maior prevalência de determinados
efeitos colaterais. Os efeitos colaterais que estatisticamente mais aparecem durante a quimioterapia influenciam
no estado nutricional do paciente e em sua alimentação, por isso, são necessárias medidas de intervenção
dietoterápica, a fim de evitar piora no quadro nutricional. De acordo com o sintoma manifestado, são feitas
medidas dietéticas para auxiliar na alimentação desse paciente. Algumas condutas dietoterápicas como realizar
refeições leves, fracionar as refeições em pequenas porções durante o dia, evitar odores fortes e inserir gengibre
em algumas refeições mostrou resultados positivos em relação à redução de episódios de náuseas e vômitos
em pacientes durante tratamento quimioterápico. Já em relação à inapetência, preparar pratos coloridos, tomar
sucos de frutas cítricas e aumentar o valor calórico das refeições mostraram efeitos benéficos. Sobre a mucosite,
consumir alimentos em temperatura ambiente, utilizar glutamina, acrescentar alimentos com propriedades
antissépticas nas refeições são algumas condutas positivas para o tratamento deste efeito colateral. Quando
se trata da xerostomia, aumentar o consumo de líquidos, ingerir alimentos pastosos ou líquidos e enxaguar
a boca com suco de limão antes das refeições, são métodos que podem ser incluídos na terapia nutricional.
Nos casos de desnutrição é de extrema relevância a aplicação da avaliação nutricional para adequar as
necessidades de maneira individualizada e iniciar uma terapia nutricional mais eficaz. CONCLUSÃO:
Foi possível analisar medidas que auxiliem na redução dos sintomas causados pelos quimioterápicos. As
condutas evidenciadas mostram a importância da Nutrição neste contexto, uma vez que ao minimizar os
efeitos da quimioterapia, há um impacto positivo tanto na saúde do paciente quanto na qualidade de vida.
Palavras-Chave: Tratamento Farmacológico. Oncologia. Terapia Nutricional.
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INFLUÊNCIA DE PROTEÍNAS E LIPÍDIOS NA GLICEMIA PÓS PRANDIAL

GENNARI, Ana Beatriz Minazaki1 ARAÚJO, Laura Lemes Outeiro1 BERNARDO, Beatriz Favero1
CASTRO, Adriana Garcia Peloggia De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: abgennari@hotmail.com, lauralemes19@gmail.com, beatriz.fbernardo@uol.com.br,
adriana.castro@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune com a destruição das células
produtoras de insulina, geralmente é diagnosticado na infância e adolescência, sua incidência vem aumentando
nos últimos anos, sendo que o Brasil é o terceiro país com maior prevalência de crianças com a doença. A
alimentação adequada em quantidade e qualidade é um dos pilares do tratamento, para o controle glicêmico.
OBJETIVO: Verificar a influência das proteínas e lipídios da dieta na glicemia de pacientes com diabetes
mellitus tipo 1. MÉTODOS: Foi realizado um estudo de revisão bibliográfica de artigos publicados em revistas
científicas, nos idiomas português e inglês, nas bases de dados Pubmed e Lilacs, com os seguintes descritores:
"Diabetes Mellitus, Type 1 AND fat OR dietary fat AND protein OR dietary protein AND blood glucose OR
glycemic index AND postprandial”. Iniciou-se o período de busca no dia 20 de fevereiro de 2019 e finalizouse no dia 23 de março do mesmo ano. Os critérios de inclusão foram: estudos experimentais realizados em
humanos diagnosticados com DM1, sem outras doenças associadas, com intervenção de ingestão de diferentes
quantidades de proteínas e/ou lipídios e monitorização da glicemia. RESULTADOS: Inicialmente, com a
pesquisa nas bases de dados, foram encontrados 35 artigos, porém, ao final obteve-se um total de oito artigos
para análise. Os lipídios e as proteínas oriundos da dieta alteram a glicemia em dois momentos, de modo
diferente dos carboidratos, na primeira hora após a refeição a excursão glicêmica aumenta lentamente e
depois de três horas eleva-se progressivamente e persiste até cinco horas, sendo que essas alterações são mais
acentuadas quando se consomem esses dois nutrientes em grandes quantidades na mesma refeição. Isso ocorre,
pois no início da alimentação os macronutrientes liberam uma grande quantidade de hormônios que retardam
o esvaziamento gástrico, consequentemente há menor absorção de glicose para a corrente sanguínea. Já na
fase tardia, essas substâncias estão reduzidas e há uma maior conversão dos lipídios e das proteínas em glicose
por meio de vias metabólicas de obtenção de energia, proporcionando o aumento da glicemia. CONCLUSÃO:
Os lipídios e proteínas presentes nos alimentos podem modificar a glicemia pós-prandial em pacientes com
DM1, indicando que o atual método de contagem de carboidratos não é suficiente para o controle glicêmico.
Palavras-Chave: Diabetes Mellitus Tipo 1. Gorduras Na Dieta. Proteínas Na Dieta.
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INFLUÊNCIA DO CONSUMO DE
FITOESTRÓGENOS NO DESENVOLVIMENTO PUBERAL
STAVRO, Adriana Paula Giacomelli1 SILVA, Renata Aparecida E1 FRUNEAUX, Thaiza Góes1
GANEN, Aline De Piano1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: adrianastavro@terra.com.br, rnt_ap@hotmail.com, thaiza.nutricao@gmail.com,
mestradonutricao@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Puberdade é o período em que o indivíduo desenvolve características sexuais secundárias e
progride, a partir de uma série de estágios, até adquirir função reprodutiva. No Brasil, o início da puberdade
ocorre aos 9, 7 anos em meninas e 10, 7 anos em meninos. Estudos recentes mostram que a puberdade tem
iniciado, em média, 1-2 anos antes do que o previamente estabelecido e que o tempo puberal é resultado da
interação entre fatores genéticos, endócrinos e ambientais. Alguns compostos na dieta, como os fitoestrógenos,
podem afetar o sistema reprodutivo, glândulas mamárias, hipotálamo e hipófise e com isso antecipar a puberdade.
Fitoestrógenos são compostos derivados de plantas com estrutura química e atividade hormonal semelhante
ao estradiol, e que podem funcionar como agonistas/antagonistas do estrogênio. Os principais fitoestrógenos
são as isoflavonas (genisteína, daidzeína), comumente encontradas na soja e lignanas encontradas em linhaça,
grãos de cereais e frutas. O período da puberdade é relevante para os profissionais da saúde pelo possível
impacto na saúde futura. Tendo em vista a associação entre a puberdade precoce com várias morbidades como
diabetes, doenças cardiovasculares e cânceres reprodutivos na idade adulta, torna-se importante verificar fatores
nutricionais que possam afetar o desenvolvimento puberal. OBJETIVO: Verificar a influência do consumo de
fitoestrógenos por crianças e adolescentes no desenvolvimento puberal. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão
bibliográfica baseada no levantamento de artigos científicos nas bases de dados Scielo e PubMed, utilizando
os descritores: puberdade, fitoestrógeno, desenvolvimento. Selecionou-se artigos originais, de revisão e
editoriais, publicados nos idiomas português e inglês, a partir do ano de 2000. RESULTADOS: Estudos em
animais relataram que os efeitos dos fitoestrógenos são bastante diversos de acordo com o tempo, a dosagem
e a via. Observamos em estudos com grupos de meninas que ingeriram 2 mg/dia e 1,2 mg/dia de isoflavona
apresentaram atraso no brotamento mamário. Já meninos com ingestão de 1,4 mg / dia de isoflavonas na dieta
não foi observado alteração no tempo da puberdade. Em meninas coreanas com idade entre 8 e 10 anos, com
altos níveis séricos de isoflavona, observou-se puberdade precoce central. No entanto, estudo americano com
1100 meninas não encontrou nenhuma associação entre os níveis de fitoestrógenos urinário e desenvolvimento
mamário. Em uma amostra com ratos machos na qual foi administrado isoflavonas oral, verificou-se
diminuição da secreção de andrógenos e glicocorticóides, causando um atraso no início da puberdade. Em
outros dois estudos longitudinais com meninas entre 6-8 anos que avaliaram o consumo de fitoestrógenos
através de recordatórios de 24 horas, associaram o consumo elevado com o desenvolvimento puberal tardio,
resultado controverso a outros estudos. CONCLUSÃO: Observa-se efeitos conflitantes dos fitoestrógenos no
desenvolvimento pubertário. A genética, a quantidade de fitoestrógenos consumida, a forma e a fonte alimentar,
o tempo de exposição, o status do receptor de estrogênio e os perfis hormonais dos indivíduos podem modificar
as associações entre as isoflavonas e o risco de puberdade precoce. Portanto, mais pesquisas são necessárias
para avaliar os potenciais efeitos benéficos ou adversos da ingestão da fitoestrógenos no período pré puberal.
Palavras-Chave: Puberdade. Fitoestrógeno. Desenvolvimento.
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INFLUÊNCIA NUTRICIONAL E METABÓLICA
NA BAIXA ESTATURA EM CRIANÇAS
SILVA, Sarah Damazo Camargo1 GALEGO, Daniella Dos Santos1 SILVA, Giovanna Carvalho Antunes Da1
GANEN, Aline De Piano1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: sarah_damazo@hotmail.com, daniella_galego@hotmail.com, gantunes14@gmail.com,
mestradonutricao@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O retardo de crescimento estatural ou Stunting representa a característica antropométrica
que melhor representa o quadro de desnutrição energético-proteica entre crianças. Apesar de ter ocorrido
uma diminuição geral desse problema nos países em desenvolvimento, o atraso no crescimento continua sendo
um grande problema de saúde pública em muitos deles, onde ainda há altos índices de desnutrição e baixa
estatura. A restrição de energia e/ou nutrientes desde o período intrauterino até os dois anos de vida é capaz de
afetar células, órgãos e sistemas específicos, levando ao retardo de crescimento e déficits de desenvolvimento
nas crianças. Assim, a nutrição materna e da criança têm fundamental importância no crescimento linear e
fatores que possam interferir nesse processo são de extrema importância para o planejamento nutricional.
OBJETIVO: Levantar os principais fatores relacionados à baixa estatura, desde o período intrauterino até
a infância. MÉTODOS: Foi feita uma revisão bibliográfica baseada no levantamento de artigos científicos
nas bases de dados Scielo e Pubmed, utilizando os seguintes descritores: “stunting”, “nutrition” e “children”.
Selecionou-se artigos originais, publicados nos idiomas português e inglês, a partir de 2011. RESULTADOS:
Os estudos analisados mostraram que a baixa estatura das crianças está associada à má alimentação materna,
baixo peso materno, altura da mãe, baixo peso da criança ao nascer, privação alimentar, desigualdades
sociais e de saúde. As necessidades energéticas-protéicas e de nutrientes aumentam durante a gestação e o
déficit energético, de vitaminas e minerais são comuns nesta fase. Além disso, doenças podem prejudicar a
absorção de nutrientes e reduzir o apetite, bem como o estresse ambiental e psicossocial que também afetam
a saúde da mãe e contribuem para a subnutrição infantil. Sendo assim, a má nutrição materna prejudica o
desenvolvimento fetal e colabora para o baixo peso ao nascer e consequentemente para a baixa estatura. A
promoção do aleitamento materno exclusivo é importante para prevenir o atraso do crescimento. Dessa forma,
a alimentação saudável e diversificada da mãe, tanto na gestação, quanto na lactação, reduz os fatores de risco
de déficit de estatura dos filhos. Além disso, outros estudos mostram o efeito benefício da suplementação de
zinco, bem como de vitaminas A, D, B1, B2, B3, B6 e B12 no crescimento infantil. Por fim, a literatura aponta
que a desnutrição no início da vida pode induzir o fenótipo poupador e que a mutação em determinados genes
favorece a baixa estatura. CONCLUSÃO: A interação entre o potencial genético e a influência dos fatores
nutricionais e ambientais estão fundamentalmente relacionados ao crescimento linear na infância. Com isso,
é de extrema importância a presença de um planejamento nutricional desde o período intrauterino, além
de um acompanhamento cuidadoso, com um olhar biopsicossocial à saúde da criança, da mãe e da família.
Desse modo, estaremos contribuindo para a redução dos fatores de riscos para a baixa estatura na infância.
Palavras-Chave: Baixa Estatura. Nutrição. Alimentação Materna
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INFLUÊNCIAS DAS DIETAS DA MODA NA SAÚDE DA POPULAÇÃO

SILVA, Leticia Caroline Faustino1 KISZKA, Gabriela De Oliveira1 GUERRA, Gleidis Roberta1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: lelecfsilva@hotmail.com, gabioliveirakiszka@gmail.com, gleidis.guerra@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O estudo teve enfoque nas dietas da moda, popularmente chamadas assim por possuírem
muitos adeptos e serem de fácil e rápida disseminação. Verifiou-se os impactos que elas trazem à saúde a curto
e longo prazo, por não serem dietas planejadas especificamente para um indivíduo e estarem disponíveis ao
acesso de todos. Também foram analisadas suas características e semelhanças nutricionais, de acordo com
os macronutrientes, bem como a adesão por parte da sociedade e os motivos que levam as pessoas a seguir
essas dietas. Ao verificarmos os estudos científicos sobre a eficiência dessas dietas, observou-se que havia a
probabilidade de ocorrem deficiências nutricionais em pessoas adeptas. Por isso, buscou-se melhorar a sua
prevenção e tratamento. Como alunas do Centro Universitário São Camilo, percebemos a relevância desse
trabalho por se tratar de um assunto muito difundido, principalmente por meio da mídia. A população
usa muito essas dietas, porém sem grande conhecimento científico. Acreditamos que esse estudo nos trará
uma melhor atuação profissional. OBJETIVO: Analisar as características das dietas da moda, a adesão da
população e os motivos que levam as pessoas a procurá-las, além da influência e as consequências desses
métodos na saúde dos adeptos. MÉTODOS: O trabalho foi baseado em pesquisas bibliográficas de artigos
escritos entre 2010 e 2017, encontrados nas plataformas digitais “Revista ConScientiae Saúde”, “Revista
Demetra UERJ”, “Repositório Digital do Unitoledo” e “Repositório Digital da UFSM”, utilizando como
palavras-chave “dietas da moda”, “perda de peso” e “imagem corporal”. RESULTADOS: Verificamos que as
dietas da moda são mais procuradas pelo público feminino, que costuma apresentar maior preocupação
quanto à imagem corporale desconhecimento quanto aos riscos que um plano alimentar deficiente em
macro e micronutrientes pode trazer à saúde a curto e longo prazo. Os adeptos perdem peso rapidamente
por se tratarem de dietas hipocalóricas, hipoglicídicas e hiperproteicas. Porém, não conseguem manter o
peso por muito tempo, já que não mudaram de comportamento. Além disso, podem apresentar sintomas
imediatos, que indicam alterações negativas no metabolismo, causadas por essa alimentação nutricionalmente
deficitária. CONCLUSÃO: Conclui-se, portanto, que indivíduos interessados em perder peso, melhorar a
saúde, e, consequentemente, a estética corporal, devem procurar profissionais da área de nutrição, capacitados
para prescrever uma dieta adequada, que atenda às suas necessidades energéticas. Além disso, uma pessoa
capacitada será capaz de monitorar o progresso e a eficiência do método no organismo do paciente.
Palavras-Chave: Dietas Da Moda. Perda De Peso. Saúde.
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INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM INDIVÍDUOS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
PUCHETTI, Gabrielle Coelho1 LEME, Ana Carolina Monteiro1 SILVA, Michele Christian Leme Da Costa1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: gabriellepuchetti@hotmail.com, anac_leme@hotmail.com, michelecosta777@gmail.com
INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma desordem do neurodesenvolvimento
que afeta o sistema metabólico, gastrointestinal, imunológico, mitocondrial e neurológico. Os pacientes com
TEA apresentam dificuldade de comunicação e interação social, além de comportamentos e/ou interesses
repetitivos ou restritos. Embora esses sejam os principais sintomas, o fenótipo dos pacientes pode variar,
abrangendo desde indivíduos com deficiência intelectual grave, até indivíduos com quociente de inteligência
normal, que levam uma vida independente. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que há 70 milhões
de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo 2 milhões somente no Brasil - com prevalência cinco vezes
maior em meninos. Acredita-se que esse transtorno é causado por uma combinação de fatores genéticos e
ambientais, incluindo idade avançada dos pais no momento da concepção, sobrepeso materno, problemas na
gestação e/ou parto, doenças autoimunes, medicamentos na gestação, fatores nutricionais, exposição a toxinas
e disruptores endócrinos. Para os pacientes que apresentam esse transtorno, o acompanhamento nutricional
é de extrema importância, pois os indivíduos costumam apresentar questões que afetam a alimentação, desde
aversão e seletividade até recusa total de determinados alimentos e efeitos adversos de alguns medicamentos,
como redução do apetite e comportamentos obsessivos disfuncionais. OBJETIVO: Avaliar as condutas
nutricionais adotadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e investigar possíveis benefícios
e/ou malefícios. MÉTODOS: Para isso realizou-se uma revisão literária nas plataformas Scielo e Pubmed,
com data de publicação entre 2010 e 2017. Também foram consultados documentos de órgãos como o
Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria. RESULTADOS: Os estudos exploram a relação
entre a ingestão de alimentos e distúrbios neurológicos e psiquiátricos, demonstrando que as alterações na
microbiota intestinal causam problemas gastrointestinais, além de influenciar na função cerebral, por meio
de vias de sinalização endócrina e imunológica, que podem desempenhar um papel na patogênese TEA.
Há diversos estudos em relação ao glúten e à caseína, hipotetizando a relação do eixo cérebro-intestino e a
existência de uma permeabilidade intestinal aumentada, que, por sua vez, poderia permitir que os peptídeos
do glúten e da caseína atravessassem a barreira intestinal, entrassem na corrente sanguínea, passassem pela
barreira hematoencefálica e ocasionassema neuroinflamação. Apesar de os estudos terem demonstrado
que a exclusão do glúten e da caseína alivia os sintomas dos portadores de TEA, os resultados ainda são
controversos, pois tais dietas expõem os pacientes a outros prejuízos nutricionais que podem comprometer seu
neurodesenvolvimento. Outro ponto a ser levado em consideração é que as restrições alimentares podem estar
associadas à rejeição social, estigmatizações e dificuldades na socialização e integração, com potencial efeitos
adversos para o paciente. Além disso, ficou comprovado que a carne de pato, leite de camelo, curcumina,
probióticos, dieta cetogênica e alimentos fermentados podem gerar um alívio nos sintomas de TEA. Ao
mesmo tempo, o consumo de açúcar, aditivos, pesticidas, organismos geneticamente modificados, alimentos
inorgânicos, processados e amidos de difícil digestão podem agravar os sintomas recorrentes. CONCLUSÃO:
Para a terapia nutricional, é importante abordar alimentos que possam contribuir para aliviar os sintomas,
além de verificar se há deficiências de micro ou macronutrientes, garantindo uma dieta suficiente e equilibrada.
Palavras-Chave: Transtorno Do Espectro Do Autista.
Alimentação Comportamental. Microbiota Intestinal.
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INTERVENÇÕES NUTRICIONAIS A PORTADORES DE DIABETES MELLITUS:
UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

BONADIO, Fernanda Soares1 RODRIGUES, Maria Eduarda Maciel1 MARQUES, Camila1
ALEXAN, Lourdes Bernadete Dos Santos Pito1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: fernanda_bonadio@outlook.com, mariaemr_@outlook.com, caaa.marques@hotmail.com,
lourdes.alexandre@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus é uma doença crônica a qual de acordo com a Sociedade Brasileira
de Diabetes é decorrente da falta de insulina ou da incapacidade desse hormônio exercer adequadamente
seus efeitos, resultando em resistência insulínica. Tendo as intervenções nutricionais importantes para sua
profilaxia e tratamento, visto que a doença está em uma posição de problema de saúde pública. OBJETIVO:
Identificar na literatura as intervenções nutricionais na saúde pública para os portadores de diabetes mellitus.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa realizada em agosto de 2019, foram selecionados artigos
nacionais disponíveis online em texto completo, em português nas bases de dados da Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS) com a utilização dos descritores (Decs) Diabetes Mellitus, Educação Alimentar e Saúde Pública
totalizando dez artigos. Perante a pergunta norteadora: Quais são as intervenções nutricionais na saúde pública
para os portadores de diabetes mellitus? RESULTADOS: As evidências cientificas apontam que as intervenções
feitas pela equipe de saúde pública como uma educação em saúde alimentar dentro dos estudos teóricos, entram
o conhecimento do paciente, suas relações sociais, culturais e familiares com isso embasando seu tratamento
clínico de forma não farmacológica, introduzindo uma alimentação saudável e acessível, motivando-o para a
pratica de hábitos saudáveis dentro de suas limitações. A utilização de grupos de apoio e acompanhamento
também apresentam bons resultados para a profilaxia e tratamento da resistência glicêmica, trazendo a
autonomia e possibilitando o autocuidado do portador do diabetes. CONCLUSÃO: Conclui-se que o diálogo
profissional e paciente é indispensável como a principal intervenção aos portadores, nelas incluem diversas
ações educativas, melhorando a qualidade de vida daqueles que frequentam os serviços de saúde publica.
Palavras-Chave: Diabetes Mellitus. Educação Alimentar. Saúde Pública.
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O CUIDADO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: PAPEL DO
NUTRICIONISTA DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA
RODRIGUES, Gustavo Cruz1 LOPES, Gabriele Almeida1 FREITAS, Alexandra Corrêa De1
1FACULDADE SANTA MARCELINA-SP
E-mail: gustavocruzrodrigues@gmail.com, gabriele_almeidalopes@hotmail.com,
alexandracfreitas@gmail.com
INTRODUÇÃO: A Atenção Primária à Saúde (APS) é o conjunto de iniciativas de caráter individual e coletivo,
situadas no primeiro nível de atenção no sistema de saúde, visando a promoção da saúde, prevenção de agravos,
tratamento e a reabilitação. Pensando em alcançar esses objetivos, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e
Atenção Básica (NASF-AB) foi criado em janeiro de 2008, buscando complementar e apoiar as equipes da
Estratégia Saúde da Família e de Atenção Básica (PNAB, 2017). O NASF é composto por equipe interdisciplinar,
sendo o nutricionista um dos profissionais que integra essas equipes, atuando nos âmbitos comunitário e
familiar. Na APS, o cuidado com as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são tidos como prioridade,
já que são as principais causas de óbito no Brasil. Dados de 2016 mostram que, entre as dez principais causas
de morte, sete são DCNT - as duas primeiras são doença cardíaca isquêmica (DCI) e acidente cérebro vascular
(ACV). Nesse contexto, a prevenção e o tratamento adequado dessas doenças são de suma importância e
compreender como o nutricionista do NASF pode contribuir mostra-se relevante. OBJETIVO: Identificar o
papel e as estratégias de trabalho dos nutricionistas do NASF na prevenção e tratamento das DCNT. MÉTODOS:
Trata-se de uma revisão bibliográfica a partir da busca e leitura de documentos relacionados ao trabalho do
NASF, disponíveis na biblioteca da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) do Ministério da Saúde
(MS). RESULTADOS: Foram utilizados quatro documentos publicados pelo MS, entre os anos de 2013 a 2019.
A partir da leitura desses materiais, foi visto que o nutricionista tem um papel muito importante nas ações
voltadas à prevenção e tratamento de DCNT e na busca por qualificar e apoiar as equipes de Saúde da Família
(ESF). O nutricionista é habilitado para apoiar o planejamento e execução de ações educativas sobre alimentação
e nutrição, estimulando o consumo de alimentos saudáveis pela população local. Ele é responsável por resgatar
o consumo de alimentos regionais e incentivar, junto a outros profissionais, a adoção de hábitos alimentares e
de vida que contribuam para a saúde e a prevenção de doenças. O nutricionista pode contribuir com o apoio
matricial em reuniões de discussão de casos, atendimentos compartilhados em consultas ou visitas domiciliares
e espaços de educação permanente aos profissionais do NASF e da ESF. Assim, ele pode dar aos usuários
do serviço orientações mais qualificadas a respeito dos cuidados alimentares com as DCNT. CONCLUSÃO:
Deve-se ressaltar a importância do nutricionista na promoção de saúde, prevenção e tratamento das DCNT.
Esse trabalho pode contribuir para a redução do uso de recursos do SUS, como fármacos e internações, além
de diminuir comorbidades associadas às DCNT. Como o NASF é uma política relativamente nova, ainda são
poucos os profissionais atuantes na área. Além disso, há poucos estudos que avaliem sua eficiência. Dessa
forma, é de suma importância que sejam feitas mais pesquisas sobre os trabalhos realizados por essa equipe,
para o aperfeiçoamento da atuação e formação acadêmica dos profissionais da área. Além disso, é necessário que
a efetividade das ações de alimentação e nutrição na Atenção Primária no combate às DCNT sejam verificadas
Palavras-Chave: Atenção Primária à Saúde. Nutricionista. Doenças Crônicas Não Transmissíveis.
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O PAPEL DO NUTRICIONISTA NO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PEREIRA, Bianca Baptista1 PONTES, Bárbara Pestana1 BERNI, Andrea Lorenzi1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bianca.b_pereira@outlook.com, bah_pp@hotmail.com, andrealorenzi@hotmail.com
INTRODUÇÃO: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), popularmente conhecido como
merenda escolar, é gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e visa suprir,
parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos. Considerado um dos maiores e mais antigos programas
de alimentação escolar do mundo e o único com atendimento universalizado, o PNAE oferece alimentação e
ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. Em 2015,
o programa atendeu 20,3% da população brasileira, número que correspondeu a 41,5 milhões de estudantes
da educação básica em todo o país. OBJETIVO: Elucidar o papel do nutricionista no Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE). MÉTODOS: Realizamosbuscas de artigos publicados entre os anos de 2012 e
2019, nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo, com os descritores: política nutricional, política, Brasil e
alimentos. Foram utilizados os operadores booleanos AND e OR. RESULTADOS: O PNAE é o programa de
promoção de saúde mais importante do Brasil. Ele contribui para a formação de hábitos alimentares saudáveis
desde a infância. Para a eficácia do programa, é indispensável a presença de um nutricionista, que atue desde a
elaboração de cardápio (considerando o valor nutricional, a sazonalidade, a segurança alimentar e nutricional,
preservação do meio ambiente e o incentivo à agricultura familiar) até a realização de diagnóstico do estado
nutricional dos assistidos, controle higiênico-sanitário das unidades e realização de ações de educação alimentar
e nutricional. Além das atribuições no planejamento, o nutricionista deve estar comprometido com a execução,
monitoramento e acompanhamento do Programa. Nesse sentido, o responsável técnico é um dos profissionais
mais importantes para o êxito da alimentação escolar, apesar do número de profissionais ser inferior ao
recomendado pelos parâmetros vigentes. Com um número reduzido de profissionais, há comprometimento no
cumprimento das atribuições que o nutricionista possui dentro do PNAE, o que pode prejudicar todas as fases
do programa. CONCLUSÃO: Visto a importância do nutricionista no PNAE, é necessário que haja um maior
número de profissionais atuando no programa para garantir que o planejamento, a execução, o monitoramento e
o acompanhamento sejam eficazes, uma vez que não há outro profissional que possa substituir um nutricionista.
Palavras-Chave: Programas E Políticas De Nutrição E Alimentação. Nutricionistas. Brasil.
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O IMPACTO DO ESTRESSE CONTÍNUO SOBRE O COMPORTAMENTO ALIMENTAR E A
IMPORTÂNCIA DAS VITAMINAS E MINERAIS NESSES CASOS
PAVESI, Paula1 LORENZI, Andrea1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: paula.pavesi@hotmail.com, andrea.lorenzi@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O estresse é definido como um mecanismo de adaptação, permitindo alterações fisiológicas
e psicológicas, podendo ser causada por fatores que podem ser externos, internos ou ambos. O problema é
quando o estresse se torna contínuo e frequente, visto que o corpo entra em um estado de desequilibro e perde
a capacidade de se adaptar, gerando alterações que em longo prazo podem afetar a saúde e até mesmo gerar
doenças. O estresse, de modo geral, aumenta a demanda por energia, assim como a necessidade de vitaminas e
minerais. Além disso, influencia o comportamento alimentar podendo levar a possíveis carências nutricionais
e outras doenças, provocando ainda mais estresse. OBJETIVO: Avaliar o impacto do estresse contínuo na
saúde humana, predominantemente no comportamento alimentar e estabelecer a importância das vitaminais
e minerais nesses casos. MÉTODOS: Estudo realizado por meio de revisão bibliográfica de artigos científicos
pesquisados nas bases de dados eletrônicos, Pubmed, Scielo e LILACS, publicados entre os anos de 2000 e 2018,
nos idiomas português e inglês. RESULTADOS: O estresse é uma resposta necessária e um mecanismo natural
de adaptação que serve para enfrentar situações cotidianas ou de perigo, colocando-o, nesse sentido, em uma
posição de natureza positiva. No mundo moderno, as exigências e cobranças sob o homem contemporâneo
se tornaram cada vez maiores, refletindo diretamente na saúde mental e física dos indivíduos. As pessoas,
dependendo da maneira com que lidam com as situações, podem ser impactadas por fatores estressantes a
todo o instante, contínua e excessivamente, o que leva fisiologicamente o organismo a um estado de exaustão,
colocando o estresse em uma posição negativa e tornando-o patológico. Nota-se a inter-relação entre o estresse
e o ato de comer, permitindo estabelecer a influência deste sobre o comportamento alimentar, alterando
níveis de fome, saciedade e geralmente a escolha por alimentos não saudáveis. As diferentes manifestações
quanto ao comportamento e preferência alimentar geradas frente ao estresse podem ser explicadas por razões
provavelmente multifatoriais e individuais. Além disso, os respectivos comportamentos alimentares citados mais
o aumento da demanda de energia, vitaminas e minerais geradas pelo estresse, consequentemente, aumentam
a perda destes micronutrientes no organismo e possibilitam o risco de desenvolver deficiências nutricionais.
Estudos com multivitamínicos foram realizados com o intuito de estabelecer seus efeitos sobre situações de
estresse. Os estudos permitem relacionar positivamente as vitaminas e minerais com a melhora do quadro, pela
redução de estresse subjetivamente percebido. Os estudos também mostram que recomendações superiores as
Recommended Dietary Allowance (RDA) obtiveram melhores respostas na redução do estresse. CONCLUSÃO:
Como visto, alguns estudos mostram uma relação positiva entre os respectivos fatores, micronutrientes e estresse.
No entanto, ainda são encontrados poucos estudos ressaltando diretamente a influência desses sobre o estresse
contínuo e a exata quantidade recomendada de micronutrientes para que haja a sua redução e/ou melhora.
Sendo assim, são necessários mais estudos abordando a relação entre vitaminas, minerais e seus efeitos nesses
indivíduos, além do recolhimento de maior número de dados para avaliar a real eficiência das RDA atuais de
micronutrientes. Com intuito de garantir a melhora ou diminuição do estresse contínuo, assim como a redução
do seu efeito sobre o comportamento alimentar e auxiliar na qualidade de vida e saúde de indivíduos estressados.
Palavras-Chave: Estresse Fisiológico. Comportamento Alimentar. Micronutrientes.
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O IMPACTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS BENEFICIÁRIOS
COSTA, Camila Rizzaro1 COSTA, Thainá Bonafé1 FAIAD, Carolina Leme1 JIUN, Shih Woei1
PEREIRA, Bianca Baptista1 CASTRO, Adriana Garcia Peloggia De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: camila.rizzaro@icloud.com, thainabonafe@hotmail.com, carolinalfaiad@gmail.com,
jiun_1997@hotmail.com, bianca.b_pereira@outlook.com, adriana.castro@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A criação do Programa Bolsa Família é resultado de uma trajetória em políticas de proteção
social nos últimos 40 anos. Este Programa contribui para auxiliar famílias em situação de pobreza ou extrema
pobreza, através da transferência de renda. Entretanto, devido a atual situação de crise econômica do Brasil,
há uma preocupação com a diminuição da contribuição financeira governamental em programas de políticas
pública, o que prejudica o estado de saúde e acesso à alimentação adequada da população, justificando a
necessidade de analisar o Programa Bolsa Família e a sua contribuição para a Segurança Alimentar e Nutricional
dos beneficiários. OBJETIVO: Elucidar como o Programa Bolsa Família impacta a população atendida em
relação a segurança alimentar e nutricional. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão narrativa realizada nos
idiomas português e inglês, nas bases de dados PubMed e LILACS, utilizando-se a técnica booleana AND e
OR. Os descritores utilizados foram: Programas de saúde e nutrição, Programa de transferência de renda, Bolsa
Família, Segurança Alimentar e Brasil. Para os critérios de inclusão, os estudos deveriam relatar sobre o Programa
Bolsa Família e comparar indicadores e parâmetros relacionados à segurança alimentar e nutricional entre os
beneficiários. Estudos excluídos discutiam sobre doenças específicas não relacionadas ao estado nutricional
e segurança alimentar e nutricional. RESULTADOS: As buscas resultaram em 117 estudos, sendo 42 destes
duplicados. Logo, para análise dos critérios de inclusão e exclusão, 75 estudos foram selecionados, destes, 47
foram excluídos pelo título, 16 pelo resumo e quatro pelo texto na íntegra, resultando 8 estudos. Foram incluídos
também um artigo obtido da aba de “similares” no PubMed e dois das referências dos artigos, totalizando 11
estudos. Duas pesquisas avaliaram o papel significativo do Programa na redução da taxa de mortalidade infantil
de crianças menores que cinco anos. Dois estudos analisaram a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e
os resultados apontaram melhora da Segurança Alimentar e Nutricional nos beneficiários do Programa Bolsa
Família. Os indicadores de peso-para-idade e estatura-para-idade foram aferidos em três estudos e as crianças
beneficiadas do Programa obtiveram maior probabilidade de adequação aos parâmetros citados, quando em
comparação a não beneficiárias. Um destes estudos também analisou o consumo alimentar dos participantes do
Programa Bolsa Família, assim como em outros dois e, observou-se uma maior ingestão de doces e guloseimas,
gorduras, açúcar e café. Em contrapartida, outro estudo analisou gasto superior com alimentos in natura ou
minimamente processados pelas famílias atendidas pelo Programa. Outro estudo retratou que embora o número
de refeições diárias realizadas pelas famílias beneficiárias tenha sido menor do que os não pertencentes ao
Programa, na percepção destes houve melhora das refeições. CONCLUSÃO: Apesar do dissenso entre os dados
analisados, a maioria dos estudos indica melhora nos padrões de vida, poder de aquisição e acesso a alimentação
de populações beneficiárias do Programa que se encontram em vulnerabilidade social. Ainda, observa-se que,
mesmo com o aumento do poder de compra, a liberdade de escolha continua sendo um agravante na qualidade
nutricional dos alimentos adquiridos podendo comprometer a segurança alimentar e nutricional das famílias.
Palavras-Chave: Programas De Saúde E Nutrição.
Programa De Transferência De Renda. Segurança Alimentar E Nutricional.
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O PAPEL DA FAMÍLIA NOS TRANSTORNOS ALIMENTARES NA INFÂNCIA
ROLIM, Camila Odette Machado1 BALCHIUNAS, Roseli Espindola1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: c.odetterolim@icloud.com, respindola@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A infância é o período mais vulnerável cognitivo e emocional de um indivíduo, pois é quando
há formação de suas habilidades de análise e senso crítico. Nesta fase, os padrões alimentares que estarão
presentes ao longo de sua vida podem ser definidos a partir dos costumes alimentares do contexto em que a
criança está inserida como, interações psicossociais e culturais. Assim, a dinâmica familiar pode ser considerada
um dos fatores que predispõem à ocorrência dos transtornos alimentares (TA). OBJETIVO: Descrever a
associação entre a influência familiar na infância e o desenvolvimento dos TA. MÉTODOS: Foram analisados
dados de seis artigos em português publicados nos anos de 2012 a 2017, disponíveis na base de dados Scielo.
RESULTADOS: Em uma pesquisa com adolescentes brasileiras foi constatado que a presença de distúrbios
de humor, pressão midiática, autoestima e valores de percentual de gordura corporal e IMC (índice de massa
corporal) estão presentes nos casos de insatisfação corporal que apareceu em 69% das pessoas analisadas. Esses
fatores combinados com a depressão desempenham uma ação direta na presença dos comportamentos de risco
para TA mais comuns, como: Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN) e Compulsão Alimentar que
ocorreram em 27% das adolescentes. Em média 98% dos indivíduos com BN e AN apresentam transtornos de
humor. Esses, são desencadeados por características genéticas em até 80% dos casos e/ou aspectos socioculturais,
iniciados na infância a partir do convívio familiar, se estendendo ao longo da vida do paciente. Existem
padrões nas famílias dos acometidos pelos transtornos alimentares que são fatores que podem desencadear os
comportamentos de risco. Por exemplo, pacientes com AN, geralmente têm pais controladores e forte elo entre
mãe e filha comprometendo sua independência. Já na família do paciente com BN é recorrente a dificuldade de
comunicação e estabelecimento de normas e regras. Além disso, ao combinar essas características dos padrões
familiares com a exposição desde a infância à pressão midiática e exaltação aos corpos magros, aumenta-se a
probabilidade de adoção de comportamentos de risco como, métodos patogênicos para emagrecimento com
o uso de substâncias diuréticas e laxativas, assim como dietas restritivas que aumentam em 18 vezes o risco do
desenvolvimento de um transtorno alimentar. Em relação ao tratamento, o acompanhamento nutricional se
divide em duas fases: experimental e educacional. Na primeira, deve-se criar um vínculo entre os profissionais e
o paciente. Na fase educacional, é inserido o contexto familiar observando seus costumes e hábitos alimentares
e estabelecendo uma relação de colaboração, uma vez que a família é a maior influência no comportamento
do indivíduo. Somado a isso, o tratamento deve apresentar uma abordagem “psiconutricional” com terapia
cognitiva comportamental abordando crenças disfuncionais presentes nos pacientes e seus familiares.
CONCLUSÃO: Os padrões familiares apresentam uma relação positiva com o risco do desenvolvimento de
TA, mas não no sentido de culpabilização dos familiares pela ocorrência do transtorno. Vale ressaltar que
para uma maior efetividade no tratamento desses transtornos, a participação familiar é imprescindível.
Palavras-Chave: Transtornos Da Alimentação E Da Ingestão De Alimentos. Criança. Família.

ISBN: 978-85-87121-53-0

339

Nutrição/Gastronomia

Apresentação:
Pôster

O PAPEL DO NUTRICIONISTA NO DESPERDÍCIO ALIMENTAR EM UMA UNIDADE
DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO MILITAR NA CIDADE DE SÃO PAULO

LUQUES, Claudia Beneton1 SILVA, Giovanna Scotá1 MARI, Na Narchi De1 SILVA, Vitória Fernandes1
CASAGRANDE, Isabella1 CORREA, Fernanda Ferreira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: claudia.beneton@hotmail.com, giscota@hotmail.com, marinanarchi@hotmail.com,
vit.fernandes@hotmail.com, isinhacasagrande@hotmail.com, fernanda.correa@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são estabelecimentos prestadores de
serviços de alimentação coletiva que atuam na compra, armazenamento e manipulação dos alimentos, além
da produção e distribuição das refeições. O resto-ingestão é um fator crucial a ser avaliado dentro de uma
UAN, o qual mostra a associação entre a quantidade de alimentos fornecidos e a quantidade servida, mas
não consumida descartada dos pratos após o termino da refeição. Sendo assim, o resto ingestão deverá
ficar próximo a zero e não ultrapassar 10%. Compete ao nutricionista que trabalha em UAN dar assistência
e educação nutricional à coletividade, além de monitorar o controle periódico do resto ingestão e analisar
desperdícios, estimulando a consciência social, ecológica e ambiental dos comensais. OBJETIVO: Avaliar
resto-ingestão dos comensais e conscientizar sobre o impacto social do desperdício. MÉTODOS: Estudo
quantitativo descritivo transversal em uma UAN militar na cidade de São Paulo, que avaliou o índice de resto
ingestão dos militares durante três dias alternados para verificação do cenário em relação ao desperdício de
alimentos. Logo após, realizou-se uma campanha educativa contra desperdício alimentar, que consistiu em
uma intervenção baseada em três métodos: exposição de um banner sobre desperdício, um prato expositivo
e um informativo de medidas caseiras. Pôsteriormente à intervenção, avaliaram-se outros três dias o resto
ingestão da UAN para verificar a eficácia da intervenção. RESULTADOS: Os valores encontrados do resto
ingestão antes da campanha educativa nos três dias iniciais foram: 11,40%, 4,27% e 5,98% respectivamente;
com uma média de 7,21%. Após a campanha, os resultados obtidos foram: 2,55%, 6,06% e 2,43%, com uma
média de 3,68%. Os resultados apresentaram que intervenção foi positiva pois houve uma diminuição de
3,63% entre as médias de resto ingestão, referindo diminuição do desperdício. CONCLUSÃO: O nutricionista
possui um papel importante no controle de desperdício de alimentos em uma UAN através ações educativas
consistentes. A conscientização sobre o assunto supracitado em uma UAN militar é favorecida pelo espirito
de corpo inerente ao militarismo que proporciona ao próximo combatente o alimento não desprezado.
Palavras-Chave: Desperdício De Alimentos. Conscientização. Educação Alimentar E Nutricional.
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OBTENÇÃO DE FARINHA DO RESÍDUO DE SUCO VERDE:
DESENVOLVIMENTO DE ALIMENTO INÉDITO
PARDINHO, Giovana Jorge Rosa1 SANTOS, Giullia Monteiro1 CORAN, Igor Di Luca Zeferino Almeida1
SILVA, Julia Morishita1 QUEIROZ, Lorena Guido De1 MONTEIRO, Cinthia Roman1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: givapardinho@gmail.com, giullia.smonteiro@gmail.com, igordiluca@outlook.com,
juliamorishita@hotmail.com, loorena_queiroz@hotmail.com, cinthiarmm@gmail.com
INTRODUÇÃO: A mudança dos hábitos da sociedade moderna ocorridos nas últimas décadas conduziu uma
consequente mudança dos padrões alimentares. Tal situação põe o mercado alimentício frente a consumidores
mais exigentes e atentos aos benefícios de cada gênero alimentar. Isso nos leva à situação em questão, onde o
conceito do chamado “alimento funcional” tem sido alvo de cada vez mais estudos e discussões acerca de seu
significado e componentes. Estes são caracterizados como alimentos comuns, integrados na dieta e capazes
de produzir benefícios específicos para a saúde. O efeito preventivo deste tipo de alimento é explicado pela
presença de substâncias biologicamente ativas, ou compostos bioativos, que não são os nutrientes clássicos, mas
apresentam propriedades funcionais benéficas e se dividem em grupos: probióticos e prebióticos, alimentos
sulfurados e nitrogenados, pigmentos naturais e vitaminas, compostos fenólicos, ácidos graxos poli-insaturados
e fibras alimentares OBJETIVO: Produzir uma farinha biologicamente ativa a partir do resíduo de suco verde
com aplicações diversas na culinária direcionada ao público-alvo susceptível ao desenvolvimento de doenças
crônicas não- transmissíveis. MÉTODOS: Os ingredientes do suco foram: limão-tahiti, pepino, maçã gala, folhas
de couve manteiga, hortelã e salsa. Todos eles foram liquidificados com água e peneirados pelo voal. O resíduo
foi então transferido para uma assadeira e levado à estufa ventilada a 60°C por 24 horas para a desidratação.
Acrescentou-se farinha de linhaça dourada e spirulina para enriquecimento de proteínas, gorduras poliinsaturadas, vitaminas, minerais, além de adequação da coloração esverdeada. Pôsteriormente, foi macerado,
transformado em farinha e utilizado para confecção de duas preparações culinárias: uma doce – Brownie de
chocolate, substituindo 50% da farinha de arroz e uma salgada – Nhoque verde, substituindo 30% da farinha de
trigo. O valor nutricional da farinha foi comparado ao percentual de valores diários de referência (%VD) em uma
dieta de 2.000kcal. RESULTADOS: A utilização dos ingredientes justifica-se pelo seu poder antioxidante, antiinflamatório e preventivo de doenças crônicas não-transmissíveis, principal causa de morte no mundo. Salientase também a importância de ser um projeto sustentável a partir do momento em que foram utilizados resíduos
do suco verde. Em 100g da farinha, destacam-se: 11,2g de carboidrato (4%VD); 2g de proteínas (3%VD), 0,7g
de gorduras poli-insaturadas, 2,4g de fibras alimentares (10%VD), 1,1mg de ferro (8%VD), 0,3mg de manganês
(13%VD), 966,8µg RE de vitamina A (161%VD), 99,5µg de vitamina K (153%VD), 25,3mg de vitamina C
(56% VD) e 7,1mg de niacina (45%VD). Ressalta-se ainda também sua versatilidade podendo ser produzida
preparações culinárias doces e salgadas. CONCLUSÃO: Concluiu-se que a produção do alimento inédito foi
efetuada de acordo com o esperado, havendo êxito principalmente no que se refere às características sensoriais. É
preciso aprofundar as análises referentes aos seus compostos bioativos, além de outros nutrientes fundamentais
do ponto de vista preventivo, como gorduras poli-insaturadas e as vitaminas com potencial antioxidante.
Palavras-Chave: Alimento Funcional. Flavonóides. Resíduos De Alimentos.
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OS EFEITOS COLATERAIS E TERAPÊUTICOS DO USO DE
ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERIOIDAIS
PEREIRA, Carolina Correia1 SILVA, Aline David1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: caccpereira@gmail.com, ALINEDAVIDS@HOTMAIL.com
INTRODUÇÃO: Inflamação é uma resposta que ocorre em todo organismo saudável como forma protetora
após dano celular causado por bactérias, vírus, traumas, queimaduras ou reações imunológicas. A reação
inflamatória aguda é definida por uma série de eventos inter-relacionados, como o aumento no fluxo sanguíneo
e permeabilidade vascular na região afetada, edema, dor localizada, migração e acúmulo de leucócitos dos vasos
sanguíneos para dentro do tecido e reparo tecidual. A resposta inflamatória é composta por diferentes tipos
celulares, por exemplo: neutrófilos, macrófagos, mastócitos, plaquetas, células dendríticas, células endoteliais,
fibroblastos, etc. Durante a infecção, a quimiotaxia é um importante acontecimento para recrutar células
para o local inflamado. As respostas de defesa, incluindo inflamação, são geralmente benéficas ao organismo,
porém, quando de forma prolongada e não regulada é altamente prejudicial. Processos pró- inflamatórios
são regulados por uma série de anti-inflamatórios teciduais. Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)
encontram-se entre os medicamentos mais utilizados em todo o mundo. São prescritos principalmente no
tratamento de inflamações, dor e edema, como também nas artrites e distúrbios músculo- esqueléticos. Essa
classe heterogênea de fármacos inclui a aspirina e vários outros agentes inibidores da ciclo-oxigenase (COX),
seletivos ou não. OBJETIVO: Avaliar, por meio de revisão bibliográfica, os efeitos terapêuticos e colaterais
dos anti-inflamatórios não esterioidais. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica de literatura que
utilizou as bases de dados Pubmed, SciELO e American Journal of Clinical Nutrition, compilando bibliografia
entre os anos de 2002 a 2019, nas línguas inglesa e portuguesa. Artigos que não se enquadraram nos critérios
estabelecidos foram eliminados. RESULTADOS: Os efeitos terapêuticos e colaterais dos AINES resultam da
inibição da enzima ciclooxigenase. Assim, reduzindo a síntese de prostaglandinas, diminuindo a intensidade
do processo inflamatório. A enzima apresenta duas isoformas, COX-1 e COX-2. A partir de descobertas surgiu
a ideia de que inibidores específicos da COX-2 impediriam o processo inflamatório sem os efeitos colaterais
indesejáveis, principalmente distúrbios gastrintestinais, advindos do bloqueio inespecífico da COX. No
entanto, há evidências recentes da presença de COX-2 em determinados tecidos humanos e de animais, pondo
em discussão se o uso de agentes anti-inflamatórios com inibição específica desta isoforma teriam realmente
vantagens sobre os AINES convencionais. Porém, os resultados de estudos clínicos e de meta-análises indicam que
os inibidores seletivos da COX-2 são causadores de importantes efeitos cardiovasculares indesejáveis, incluindo
aumento do risco de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, insuficiência renal
e hipertensão arterial. Há uma maior prevalência em pacientes com história prévia de doença cardiovascular
ou com alto risco para desenvolvê-la. Nesses casos, o uso deve ser limitado. CONCLUSÃO: Como as diferenças
entre os diversos AINES não são grandes, é necessário maiores ensaios clínicos comparativos a fim de identificar
qual esquema anti-inflamatório minimiza desfechos cardiovasculares e gastrointestinais adversos. Embora
os efeitos adversos estejam mais relacionados à inibição seletiva da COX-2, a ausência da seletividade não
elimina a contraindicação; devendo ser administrados somente após consideração dos riscos e benefícios.
Palavras-Chave: Anti-inflamatórios Não Esterioidais. COX-1. COX-2;.
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OS PRIMEIROS 1100 DIAS E AS FUTURAS GERAÇÕES
PONTES, Bárbara Pestana1 JESUS, Deborah Cristina Landi Masquio De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bah_pp@hotmail.com, DEBORAHMASQUIO@YAHOO.com.BR
INTRODUÇÃO: É cada vez mais evidente que a saúde de um indivíduo é muito influenciada pela nutrição. Isso
inclui os primeiros mil dias de vida, que abrangem os 270 dias de uma gestação a termo e os dois primeiros anos
de vida (770 dias) de um lactente. Atualmente, essa preocupação vai além dos primeiros mil dias, englobando
também os 100 dias que antecedem a concepção, totalizando 1.100 dias. Isso representa um período de janela
de oportunidades, no qual a nutrição pode promover benefícios à saúde das futuras gerações e reduzir os riscos
de desenvolvimento de doenças crônicas ao longo da vida. OBJETIVO: Elucidar a importância da nutrição
nos primeiros 1.100 dias, sobretudo do período periconcepcional, e a sua influência sobre as futuras gerações.
MÉTODOS: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados PubMed e Scielo, considerando
artigos científicos publicados no período de 2015 a 2019. As palavras-chaves utilizadas na busca incluíram
nutrição, epigenética, programação fetal, concepção e gestação. Utilizou-se o método booleano AND para a
sua combinação. RESULTADOS: Estudos revelam que no período preconcepção os fatores nutricionais podem
afetar as células germinativas femininas e masculinas e modificar o desenvolvimento do futuro do embrião,
fenômeno conhecido como programação metabólica. Por meio de mecanismos epigenéticos, uma herança não
genômica é fornecida de geração para geração. Essa, por sua vez pode ser modificada por sinais ambientais,
como baixa ou elevada ingestão alimentar, hiperglicemia materna e carência nutricional, como deficiência
de ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6 e colina. No período periconcepcional, o estado metabólico da
mãe, o balanço de macro e micronutrientes e os substratos energéticos podem modificar a expressão gênica,
a sinalização intracelular e diferenciação e proliferação celular. O déficit de nutrientes, excesso calórico e um
estilo de vida não saudável, como ausência de atividade física, uso de tabaco e outras substâncias, podem
alterar a taxa de crescimento e formação do eixo neuroendócrino fetal, bem como fazer com que o peso ao
nascer seja anormal. A longo prazo, esses efeitos incluem alteração na sinalização hipotalâmica da saciedade,
resistência à insulina, obesidade, alterações metabólicas e doenças cardiovasculares. A alimentação equilibrada
em nutrientes durante a gestação tem sido associada a diversos benefícios, como desenvolvimento e crescimento
adequados do feto, redução nas chances de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e
melhora no desenvolvimento neurocognitivo da criança. O aleitamento materno exclusivo até o 6º mês
da criança, e complementar até 2 anos ou mais, tem relação estrita com a redução de morbimortalidade
infantil, desenvolvimento cognitivo, motor e socio emocional, melhora da performance escolar, capacidade
de aprendizagem, de trabalho e de produtividade. CONCLUSÃO: Como a nutrição é importante desde o
período periconcepcional, profissionais da saúde são imprescindíveis no planejamento de uma gestação, a fim
de garantir que a herança epigenética seja passada de forma positiva nos primeiros 1.100 dias da vida. Dessa
forma, eles contribuem para a redução de doenças crônicas não transmissíveis e a saúde das futuras gerações.
Palavras-Chave: Nutrição. Epigenética. Programação Fetal.
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PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE CRIANÇAS DE 6 A 10 ANOS DE IDADE ESTUDANTES
DE UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SILVA, Igor Gonçalves Da1 RIBEIRO, Patricia Vieira Franco1 DIAS, Milena Gomes Amorim1
TATENO, Andressa Rie Senba1 BALCHIUNAS, Roseli Espíndola1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: igor.g.silva1@gmail.com, patriciaribeiro.nutri@gmail.com, milenagomesamorim@hotmail.com,
andressarietateno@gmail.com, respindola@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Crianças em fase escolar passam por diversas transformações. Nessa fase, começam a se
socializar com mais frequência com os adultos e são inseridas em uma instituição de ensino, tornando-se
membros ativos da sociedade. Fisiologicamente, o apetite dos escolares aumenta e, consequentemente, a
velocidade de ganho de peso passa a ser maior que a do crescimento linear, pois o organismo está se preparando
para o estirão puberal. Os hábitos alimentares mudam e é comum o surgimento de comportamentos mais
sedentários, podendo levar ao aparecimento de doenças como obesidade, desnutrição ou deficiências de
micronutrientes. Conforme supramencionado, avaliar o desenvolvimento e o crescimento da criança em idade
escolar são relevantes a fim de promover a saúde e manter à adequação de um estado nutricional de eutrofia.
OBJETIVO: Avaliar o perfil antropométrico de crianças de 6 a 10 anos de idade de uma escola da rede pública do
município de São Paulo. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa de corte transversal e longitudinal prospectiva,
com finalidade descritiva e coleta de dados primários. A amostra foi feita com 89 escolares entre 6 e 10 de idade,
de ambos os sexos. Foi realizada a avaliação antropométrica (medidas de peso e estatura) em dois períodos,
novembro de 2018 e junho de 2019. O trabalho teve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CoEP) do
Centro Universitário São Camilo (número do parecer: 2.988.664). Os dados coletados foram analisados de
acordo com as curvas de crescimento publicadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2007, usando
o software AnthroPlus. Utilizou-se estatística descritiva para apresentação da distribuição da amostra nas
estratificações. RESULTADOS: As prevalências de sobrepeso e obesidade foram de 20% e 14,6% em 2018 e de
13,9% e 8,4% em 2019, respectivamente. Em relação às prevalências de sobrepeso e obesidade de acordo com
o sexo não houve diferença. A prevalência de baixo peso foi de 1,3% e apenas no sexo masculino. A média de
crescimento linear e de ganho de peso entre as coletas foi de 3,5 + 0,98 cm e de 1,8 + 1,42 kg, respectivamente.
CONCLUSÃO: Notou-se uma maior prevalência de sobrepeso em relação à obesidade, semelhante aos
resultados em países desenvolvidos. Isso reforça a necessidade de ações de prevenção e tratamento do excesso
de peso. Vale ressaltar que o acompanhamento nutricional, o envolvimento da instituição escolar e dos pais ou
responsáveis pelas crianças são indispensáveis para a orientação das escolhas alimentares mais saudáveis, a fim
de garantir o crescimento e desenvolvimento adequados, evitando o surgimento de DCNT, como a obesidade.
Palavras-Chave: Criança. Avaliação Nutricional. Crescimento.
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PERFIL NUTRICIONAL DE ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES
PARTICULARES NO ESTADO DE SÃO PAULO
BUENA, Henrique Tancini Pimentel1 PARAVELA, Leonardo Pintinha1 MELLO, Ana Paula De Queiroz1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: henrique.tancini@gmail.com, pintinha_lpp@hotmail.com, ana.mello@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença que cresce exponencialmente pelo planeta. A projeção é
que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões de obesos. A
população de universitários segue as tendências mundiais, com taxas de 38,1% para excesso de peso e 27,2%
obesidade – esses números tendem a aumentar a partir dos 24 anos de idade. No Brasil, as mudanças sociais,
econômicas e tecnológicas que ocorreram ao longo das décadas culminaram em alterações nos hábitos e
comportamentos alimentares da população, que cada vez mais consome alimentos com alto valor energético
e pobre em micronutrientes, devido a uma rotina atribulada que envolve trabalho, estudo, tarefas domésticas,
entre outros. A repetição e o desbalanço desse padrão alimentar estão associados com desordens metabólicas
como obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, diabetes e câncer, que são as
principais causas de óbitos no Brasil. Essas doenças estão surgindo em populações cada vez mais jovens, o
que reflete em uma redução da qualidade de vida. OBJETIVO: Investigar o perfil nutricional de universitários
que moram com os pais e/ou familiares e comparar com os que saíram de casa. MÉTODOS: A coleta de
dados ocorreu a partir da aplicação de um questionário eletrônico (Google Forms) quali-quantitativo sobre
características do padrão de vida e frequência alimentar entre universitários de dezoito a vinte e cinco
anos de idade, matriculados em universidades particulares do Estado de São Paulo. A participação nessa
pesquisa foi voluntária. Os estudantes manifestaram interesse pelo estudo pelo termo de consentimento livre
esclarecido disponível online. Para análise estatística, foi feito o teste qui-quadrado (p<0,05). O presente
estudo apresenta aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE:02236918.4.0000.0062). RESULTADOS:
A amostra foi composta por 171 participantes, 39 homens (22,8%) e 132 mulheres (77,2%);122 (71,3%)
moravam com os pais e 49 (28,7%), não. Mais de 80% da amostra total estavam matriculados em cursos na
área da saúde. A maioria possuía renda >10 SM (32,8%). Aproximadamente, 65% foram classificados como
eutrófico e 25% com excesso de peso;59,1% acreditam que se alimentam de forma saudável; 74,3% tinham
o hábito de tomar café da manhã; 61,4% possuíam o costume de almoçar e jantar fora de casa; apenas 2,9%
eram diagnosticados com doença(s) crônica(s). Como esperado, encontramos diferenças significativas ao
comparar os seguintes aspectos: rendas familiares distintas (p<0,001), participantes que estudam e trabalham
(p<0,001) e responsáveis por preparar as refeições (p<0,001) –em casos nos quais os estudantes moram com
as famílias e em casos em que os participantes já saíram da casa dos pais. Em relação ao consumo alimentar,
apenas o queijo amarelo (p=0,006), biscoito doce (p=0,012) e bebida fermentada (p=0,032) apresentaram
diferença entre os grupos. Limitação do estudo: os grupos não apresentaram o mesmo tamanho amostral e
a maioria dos participantes fazia cursos na área da saúde, o que pode influenciar nas escolhas alimentares
destes. CONCLUSÃO: Apesar da influência da família ter sido discreta nessa amostra, são necessárias ações
preventivas, pois uma parcela considerável dos indivíduos tem excesso de peso e a tendência é que esse quadro
evolua para complicações associadas à obesidade, que pode passar a afetar populações cada vez mais jovens.
Palavras-Chave: Estudante. Família. Consumo Alimentar.
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PERIODIZAÇÃO NUTRICIONAL PARA ATLETAS:
ESTRATÉGIAS PARA OTIMIZAÇÃO DA ADAPTAÇÃO AO TREINAMENTO

FERNANDES, Murilo Lanes1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: murilo.lanes@hotmail.com,
INTRODUÇÃO: As respostas advindas do exercício são estabelecidas pela associação entre o treinamento e a
dieta do atleta. O termo “Periodização Nutricional” é utilizado para o uso planejado, propositado e estratégico
de intervenções nutricionais específicas para aprimorar as adaptações consequentes de sessões individuais
de exercício ou planos de treinamento periódicos ou para atingir outros resultados que melhorarão o
desempenho a longo prazo. Nesse sentido, existem aproximadamente seis estratégias principais que compõem
a periodização nutricional para atletas, sendo elas: Training Low, Training High, Training the Gut, Training
Race Nutrition, Training Dehydrated e Suplementos que melhoram adaptações ao treinamento. OBJETIVO:
Elaborar uma revisão abordando as principais estratégias de periodização nutricional para atletas, destacando
quais possuem bons níveis de evidência para sua utilização e qual, dentre as estratégias Training Low e Training
High,é a melhor para o desempenho esportivo. MÉTODOS: Foram feitas pesquisas na base de dados PubMed,
a partir dos descritores de saúde (DeCS) “periodização nutricional”, “atletas” e “carboidratos”, incluindo
artigos em inglês, publicados entre 1991 e 2019. Seleciou-se os estudos de acordo com a relevância para a
realização da revisão. RESULTADOS: A presente revisão abordou 15 estratégias contidas nas seis estratégias
gerais, cada uma com seu nível de evidência, comprovando sua eficácia. CONCLUSÃO: Foi elaborada uma
revisão abordando as principais estratégias de periodização nutricional para atletas. Em geral, os diferentes
tipos de treinamentos compreendidos nas estratégias Training Low, Training the Gut e Training Dehydrated
parecem ser promissores, porém ainda é cedo para extrair conclusões consistentes. É necessário que sejam
feitos mais estudos, avaliando principalmente os efeitos a longo prazo. Por outro lado, a eficácia é comprovada
cientificamente nos variados tipos de treinamento incluídos nas estratégias Training High, Training Race
Nutrition e Suplementos que melhoram as adaptações ao treinamento. Com relação à melhora de desempenho
dos atletas, fica evidente que a estratégia Training High é superior quando comparada à estratégia Training Low.
Palavras-Chave: Periodização Nutricional. Atletas. Carboidratos.

ISBN: 978-85-87121-53-0

346

Nutrição/Gastronomia

Apresentação:
Pôster

PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS (PANC)

SILVA, Beatriz De Luca1 TRINDADE, Heloiza De Oliveira1 UEHARA, Vanessa Bernardo1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bdelucasilva@gmail.com, trindade.hz@gmail.com, vanessa.uehara@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica enriquecem o Brasil
quando o assunto é fauna e flora. Graças aos aspectos geográficos, o país contempla inúmeras espécies nativas
de plantas, frutos e flores, que fazem do Brasil um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do
mundo. Devido ao ingresso da mulher no mercado de trabalho, o aumento do número de refeições feitas
fora de casa e o aumento no consumo de produtos alimentícios industrializados e do alto teor de agrotóxicos
presentes em alimentos in natura, diversas espécies permanecem desconhecidas e, por isso, não são utilizadas
por parte da população. As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) possuem espécies espontâneas
e cultivadas, cultivadas, em sua maioria, por agricultora familiar. Esse grupo contempla plantas que possuem
uma ou mais partes comestíveis – que, muitas vezes, não são muito conhecidas-, como talos, sementes, flores,
folhas, frutos, rizomas, raízes, brotos e bulbos. OBJETIVO: A partir de uma revisão bibliográfica, tratar sobre
Plantas Alimentícias Não Convencionais. MÉTODOS: O presente trabalho trata-se de revisão de literatura,
baseada na consulta às bases de dados Web of Science, Google Acadêmico, SciELO, Medline, PubMed e
Science Direct. Foram reunidos artigos na língua portuguesa e inglesa dos últimos nove anos, referentes à
temática. Os descritores utilizados foram: "Plantas alimentícias não convencionais", ecologia, nutrição, plantas
alimentícias e seus respectivos termos em inglês e a utilização das técnicas booleanas "and", "or" e "not".
RESULTADOS: Apenas uma parcela das PANC fazem parte do prato do brasileiro - e as características mudam
entre as regiões do Brasil, assim como os tipos consumidos em cada uma. Algumas PANC são utilizadas como
hortaliças e outras são usadas de diversas formas, servindo de doce ou especiaria, por exemplo. Outras, por
sua vez, têm potencial para compor condimentos, bebidas, aromatizantes, amaciantes de carnes, corantes
alimentares e substitutos do sal e de outros ingredientes. As plantas se desenvolvem espontaneamente em
diferentes espaços e não precisam deum cultivo atencioso, já que são independentes e podem crescer em
diferentes climas e ambientes. As PANC possuem diversas propriedades nutricionais. As diferentes espécies
possuem quantidades notáveis de macronutrientes, micronutrientes e fibras. O Brasil possui uma diversidade
significativa, porém muitas espécies ainda não foram estudadas, o que demonstra a necessidade de mais
estudos sobre o assunto. CONCLUSÃO: Estamos em um período de maior conscientização sobre alimentação
e valorização da biodiversidade. Nesse sentido, as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC)
possuem um papel importante nesse processo. Pesquisas de cunho científico ressaltam sobre o adequado
valor nutricional que elas oferecem e sobre sua relevância quando o assunto são fibras e minerais. Fazer
uso dessas plantas possibilita a inclusão de sabores, inovação de receitas e combinação de novos alimentos.
Palavras-Chave: Plantas Comestíveis. Ecologia. Nutrição.
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PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR INTERDISCIPLINAR PARA IDOSO DISLIPIDÊMICO

SILVA, Fabricio Ribeiro1 ANDRADE, Jessica S1 QUINTANA, Beatriz1 GALISA, Mônica Santiago1
MANSO, Maria Elisa Gonzales1 NAWA, Mayumi1 GALISA, Mônica Santiago1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: fabricio.rsilva@gmail.com, isa_drc@hotmail.com, beatrizquintana1997@gmail.com,
mgalisa@saocamilo-sp.br, mansomeg@hotmail.com, mnawa@uol.com.br, MGALISA@SAOCAMILO-SP.BR
INTRODUÇÃO: O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas direcionadas ao indivíduo ou coletivo em situações complexas. O trabalho leva em consideração as
necessidades individuais, crenças, expectativas e o contexto social no qual o indivíduo está inserido. Para a
construção do projeto, utilizou-se como referência a proposta de clínica ampliada, onde os profissionais e
usuários envolvidos podem participar ativamente, expondo seus conhecimentos de cunho profissional ou
intrínseco, e respeitando o saber do outro. OBJETIVO: Desenvolver um projeto terapêutico singular interdisciplinar a partir de narrativa de adoecimento. MÉTODOS: Entrevista com um paciente no Centro de
Promoção e Reabilitação em Saúde e Integração Social – clínica escola PROMOVE São Camilo, com base
em questionário de 45 perguntas. Em seguida, o grupo interdisciplinar propôs o PTS. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, parecer número 2.913.142. RESULTADOS: O projeto terapêutico foi
separado em três condutas devidamente interligadas entre médica, nutricional e fisioterapêutica. A partir
de objetivos de curto, médio e longo prazo, foram organizados os principais pontos de atenção ao paciente,
ressaltando como objetivo principal a redução do uso de medicações e foco na saúde e bem-estar do paciente.
A discussão interdisciplinar foi enriquecedora. Olhar o paciente como ser humano único, individual, com
crenças e dores pessoais e trazer isso para o olhar clínico foi uma tarefa essencial para o atendimento humanizado. Ao mesmo tempo, compartilhar estudos e diretrizes de cada área contribuiu para ajustes pontuais no
projeto terapêutico, no qual as três áreas se complementaram com o intuito de oferecer ao paciente melhor
atenção de saúde. CONCLUSÃO: A partir dos benefícios promovidos pela prática da escuta ativa, desenvolver um projeto terapêutico de maneira interdisciplinar acaba sendo de extrema relevância para a assistência
profissional. Quando utilizada como instrumento de atenção à saúde, a escuta permite melhorar as condições
de vida dos participantes e ampliaro acesso a cuidados necessários.
Palavras-Chave: Projeto Terapêutico Singular. Equipe Interdisciplinar. Idoso.
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RELAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D NO DESENVOLVIMENTO
DO AUTISMO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
BISPO, Beatriz Tereza Romano1 TRISLTZ, Jacqueline De Lourdes Da Silva1 RUFFO, Patrícia1
GANEN, Aline De Piano1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: biatr_bispo@hotmail.com, nutri.jacque@yahoo.com, patricia.ruffo@gmail.com,
mestradonutricao@saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O transtorno do espectro autista (TEA) é um transtorno no neurodesenvolvimento,
caracterizado pela dificuldade nas interações sociais, desafios na linguagem e na fala e uma tendência a
comportamentos repetitivos. A prevalência vem aumentando dramaticamente nas últimas décadas: de uma
em 5000 crianças em 1975 para uma em 45 crianças em 2014. Há vários estudos que relatam associação
entre a deficiência de vitamina D (DVD) com risco aumentado de TEA. OBJETIVO: Relacionar a deficiência
de vitamina D (VD) no desenvolvimento do autismo em crianças e adolescentes. MÉTODOS: Trata-se de
uma revisão bibliográfica baseada no levantamento de artigos científicos na base de dados PubMed. Foram
selecionados artigos originais, de revisão e editoriais, publicados nos idiomas português e inglês, a partir do
ano de 2013. RESULTADOS: Como a VD ativada regula positivamente genes de reparo de DNA, a DVD
durante o desenvolvimento pode inibir o reparo de mutações de DNA em fetos e bebês e, assim, contribuir
para o risco de desenvolvimento de autismo. O risco provavelmente afeta a mãe durante o terceiro trimestre
da gravidez, fase em que há maior desenvolvimento do cérebro. Um estudo prospectivo foi realizado durante
a gestação de mães de crianças com autismo e avaliou que seus irmãos recém-nascidos até três anos de idade
desenvolviam TEA. Assim, três suplementações foram prescritas: suplementação de VD, 5000 UI/dia para ser
usada na gestação, 7000 UI/dia para a fase da amamentação e 1000 UI/dia até os três anos, para o bebê cuja
mãe não estiver mais amamentando. Os resultados mostraram que de um total de 19 crianças,18 (95%) não
apresentaram autismo no diagnóstico final. Outro estudo recente apontou que a suplementação de VD durante
a gravidez (5000UI/dia) e durante a infância e primeira infância (1000UI/dia) reduziu significativamente – de
5 a 20% - a incidência esperada de autismo em mães que já tiveram uma criança autista.Além disso, a maioria
dos estudos vêm demonstrando que o nível de VD em crianças e adolescentes com TEA é significantemente
menor, se comparado com o grupo de controle saudável. Por isso, especialistas acreditam que doses altas de
VD têm efeitos benéficos em indivíduos com TEA. Ao todo, 83 crianças autistas participaram de um estudo
clínico com administração oral de VD de 300 UI/kg/dia (sem exceder 5000UI/dia). No final, 77 delas tiveram
melhoras significativas, como comportamento, estereotipia, contato visual e atenção. CONCLUSÃO: Os
efeitos genéticos e/ ou ambiental da vitamina D podem explicar a deficiência. O baixo nível de VD pode ser
altamente prevalente em populações com TEA e a intervenção com a suplementação de VD pode ser benéfica
tanto na redução dos sintomas do autismo como efeito profilático durante a gestação. Portanto, há uma
necessidade urgente de ensaios controlados randomizados de VD em populações geneticamente predispostas
a TEA e em populações com TEA para confirmar esses achados e gerar recomendações clínicas baseadas
em evidências. Assim, será possível contribuir para a prevenção e o tratamento de sintomas do transtorno.
Palavras-Chave: Deficiência De Vitamina D. Autismo. Suplementação De Vitamina D.
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RISCO DE OBESIDADE EM RECÉM-NASCIDOS DE BAIXO PESO
E SUA MINIMIZAÇÃO PELA EPIGENÉTICA
BRITO, Natalia Ugatti De1 HADDAD, Livia Kalil1 SOUZA, Gabriela Mares De1 RUMAN, Giovana Rando1
GARCIA, Amanda Beatriz De Oiveira1 LUCAS, Thaís Fabiana Gameio1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: natalia.u.matioli@gmail.com, liviakalilhaddad@gmail.com, gaabimares10@gmail.com,
gi_ruman10@hotmail.com, amandabogarcia@gmail.com, thaisglucas@gmail.com
INTRODUÇÃO: Diversos estudos apontam que existe uma correlação entre baixo peso ao nascer e o aumento
do risco de obesidade ao longo da vida. O conhecimento sobre o desenvolvimento humano intrauterino auxilia
na compreensão sobre condições de saúde e doenças que o indivíduo pode ter ao longo da vida. Além de
maior risco de complicações perinatais, a inadequação nutricional no período fetal associa-se, também, a
enfermidades na vida adulta, incluindo alterações genéticas importantes. É na fase intrauterina que ocorrem
respostas fenotípicas adaptativas, que se manifestam apenas em fases mais tardias da vida do indivíduo. O
presente estudo irá apresentar dados sobre a importância da nutrição gestacional e epigenética, que podem
estar relacionados ao RNBP, a obesidade infantil e, Pôsteriormente,à obesidade na vida adulta.OBJETIVO:
Verificar os fatores que promovem o aumento do risco de obesidade ao longo das fases da vida de recémnascidos de baixo peso (RNBP),relacionando a inadequação nutricional e suas alterações por influência
epigenéticas. MÉTODOS: Trata-se de um estudo exploratório de revisão da literatura de abordagem qualitativa,
com recorte transversal. RESULTADOS: Diferentes fatores podem resultar no RNPB, incluindo a inadequação
dos nutrientes necessários para o desenvolvimento fetal. Diversos estudos demonstraram que para que ocorra
um crescimento adequado, resultando num peso satisfatório ao nascer, as necessidades nutricionais do bebê
devem ser supridas desde a fase gestacional. Nesse sentido, o período pré-natal e pós-natal desempenham
papéis críticos na determinação da suscetibilidade a determinadas doenças na vida adulta. Esse fenômeno foi
denominado como “programação metabólica fetal”. A privação nutricional materna sobre o feto pode estar
associada ao metabolismo poupador de energia, vinculado com a mutação genética. A preponderância desse
‘‘genótipo poupador’’ pode ser transmitida a gerações futuras e, junto ao consumo excessivo de alimentos, leva à
obesidade, devido ao acúmulo excessivo de reservas. CONCLUSÃO: O baixo peso ao nascer pode depender de
diversas variáveis : restrição de macro e micronutrientes (incluindo restrição energética), saúde e idade materna,
estilo de vida (a mãe pode fazer uso de substâncias como tabaco e álcool), acesso ao pré-natal, entre outras
razões. O período fetal é o mais sensível para o estabelecimento das variações epigenéticas e pode culminar no
desenvolvimento de um “metabolismo poupador”. Maus hábitos alimentares nos primeiros anos de vida, como
consumo exagerado de carboidratos e gorduras, em indivíduos com programação fenotípica poupadora, podem
ser determinantes para o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade. Constata-se, portanto, a importância
da alimentação adequada em todas as fases da vida, com um olhar mais cauteloso para a gravidez. Este é o
ponto mais crítico, quepode implicar em alterações genéticas que vão perpetuar por toda a vida do indivíduo.
Palavras-Chave: Genótipo Poupador. Obesidade. Obesidade Infantil.
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SUPLEMENTAÇÃO DE BETA-ALANINA E CROSSFIT®:
PODE EXISTIR ALGUMA RELAÇÃO?
SOARES, Daniela Aparecida Rodrigues1 SOUZA, Vera Martir Amaral De1 COSTA, Breno Duarte2
SILVA, Aline David1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-SP
E-mail: dannissoares10@gmail.com, veramartirnutricao@gmail.com, brdcosta@hotmail.com,
ALINEDAVIDS@HOTMAIL.com
INTRODUÇÃO: A beta-alanina é tamponante com recurso ergogênico que já vem sendo utilizado a mais de
uma década em diferentes tipos de exercícios físicos com o objetivo de aumentar o conteúdo de carnosina
intramuscular e, consequentemente atenuar a acidose gerada pelo exercício de alta intensidade. O Crossfit®
é um dos métodos de treinamento de alta intensidade que mais cresce no mundo atualmente e, tem como
principal característica a realização de sessões de treinamento que incluem uma ampla variedade de exercícios
como: ginásticos, levantamento de peso e exercícios cardiovasculares. OBJETIVO: Analisar através da
literatura, a possibilidade de existência de benefícios relacionados a suplementação de beta alanina e a melhora
do desempenho de indivíduos submetidos ao método de treinamento crossfit. MÉTODOS: Levantamento
bibliográfico realizado por meio da base de dados Medline, com técnica booleana “and”, com artigos em
inglês e utilização de descritores como “Crossfit”, “β-Alanine”, “beta-alanine supplementation” no período
entre 2017 a 2019. RESULTADOS: Já se sabe que os exercícios de alta intensidade podem ser influenciados
por algumas variáveis, tais como: fluxo sanguíneo, pH e temperatura que podem levar ao acúmulo de alguns
metabólitos intramusculares como por exemplo íons hidrogênio (H+) que parece ser um dos principais
causadores da fadiga muscular, afetando diretamente o desempenho do indivíduo. A beta Alanina é um
aminoácido não proteogênico precursor e fator limitante da síntese de carnosina muscular, está por sua vez
écomposta por L histidina e beta Alanina. A carnosina dentre suas diferentes funções, possui um pKa de
6,83 em seu anel imidazol, possibilitando o tamponamento dos íons de hidrogênio acumulados durante o
exercício físico de alta intensidade. Estudos demonstram que a suplementação de beta-alanina parece
ser eficaz em exercícios de alta intensidade e com uma duração aproximada de 30 segundos a 10 minutos.
O treinamento Crossfit® consiste em levantamentos olímpicos, levantamentos de força e movimentos
ginásticos em combinações variadas, cargas e esquemas de repetição com tempo de descanso limitado ou
inexistente entre os conjuntos de exercícios. Por conta de sua alta intensidade e grande variabilidade de
protocolos existentes, é visto uma possível aplicação da suplementação de beta-alanina visando a melhora
de desempenho. CONCLUSÃO: Diante de uma grande variabilidade de protocolos de treinamento de alta
intensidade no Crossfit®, sugere-se que existam benefícios no desempenho de indivíduos suplementados com
beta-alanina. Contudo não existe ensaios clínicos na literatura que possibilitem essa afirmação, mais estudos
demonstrando a eficácia da suplementação de beta-alanina sob o desempenho do exercício são necessários.
Palavras-Chave: Crosfitt. Beta Alanine. Beta Alanine Supplementation.
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SUPLEMENTAÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO E CROSSFIT:
O QUE A LITERATURA APONTA?
SOUZA, Vera Martir Amaral De1 SOARES, Daniela Aparecida Rodrigues1 COSTA, Breno Duarte2
SILVA, Aline David1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-SP
E-mail: veramartirnutricao@gmail.com, dannissoares10@gmail.com, brdcosta@hotmail.com,
ALINEDAVIDS@HOTMAIL.com
INTRODUÇÃO: O bicarbonato de sódio tem sido utilizado como recurso ergogênico para exercícios de alta
intensidade, onde existe um comprometimento do desempenho pela fadiga periférica através do acúmulo de
íons de hidrogênio extracelular. O Crossfit® é um dos métodos de treinamento funcional e de alta intensidade
que mais cresce no mundo e tem como principal característica a realização de sessões de treinamento que
incluem uma ampla variedade de exercícios. Utilizando-se dos principais elementos da ginástica, levantamento
de peso e exercícios cardiovasculares. OBJETIVO: Analisar estudos que relacionem a melhora do desempenho
do método de treinamento de Crossfit® através da suplementação de bicarbonato de sódio. MÉTODOS:
Levantamento bibliográfico realizado por meio da base de dados Medline, com técnica booleana “and”, com
artigos em inglês e utilização de descritores como “Crossfit”, “sodium bicarbonate”, sodium bicarbonate
supplementation no período entre 2016 a 2018. RESULTADOS: A suplementação de bicarbonato de sódio vem
sendo utilizada ao longo de décadas como recurso ergogênico tamponante em exercícios de alta intensidade,
onde existe um aumento da acidose, resultando em um comprometimento do desempenho do exercício.
Alguns fatores devem ser levados em consideração para uma melhor resposta a sua suplementação, entre eles
estão: dose, tempo de ingestão pré-exercício, o aumento do bicarbonato sanguíneo, efeitos colaterais, o nível
de treinamento do indivíduo, genética e o tipo de exercício físico em questão, levando consideração tempo e
intensidade. O Crossfit® utiliza-se de treinamentos de força, condicionamento e vem ganhando popularidade
nos últimos anos. Dentre seus objetivos busca otimizar domínios físicos como: resistência cardiovascular/
respiratória, resistência, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, equilíbrio e precisão. Um
único estudo randomizado duplo-cego avaliou o desempenho de indivíduos suplementados cronicamente
com bicarbonato de sódio em um protocolo de Crossfit® (fight gone bad), sendo esta uma suplementação
progressiva buscando reduzir a incidência de efeitos colaterais. O mesmo relatou ao final do período de teste
uma melhora no desempenho dos indivíduos através da suplementação crônica de bicarbonato de sódio.
CONCLUSÃO: Embora a suplementação de bicarbonato de sódio tenha uma robusta literatura relacionando
a melhora do desempenho em diferentes modalidades esportivas e tipos de exercício físico, existe apenas
um único artigo demonstrando uma melhora de desempenho no método treinamento do tipo Crossfit®.
Mais estudos utilizando diferentes abordagens são necessários para corroborar os resultados apresentados.
Palavras-Chave: Bicarbonato De Sódio. Crossfit. Suplementação.
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TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO DO MERCADO DE CONSUMO DE
ALIMENTOS VEGANOS E VEGETARIANOS: REVISÃO
MICHETTI, Laiz Rodrigues1 UEHARA, Vanessa Bernardo1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: laiz.michetti@hotmail.com, vanessa.uehara@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: De acordo com o IBOPE e a Sociedade Vegetariana Brasileira, em 2018, 14% dos brasileiros
se declaram vegetarianos, o equivalente a 30 milhões de pessoas, sendo destes, 7 milhões de veganos. De 2012
a 2018, houve um aumento de 75% da população vegetariana nas regiões metropolitanas brasileiras, estima-se
que 2 mil pessoas aderem ao estilo de vida semanalmente. Além disso, houve um aumento de 1400% de busca pelo termo “vegano” de janeiro de 2012 a dezembro de 2017, e há uma tendência de aumento de 40% de
crescimento anual do mercado vegano. Esta adesão a novos hábitos e costumes abre um nicho muito promissor
para o segmento de varejo de alimentos. OBJETIVO: Avaliar o crescimento do público vegano e vegetariano
no Brasil. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão narrativa de artigos científicos, nos idiomas português e inglês
nas bases de dados Scielo, Bireme e Google Academics. Utilizou-se a lógica dos operadores booleanos (AND
e OR) junto com os descritores: Dieta Vegana, Dieta Vegetariana, Meio Ambiente, Brasil, Saúde e seus respectivos termos em inglês. RESULTADOS: São classificados veganos os indivíduos que não utilizam nenhum
produto de origem animal, seja para consumo alimentar, vestimenta, cosméticos etc. Já os vegetarianos, são
aqueles que não consomem produtos de origem animal e podem ser classificados em ovolactovegetarianos
(consomem ovos, leite e derivados), ovovegatarianos (consomem produtos que contém ovos), lactovegetarianos (consomem produtos que contém leite e derivados) e vegetariano restrito (não consome produtos de
origem animal, mas utilizam outros produtos derivados dele, como por exemplo objetos de couro). Existe
uma tendência na diminuição do consumo de carne, pesquisas apontam que até mesmo o público vegetariano
apresenta preocupação com saúde e meio ambiente, adotando o hábito de não consumir carne, pelo menos
uma vez na semana, dando preferência a alimentos vegetais. Em estudo realizado pelo IBOPE, 55% dos entrevistados mostraram ter interesse nos produtos veganos e 68% disseram que se os preços fossem mais acessíveis
dariam preferência a essa linha de produtos. Dados de um levantamento realizado em 2017, mostrou que 63%
da população gostariam de diminuir o consumo de carne, 73% se sentem mal informados sobre a produção
desse gênero alimentício e 35% se preocupam com a relação da carne com a saúde. O Mercado Vegano é embasado não apenas no consumo e sim em uma filosofia de vida e a preceitos éticos. Para controlar e assegurar
a procedência das mercadorias veganas existe o Selo Vegano no Brasil, que abrange o setor de alimentação,
vestuário e produtos químicos. E o Vegan Trademark utilizado nos Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália
e Índia, tendo validade este tem validade de 12 a 24 meses, enquanto o do Brasil possui validade permanente.
Atualmente, no Brasil estes produtos são adquiridos em sua maioria em lojas específicas, pois nos supermercados as opções são poucas. CONCLUSÃO: Para atender essa fatia crescente do mercado, se faz necessário uma
maior atenção do mercado varejista de alimentos, tanto na acessibilidade, quanto na variedade de produtos.
Palavras-Chave: Dieta Vegana. Dieta Vegetariana. Meio Ambiente.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA:
COMPORTAMENTOS ALIMENTARES E ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS
NARDE, Dayane Santos Do Nascimento1 OLIVEIRA, Marcela Gomes Guimarães1
RODRIGUES, Thaina Simião1 OMENA, Larissa Barbosa De1 TONINI, Bruna De Luca1
FAVERO, Deise Cristina Oliva Caramico2
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - SP
E-mail: dayanen.santos3093@gmail.com, marcela.gomes93@gmail.com, thaatarodrigues123@gmail.com,
larissa.omena@hotmail.com, brunatonini@terra.com.br, DEISE.C.CARAMICO@GMAIL.com
INTRODUÇÃO: O transtorno do espectro autista (TEA) se refere a uma série de condições caracterizadas por
algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem. Estima-se que,
em todo o mundo, uma em cada 160 crianças tem TEA e estudos epidemiológicos mostram um aumento global
em sua prevalência. O TEA começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. Fatores
genéticos e ambientais estão relacionados ao seu desenvolvimento. Estes indivíduos também podem apresentar
uma série de outras comorbidades como hiperatividade e distúrbios gastrointestinais e intolerâncias ao glúten
e caseína. O comportamento marcado pela neofobia em crianças com TEA pode ser acentuado em relação ao
seu comportamento alimentar restritivo. Elas possuem comportamentos alimentares aversivos, como a recusa
alimentar e aversões às texturas de alguns alimentos. OBJETIVO: Conhecer as alterações no comportamento
alimentar de indivíduos com TEA, bem como possíveis estratégias de intervenção nutricional. MÉTODOS:
Foram realizadas pesquisas bibliográficas nas bases de dados: Pubmed, Scielo, Lilacs e Medline, com seleção
de artigos publicados entre os anos 1987 a 2019, nos idiomas inglês e português, pesquisados a partir das
lógicas booleanas and e or. RESULTADOS: Pesquisas atuais sugerem que as causas do TEA são multifatoriais
e incluem fatores genéticos e ambientais, como idade materna e ambiente fetal. No autista, observam-se
modificações neuropatológicas como, por exemplo, no sistema límbico e amígdala, que são associados ao
comportamento social. O autismo pode ser caracterizado pela repetição incessante e persistência quanto à
consistência dos alimentos. Seu diagnóstico é clínico, baseado nos sinais e sintomas sendo considerados pelo
DSM-IV e CID-10. O tratamento do TEA tem como objetivo reduzir as particularidades associadas à doença,
melhorar a qualidade de vida e ajudar no desenvolvimento da criança e amenizar o sofrimento da família.
Dentre as modalidades utilizadas como terapia no tratamento do TEA encontra-se o Early Start Denver Model
(ESDM), Applied Behavioral Analisys (ABA), Social Comunication, Emotional Regulation & Trasactional
Support (SCERTS), Pivotal Response Treatment (PRT) e Treatment and Education of Autistic and related
Communication Handicapped Children (TEACCH).Os portadores de TEA podem ter diferentes tipos de
comportamentos alimentares como a indisciplina e a recusa, além de poderem apresentar compulsão e/ou
aversão alimentar. Fatores orgânicos como a dificuldade de mastigar e a sensibilidade sensorial também podem
afetar sua escolha alimentar. Acredita-se que os sintomas podem ser melhorados com uma dieta livre de glúten
e caseína. A inclusão do ômega 3, vitamina D e a suplementação de probiótico, além de práticas como, por
exemplo, o envolvimento da criança na preparação dos alimentos, promover autonomia da criança ao se
alimentar e variação dos alimentos podem ser benéficas as crianças com TEA. CONCLUSÃO: Os portadores
de TEA tendem a serem mais seletivos quando se trata de alimentação e isso pode refletir em carências
nutricionais. Embora existam algumas estratégias nutricionais utilizadas na melhora da sintomatologia
do TEA, como as dietas sem glúten e sem caseína, ainda se faz necessários mais estudos que abordem os
aspectos nutricionais fundamentais visando a melhora dos comportamentos alimentares das crianças autistas.
Palavras-Chave: Transtorno Do Espectro Autista. Comportamento Alimentar. Nutrição.
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UTILIZAÇÃO DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE PARA O
AUMENTO DA VIDA DE PRATELEIRA DE ALIMENTOS

UEHARA, Vanessa Bernardo1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: vanessa.uehara@prof.saocamilo-sp
INTRODUÇÃO: Os métodos de conservação de alimentos têm como principal foco, proporcionar uma
maior vida de prateleira aos produtos alimentícios, diminuindo a atividade microbiana, química, física e
enzimática, e mantendo as qualidades sensoriais e nutritivas. O processo de irradiação de alimentos é um
método seguro e muito estudado, contribuindo para a melhora das características sanitárias e, por conseguinte
o aumento da vida de prateleira dos alimentos. OBJETIVO: Realizar um levantamento bibliográfico a respeito
do panorama geral do uso de irradiação na conservação de alimentos. MÉTODOS: Trata-se de revisão
de literatura, baseado na consulta às bases de dados Web of Science, SciELO, Medline, PubMed e Science
Direct. Foram reunidos artigos na língua portuguesa e inglesa entre os anos de 2015 a 2019, referentes à
temática. Os descritores utilizados foram: “Irradiação de alimentos”, “alimento irradiados” e “preservação de
alimentos por irradiação”, e seus respectivos termos em inglês e a utilização das técnicas booleanas “and”, “or”
e “not”. RESULTADOS: O homem busca a preservação dos alimentos desde o início da civilização. Entre os
primeiros métodos de conservação apontados por historiadores estão o emprego do fogo, da adição de sal e
secagem de alimentos. A irradiação é um processo físico que vem sendo estudado há vários anos, tendo o seu
emprego regulamentado pela legislação brasileira e pelo Food and Drug Adminstration (FDA) desde 1963.
A mais de meio século, as radiações gama do Cobalto-60 ou do Césio-137 ou mesmo os elétrons acelerados
são capazes de inibir atividade microbiana muitas vezes de patógenos que podem chegar a causar sérias
doenças aos consumidores. As radiações ionizantes promovem poucas alterações fisiológicas, principalmente
em frutas, fazendo com que haja diminuição ou mesmo paralização dos processos de maturação. Muitos
estudos apontam o processo de irradiação como método eficiente para ser utilizado em especiarias, farinhas
e carnes congeladas prolongando a vida de prateleira e reduzindo perdas, porém este processo quando
aplicado em alimentos ricos em gorduras e com muita água livre, não apresentaram características desejáveis,
principalmente quando se leva em consideração as características sensoriais. Um entrave desse método
à aplicação comercial é a falta de conscientização junto aos consumidores e falta conhecimento suficiente
sobre os benefícios do mesmo. CONCLUSÃO: O método de conversação por irradiação apresenta efeitos
positivos e seguros a determinados tipos de alimentos, reduzindo riscos naturais causados por processos
fisiológicos e microbianos, não causa prejuízos ao alimento, tornando-os mais seguros ao consumidor.
Dessa forma, torna-se necessário a educação para o conhecimento da tecnologia da irradiação de alimentos.
Palavras-Chave: Irradiação De Alimentos. Vida De Prateleira. Qualidade.
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ENRIQUECIMENTO DE BROWNIE COM CÁLCIO DA CASCA DE OVO

CUSATO, Beatriz Yeghiaian1 SILVA, Emily Prado1 CAMPOS, Livia Teles1 RIBEIRO, Ana Alice Ramos1
QUERIDO, Amanda F.1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: biiacusato@gmail.com, emily.prado@outlook.com, liteles16@gmail.com,
aninharibeiro549@gmail.com, amandaquerido@yahoo.com.br
INTRODUÇÃO: A osteoporose é uma doença ósteo-metabólica que atinge especialmente mulheres após a
menopausa. É uma doença progressiva e caracterizada pela desmineralização óssea, que a longo prazo aumenta
o risco de fraturas. A ingestão adequada de cálcio, desde os primeiros anos de vida e, em especial, durante
a adolescência, retarda o processo de perda óssea, prevenindo a desenvolvimento de osteoporose. Visando
diminuir o desperdício alimentar, pode ser utilizado fontes alternativas de cálcio. A casca de ovo é rica em
minerais, tais como o carbonato de cálcio, carbonato de magnésio e fosfato de cálcio. O carbonato de cálcio
é a forma preferida quando utilizada como suplemento por causa de seu peso molecular relativamente baixo.
A farinha da casca do ovo contém cálcio biodisponível, conforme constatado em experimentos in vivo, tanto
em dieta quanto em dieta à base da mistura arroz-feijão, sendo considerado um padrão fonte adequada para
suprir as necessidades de cálcio do organismo. OBJETIVO: Utilizar a casca de ovo para enriquecer com cálcio
um brownie, tendo como público alvo mulheres adultas na menopausa. MÉTODOS: Realizou-se pesquisa
de revisão bibliográfica nas plataformas Scielo, Google Acadêmico e Pubmed. O período pesquisado foi
1999-2019. Para a produção da farinha de casca de ovo, foram utilizados ovos brancos de galinha lavados
em água corrente. Após a lavagem, as cascas foram imersas em solução de hipoclorito de sódio diluído em
água (conforme a recomendação do fabricante) por 10 minutos, e imersas em água fervente por 10 minutos.
Pôsteriormente foram secas em forno doméstico a 60°C por 2 hora, trituradas em liquidificador previamente
higienizado, e peneiradas em gaze esterilizada, obtendo-se a farinha da casca. Para o desenvolvimento do
brownie foi seguida uma receita tradicional e acrescentado 35g (1 colher de sopa) da farinha da casca de
ovo, utilizado como fonte de cálcio. RESULTADOS: Com a fortificação foi possível aumentar de 7mg para
233,4mg de cálcio na porção de 60g. Essa quantidade equivale aproximadamente ¼ da recomendação
de ingestão diária de cálcio para adultos, representando 24,04% da IDR (Ingestão Diária Recomendada).
CONCLUSÃO: A farinha feita a partir da casca de ovos mostrou ser um ingrediente simples, de baixo custo
e facilmente manuseado de forma a compor receitas, aumentando a quantidade de cálcio no alimento,
podendo se tornar mais uma opção para tratamento e prevenção da osteoporose em mulheres na menopausa.
Palavras-Chave: Osteoporose. Cálcio. Desidratação.
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO AMERICANO E BRASILEIRO:
PRODUTO DE MOBILIDADE ACADÊMICA
TASSINARI, Giovanna Romio1 MARTINS, Alexandre A.2 MELLO, Ana Paula De Queiroz1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2MARQUETTE UNIVERSITY
E-mail: giovanna.tassinari@hotmail.com, alexandre.martins@marquette.edu,
ana.mello@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Educação é o processo pelo qual um indivíduo é estimulado a desenvolver suas capacidades
cognitivas e físicas a fim de se integrar plenamente na sociedade. Cada país possui um sistema de educação
que envolve discussões sociais, políticas e econômicas que devem atender as demandas da população
considerando suas necessidades, características, cultura e condição socioeconômica. O conhecimento
de sistemas de educação de outros países possibilita a análise crítica em relação à formação do indivíduo
e possíveis mudanças para melhoria do sistema educacional de origem. OBJETIVO: Descrever os sistemas
de educação brasileiro e americano. MÉTODOS: A partir de uma experiência de mobilidade acadêmica
entre o Centro Universitário São Camilo (São Paulo, SP, Brasil) e a Marquette University (Milwaukee,
WI, Estados Unidos da América), com duração de 2 semanas,foi possível observar a estrutura do sistema
de educação americano. Durante este período, foram oferecidas a estudantes brasileiros aulas teóricas e
práticas sobre o tema educação e saúde na Marquette University, e visitas em hospitais escolas e centros de
treinamento. RESULTADOS: Foram observadas diferenças entre os sistemas de educação dos dois países.
A educação infantil, que compreende a creche e a pré-escola, é conhecida respectivamente como Nurseryschool e Kindergarten e possuem parâmetros semelhantes entre ambos os países. A educação básica abrange
o ensino fundamental e ensino médio caracterizados como Elementary or Grade School e High School, e não
apresentam grandes diferenças em relação ao sistema brasileiro. Após a educação básica, o indivíduo opta por
uma educação profissional. A educação profissional no Brasil compreende cursos técnicos e de nível superior
independentes, com duração variada, com diploma de nível técnico, bacharelado e licenciatura.No Brasil, os
níveis bacharelado e licenciatura são caracterizados como Graduação, após essa etapa, o indivíduo pode fazer
cursos sequenciais e/ou de extensão.Em relação ao sistema americano,durante o College, o aluno deverá cursar
disciplinas gerais independentes da sua área de interesse. Além disso, deverá frequentar disciplinas específicas
de acordo com o curso profissional escolhido. Durante a formação do College,o aluno deverá optar por escolas
profissionais, que após a conclusão terá seu diploma de bacharel. Esta etapa do processo profissional nos EUA
é caracterizada como Undergraduate. A Pós-Graduação no Brasil se equivale a Graduate School no sistema
americano, que compreendem em ambos os países, cursos de Mestrado e Doutorado. Após a qualificação
profissional, há a possibilidade de fazer especialização e outros cursos profissionais nos dois sistemas de
educação. CONCLUSÃO: As diferenças entre os sistemas de educação brasileiro e americano, provavelmente,
refletem diretamente no perfil dos profissionais. Além disso, o entendimento de diferentes sistemas se
torna importante e necessário para estudantes que visam obter uma formação internacional e qualificação
diversificada, além de proporcionar um olhar crítico para possíveis melhorias na educação brasileira.
Palavras-Chave: Educação. Brasil. Estados Unidos Da América.
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PRÁTICA DOCENTE EM FOCO: OLHARES E PERSPECTIVAS
DA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.

SILVA, Ana Paula Da1 HAJJAR, Paula Fernanda De Souza1 RODRIGUES, Janaína Marim1
MELO, Maria José De1 SOUZA, Mislene Lima De1 PROENÇA, Camila R. A. Cuadrado1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: pa_blume@hotmail.com, fernandahajjar@gmail.com, janapvp@gmail.com,
melomaria1991@gmail.com, mislenemika47@gmail.com, camila.proenca@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O curso de Pedagogia do Centro Universitário São Camilo busca a formação de profissionais
capazes de articularem a teoria e a prática com o objetivo de responder aos desafios da Educação no Brasil.
Os estágios obrigatórios iniciam-se no 4º semestre e as 400 horas de estágio são organizadas em 7 Unidades
Educacionais de Estágio em Educação Infantil, Ensino Fundamental e Gestão, todas vinculadas à Unidades
Teóricas com o intuito de direcionar os olhares e tornar as experiências mais significativas. Como produto
final, o discente elabora um relatório descrevendo sua experiência, aliando teoria e prática. OBJETIVO: O
projeto de monitoria proposto teve por objetivo levantar dados e analisar as experiências de estágio e de
docência dos alunos do curso de Pedagogia. MÉTODOS: O grupo de monitoras organizou duas ações: a
I Mostra de Estágios, com apresentação dos estudantes e uma revista eletrônica como produto final, bem
como um questionário com 14 questões objetivando levantar pontos sobre as experiências e os principais
desafios na realização dos estágios. O link foi divulgado para os mais de mil alunos do curso, distribuídos pelos
polos da UniCEU, Pompeia e Ipiranga. RESULTADOS: Dos 203 alunos que responderam ao questionário,
124 sinalizaram que concluíram todas as Unidades de Estágio cursadas até a aplicação do questionário. O
principal motivo para não conclusão das Unidades de Estágio foi a dificuldade em realizar e enviar o relatório,
segundo a afirmação de 93 alunos. Os alunos apontaram o desafio de escrever e de relacionar a teoria à prática,
além da falta de tempo devido ao fato de muitos trabalharem e estudarem. Sobre as experiências, 168 alunos
indicaram que foram bem recebidos nas escolas e os alunos que relataram dificuldades no contato com a escola
justificaram a resistência de professores e equipes gestoras em aceitar estagiários, assim como a burocracia. Dos
estudantes que participaram, 40 apontaram que não conseguiram acesso ao PPP (Projeto Político Pedagógico).
As experiências relatadas consideraram bons os ambientes escolares, ressalvando-se algumas situações em que
os estagiários não se sentiram bem com o tratamento que receberam de alguns professores, equipes gestoras
e alunos. Com relação à estrutura das Unidades de Estágio, 27 alunos tiveram dificuldades no preenchimento
dos requisitos solicitados nas documentações atinentes ao estágio. Os comentários apontaram a necessidade de
flexibilização da carga horária e de ampliação dos espaços para realização, permitindo espaços não formais de
ensino. CONCLUSÃO: Os resultados apresentados pela pesquisa ajudaram na elaboração de estratégias para
auxiliar os estudantes com os desafios apresentados e um novo grupo de monitoria trabalha, atualmente, no
desenvolvimento dessas estratégias. O colegiado do curso aprovou a realização de estágios em espaços não formais
e os documentos sofreram modificações para atender às demandas dos estudantes. O projeto de monitoria foi
importante para a aproximação das experiências de estágio e para aprimorar questões burocráticas, além de
permitir aos estudantes que compartilhassem suas impressões, desafios e angústias neste momento de formação.
Palavras-Chave: Estágio. Formação De Professores. Práxis.
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PSICOMOTRICIDADE E APRENDIZAGEM NOS
PRIMEIROS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
BARROS, Ana Paula De1 ROMANELLI, Nancy1 ROMANELLI, Nancy1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: anapapoula_bp1@hotmail.com, nanromanelli@terra.com.br, nanromanelli@terra.com.br
INTRODUÇÃO: O mau desempenho escolar continua presente nos anos iniciais do Ensino Fundamental I.
Segundo resultados levantados pela Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), de iniciativa do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB), que avaliou 2 milhões de alunos matriculados no 3° ano do ensino
fundamental I no Brasil, em 2016, 54,73% dos educandos apresentam proficiência insuficiente na leitura, 33,85%
na escrita e 54,46% em linguagem matemática. Esses números alertam para a necessidade de um olhar mais
cuidadoso voltado à educação. Sabe-se que o sucesso da aprendizagem das crianças depende de uma complexidade
de fatores e o trabalho com psicomotricidade na escola é um dos aspectos relevantes nesse processo. Tanto que
a profissão do psicomotricista foi reconhecida em janeiro de 2019 e valorizada como apoiadora do trabalho
escolar. Esse reconhecimento traz à tona o tema da relação entre psicomotricidade e aprendizagem no processo
inicial de escolarização, visto que esse tema, somado ao início precoce das crianças no ensino fundamental,
permite que se questione: quais as principais relações que se pode estabelecer entre psicomotricidade e
aprendizagem nos primeiros anos do ensino fundamental? OBJETIVO: Analisar as principais interfaces entre
psicomotricidade e aprendizagem escolar nos primeiros anos do ensino fundamental. MÉTODOS: Revisão
sistemática de literatura. Critérios de inclusão: 1) artigos científicos pautados em pesquisas de campo com
alunos dos primeiros anos do ensino fundamental I; 2) artigos publicados a partir de 2007, ano que marca o
início das pesquisas de campo realizadas com crianças matriculadas no ensino fundamental de nove anos; 3)
uma publicação de Le Boulch anterior à data citada, pela relevância do trabalho do autor sobre o tema. Palavraschave utilizadas: psicomotricidade, aprendizagem, ensino fundamental I, alfabetização, dificuldades de ensino
e aprendizagem. Bases de dados utilizadas: Google Acadêmico e Scielo, além de periódicos do Ministério da
Educação e livro técnico impresso. RESULTADOS: Todos os artigos que estudaram as crianças com e sem
dificuldades de aprendizagem se utilizaram de diferentes testes para a avaliação do desenvolvimento psicomotor
dos educandos e relacionaram dificuldades psicomotoras com o problema da aceleração da alfabetização nos
anos iniciais do ensino fundamental. Constatou-se que a maioria das crianças com defasagem no aprendizado
escolar apresenta comprometimento em pelo menos duas das habilidades avaliadas e que as habilidades
motoras mais defasadas são (em ordem decrescente): noção de corpo, coordenação espaço temporal e praxia
fina, dificuldades na coordenação visomotora e lateralidade, dificuldade na praxia global. Em poucos estudos,
contudo, as habilidades mais comprometidas não são especificadas. CONCLUSÃO: A presente pesquisa indica
uma relação intrínseca entre a questão da psicomotricidade e os problemas de aprendizagem nos primeiros
anos do ensino fundamental. Ainda que haja uma complexidade de fatores a serem vistos quando da discussão
acerca das assim chamadas dificuldades de aprendizagem, este estudo permite relacionar o mau desempenho
das crianças nesse período com a existência de propostas inadequadas às necessidades psicomotoras das
crianças no início do processo de alfabetização. O contorno ampliado desse estudo, entretanto, sugere a
elaboração de novas pesquisas com foco recortado na relação entre trabalho pedagógico e psicomotricidade.
Palavras-Chave: Ensino Fundamental. Desempenho Psicomotor. Alfabetização.
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA INCLUSÃO ESCOLAR DE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA: UMA REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA

ALVES, Felipe Ledo Nogueira1 MONTEIRO, Caroline Pires Rodrigues1 LOPES, Ivan1
CAMPOS, Karoline Andrade1 GALOTTO, Julio Antônio1 RADES, Thais Cristina2
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
2CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO
E-mail: felipeledo@yahoo.com.br, carolinepiresrm@gmail.com, ivanp.lopes@gmail.com,
karolandradecampos@hotmail.com, jagalotto@gmail.com, thais.rades@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Inclusão de alunos com deficiência no ambiente escolar se tornou um tema relevante na
atualidade, visto que em 2015 foi outorgada a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/1 5, a qual tem
como principais objetivos: assegurar e promover os diretos e liberdades de pessoas com deficiência de forma
igualitária, visando a sua inclusão social, acessibilidade e cidadania. Diante disso, surge a necessidade de
adaptações nas práticas escolares, nas quais psicólogos e professores devem estar envolvidos. OBJETIVO:
O objetivo dessa pesquisa foi o de buscar conhecer os fazeres do psicólogo na escola a fim de atuar em
consonância com a inclusão de pessoas com deficiência. MÉTODOS: O método utilizado foi uma revisão
narrativa de literatura em periódicos científicos. Inicialmente, buscamos produções sobre o tema nas bases de
dados BVS Psicologia (www.bvs-psi.org.br), Scielo (www.scielo.br), e na biblioteca do Centro Universitário
São Camilo, onde utilizamos os descritores: inclusão escolar, educação inclusiva, psicologia educacional,
atuação do psicólogo, com a utilização do boleador “AND”. RESULTADOS: Encontramos nos diretórios
pesquisados, um total de seis artigos que contemplavam os temas que nos auxiliariam a conhecer nosso
objeto de pesquisa, sendo que eles perpassavam os seguintes assuntos: concepções e práticas de psicólogos
escolares e docentes acerca da inclusão; a inclusão escolar vista sob a ótica de professores da escola; novas
possibilidades de intervenção da psicologia na inclusão; e o lugar do aluno com deficiência. CONCLUSÃO:
O psicólogo pode desempenhar um importante papel como facilitador de relações entre os atores escolares
(professores, pais, alunos e comunidade), no processo de aceitação da diferença e das práticas inclusivas.
Os professores e psicólogos têm, ainda, pouca clareza das adaptações necessárias para trabalhar com a
inclusão dos alunos com necessidades especiais. Entendemos como desafios para professores e psicólogos
essa temática, na medida em que diminui as ideias democráticas previstos nas políticas públicas da educação
brasileira. As consequências dessas dificuldades acabam por não incluir o aluno, mas não de forma a atribuir
um sentido de pertencimento, do aluno à escola, o que provoca um distanciamento de sua vivência escolar.
Palavras-Chave: Psicologia Escolar. Atuação Do Psicólogo. Revisão Da Narrativa.
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A CONDIÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES PERPETUA A CONDIÇÃO DE ABANDONO?
BARBOSA, ísis Sunshine Santos1 CAVALINI, Mariana Sartor1 LAMONICA, Carolina Targino1
BRITO, Verônica Pedraça De1 SOUZA, Kétruim Bueno De1 MAREUSE, Marcia Aparecida Giuzi1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: isis.sunshine09@gmail.com, mariana.cavalini@uol.com.br, caroltarg@hotmail.com,
vebrito97@gmail.com, ketruim.bueno@outlook.com, marcia.mareuse@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A prática do abandono não é novidade no país, uma vez que desde o Brasil Colônia as crianças
eram costumeiramente deixadas em casas, Igrejas ou até mesmo na rua, quando consideradas “ilegítimas” ao
serem frutos de relações fora do casamento. O abandono, descrito como uma situação em que há uma separação
definitiva da criança da mãe biológica, resulta em uma relação de desamparo, que pode ser percebida como uma
representação vívida dos enfoques sociais, sendo eles a desigualdade social, a ética da injustiça e a subjetividade
do sofrimento de cada indivíduo. Mesmo com as mudanças legais propostas pelo ECA que fizeram de crianças
e adolescentes sujeitos de direitos, grande contingente dessa população persiste abandonada, vivendo nas ruas,
constituindo-se em um problema social. O Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, 2018, mostra que no Brasil,
há 47782 crianças e adolescentes em casas de acolhimento. Pesquisa realizada em 2009 mostra que dentre os
principais motivos, que levam crianças e adolescentes a serem encaminhados para abrigos, o abandono aparece
como a segunda maior porcentagem (15,47%) ficando atrás apenas da questão de negligência por parte dos
pais biológicos (21,08%). Apesar de o ECA e a nova Lei Nacional da Adoção, 2009, considerarem um direito da
mulher e da criança a entrega para adoção, a sociedade considera tal ato como abandono. OBJETIVO: Refletir
sobre as condições de acolhimento de crianças e adolescentes, possibilidades e impossibilidades de perpetuar
a situação do abandono. MÉTODOS: O estudo é um recorte da pesquisa de Iniciação Científica desenvolvida
no Curso de Graduação em Psicologia do Centro Universitário São Camilo, intitulada “A construção da família
adotiva: da ideação à realização na perspectiva de pretendentes à adoção ou pais por adoção”. Envolveu pesquisa
bibliográfica em livros e artigos científicos, das bases de dados Scielo, Pepsic, e outras, publicados entre 2004
e 2016, usando os descritores: abandono, abrigo, acolhimento, adoção. RESULTADOS: Apesar de a entrega
de um filho para adoção pela mãe biológica ser um aspecto legal, nem sempre os direitos à proteção e a um
crescimento físico, moral, mental e social apropriados são garantidos após o acolhimento, dada a ausência
de vínculos familiares dentro destas instituições. Ainda, o processo de acolhimento institucional envolve
invisibilidade, ao fazer com que a origem da criança e do adolescente acolhida seja apagada em caso de adoção.
Mesmo com a existência de uma legislação, que os ampara em relação aos seus direitos, muitas vezes, eles
desconhecem os fatores que levaram suas mães a entregá-los para adoção, o que pode gerar um sentimento de
abandono. CONCLUSÃO: Apesar de os termos abandono e entregar à adoção referirem-se a situações diferentes
do ponto de vista legal, a realidade de muitas crianças e adolescentes acolhidos, em qualquer das referidas
condições, pode ser permeada pelo abandono. Destaca-se a importância de se buscar o significado do abandono
construído pelas crianças e adolescentes em condição de institucionalização e, o fato de que adotar não deve ser
visto como resposta ao abandono, mas como direito da criança de possuir uma família, adotiva ou biológica.
Palavras-Chave: Abandono. Abrigo. Acolhimento.
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A CONSTRUÇÃO DE UMA FAMÍLIA ADOTIVA:
MITOS E PRECONCEITOS QUE INTERFEREM NO PROCESSO

SOUZA, Kétruim Bueno De1 LAMONICA, Carolina Targino1 CAVALINI, Mariana Sartor1
BRITO, Veronica Pedraça De1 BARBOSA, Isis Sunshine Santos1 MAREUSE, Marcia Aparecida Giuzi1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: ketruim.bueno@outlook.com, caroltarg@hotmail.com, mariana.cavalini@uol.com.br,
vebrito97@gmail.com, isis.sunshine09@gmail.com, marcia.mareuse@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A adoção é uma escolha por meio de um processo jurídico, a partir da qual uma criança
ou adolescente não concebido biologicamente pelo adotante torna-se irrevogavelmente filho deste. Tal como
a decisão de gerar um filho, a decisão pela adoção demanda tempo para reflexão sobre os riscos, desejos,
medos, motivações, expectativas e incorporação da ideia pelos pretendentes. Há que se considerar ainda,
que o processo de adoção implica nas mais variadas representações sociais e questões emocionais subjetivas
acerca da configuração familiar a ser estabelecida, em que mitos e preconceitos constroem percepções que
podem restringir a possibilidade de adoção ou mesmo, interferir na dinâmica da nova família constituída.
OBJETIVO: Conhecer os mitos e preconceitos que geram expectativas e sentimentos envolvidos na construção
de uma família adotiva e implicações na decisão de adotar ou vivenciar a condição de pais por adoção.
MÉTODOS: O estudo é um recorte da pesquisa “A construção da família adotiva: da ideação à realização na
perspectiva de pretendentes à adoção ou pais por adoção” desenvolvida por alunos do Curso de Graduação
em Psicologia do Centro Universitário São Camilo. Envolveu pesquisa bibliográfica junto a livros e artigos
científicos das bases de dados Scielo, Pepsi e outras, publicados no período de 2007 a 2018, a partir dos
descritores: Adoção. Mitos. Preconceitos. Família adotiva. Pais por adoção. RESULTADOS: O ato de adotar
é atravessado por uma série de significações socialmente construídas que vão produzindo configurações e
desfechos diversificados. Uma das possíveis significações está relacionada com a carga genética da criança.
Há uma preocupação quanto à origem do filho e o quanto isso pode influenciar na criação do adotando.
Outro aspecto diz respeito ao fato de que existe no imaginário coletivo, a ideia de que um recém-nascido
não possui uma história prévia, estando mais suscetível a assemelhar-se aos seus novos pais. Outra questão
diz respeito ao medo da rejeição social a um filho não biológico, o que faz com que os pretendentes à adoção
optem por crianças recém-nascidas, que se pareçam com um dos membros do casal, como forma de reproduzir
socialmente sua continuidade de modo que a família por adoção se assemelhe com uma família biologicamente
constituída. Tais fatores contribuem para que a adoção de crianças pardas e negras sejam minoritárias no
país e a adoção tardia não seja uma prática comum. CONCLUSÃO: O processo de adotar continua gerando
mitos e preconceitos, deixando crianças e adolescentes à espera de um lar. O temor da desaprovação e
crítica social interferem na decisão de adotar e na dinâmica familiar quando esta se constitui, afetando a
todos os membros dessa família. Conhecer e refletir sobre as questões que permeiam a adoção, permite às
pessoas interessadas em adotar e à sociedade como um todo a desmistificação desses mitos e preconceitos,
de modo a construir uma adoção sem idealizações irreais que poderão frustrar os casais requerentes e,
consequentemente, a criança. Nesse contexto, a informação e a orientação são os principais meios facilitadores.
Palavras-Chave: Adoção. Família Adotiva. Preconceito.
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A INFLUÊNCIA DO FUNDO SONORO NO HUMOR
COMO FACILITADOR DA RECORDAÇÃO

AUGUSTO, Raíssa Batista Da Mata1 OLIVEIRA, Dimitri Debouch De1 ESTEVES, Letícia Bruna Abreu1
OLIVEIRA, Mirian Akiko Furutani De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: raissabaugusto@hotmail.com, dimitri.psi@outlook.com, lbesteves@hotmail.com,
mirian.akiko@hc.fm.usp.br
INTRODUÇÃO: A música é um fenômeno cotidiano presente nos mais variados contextos, podendo influenciar
a memória. Isso ocorre por meio da decodificação de uma informação focal (e.g. palavras) juntamente de
uma informação contextual (e.g. fundo sonoro). No campo da memória dependente de contexto, estudos
utilizando o fundo sonoro como pista contextual demonstraram resultados controversos, sendo uma das
hipóteses para a ocorrência de facilitação a alteração do humor. Tal hipótese entende que o fundo sonoro
participa como facilitador da recordação por meio da alteração do humor, o qual é reinstalado quando tocado
novamente o mesmo fundo sonoro, facilitando assim o acesso à informação codificada. Concorrente a esta
hipótese há a hipótese do contexto mental o qual considera estímulos físicos, fisiológicos e emocionais como
meios auxiliares para a facilitação da recordação da memória. OBJETIVO: Avaliar a interferência dos estados
emocionais sobre a recordação livre de palavras. MÉTODOS: Utilizou-se um teste de recordação livre de 15
palavras sem relacionamento semântico, junto de fundo sonoro na apresentação e recordação das palavras.
Avaliou-se os estados emocionais por meio de Self-Assesment Manikin (SAM), classificando de 1 a 9 o
prazer, excitação e controle, aplicado anterior e posteriormente à apresentação da lista de palavras. Os dados
foram separados em quatro grandes grupos: contexto igual (SC), contexto diferente ruído branco (DCW),
jazz (DCJ) e clássico (DCC). Todos os dados foram analisados por meio de Excel. O estudo foi aprovado
pelo comitê de ética em pesquisa com sob parecer: 2.075.691 e CAAE: 65623716.7.0000.0062. Todos os
participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. RESULTADOS: Foram avaliados 186
voluntários, dos quais 141 foram mulheres, sendo excluídos os que tinham conhecimento musical (N=6).
Os testes t referentes aos escores de humor em SC foram: Prazer (P)=0,00; Excitação (E)=0,10 e Controle
(C)=0,03. No grupo DCW: P=0,00; E=0,03 e C=0,76. O grupo DCJ: P=0,43; E=0,01 e C=0,25. No grupo DCC:
P=0,04; E= 0,61 e C= 0,42. A covariação do estado de humor e total de palavras recordadas em SC para os
estados de humor basal (pré-teste) e pós teste foram: P =0,32 e 0,37; E= -0,22 e 0,55 e C= -0,43 e -0,14. Para
o grupo DCW: P = 0,15 e 0,79; E = -0,08 e -0,27, e C = 0,08 e 0,13. No grupo DCJ: P = 0,17 e 0,28; E= -0,36 e
0,41 e C= 0,30 e 1,13. No grupo DCC: P=0,26 e 0,53; E= -0,65 e 0,61 e C = -0,13 e -0,66. CONCLUSÃO: Os
resultados evidenciam que o estado de humor teve alterações significativas, sendo mais comum no estado de
prazer, entretanto, as covariações demostram pouca ou nenhuma significância da interferência do estado de
humor. Conclui-se que não há facilitação da memória através da música decorrente da alteração do humor,
portanto, a hipótese de contexto mental estaria atuando no efeito de facilitação gerado por fundo sonoro.
Palavras-Chave: Memória Episódica. Contexto. Humor.

ISBN: 978-85-87121-53-0

363

Apresentação:
Pôster

Psicologia

A PERCEPÇÃO DO CONTEXTO PODE ALTERAR A RECORDAÇÃO DA MEMÓRIA?

ESTEVES, Letícia Bruna Abreu1 AUGUSTO, Raíssa Batista Da Mata1 OLIVEIRA, Dimitri Debouch De1
OLIVEIRA, Mirian Akiko Furutani De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: lbesteves@hotmail.com, raissabaugusto@hotmail.com, dimitri.psi@outlook.com,
mirian.akiko@hc.fm.usp.br
INTRODUÇÃO: Smith em seu trabalho datado de 1985 estudou o efeito da música como pista contextual
na recordação da memória episódica, tendo êxito ao concluir que o fundo musical realmente possui efeito
facilitador. Entretanto, a percepção de uma outra pista, conjuntamente com a informação a ser apreendida
poderia influenciar na sua recordação. OBJETIVO: Desta forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar
se a percepção do contexto pode dificultar a recordação da memória. MÉTODOS: Para verificar se há ou não o
efeito facilitador foi aplicado um teste de 15 palavras sem relação semântica, paralelamente com a reprodução
de nove tipos de fundo sonoros, sendo cinco deles contexto diferente (DC) e três com o mesmo contexto (SC). E
posteriormente a aplicação de um inquérito com o objetivo de avaliar se o contexto foi percebido pelo participante,
e se o mesmo teria o atrapalhado. Após a coleta, os dados foram analisados através do método de coeficiente de
correlação de Spearman. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa São Camilo com sob parecer
2.075.691 e CAAE 65623716.7.0000.0062. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. RESULTADOS: Após a análise de dados foi constatado que não há correlação entre a percepção do
contexto e o número de recordação do participante, sendo o coeficiente de correlação 0,0464 para a relação entre
o número de acertos e as respostas do questionário 1, e -0,0981 para o questionário 2. CONCLUSÃO: Foi possível
concluir, portanto que a percepção do contexto, não possui relação significativa na recordação da memória.
Palavras-Chave: Memória Episódica. Contexto. Teste De Recordação Livre De Palavras.
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A REINSTALAÇÃO DO CONTEXTO SONORO NÃO POSSUI EFEITO
FACILITADOR NA MEMÓRIA EPISÓDICA CONTEXTUAL

AUGUSTO, Raíssa Batista Da Mata1 OLIVEIRA, Dimitri Debouch De1 ESTEVES, Letícia Bruna Abreu1
OLIVEIRA, Mirian Akiko Furutani De1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: raissabaugusto@hotmail.com, dimitri.psi@outlook.com, lbesteves@hotmail.com,
mirian.akiko@hc.fm.usp.br
INTRODUÇÃO: A memória episódica diferencia-se da memória semântica por ser individualmente
experenciada e influenciada pelo contexto na qual a informação foi aprendida. Baseado nesse conceito, o
acesso a uma informação seria mais efetivo se dado no mesmo contexto no qual a informação foi adquirida
e na presença das mesmas sugestões (sugestões de acesso) que estavam disponíveis ao indivíduo durante a
aprendizagem (Kandel, Kupfermann e Iversen, 2003). O efeito de facilitação pela reinstalação do mesmo fundo
sonoro foi encontrado em alguns estudos (Smith, 1985; Balch et al. 1992; Balch & Lewis, 1996; Mead & Ball,
2007; Isarida, 2016; Isarida & Isarida, 2018). Entretanto, supõe-se que dentro das características de fundos
sonoros (especialmente os musicais) a modificação e Pôsterior reinstalação do mesmo TEMPO em que a
música foi tocada, seria o suficiente para produzir o efeito facilitador de memória (Balch et. Al.1992, Balch &
Lewis, 1996). Neste trabalho, foi levantado a hipótese de que no momento da aprendizagem, a reinstalação do
mesmo TEMPO do contexto sonoro poderia desempenhar um papel de pista contextual, e consequentemente
produzir efeito de facilitação na recordação da memória episódica. OBJETIVO: Avaliar se o tempo sonoro
musical tem efeito facilitador na recordação da memória episódica. MÉTODOS: Foi aplicado o teste de
recordação livre contendo 15 palavras sem relacionamento semântico, com 9 (nove) sequências de fundos
sonoros, 3 deles apresentando o mesmo contexto musical (SC – Jazz-Jazz, Clássica-Clássica e Ruído BrancoRuído Branco) e 5, com contextos diferentes (DC) durante aprendizagem e recordação das palavras, seguindo
os mesmos parâmetros do estudo de Balch & Lewis (1996). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa São Camilo com sob parecer 2.075.691 e CAAE 65623716.7.0000.0062. Todos os participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS: Foram avaliados 180 voluntários,
mulheres (n=141) e homens (n=39), média de idade (25,8), sem histórico de comprometimentos cognitivos e\
ou doenças mentais. Foram excluídos da amostra os voluntários que possuíam conhecimento musical (N=6).
A média do número de recordação de palavras entre as sequências SC e DC não apresentaram diferenças
significativas (M SC= 6,9; M DC=7 e DP DC=1,7; DP SC=1,9). O teste T não mostrou diferença significativas
entre os grupos, independentemente da sequência apresentada (T=0,79). CONCLUSÃO: Os resultados
obtidos não corroboram com os achados de Balch & Lewis (1996) e com a hipótese inicial, verificando que
a mudança e reinstalação do mesmo TEMPO sonoro não é o suficiente para produzir o efeito facilitador
da memória episódica contextual. Estudos observando-se outras características desta pista contextual
poderiam ser melhor investigados, dentre eles o contexto mental e o humor associado ao contexto sonoro.
Palavras-Chave: Memória Episódica. Contexto. Teste De Recordação Livre De Palavras.

ISBN: 978-85-87121-53-0

365

Apresentação:
Pôster

Psicologia

ATENDIMENTO A SAÚDE LGBTQI+:
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA LIGA UNIVERSITÁRIA DE HUMANIZAÇÃO

SURNA, Leonardo Gonzaga1 SANTOS, Luana Vitória Dos1 LORENZI, Andrea1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: leonardo.surna@gmail.com, luana.vitoriadossantos@hotmail.com,
andrea.lorenzi@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Humanização em suas orientações preza pelo trabalho em equipe
multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade, em todos os níveis de assistência à saúde.
OBJETIVO: Relatar a experiência de uma liga de humanização interdisciplinar após aplicação de uma
dinâmica relacionada à saúde da população LGBTQI+. MÉTODOS: Foi aplicada uma dinâmica do tipo
relato de caso sobre experiências de pessoas LGBTQI+ nos atendimentos em serviços de saúde durante um
evento de saúde. A dinâmica consistia em realizar abordagens utilizando frases e expressões preconceituosas
e negativas que ocorrem durante o atendimento à esta população. Em seguida com o intuito de promover
conscientização, os participantes compartilharam suas experiências boas ou ruins. Diante disso, foi possível
relatar a experiência da liga nesse evento. RESULTADOS: A participação de integrantes da Liga propiciou
uma experiência de estudo e de vivências, confirmando a visão integral do cuidado, do atendimento
multidisciplinar e da manutenção dos valores da humanização em saúde. A troca de informações com a
comunidade levou ao reconhecimento dos aspectos subjetivos e objetivos que norteiam o trabalho em saúde,
além dos obstáculos a serem enfrentados para que obtenha-se um atendimento humanizado. A realização
da dinâmica e o diálogo enriqueceram os profissionais em formação como um todo, ampliando sua visão
de saúde, promovendo a conscientização, buscando um atendimento mais humanizada através da junção da
teoria, prática e realidade. CONCLUSÃO: A experiência de uma liga universitária de humanização no cuidado
integral e multidisciplinar da saúde LGBTQI+ promoveu discussão, compreensão e conscientização sobre as
diferentes realidades atuais de saúde, favorecendo a compreensão dos indivíduos no processo de produção
de saúde e resultando em profissionais protagonistas e capazes de responder às complexidades atuais. Além
de ampliar a humanização nos processos para fora da teoria, sendo aplicada na prática, e de acordo com
a realidade, pois a humanização é uma técnica a ser aprendida e não apenas uma informação a ser obtida.
Palavras-Chave: Humanização Da Assistência. Empatia. Minorias Sexuais E De Gênero.
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CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE E IDENTIDADE SOCIAL:
A CRIANÇA NA RELAÇÃO COM SEUS SUPER-HERÓIS

SOARES, Tallis Perin1 NASCIMENTO, Vanda Lucia Vitoriano Do1
1UNIVERSIDADE PAULISTA-SP
E-mail: talliswow@hotmail.com, vanda.nascimento@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa de Iniciação Científica tem como tema a formação da identidade social da
criança, considerando-se a constituição da subjetividade da criança. A construção da identidade é feita como
se fossemos autores e personagens, dinâmica e em constante transformação; dá-se por meio dos processos
de socialização, do sujeito com o meio sociocultural em que está inserido. O surgimento dos super-heróis se
inicia por volta de 1929 com a crise econômica mundial, se tornando cada vez mais influentes de acordo com
o desenvolvimento dos meios de comunicação. OBJETIVO: Compreender a formação da identidade social
da criança, a relação e influência dos super-heróis na constituição de sua subjetividade, e se há semelhanças e
diferenças entre os gêneros que gostam do mesmo herói. MÉTODOS: Como referencial teórico-metodológico
trata-se de estudo qualitativo, no contexto da Psicologia Social. De acordo com as Resoluções do CNS, a
pesquisa foi realizada após parecer favorável do CEP/CAAE: 2.346.253. Participaram três crianças do sexo
feminino e duas do sexo masculino, com idades entre sete e dez anos, estudantes em uma escola privada
em município no estado de São Paulo. Sendo realizados dois grupos homogêneos, um com meninos e
outro com meninas, com duração média de 20 minutos, gravados por áudio e transcritos de forma integral
e sequencial, com foco nas práticas discursivas. RESULTADOS: A maneira como se comportam durante o
encontro remete a traços de seus heróis escolhidos. No grupo dos meninos tivemos Banner (Hulk) e Wayne
(Batman), no grupo das meninas contamos com Diana (mulher-maravilha), Banguela (como treinar o seu
dragão) e Marinette (Ladybug). Foram observados diversos aspectos da escolha dos heróis. Os super-heróis
vão muito além de personagens feitos para entretenimento, principalmente no período infantil estes possuem
um papel marcante no desenvolvimento da identidade e subjetividade das crianças que os consomem. As
crianças levam muito a sério seus heróis e isso se espelha na construção da identidade e da subjetividade de
cada uma, desde o modo como brincam, sejam sozinhas ou em grupo, vão se utilizando desta como forma
de expressão e identificação com o personagem escolhido. CONCLUSÃO: A psicologia pode contribuir para
entender como a trajetória do herói constituiria a futura história da criança que se espelha nas características
e qualidades do seu herói favorito, na constituição de sua subjetividade e fazer proposições sobre os cuidados,
prevenção, desenvolvimento saudável, nas quais a família, a escola e a sociedade têm papel fundamental.
Palavras-Chave: Psicologia Social. Crianças. Super-Herói.

ISBN: 978-85-87121-53-0

367

Apresentação:
Pôster

Psicologia
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA A INSERÇÃO DA
EDUCAÇÃO SEXUAL NO AMBIENTE ESCOLAR

MENEZES, Victoria Regina1 PREDELLA, Bianca Levy1 CARNELLOS, Julia1 HITTO, Isabella Doniani1
MARQUES, Paula De Fatima Jose1 RADES, Thais Cristina1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: vic.rmenezes@gmail.com, biancalevy18@gmail.com, juh.carnellos@hotmail.com,
isa_doniani@hotmail.com, pfjm@uol.com.br, THAIS.RADES@HOTMAIL.com
INTRODUÇÃO: A sexualidade pode ser compreendida enquanto um aspecto do ser humano que é construído
no decorrer de sua maturação, com influência do ambiente, que será perpassada por experiências de ordem social
e cultural. Falar sobre educação sexual sempre foi um tema polêmico nas escolas. Antigamente os discursos
acerca deste tema tinham caráter eugênico e higiênico, além de se basearem na moral leiga e cristã que definiam
o saber sobre a sexualidade. Com o passar do tempo essas ideias se modificaram e a educação sexual passou a
fazer parte das discussões políticas, de forma a ampliar as concepções a partir deste tema. Em meio a isso, as
escolas passam a ser requisitadas para tratar das questões de gênero e sexualidade com o intuito de proporcionar
uma problematização a respeito, de modo a promover a igualdade de gênero e a prática do respeito de modo
geral. OBJETIVO: Este trabalho se propôs a investigar sobre as contribuições da psicologia escolar na educação
sexual praticada em escolas. MÉTODOS: Realizamos uma revisão sistemática de literatura nos bancos de dados
da ABRAPEE e ANPED, porém, estes não apresentaram resultados suficientes para a análise. Complementando
a busca no banco de dados Scielo, no qual obtivemos seis artigos que discutem sobre o tema em questão.
Os artigos selecionados consistiam em revisões bibliográficas, estudos de caso e relatos de experiência, cujos
principais descritores foram: educação sexual, orientação sexual, sexualidade, sexualidade infantil, sexualidade
e educação. RESULTADOS: Os dados demonstraram que o ensino sexual durante o século XX era tratado
somente na dimensão biológica, além de ser um assunto atravessado por valores morais e religiosos. Este
discurso permeia o imaginário atual e por conta disso ainda é um tema de difícil tratativa. O ambiente escolar
enquanto um espaço formativo, seria o lugar ideal para orientar o ensino sobre educação sexual, entretanto,
existem limitações dos profissionais ao tratarem esta temática. Diante disso, o psicólogo escolar é convocado
a lidar com tais questões por ser um profissional envolvido com a produção de reflexão, produção crítica e o
combate a normatização que estão presentes no campo individual, grupal e cultural. CONCLUSÃO: Foi possível
perceber um déficit no que diz respeito aos estudos relacionados à influência e contribuição do psicólogo
enquanto um agente importante para a inserção da educação sexual nas escolas, demonstrando uma carência
de estudos da área da psicologia. Além disso, notou-se que ainda existe uma grande dificuldade em abordar esse
tema nas escolas. A Psicologia, enquanto ciência se faz necessária neste processo, pois, contribuiria na evolução
e compreensão mais ampla sobre a sexualidade humana no geral e apresenta relevância no contexto escolar.
Palavras-Chave: Educação Sexual. Psicologia. Sexualidade.
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O IMAGINÁRIO COLETIVO DE ALUNOS INGRESSANTES NO
CURSO DE PSICOLOGIA E AS DROGAS ILÍCITAS: UMA LÓGICA DE CUIDADO
MORAES, Gabriela Hidalgo1 VILLELA, Elisa Marina Bourroul1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: hidalgogabi@hotmail.com, elisa.villela@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: O presente estudo, recorte do projeto aprovado na Plataforma Brasil sob o nº 1105362,
visa compreender o Imaginário Coletivo dos futuros profissionais da Psicologia acerca das drogas e seus
usuários. Embora o uso dessas substâncias faça parte da experiência humana desde os primórdios, para
fins terapêuticos, religiosos e/ ou recreativos, atualmente, a dependência química é uma questão de saúde
pública visto o aumento epidemiológico desde 1980, e suas repercussões biopsicossociais. Pensa-se, então, na
importância de problematizar as formações em saúde. Na Saúde Mental, movimentos sociais foram gatilho
ao SUS, destacando-se a reforma psiquiátrica na desconstrução do modelo hospitalocêntrico e manicomial.
Tem-se as estratégias de Redução de Danos e os CAPSAD para prevenir, tratar e reinserir os indivíduos
na sociedade. Referente a Psicologia, considera-se, a nível de sofrimento psíquico, fatores sociais, culturais
e ambientais, exigindo postura crítica e embasada de um psicólogo que trabalha em distintas áreas, com
diferentes sujeitos e biografias. Entre lutas e militantes, ainda são muitos os graduandos e profissionais que
acreditam na internação fechada e de longa permanência como única forma de “cuidar” dessa população,
e isso ocorre em detrimento com as políticas de saúde, assistência e educação. Acredita-se na relevância
científica e social deste estudo, com propostas que flexibilizem ideo e afetivamente os alunos de graduação no
que diz respeito à população usuária de drogas. OBJETIVO: Compreender o Imaginário Coletivo dos alunos
de Psicologia diante a temática; discutir as implicações dos olhares, considerando os discursos e as lógicas de
cuidado; problematizar as formações e práticas em saúde, propondo medidas de intervenção. MÉTODOS:
Pesquisa qualitativa, com revisão bibliográfica. Fez-se caracterização da população, análise dos conteúdos
projetivos, segundo o método de inspeção livre à luz da psicanálise e, em andamento, está a discussão. Este
estudo envolve alunos ingressantes de Psicologia do Centro Universitário São Camilo, submetidos, na pesquisa
aprovada na Plataforma Brasil nº 1105362, ao Procedimento de Desenhos-Estórias com Tema, de Walter
Trinca, e a um questionário sociodemográfico. RESULTADOS: No imaginário deste grupo, a droga aparece
como fonte de ascensão social, refúgio ou ameaça a vida, sendo o vício destrutivo. O uso ora é associado
ao prazer, ora está sob julgamento moral, apontando identificação com a instância superegóica. O usuário
é percebido, sobretudo, como sujeito passivo, influenciável e impotente, em situação de vulnerabilidade. Os
desfechos, quando não mágicos, não vislumbram soluções possíveis. A racionalização é defesa principal à
ansiedade despertada, por vezes persecutória, apontando dificuldade de elaboração, sendo rara a tentativa de
aproximação e sensibilização ao assunto. CONCLUSÃO: Embora haja alunos que apresentem abertura frente
ao tema, tem-se, majoritariamente, alunos que evitam entrar em contato, seja por questões morais ou falta de
conhecimento da complexidade que o uso de drogas envolve. Percebe-se a necessidade de trabalhar o tema
durante a graduação, para que haja mudança de posturas e opiniões estereotipadas, já que a Psicologia, pautada
na ética, como profissão e ciência, necessita contextualizar sua práxis para promover saúde, e os profissionais
devem estar preparados, técnica e afetivamente, frente às peculiaridades de cada sujeito e campo de atuação.
Palavras-Chave: Drogas Ilícitas. Saúde Integral. Psicologia.
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O LUTO ANTECIPATÓRIO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS NA IDADE ADULTA
MAREGA, Marcela Rizzo Lico1 MELERO, Maristela Spera Martins1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: marcela.lico@hotmail.com, maristela.martins@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Considerando que o câncer é a segunda causa de adoecimento e morte no mundo e que
está associado a fantasias de morte, que é temida e negada em nossa cultura, faz-se necessário o estudo sobre
o impacto desse tipo de diagnóstico na vida das pessoas e os tipos de enfrentamento. É necessário que as
pessoas sejam preparadas para lidar com a própria finitude, contemplando as diversas perdas que podem
ocorrer ao longo da vida. Neste cenário, em que se trata da morte como se ela não ocorresse, a supressão
do luto traz graves consequências psicoemocionais para o indivíduo, pois muitas doenças psíquicas podem
estar relacionadas a um luto mal elaborado. E é neste contexto, que se faz importante a atuação do psicólogo
desde o início do diagnóstico, a fim de auxiliar o paciente na expressão de suas emoções mobilizadas pelo
adoecimento e pelas ações sofridas no contexto hospitalar. OBJETIVO: Compreender os tipos de reação e
de enfrentamento de pacientes adultos diante do diagnóstico de câncer e a contribuição da Psico-oncologia
para o alívio do sofrimento e a adesão aos tratamentos propostos. MÉTODOS: Foi realizado um estudo
bibliográfico não sistemático do assunto por meio de livros e das plataformas online como Pepsic e Scielo. Os
artigos encontrados foram todos na língua portuguesa, a partir de 2004. Os descritores utilizados foram: luto
antecipatório, câncer e enfrentamento. Na primeira busca utilizaram-se os descritores: Luto antecipatório and
câncer, tendo gerado 5 resultados, sendo selecionado apenas 1 por ser relevante ao tema. Na segunda busca,
nas mesmas bases de dados, utilizou-se o descritor: luto antecipatório, gerando 22 artigos. Foram selecionados
4 artigos, por serem relevantes ao presente trabalho. Na terceira busca, os descritores utilizados foram: câncer
and enfrentamento, sendo encontrados 815 resultados. Entretanto, foram selecionados apenas 21 artigos por
sua relevância ao tema. A partir dos dados encontrados, foi realizada uma leitura crítica na busca de respostas
aos objetivos da pesquisa, tendo sido utilizados como referência a Psico-oncologia, a Psicologia Hospitalar
e a Psicologia do Luto. RESULTADOS: A pesquisa demonstrou que diante de um diagnóstico oncológico, a
maioria das pessoas vivencia o luto antecipatório, o qual se assemelha ao processo de luto normal, envolvendo
emoções e sentimentos intensos. De um modo geral, os pacientes reagem negando a doença e encarando-a
como uma sentença de morte. Neste contexto, o trabalho da Psico-oncologia aparece como fundamental para
a reorganização psíquica do indivíduo, oferecendo condições necessárias para que o paciente possa construir
novos sentidos diante da realidade que vivencia, além de auxiliar no alívio de sofrimento. CONCLUSÃO:
Acredita-se que através dos resultados encontrados, no que se refere às estratégias de enfrentamento e
reações de pacientes oncológicos adultos, seja possível propor formas de intervenções psicológicas e condutas
terapêuticas cada vez mais humanizadas e adequadas para cada paciente. Assim sendo, salienta-se a reflexão
para a necessidade de uma maior realização de estudos acerca desta temática com a finalidade de possibilitar
a realização de um suporte psíquico adequado no processo do adoecimento oncológico e enlutamento.
Palavras-Chave: Câncer. Morte. Psico-oncologia.
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PACIENTES TRANSEXUAIS ASSISTIDOS EM SERVIÇO DE SAÚDE:
IMPRESSÕES SUGESTÕES PARA MELHORIA DO SERVIÇO

RAMOS, Tatiane1 SILVA, Isabela Assunção Marques E1 JUNIOR, Ari Alves De Oliveira1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: tatiannerms@gmail.com, iam.marques.94@gmail.com, ari-sp@hotmail.com
INTRODUÇÃO: As questões relacionadas ao tema da diversidade sexual e de gênero estão postas em
vários momentos no percurso de vida das pessoas transexuais. Sabe-se que a exclusão social e preconceitos
configuram quadros de violências instigados pelas “normas” construídas culturalmente e socialmente. Isto
configura diretamente uma escassez na atenção aos cuidados e acessos a saúde, já que as instituições seguem
padrões heteronormativos no atendimento básico de saúde. Partindo disso, cria-se demandas e necessidades
de estratégias de normativos legais que possam resguardar os direitos básicos de saúde para esta população.
A Política Nacional de Saúde Integral LGBTT (2011) é uma delas, que visa possibilitar equidade as pessoas
transexuais no atendimento e acompanhamento no SUS. OBJETIVO: O objetivo desta pesquisa é apresentar as
principais demandas relatadas pelos usuários do serviço de saúde que remetem ao processo transexualizador, no
que tange a assistência médica num serviço de saúde especializado na população transgênero. MÉTODOS: Tratase de uma pesquisa qualitativa que analisa as respostas da questão “Você teria sugestões para o aprimoramento
da assistência as pessoas transgêneros neste serviço?”. Até o momento foram entrevistados 61 pacientes entre
dezembro de 2017 e setembro de 2019. A maioria das pessoas entrevistadas se autodeclararam do gênero feminino
(39), 12 referiram ser do gênero masculino, 3 mencionaram ser trans, 2 se colocaram como mulher, 2 mulher/
trans, 1 trans feminino, 1 transexual e 1 referiu ser transgênero, considerando que a especificação da identidade
mostra-se indiferente no escopo de pesquisa e o fato de todos serem usuário do serviço. RESULTADOS: As
propostas de aprimoramento foram categorizadas em 6 grupos. A categoria 4 que sugere melhorias voltadas aos
fluxos e processos, bem como na qualidade e acesso as informações, foi a mais referida, com 33,4%. Na sequência,
21,2% sugeriram melhoria na formação técnica dos profissionais, que refere a categoria 3. Já 18,2%, categoria 6,
sugeriram que o tempo de espera para realização da cirurgia seja menor. A categoria 2 foi, referida por 12,1%
das pessoas entrevistadas, decidiram não mencionar nenhuma sugestão quanto a qualidade do serviço, e 9,1%,
categoria 1, compreendem que o atendimento está ótimo. Por fim, 6,0% das pessoas entrevistadas acreditam que
deveria haver mais transparência quanto ao método e fluxos do processo transexualizador, ou seja, escolheram
a categoria 5. CONCLUSÃO: A população entrevistada, embora reconheça os méritos do serviço, almeja
melhoria nos mesmos e localiza bem o local onde tais melhorias seriam bem-vindas. Assim sendo, organização,
clareza e transparência, apresentam-se como demandas que, sendo atendidas, associariam-se ao melhor acesso
dessa população a esse serviço que, afinal de contas, foi constituído para tentar dar conta dessas demandas.
Palavras-Chave: Transexualidade E Saúde. Acesso à Saúde. Psicologia.
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PERSPECTIVAS DE HUMANIZAÇÃO NO COMBATE À
VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA
SILVA, Hellen Dario Da1 SILVA, Heloise Dario Da1 BEDANI, Ailton2 BEDANI, Ailton2
1UNIVERSIDADE GUARULHOS-SP
2CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: hellen.dario@hotmail.com, heloise.dario@hotmail.com, ailton.saocamilo@gmail.com,
levshept@gmail.com

INTRODUÇÃO: A população idosa, que vem aumentando significativamente nas últimas décadas, está
historicamente sujeita a diferentes formas de violência: física; psicológica; sexual; financeira; abandono;
negligência. Apresentando-se de maneira isolada ou em associação, essas modalidades de violência resultam,
inevitavelmente, em um contexto de desumanização e atentado à dignidade da pessoa idosa. Por outro lado,
um amplo movimento de humanização vem buscando – por exemplo, nos campos acadêmico e das políticas
públicas – formular teorizações e intervenções que promovam, estimulem e ampliem concepções e práticas
humanizadoras para a chamada terceira idade. Faz-se necessário, assim, simultaneamente combater a violência
à pessoa idosa e mapear continuamente as propostas humanizantes para a velhice. OBJETIVO: Revisar certo
conjunto de concepções e intervenções humanizadoras voltadas à pessoa idosa como caminho para o combate à
violência, a partir de quatro eixos: direitos sociais; dinâmicas institucionais; atuação dos profissionais da saúde;
questões da moradia. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, em fase de finalização, na qual
recorreu-se às bases de dado Google Acadêmico e Scielo. No processo de pesquisa bibliográfica, combinou-se as
seguintes palavras-chave: idoso; ILPI; violência; humanização; desumanização; violência contra o idoso; maustratos contra o idoso; moradia; cohousing; república de idosos; humanização da assistência. A busca resultou,
inicialmente, 192 trabalhos (artigos científicos, teses, monografias, cartilhas, documentos oficiais e projetos
da Fundação Oswaldo Cruz). Selecionou-se, por fim, dentre estes documentos, 33 que atendiam diretamente
aos objetivos da presente investigação. RESULTADOS: Dividiu-se os achados da pesquisa em quatro eixos
temáticos. No primeiro eixo, referentes aos direitos sociais, identificou-se uma série de práticas humanizantes
impulsionadas diretamente pelas políticas públicas voltadas ao idoso. No segundo eixo, relativo ao âmbito
institucional, identificou-se certo conjunto de práticas de humanização em instituições públicas e filantrópicas.
No terceiro eixo, voltado aos profissionais da saúde que trabalham com o envelhecimento, identificou-se práticas
de acolhimento, empatia e estímulo à autonomia do idoso. No quarto e último eixo, referente ao contexto
da moradia, identificou-se características essenciais de ambientes humanizados e novas formas de habitação,
como co-housing e república de idosos. CONCLUSÃO: Observou-se, com a presente pesquisa, a existência
de ampla diversidade de propostas humanizantes, em diferentes âmbitos, voltadas para o bem-estar da pessoa
idosa. Tais propostas, além de representarem importante instrumento de combate à violência contra idosas
e idosos, representam a efetivação dos direitos da pessoa idosa quanto a sua liberdade, respeito e dignidade.
Faz-se necessário, no entanto, zelar-se continuamente pela manutenção e democratização de tais práticas.
Palavras-Chave: Idoso. Maus-tratos Ao Idoso. Humanização Da Assistência.
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RUPTURA DO PAPEL PARENTAL DE PAIS ENLUTADOS E A RECONSTRUÇÃO
SUBJETIVA DIANTE DA MORTE DO FILHO: UMA REVISÃO DA LITERATURA
PINTCHOVSKI, Beatriz Martins1 PESTANA, Estela Maria De Oliveira1
NASCIMENTO, Vanda Lucia Vitoriano Do1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: bia.vski@gmail.com, esteladeoliveirapestana@gmail.com, vanda.nascimento@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: A perda de um filho pode ser considerada uma das causas mais dolorosas e perturbadoras
da dinâmica familiar. A elaboração do luto é vista como ainda mais complicada por se tratar da perda
física do filho e das fantasias e sonhos projetados para ele. Entende-se que há uma dificuldade maior em
lidar com a morte da criança, traduzindo-a como frustração dos processos biológicos e sociais esperados.
A chegada da criança marcará, normalmente, a transição das funções conjugais para parentais, sendo,
portanto, um dos acontecimentos mais importantes para a família. A construção identitária de pais e filhos
é desenvolvida lenta e conjuntamente. Com a morte do filho, há uma interrupção brusca de tal identificação.
O luto parental traz assim a necessidade da elaboração de uma nova identidade, visto que, antes da perda, os
sujeitos se identificavam como pais e na ausência do filho, a sociedade não os reconhece mais dessa maneira.
OBJETIVO: Compreender o processo de luto parental, e dar maior visibilidade ao sofrimento e às demais
mudanças psicológicas e cotidianas após a perda de um filho. MÉTODOS: Revisão sistemática de literatura
sobre a temática, a partir de consultas à literatura clássica e artigos científicos em português disponíveis nas
bases de dados SciElo e PePSIC nos últimos 11 anos. A coleta e análise de dados compreenderam a leitura de
resumos e de artigos completos norteada pelo problema e objetivos do estudo. RESULTADOS: Totalizaram
25 artigos científicos, separados por ano, e lidos na íntegra para a elaboração da discussão do trabalho. As
produções científicas discutem que o processo de luto parental é, por consequência, complexo e envolve várias
dimensões. A falta de uma denominação que se equivalha ao de um órfão, do ponto de vista parental, dificulta
aos pais a posição de sobreviventes frente à morte do filho, forçando-os a adotar uma posição passiva. A
mudança de um papel parental construído, e a nova rotina nesse contexto, são rodeadas por sentimentos
de tensão, tristeza e confusão. Desse modo, os pais retornarão às suas atividades sem a presença do filho,
o que acarretará na reconstrução de sua identidade. A identidade anterior deve ser deixada para que outra
possa ser assumida, possibilitando a busca de novos significados e meios de viver, ainda que a dor da perda
continue. CONCLUSÃO: A revisão sistemática possibilitou uma aproximação e conhecimento de tema
relevante para as práticas psicológicas e para reflexão acerca de suas possíveis contibuicoes. É necessário
legitimar a dor desses pais e conceber novas percepções a respeito do processo de luto parental e da nova rotina
estabelecida sem a presença do filho. A redistribuição de papeis e o realinhamento das relações auxiliarão
para que os sujeitos consigam superar e aceitar a morte do filho. Com isso, será possível a reconstrução e
a reorganização de seus aspectos subjetivos, os quais facilitarão novas projeções e perspectivas de vida.
Palavras-Chave: Parentalidade. Identidade. Luto.
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USO DE DROGAS ILÍCITAS NO IMAGINÁRIO COLETIVO DE ALUNOS
INGRESSANTES AO CURSO UNIVERSITÁRIO DE NUTRIÇÃO
PASTORE, Giullia Carolina Bianchini1 VILLELA, Elisa Marina Bourroul1
1CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO-SP
E-mail: giullia151998@hotmail.com, elisa.villela@prof.saocamilo-sp.br
INTRODUÇÃO: Uma das principais preocupações da sociedade é o uso de substâncias psicoativas. A
população universitária é vulnerável frente a questão da drogadicção, haja vista que há um aumento do
consumo de drogas ilícitas nesta população. O imaginário coletivo contempla aspectos afetivos-emocionas
conscientes e não conscientes. É um fenômeno intersubjetivo, que se expressa através de manifestações no
mundo exterior ou como atividade no campo psíquico. OBJETIVO: Investigar o imaginário coletivo de um
grupo de estudantes ingressantes ao curso de nutrição sobre o uso de drogas ilícitas. MÉTODOS: Estudo
realizado através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/CNPq, constitui-se como
um recorte do projeto de pesquisa “O imaginário coletivo de universitários sobre o uso de drogas ilícitas”
da pesquisadora responsável Elisa Villela, parecer n° 2.817.248. Realizado com 16 ingressantes ao curso de
nutrição do Centro Universitário São Camilo, utilizando o Procedimento Desenho-Estória com Tema e
questionário sócio demográfico. A análise baseia-se no método psicanalítico, junto ao guia de interpretação
da técnica projetiva HTP. RESULTADOS: A concepção ideo-afetiva do grupo estudado sobre o uso de
drogas é majoritariamente pessimista e estigmatizada, caracterizando o usuário como vulnerável. O usuário
de drogas ilícitas surge nas produções como uma representação de aspectos regredidos e vulneráveis do
próprio sujeito. Os examinandos apresentaram três formas de considerar o uso de drogas ilícitas: 1) Há a
predominância de uma visão estereotipada sobre o uso de drogas, associado a fantasias persecutórias; 2) A
droga está associada ao uso recreativo e percepção mais realista sobre o consumo; 3) Resistência e dificuldade
em abordar o tema de forma integrada. O uso de substâncias ilícitas pode configurar-se como uma tendência
autodestrutiva manifestada pelo desequilíbrio entre a pulsão de vida e pulsão de morte. Mais além, o uso
de defesas maníacas configura-se um mecanismo de fuga da angústia consequente da pulsão de morte. A
caracterização dos personagens do D-E com Tema da amostra evidencia a fantasia de onipotência ou ilusão
de controle, caracterizada como uma propensão inconsciente da negação do sofrimento através de defesas
maníacas. Há um conflito entre a negação onipotente e a vulnerabilidade/ sofrimento psíquico. CONCLUSÃO:
Estes dados, levam a reflexão sobre certa dicotomia entre pensamento e ação. Antes de ponderar sobre formas
de prevenção, é necessário estabelecer um espaço de diálogo para integrar o conceito de drogas ilícitas
à uma reflexão sobre seu uso. Os ingressantes a cursos de graduação são potenciais usuários em razão da
vulnerabilidade decorrente de mudanças e novas experiências, portanto se faz necessário a implementação de
novas perspectivas de reflexão/ação no contexto universitário. Apesar da visão majoritariamente pessimista
observada, há estudantes que demostraram maior disponibilidade frente ao assunto através de uma posição
empática sobre o usuário. Além disso destaca-se a importância de desconstruir os estereótipos em torno do
processo de consumo de substâncias, visto que o público alvo da pesquisa será no futuro o profissional a
compor a equipe de saúde que lidará diretamente com usuários. Se faz necessário a elaboração de estratégias
institucionais no contexto universitário que promovam uma discussão e reflexão aberta sobre o tema.
Palavras-Chave: Imaginário Coletivo. Drogas Ilícitas. Estudantes Universitários.
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