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AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL E DO COMPONENTE
DA GORDURA CORPORAL EM JOVENS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO DE
DUAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA DO MUNÍCIPIO DE CACOAL - RO
BRAGA, Andrei Raniê F. 1
LAMP, César Ricardo 2

Resumo

Nas últimas décadas, a busca pelo corpo ideal imposto pela mídia tem contribuído para que as
pessoas sejam mais rigorosas consigo mesmas e, a cultura impõe vários tipos de avaliações
inadequadas, tornando o sujeito insatisfeito com sua imagem. Diante disso, o presente estudo
teve como objetivo descrever as características físicas analisadas pela bioimpedância e a
percepção da imagem corporal dos jovens praticantes de musculação de duas academias de
ginástica no município de Cacoal - RO. Trata-se de um estudo do tipo transversal, com
delineamento de levantamento e tipologia descritiva, no qual, participaram da amostra 190
praticantes de musculação, dentre eles 109 do gênero masculino e 81 do gênero feminino,
com faixa etária entre 20 a 30 anos. Para o percentual de gordura foi realizado o teste de
bioimpedância. A percepção da imagem corporal foi analisada pela escala de nove silhuetas.
Os resultados obtidos mostraram que os praticantes de musculação de ambos os sexos se
apresentaram com o percentual de gordura classificado como médio. Os praticantes de
musculação também se mostraram insatisfeitos com sua imagem corporal, sendo que o gênero
feminino apresentou uma distorção em relação a sua percepção.
Palavras-chave: Imagem corporal; Percentual de gordura; Musculação.

INTRODUÇÃO
A imagem corporal é a maneira pela qual nosso corpo aparece para nós mesmos
(TAVARES, 2003).
Muito cedo o homem e a mulher desenvolvem um esquema corporal ou estrutura
cognitiva através da percepção de como seus corpos são estruturados. Pelo reforço dado
através da mídia de corpos atraentes, não é surpresa que uma parte da nossa sociedade se
lance na busca de uma aparência física idealizada (NAGEL, 1992 apud TESSMER et al,
2006).
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Levando esses fatores em consideração, recentemente estudos sobre a prática de
atividades físicas têm sido realizados, utilizando-se do conceito de imagem corporal para
verificar os motivos que levam as pessoas à busca de uma imagem corporal ideal. Assim, a
busca por programas de exercícios físicos como musculação, pode estar relacionada a
prevalências elevadas de insatisfação corporal (ALMEIDA et al.,2005).
Com isso Krentz & Warschburger (2011) apud Fortes et al. (2013) diz que a
insatisfação com a imagem corporal e a principal precursora no desencadeamento de hábitos
alimentares, porém com a prática de exercícios físicos há uma melhora em seus hábitos
alimentares e sua qualidade devida.
A prática regular e adequada de exercícios físicos melhora a qualidade de vida
quando associada a uma dieta balanceada. Entretanto, para um público cada vez maior, o
início de um programa de atividade física tem como um dos principais motivos a insatisfação
com o próprio corpo ou com a imagem que se tem dele, e o enfoque dado pela mídia em
mostrar corpos atraentes leva a sociedade à valorização da aparência física idealizada, com
aumento de músculos, estando os indivíduos sujeitos a perder o ideal de corpo saudável
(ALMEIDA et al,2005).
Nas últimas décadas, a busca pelo corpo ideal imposto pela mídia tem contribuído
para que as pessoas sejam mais rigorosas consigo mesmas e, a cultura impõe vários tipos de
avaliações inadequadas, tornando o sujeito insatisfeito com sua imagem corporal,
transformando o saudável em patológico (DAMASCENO et al, 2005; COSTA, 2007; apud
ASSIS etal,2013).
Segundo Vidal (2006), as academias estão tendo um papel muito importante,
evidenciando e oferecendo um variado “leque” de opções para se atingir
o “corpo ideal”. Fato que se associa a insatisfação de imagem corporal, insatisfação essa que
está ligada a comparação social e expectativas de atingir um “corpo ideal” imposto pela
sociedade e a mídia.
A busca pelas academias tem sido forçada por parâmetros exigidos pela sociedade, e
esta é influenciado pelo exposto na mídia, o “corpo ideal”, fato que força os indivíduos que
não se encaixam nos parâmetros propostos, há irem à busca destes status estereotipados, que a
mídia divulga (Vidal, 2006).
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Sendo assim, existem motivos que levam as pessoas a modificar sua aparência. Pode
ser apenas modismo, outros modificam a imagem corporal para atrair atenção, seduzir, como
também valorizar o corpo enquanto objeto sexual (VOLPI, 2009; ROWE et al 2011).
Segundo Guiselini (2006), por diversas razões, as pessoas necessitam ter uma boa
aparência física, uma vez que, no mundo em que vivem, esse aspecto é fundamental. Com
isso os jovens procuram as academias para melhorar a satisfação com sua imagem corporal,
deixando de lado a saúde e o bem-estar, pensando somente em sua autoestima.
Tendo a mídia como grande influenciadora de padrões estereotipados, a procura por
academias tem aumentado significativamente, a referente pesquisa vem com o propósito de
identificar o nível de insatisfação da imagem corporal da população mencionada.
Assim, almeja-se de alguma forma contribuir para pesquisas futuras e o maior
conhecimento para a população, de acordo com os dados levantados, sobre as consequências e
as razões da imagem corporal. Bem como ser utilizados para projetos futuros que também
tenham interesse em estudar ou contribuir para a satisfação da imagem corporal.
Portanto, o presente estudo teve como objetivo verificar a satisfação da imagem
corporal bem como o componente de gordura corpórea em jovens de ambos os sexos,
praticantes de musculação do município de Cacoal – RO.

METODOLOGIA
A amostra foi composta por 190 (cento e noventa) praticantes de musculação no qual
destes 81 (oitenta e um) foram do gênero feminino com faixa etária de 20 a 30 anos e 109
(cento e nove) do gênero masculino com faixa etária de 20 a 30anos.
O estudo caracterizou-se por ser do tipo transversal, com delineamento de
levantamento e tipologia descritiva onde segundo Picoli (2006), tem por finalidade observar,
registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos, sem manipulá-los, visando também,
descobrir e observar os fenômenos procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los
com o propósito de conhecer a sua natureza, para tanto, será realizada apenas uma coleta de
dados e sem grupo controle. Além disso, abordou características qualitativas (utiliza-se
palavras para descrever o fenômeno) e quantitativa (utiliza-se de símbolos numéricos),
visando a satisfação da imagem corporal bem como o componente de gordura corpórea em
jovens de ambos os sexos, praticantes de musculação do município de Cacoal –RO.
6
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Foi utilizado nesta pesquisa o questionário das silhuetas de Stunkard et al (1983) e
foi realizado o teste de bioimpedância com objetivo de avaliar se a pessoa está satisfeita com
sua imagem corporal ou não.
Para o questionário das silhuetas o aluno (a) marcou com “X” a figura que representa
seu tipo físico atual, com “O” a figura que representa o tipo físico que o mesmo almeja.
Para a verificação do percentual de gordura foi realizado o teste de bioimpedância,
com aparelho de bioimpedância da marca OMRON® modelo HBF- 306C, para que o teste
fosse realizado o aluno (a) deveria respeitar os seguintes itens: Não praticar exercícios físicos
durante as 12 horas antes do teste; Não comer durante 04 horas antes do teste; Não consumir
uma quantidade grande de água antes do teste; Urinar 30 minutos antes do teste; Não ingerir
bebidas alcoólicas 48 horas antes do teste; Não utilizar diuréticos durantes 07 dias antes do
teste, estando apto ao teste o aluno (a) segura com as duas mãos o aparelho de bioimpedância,
com os cotovelos estendidos à frente de seu corpo, segurar desta maneira até que o aparelho
dê o resultado.
Para a realização desta pesquisa os dados foram coletados em duas academias
localizada no Município de Cacoal – Rondônia. A coleta de dados foi realizada na chegada
dos alunos nas academias, bem como em horários alternativos conforme a disponibilidade dos
alunos. A mesma foi feita em uma sala reservada para que nenhum participante fosse exposto
a qualquer situação de constrangimento.
Os resultados foram avaliados estatisticamente utilizando o pacote estatístico SPSS
13.0, for Windows, com intuito de construir uma análise

descritiva do tema proposto.

Portanto foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e Kolmogorov, e os dados com
distribuição paramétrica foram analisados com estatística descritiva, expressos em média ±
desvio padrão da média, máximo, mínimo, variância. E os dados com distribuição não
paramétrica foram expressos pelo uso da mediana.
No que se refere a procedimentos éticos, o estudo cumpriu todas as diretrizes e
normas que regulamentam a pesquisa, envolvendo seres humanos, solicitadas pela
Comissão Nacional de Saúde (196/96) sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – RO (FACIMED), sobre o processo nº
797.900
7
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da análise dos resultados coletados nos 190 alunos praticantes de
musculação, teve-se a finalidade de responder ao objetivo proposto do estudo, que consistiu
em verificar a satisfação da imagem corporal bem como o componente de gordura corpórea,
através do questionário das silhuetas e do teste de bioimpedância.
Nas tabelas abaixo foram apresentados os resultados encontrados através dos testes
aplicados nos alunos.

Tabela 1 – Valores descritivos das variáveis referentes à imagem corporal através das
silhuetas dos praticantes de musculação, de ambos os sexos, de duas academias do
município de Cacoal – RO.

VARIÁVEIS

Sexo

n

Média ±
DP

Mediana

Máximo

Mínimo

Variância

Imagens que lhe
representam
atualmente

Masc

109

3,9 ± 1,5

4,0

8,0

1,0

2,3

Fem

81

3,9 ± 1,2

4,0

7,0

1,0

1,4

Masc

109

4,3 ± 0,7

4,0

5,0

2,0

0,5

Imagens que
almejam ser

Fem

81

3,0

5,0

1,0

0,5

3,0 ± 0,7

DP: Desvio Padrão

Os resultados da média apresentado na tabela1, no que tange a imagem que melhor os
representam atualmente com a que almejam, indicaram que as mulheres não estão satisfeitas
com sua silhueta atual, desejando assim, reduzir sua silhueta, procurando ter a imagem que a
sociedade e a mídia expõe que são corpos magros.
De acordo com Flament et al (2012) apud Fortesa et al (2014), a mídia é a principal
responsável, pois transmite imagens de corpos magros associados ao sucesso, que geralmente
distanciam da realidade das mulheres, o que por sua vez gera sentimentos de
descontentamento com o peso, com a aparência física e com a forma corporal.
Também, conforme observa-se na tabela 1 os homens participantes desta pesquisa
mostraram uma pequena insatisfação com a sua silhueta, pois os valores de média referentes a
numeração da silhueta atual com a almejada apresentaram uma pequena diferença, apontando
que os mesmos desejam aumentar sua forma física.
8
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Dessa forma, de acordo com a pesquisa realizada por Gilliard et al (2007); Miller &
Halberstadt, (2005), apud Martins et al (2012), corroboram com o presente estudo devido ao
fato dos mesmos também constatarem que homens em geral, tendem a estar satisfeitos com a
sua imagem corporal.

Gráfico 1 – Valores expressos em porcentagem referentes à imagem corporal que melhor
descreve atualmente os dos praticantes de musculação, do gênero feminino, de duas
academias do município de Cacoal – RO.
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No presente estudo, a s m u l h e r e s

assinalaram

a

Figura5
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na q u a l l h e s

representam fisicamente no ato do estudo, sendo que a imagem 4 (35%), conforme pode-se
observar na figura abaixo, foi a opção mais escolhida delas. Sendo assim, as mulheres buscam
através de seu corpo, satisfação com a sua imagem corporal, favorecendo elementos que
norteiam a felicidade.

Figura 1 Demonstrativo das silhuetas de Stunkard et al (1983) – Gênero feminino
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Goldenberg & Ramos (2010) destaca como os cuidados com o corpo e a produção da
aparência estão no centro de situações e momentos de felicidade. O autor afirma que no
discurso sobre o que falta para as mulheres serem mais felizes com o corpo encontra-se a
referência de "mulheres, de diferentes idades, que estão em permanente luta contra o
envelhecimento e a gordura, e que estão sempre incomodadas com mínimas imperfeições,
acreditando que o corpo idealizado as faria mais felizes".
Outro aspecto a ser considerado é a estrutura corporal e sua evolução no decorrer dos
anos. O corpo, um corpo cultural, ao ser modificado, incorporando novos valores estéticos,
desempenha um papel cultural como meio de comunicação do indivíduo, querendo expressar
algo com cada interferência sofrida. Esses valores estéticos da sociedade são alterados
periodicamente, como, por exemplo, até 1950, de acordo com Mesquita (2004) a beleza era
um "dom da natureza", "a partir daí sua 'construção' passa a ser estimulada, não mais como
um ganho a priori, mas sim como algo a ser trabalhado, batalhado, conquistado"
(MESQUITA,2004).
Com isso Costa et al (2010), diz que, esse padrão de beleza exposto pela mídia e
exigido pela sociedade, faz com que o medo de ficar gordo pareça constante e o fato de ter um
corpo torneado e cheio de curvas, seja o objetivo de muitos que têm como foco atrair olhares e
estar dentro de um padrão idealizado e muitas vezes inalcançável.
Com isso as mulheres acreditam que sua imagem atual não corresponde com sua
felicidade ou seu tipo físico ideal.
No gráfico 2, a figura mais assinalada pelas mulheres foi a imagem 3 (59%), que
representa o tipo físico ideal que almejam ter. A imagem 3 traduz um corpo mais magro, corpo
no qual é padronizado pela sociedade e mídia em geral, fazendo com que a busca por essa
imagem seja cada vez mais incessante.
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Gráfico 2 – Valores expressos em porcentagem referentes à imagem corporal almejada dos
praticantes de musculação, do gênero feminino, de duas academias do município de Cacoal –
RO.
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Um estudo realizado por Damasceno et al (2012), afirma que a silhueta encontrada
como ideal para as mulheres é a imagem 3 (55 %), Damasceno et al (2012), diz que as
mulheres desejam ter silhuetas que representam um corpo mais magro.
Segundo Goldenberg & Ramos (2010), no Brasil, o corpo ideal para a mulher é um
corpo magro, com poucas curvas. Seguindo as mesmas características, o presente estudo
também afirma o que a mídia e a sociedade vem exigindo das mulheres, o corpo mais magro.
Sendo assim com a influência da mídia brasileira, as mulheres buscam entrar no
padrão que a sociedade vem exigindo, Goldenberg & Ramos (2010, p. 26) afirmam:
[...] não apenas com atrizes ou modelos, tal exigência de boa
forma física se torna implacável. Por intermédio do cinema, da
televisão, da publicidade e de reportagens de jornais e revistas,
a exigência acaba atingindo os simples mortais, bombardeados
cotidianamente por imagens de rostos e corpos perfeitos.

Com isso as mulheres acabam criando imagens e ideais que ela "necessita" alcançar
em busca de seu pertencimento social, resultando em escolhas que satisfaçam suas
necessidades. Sendo assim, tal análise acaba por endossar o poder que a mídia e a moda
exerce sobre os corpos femininos.
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Gráfico 3 – Valores expressos em porcentagem referentes à imagem corporal que melhor
descreve atualmente os dos praticantes de musculação, do gênero masculino, de duas
academias do município de Cacoal – RO.
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Os homens assinalaram a imagem na qual lhes representam fisicamente no ato do
estudo, sendo que as imagens 4 (27%) e 3 (23%) foram as opções mais escolhida deles. Sendo
assim os homens busca uma construção de um corpo adequado aos padrões valorizados na
sociedade contemporânea, e difundidos pela mídia, dissemina-se pelas diferentes camadas
sociais fazendo-se presente nas academias, diferente das mulheres que procuram reduzir sua
silhueta, o homem busca em ter um corpo mais volumoso.

Figura 2 Demonstrativo das silhuetas de Stunkard et al (1983) – Gênero masculino

Silva et al (2010), diz que, as pessoas procuram a prática de exercícios físicos por
motivos estéticos, com o objetivo de alterar sua forma física, buscando diminuir a insatisfação
corporal.
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Sabe-se que através de exercícios de musculação o homem pode conseguir alcançar o
corpo que melhor deseja, um corpo mais volumoso, com formas e massas musculares
definidas. Além disso, tal razão pode ser observada no gráfico 3, no qual apresenta as
porcentagens das silhuetas escolhidas, reafirmando a busca por um corpo mais aparente e com
massas musculares mais definidas, conquistado por meio das atividades propostas pelas
academias, visando razões estéticas e também a elevação do ego próprio.
Com a influência que a mídia pode ter em relação a busca de sua satisfação corporal, o
homem quer buscar algo a mais, comparando o gráfico 3 com o gráfico 4, verifica-se que as
silhuetas escolhidas estão semelhantes, no que diz, que apesar de terem um corpo com padrão
médio, não magro e não obeso, eles buscam uma silhueta ainda maior, com mais volume, a
busca de um corpo ideal, irá ser por questão de estética e não saúde.
Observou-se que o percentual de gordura, considerando a média de idade do
gênero feminino de 24,4 ± 3,0 anos e do gênero masculino de 23,7 ± 2,1 anos, os
participantes desse estudo obtiveram valores médios comparados aos que seriam
considerados ideais para a faixa etária da população estudada (Pollock e Wilmore, 1993).
Ainda de acordo com a classificação de Pollock e Wilmore (1993) para que esses indivíduos
estivessem dentro da média seria necessário um percentual de gordura de 14% a 16% para
os homens e de 23% a 26% para as mulheres.

Gráfico 4 – Valores expressos em porcentagem referentes à imagem corporal almejada dos
praticantes de musculação, do gênero masculino, de duas academias do município de Cacoal –
RO.
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Damasceno et al (2005), diz que apesar de existirem valores de percentual de
gordura adequados para a manutenção da saúde, o tipo físico idealizado pelos indivíduos é
determinado culturalmente, parecendo existir um tipo físico ideal que as pessoas que
praticam atividade física buscam alcançar.
Conforme os dados da tabela 2, as mulheres e os homens, estão com o percentual de gordura
classificado como médio, e para a qualidade de vida sem visar estética essa média do
percentual de gordura pode ser considerado boa. Assim, conforme Novaes (2001) apud
Damasceno et al (2005) diz que, a quantidade de gordura corporal é um fator importante na
manutenção da saúde.

Tabela 2 – Valores descritivos das variáveis referentes ao percentual de gordura dos
praticantes de musculação, de ambos os sexos, de duas academias do município de Cacoal –
RO.
VARIÁVEIS

Percentua
l de
gordura
(%)

Sexo

N

Mas
c
Fem

Média ±
DP

Mediana

Máximo

10
9

15,7
±
6,6

14,8

48,4

81

25,
7±
5,9

24,
6

40,
4

Mínimo

6,0

13,
2

Variância

43,0

34,
3

DP: Desvio Padrão

Coqueiro et al (2008) demonstram que mesmo as mulheres com a massa corporal
adequada, a prevalência de insatisfação é bastante alta, ou seja, a relação entre estado
nutricional e insatisfação com a imagem corporal permanece não resolvida.
Dessa maneira, existe a possibilidade de um sujeito apresentar um percentual de
gordura adequado e desejar reduzir ou aumentar o tamanho da silhueta, melhorando a sua
satisfação com a imagem corporal.
Mesmo as mulheres estando dentro da média do percentual de gordura, no
referente estudo mostra que elas não estão satisfeitas com sua silhueta atual, elas buscam
na sua aparência ter um corpo magro, mostrando que as mulheres não visam fatores
relacionados a saúde e sim a estética.
Tribess (2006) apud Santos & Lamp (2013), relacionam que tal fato está
relacionado às cobranças, tanto internas, como externas, de conservar o corpo jovem, magro
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e perfeito, provocando de certa forma um declínio no bem-estar emocional e na aparência
física.
Conforme as tabelas 1 e 2 apresentadas neste estudo, demonstrou que os homens em
relação a imagem corporal e percentual de gordura, se encaixam no nível médio de
satisfação corporal.
De acordo com a pesquisa de Pope Jr et al (2000) apud Damasceno et al (2005), os
homens apontaram, como ideal, a silhueta 4 e 5. Isso mostra a tendência masculina de
possuir um corpo com maior volume e menor quantidade de gordura corporal. Os homens
que se identificavam com as silhuetas abaixo de 4 queriam aumentar a silhueta, mostrando
o desejo de aumentar a quantidade de massa corporal.
Assim, considerando a insatisfação da imagem corporal, aponta-se que a maior
preocupação é que, para alcançar a satisfação com a imagem corporal, ou seja, que
corresponda aos ideais estéticos, os indivíduos busquem métodos que tragam resultados
imediatos, mas que são prejudiciais à saúde, como é o caso das dietas, das cirurgias voltadas
a estética, dos usos de diuréticos e de laxantes, do exercício físico exagerado e do uso de
anabolizantes (ALVES et al, 2009 apud SANTOS & LAMP, 2013).

CONCLUSÃO
Pôde-se concluir que pelos dados obtidos e analisados, que ambos os sexos se
mostraram insatisfeitos em relação ao seu corpo. No entanto, os indivíduos do gênero
masculino se mostraram insatisfeitos por se verem e se sentirem magros, visando assim,
buscarem corpos mais forte e definido, sem preocupação com aspectos relacionados a
gordura corporal, pois os mesmos apresentaram valores médios de percentual de gordura. Já
os participantes do gênero feminino apresentaram insatisfação por se verem e sentirem
gordas, fato esse que condiz com suas características reais, pois seu percentual de gordura
se apresentou dentro da média padronizada, ressaltando que as participantes femininas não
apresentam características de excesso de gordura corporal, demonstrando assim, que e l a s
p o s s u e m uma visão distorcida quando comparados aos níveis de percentuais de gordura
encontrados.
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SATISFACTION ASSESSMENT BODY IMAGE AND COMPONENTS OF
BODY FAT IN TWO WEIGHT TRAINING YOUNG PRACTITIONERS
ACADEMIES OF GYMNASTICS CACOAL – RO

Abstract
In recent decades, the search for the ideal body imposed by the media has contributed to people to be
more strict with themselves and the culture imposes various types of inadequate evaluations, making
the subject dissatisfied with your image. Thus, the present study was to describe with the physical
characteristics analyzed by bioimpedance and the perception of body image of young bodybuilders
two fitness centers in the city of Cacoal - RO. This is a cross-sectional study, a survey of design and
descriptive type, in which, out of the sample 190 bodybuilders, including 109 males and 81 females,
aged between 20-30 years. For the percentage of fat was performed bioimpedance test. The
perception of body image was analyzed by the scale of nine silhouettes. The results showed that the
bodybuilders of both sexes presented with the percentage of fat rated medium. Bodybuilders have
also expressed dissatisfaction with their body image, and the females had a distortion regarding your
perception.
Keywords: Body image; Fat percentage; Bodybuilding.
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AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES ANÊMICOS E TERAPIA DE REPOSIÇÃO EM
PACIENTES HEMODIALÍTICOS DO CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL-RO
SANTOS, Andressa Gleicielli 1
BUSS, Gleidiane 2
LENZI, Rosinaide Valquiria 3

Resumo
A insuficiência renal crônica representa um grave problema de saúde pública, causando a
perda das funções renais de forma irreversível. A hemodiálise é uma terapia renal alternativa
que para muitos é uma esperança de vida, mesmo com todos os transtornos enfrentados por
este paciente em seu cotidiano. Portanto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar os índices
anêmicos e a eficiência do tratamento nos pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica
(IRC) dializados, identificar os fatores agravantes dos quadros de anemia e analisar as
consequências da anemia crônica junto à qualidade de vida desses. Trata-se de uma pesquisa
de campo de caráter descritivo e quali-quantitativo. Participaram deste estudo 54 pacientes
que realizam hemodiálise no Centro de Diálise de Cacoal-RO. Constatou-se que 57,41% eram
do sexo masculino e 42,59% do sexo feminino. As idades variaram de 21 anos a 70 anos. A
maior parte dos pacientes (35,19%) realizou diálise de 1 a 2 anos. Os pacientes que realizaram
diálise entre 03 e 04 anos totalizam 25,93%. Dentre as causas da insuficiência renal as mais
comuns foram a Hipertensão e o Diabetes mellitus. Para verificar o índice anêmico foram
registrados os valores de hemoglobina (Hb) mensal de cada paciente durante o período do
estudo. Assim podemos identificar que 3,70% dos pacientes não conseguiram em nenhum dos
meses atingir o nível de hemoglobina desejável e que apenas 1,85% dos pacientes ficaram
durante os nove meses dentro do valor de referência. Houve predominância do uso de
eritropoetina associada Noripurum® (Sacarato de Hidroxido Férrico), farmacoterapia
utilizada em 51,85% dos pacientes. Observou-se ainda que apesar das oscilações nos níveis de
hemoglobina somente um pequeno percentil dos pacientes avaliados, ou seja 3,70% ficaram
sem atingir o nível alvo durante os nove meses, e que os quadros anêmicos apresentados por
tais pacientes interferem na qualidade de vida deforma moderada, pois os sintomas
apresentados pelos mesmos variam da anemia aos normalmente apresentados pela própria
complicação da doença e que mesmo com a normalização do quadro anêmico os pacientes
permanecem sentindo os sintomas indesejáveis, porém em menor intensidade sendo que a
utilização de eritropoetina é de extrema importância, caso necessário em associação com
suplementação de erro para manter os níveis desejáveis de hemoglobina de modo que os
sintomas não se intensifiquem e não ocorra complicações de outros sistemas, como por
exemplo, o sistema cardiovascular e o sistema nervoso nervoso pela hipóxia.
Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica. Hemodiálise. Anemia
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INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crônica (DRC) consiste em lesão e perda progressiva da função dos
néfrons, que quando não recebe adequado tratamento evolui para Insuficiência Renal Crônica
(IRC), estado em que os rins deixam de manter a homeostasia do organismo devido ao
desequilíbrio na excreção de metabólitos e reabsorção de íons, fazendo com que a
sobrevivência do paciente dependa de tratamento substitutivo, diálise ou transplante renal
(ROMÃO JR, 2014).
É considerado DRC quando o paciente apresenta lesão renal ou Taxa de Filtração
Glomerular (TFG) inferior a 60 ml/min/1,73m² durante 03 meses ou mais. Quando esse
quadro se agrava, caracteriza-se a Insuficiência Renal Crônica (PORTH e MATFIN, 2010),
com TFG inferior a 15 ml/min/1,73m², habitualmente acompanhada pela maioria dos sinais e
sintomas de uremia (náuseas, vômitos, falta de apetite, dentre outros) ou necessidade de
iniciar uma terapia de reposição renal (KDOQI, 2002; DRACZEVSKI e TEIXEIRA, 2011).
A IRC vem sendo um grande problema mundial de saúde pública, acometendo
pessoas em todas as faixas etárias, raças, bem como todos os níveis socioeconômicos. Sua
incidência está relacionada com o aumento da expectativa de vida da população e com uma
maior prevalência de diabetes mellitus, hipertensão arterial e obesidade, sendo esses seus
grandes fatores de risco (LOPES, 2009). Segundo o relatório do Censo Brasileiro de Diálise
Crônica, em julho de 2012, o número estimado de pacientes em diálise no país era de 97.586
(SESSO et al., 2012).
O Paciente com IRC geralmente desenvolve anemia, devido à produção insuficiente
de eritropoetina (EPO), hormônio sintetizado em maior proporção pelos rins (cerca de 90%) e
em menor quantidade pelo fígado. A EPO estimula a síntese de glóbulos vermelhos na
medula óssea, assim o paciente com dano renal passa a produzir de forma progressiva
quantidades menores de EPO, ocasionando o quadro anêmico crônico (GUYTON e HALL,
2006). Outros problemas agravantes da anemia são deficiência de ferro devido à má absorção
que ocorre nesses pacientes, a diminuição da vida eritrocitária, sangramento gastrointestinal e
perda sanguínea decorrentes das frequentes coletas de amostras e perdas durante a
hemodiálise (GOLDMAN e AUSIELLO, 2009).
Segundo o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, a anemia na IRC ocorre em
decorrência de qualquer uma das condições hematológicas que acometem a população em
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geral, mas a principal causa é a deficiência de EPO. Os maiores estímulos para a sua síntese
são a presença de anemia e hipóxia nos tecidos (BRASIL, 2010a). Segundo Silva e
Hashimoto (1999) com a evolução da insuficiência renal, a síntese de EPO consequentemente
é diminuída e o indivíduo passa a se adaptar a um nível muito baixo de hemoglobina.
Deve-se suspeitar de DRC em pacientes com anemia crônica a esclarecer. Estes
devem ser submetidos a dosagem de creatinina para avaliar sua função renal (FAILACE,
2003).
Um dos grandes avanços no tratamento da anemia na IRC foi a utilização da
eritropoetina recombinante humana (ERHu), contribuindo para a melhoria das funções
cardíacas, cerebrais e cognitivas dos pacientes, resultando em uma melhor qualidade de vida.
Sabe-se que a maioria dos sinais e sintomas urêmicos apresentados pelos pacientes com IRC
são oriundos da anemia e não do acúmulo de toxinas urêmicas. Dessa forma, a correção dos
níveis séricos de hemoglobina serve tanto para melhorar os sintomas anêmicos como para
diminuir a sobrecarga do sistema cardiovascular, evitando assim uma hipertrofia do ventrículo
esquerdo que tende a surgir antes mesmo da necessidade de diálise (RIELLA, 2008).
Com esta pesquisa, pretendeu-se avaliar os índices anêmicos e a eficiência do
tratamento dos pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica (IRC) dializados,
identificar os fatores agravantes dos quadros de anemia e analisar as consequências da anemia
crônica junto à qualidade de vida de pacientes portadores de IRC.

MATERIAIS E MÉTODOS
No presente estudo foi realizada uma pesquisa de campo de caráter descritivo e
quali-quantitativo. Dos 103 pacientes que realizavam hemodiálise no Centro de Diálise de
Cacoal-RO, 54 foram selecionados para fazerem parte desse estudo. A escolha foi pelos
critérios de inclusão e exclusão. O Centro de Diálise atende ao Sistema Único de Saúde (SUS)
e está localizada à Rua Projetada D, nº. 2144. Bairro Jardim Eldorado, Município de Cacoal Rondônia.
O critério de inclusão para os pacientes participarem desta pesquisa consolidou em
pacientes portadores de insuficiência renal crônica que realizaram tratamento hemodialítico,
de ambos os sexos, com faixa etária de 18 a 70 anos, terem sido atendidos na clínica para
realização de hemodiálise três vezes por semana, terem realizado hemodiálise no período de
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janeiro a setembro de 2014 com exames laboratoriais com valores de hemoglobina e que
aceitaram responder o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram
excluídos os pacientes que tiveram óbito durante o período da pesquisa.
A coleta dos dados foi realizada na clínica nos meses de setembro, outubro e
novembro de 2014. Foi explicada a cada paciente que a participação é de forma voluntária e
espontânea, o qual foi lido e entregue o TCLE. O instrumento utilizado para coleta dos dados
foi um questionário contendo 13 perguntas com respostas abertas e levantamento de dados
dos prontuários. A entrevista foi realizada durante as sessões de hemodiálise. A tabulação dos
dados foi realizada eletronicamente através do software Microsoft Excel2010.
Esta pesquisa foi realizada com a aprovação e autorização da Comissão de Ética em
Pesquisa (CEP) com o respectivo protocolo de nº 797.897, na Faculdade de Ciências
Biomédicas de Cacoal – FACIMED, e obedecendo aos critérios éticos, atendendo a resolução
CNS n. 196/96 sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres
humanos, garantindo assim a confidencialidade de dados e o anonimato de todas as
participantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram deste estudo 54 pacientes atendidos no Centro de Diálise de CacoalRO. Constatou-se que 57,41% eram do sexo masculino e 42,59% do sexo feminino. Segundo
Burmeister (2008) o sexo masculino é um dos fatores de risco para desenvolvimento da IRC e
no estudo de Benetti e Stumm (2013) prevaleceu o sexo masculino (70,1%) comprovando a
veracidade dos dados obtidos no presente estudo.
As idades variaram de 21 anos a 70 anos. O gráfico 1 demonstra a distribuição dos
pacientes de acordo com o tempo de diálise.
A maior parte dos pacientes (35,19%) realizava diálise de 1 a 2 anos. Os pacientes
que realizaram diálise entre 03 e 04 anos totalizam 25,93%. Estudo de Terra (2010)
demonstraram que 26,67% eram submetidos à hemodiálise há mais de 2 e menos de 3 anos.
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Gráfico 1 Distribuição de acordo com o tempo de diálise entre os pacientes atendidos no
Centro de Diálise de Cacoal-RO entre os meses de janeiro a setembro de 2014.

Série1; mais de
Série1; de 1 a
7 anos;
2 anos;
20,37%;
35,19%;
Série1; de 5 a
6 anos;
18,52%;
Série1; de 3 a
4 anos;
25,93%;

Dentre as causas da insuficiência renal as mais comuns no presente estudo foram a
Hipertensão e o Diabetes mellitus. Em muitos pacientes a origem da insuficiência renal era
desconhecida. Cardozo et al. (2006), obteve em seus estudos resultados semelhantes, ondea
hipertensão esteve em maior proporção seguida do Diabetes mellitus, assim como Oliveira et
al. (2011), onde prevaleceu a hipertensão e o diabetes melittus. Porém os resultados de
Valenzuela et al. (2003), observaram em seu estudo a predominância da Insuficiência Renal a
glomerulonefrite crônica (45,5%) e em quantidades menores a hipertensão e diabetes mellitus.
Neste estudo utilizamos como referência para hemoglobina valores entre 10 a 12 g/dL,
que segundo BRASIL (2010a) é a concentração alvo desejada para pacientes com
insuficiência renal crônica. Segundo Bastos e Kirsztajn (2011) há evidências que demonstram
que pacientes com os valores de hemoglobina baixos têm desfechos piores do que os que
possuem valores mais altos de hemoglobina.
Para verificação do índice anêmico foi registrado os valores de hemoglobina (Hb)
mensal de cada paciente durante o período do estudo. Assim podemos então identificar que
3,70% dos pacientes não conseguiram em nenhum dos meses atingir o nível de hemoglobina
desejável, ou seja, tiveram por nove meses um quadro anêmico persistente. Constatamos que
apenas 1,85% dos pacientes ficaram durante os nove meses dentro do valor de referência. Este
valor foi situado abaixo das estimativas de Ebben (2006) apud Ammirati (2010) que
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afirmaram que de 5% a 10% dos pacientes em geral se mantêm dentro da faixa alvo de
hemoglobina em períodos maiores ou iguais há seis meses. Valores acima dos de referência
durante todos os meses estiveram 1,85%. Todos os outros oscilaram com valores dentro,
abaixo ou acima do valor de referência durante o período do estudo.
No presente estudo foi observado que em março e agosto foram os meses em que um
maior número de pacientes esteve dentro dos valores de referência. Durante o período de
avaliação do presente estudo a média de pacientes que atingiram valores de hemoglobina
dentro da faixa alvo foi de 47%, valor aquém do encontrado por Santos (2012) que na
avaliação de três meses teve a uma média de 77,49%. No gráfico 2, podemos observar a
porcentagem de pacientes que atingiram o nível alvo de hemoglobina mês a mês.

Gráfico 2 Pacientes atendidos no Centro de Diálise de Cacoal-RO entre os meses de janeiro a
setembro de 2014 que atingiram o nível alvo de hemoglobina.
Ago; 59%

Mar; 56%
Jan; 46%

Jun; 52%

Fev; 48%
Abr; 41% Mai; 41%

Jul; 41%

Set; 39%

Para correção da anemia é necessário à reposição de EPO, pois a síntese deste
hormônio encontra-se debilitada. Assim os níveis de hemoglobina indicam quando deve
começar e parar a administração de EPO nesses pacientes. Houve predominância do uso de
eritropoetina associada Noripurum® (Sacarato de Hidroxido Férrico), farmacoterapia
utilizada em 51,85% dos pacientes. No Gráfico 03, podemos observar visualizar a divisão dos
pacientes segundo os medicamentos utilizados.
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Gráfico 3 Pacientes atendidos no Centro de Diálise de Cacoal-RO entre os meses de janeiro a
setembro de 2014, segundo a farmacoterapia utilizada para correção do quadro anêmico.
EPO +
Noripurum®;
51,85%

EPO; 25,93%

Nenhum
medicamento;
18,52%
Noripurum®;
3,70%

Ácido Fólico +
Comblexo B;
1,85%

Segundo Brasil (2010b), a manutenção dos estoques adequados de ferro no organismo
é de extrema importância para um tratamento efetivo com alfaepoetina, pois a carência de
ferro é uma das principais causas de falha do tratamento, estimando que ocorra perca em
média 02g de ferro por ano através da diálise, além de outras perdas como gastrointestinais e
coletas de sangue frequentes, necessitando de avaliação contínua e reposição adequada.
Segundo Reis, Guirardello e Campos (2008) as restrições alimentares são essenciais
para o sucesso do tratamento e para o bem-estar do paciente, mas gera grande frustração por
modificar seus hábitos diários com tantas privações. Confirmado no presente estudo, onde
constatou que grande parte dos pacientes pesquisados não segue corretamente a dieta
recomendada pela nutricionista, uma vez que, teriam que mudar muitos seus hábitos
alimentares devido a dieta ser muito rígida, portanto os mesmos seguiam parcialmente,
evitando alguns alimentos proibidos e utilizando outros.
Nem todos os pacientes estudados relataram apresentar sintomas anêmicos. Entre os
que se queixaram, os principais sintomas foram cefaléia, sonolência, fraqueza, falta de
disposição, falta de apetite e tontura. Entretanto, eles relacionaram esses sintomas mais como
efeito da hemodiálise do que com a anemia.
Segundo Nascimento e Marques (2005) e Terra et al. (2010), a hemodiálise em si pode
provocar diversos sintomas, o principal deles é a hipotensão arterial, ocorrendo em até 20%
das sessões. Outro sintoma comum é a síndrome do desequilíbrio da diálise, que se caracteriza
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por confusão mental, cefaleia, náuseas, vômitos, tremores, agitação, delírio, contrações
musculares, observados, geralmente ao final da diálise ou no período pós-diálise imediato,
não sendo bem conhecida sua causa, admitindo assim que esteja relacionada à rápida remoção
da uréia do sangue.

CONCLUSÃO

No presente estudo foi observado que apesar das oscilações nos níveis de
hemoglobina, somente um pequeno percentil dos pacientes avaliados, ou seja, 3,70% ficaram
sem atingir o nível alvo durante os nove meses, e que os quadros anêmicos apresentados por
tais pacientes interferem na qualidade de vida de forma moderada, pois os sintomas
apresentados pelos mesmos variam da anemia aos normalmente apresentados pela própria
complicação da doença, e mesmo com a normalização do quadro anêmico os pacientes
permanecem sentindo os sintomas indesejáveis, porém em menor intensidade, sendo assim a
utilização de eritropoetina de extrema importância. Caso necessário em associação com
suplementação com ferro para manter os níveis desejáveis de hemoglobina de modo que os
sintomas não se intensifiquem e não ocorra complicações de outros sistemas, como por
exemplo, o cardiovascular e o nervoso pela hipóxia.
A Doença renal crônica não apresenta perspectiva de melhora, por ser de evolução
progressiva e irreversível, apresentam muitas comorbidades associadas e normalmente exige
tratamento permanente, sendo uma das modalidades a hemodiálise (HD).

EVALUATION INDICES ANEMIC AND REPLACEMENT THERAPY IN
PATIENTS HEMODIALYSIS DIALYSIS CENTER CACOAL-RO
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the anemic rates and the effectiveness of treatment of patients with
Chronic Renal Failure (CRF) dialyzed, identify the aggravating factors of anemia pictures and analyze
the consequences of chronic anemia with the quality of life of patients with IRC. It is a field survey of
descriptive and qualitative and quantitative. The study included 54 patients undergoing hemodialysis
in the Dialysis Center of Cacoal-RO. The Dialysis Center caters to the Unified Health System (SUS).
It was found that 57.41% were male and 42.59% female. Their ages ranged from 21 years to 70 years.
01 The graph shows the distribution of patients according to the duration of dialysis. Most patients
(35.19%) perform dialysis of 1 to 2 years. Patients who undergo dialysis between 3:04 anos totaling
25.93%. To check the anemic index values of hemoglobin (Hb) monthly for each patient were
recorded during the study period. Thus, we can identify that 3.70% of the patients failed in any of the
months reach the desired level of hemoglobin, namely one for nine months were anemic constant. It
was found that only 1.85% of the patients during the nine months were within the reference value.
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There was a predominance of the use of erythropoietin associated Noripurum® (saccharate of Ferric
Hydroxide), pharmacotherapy used in 51.85% of patients. In Figure 03, we can see the division of
patients according to the drugs used. The study showed that despite fluctuating hemoglobin levels
were only two patients without reaching the target level during the nine months, and that little anemic
frames interfere in the quality of life of patients because the symptoms presented by patients are both
anemia as the complications of the disease itself, and that even with the normalization of anemic
patients remain feeling the symptoms, however in smaller quantities.
Keywords: Chronic Renal Failure. Hemodialysis. anemia
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DIFICULDADES ENFRENTADAS POR PUÉRPERAS PRIMÍPARAS NO
PROCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE
PRÉ-NATAL EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CACOAL/RO
SANTOS, André Luiz Postigo 1
SILVA, Fernando Rodrigues da Silva 2
SAMPAIO, Maria Neuma 3
VIANA, Teresinha Cícera Teodoro 4
SILVA, Marcélio Viana da 5
RESUMO
O aleitamento materno é definido como uma prática natural voltada para nutrir o bebê e
garantir benefícios à mãe, tanto em termos da saúde como na relação afetiva com ele.
Apresentando na prática assistencial algumas dificuldades sofridas por puérperas primíparas,
ocasionadas, muitas vezes, pelo baixo nível sociocultural e apoio familiar da nutriz. Este
artigo objetivou descrever a importância da participação dos familiares e do aconselhamento
do profissional enfermeiro junto às mulheres primíparas atendidas no programa de pré-natal
em uma Unidade Básica de Saúde no município de Cacoal/RO, apontar as dificuldades e as
intercorrências mamárias produzidas pelas primíparas durante a amamentação, bem como
analisar as vantagens do apoio à amamentação na atenção primária dentro desse programa e
relatar a participação familiar durante o processo da amamentação. Trata-se de um estudo
descritivo-transversal de abordagem qualitativa, com uma amostra de quinze mulheres, entre
18 e 25 anos, primíparas, que se encontravam no puerpério e na prática da amamentação,
entrevistadas por meio de um roteiro semiestruturado. Ao final do estudo foi constatado que
60% das primíparas apresentaram dificuldades ao amamentar e relataram uma experiência
ruim. Apesar disso, evidenciou-se o apoio familiar e a orientação do profissional enfermeiro
durante o pré-natal em 93,3% delas, segundo seus relatos, a respeito da importância do ato da
amamentação para a mãe e o filho, bem como dos tipos de dificuldades por elas sofridas.
Concluindo, assim, que a prática da amamentação foi difícil para a maioria das primíparas,
mas o apoio familiar e a orientação oferecida pelo (a) enfermeiro (a) favoreceram a
continuidade do processo do aleitamento materno mesmo com as intercorrências mamárias e
as dificuldades apresentadas.
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Primíparas. Pré-natal.
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INTRODUÇÃO

O aleitamento materno é extremamente importante para o desenvolvimento integral
do indivíduo, uma vez que o leite materno contém todos os nutrientes necessários para o
crescimento saudável da criança, bem como a proteção contra os patógenos, garantindo a
sobrevivência e a qualidade de vida da criança em seus primeiros meses de vida,
proporcionando um envolvimento profundo entre mãe e filho (VANNUCHI et al., 2005). O
que para as mães primíparas, aquelas que deram à luz a uma criança pela primeira vez,
tornam-se necessário o desenvolvimento de ações integradas entre elas, a equipe
multiprofissional e os diversos setores da sociedade, desde o pré-natal, no tocante à eficácia
do processo da amamentação, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, deve ser
exclusivo até o sexto mês de vida e, se necessário, ser complementado até os dois anos de
idade ou mais (BRASIL, 2009).
Além disso, os fatores biológicos, culturais, demográficos e socioeconômicos, entre
outros, exercem influências na prática do aleitamento materno, especialmente no desmame
precoce, o qual vem sendo apontado como um problema de saúde pública em todo o mundo
(ARAÚJO et al., 2008). Assim, Almeida et al. (2010), destacam os fatores que interferem na
continuidade desse processo, a saber: idade materna, primiparidade, baixo nível de
escolaridade, uso precoce de fórmulas lácteas e chupetas, trabalho materno, urbanização,
tabagismo, falta de incentivo da família, bem como sintomas depressivos da mãe,
intercorrências nas mamas, hospitalização da criança, dentre outros. Apesar disso, os
benefícios trazidos pela prática da amamentação têm sido largamente difundidos nas últimas
décadas, de forma que a prevalência destes fatores vem sofrendo reduções (SALES &
SEIXAS, 2008).
Dentre todas as dificuldades apresentadas por mães na amamentação, segundo Faria
et al. (2008), a decisão de amamentar ou não é a mais importante delas, pois o seu nível
cultural e familiar contribui decisivamente nessa escolha, uma vez que é no vínculo avó-mãefilha que se transmite as informações necessárias para o exercício da maternidade, tudo isso
ligado às crenças e aos tabus que fazem parte de sua herança sociocultural. Assim, o contato
emocional, físico e íntimo auxilia a criança no processo de adaptação a esse novo mundo e
determina os diversos significados sobre o aleitamento materno para a mulher.
Segundo Moreira (2008), as intercorrências mamárias aparecem como uma das
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principais causas do desmame precoce, por apresentarem alterações na(s) mama(s) da nutriz
durante o puerpério, entretanto, para a maioria dos estudos (ALMEIDA et al., 2010;
ANTUNES et al., 2008; ARAÚJO et al., 2008; MORAIS et al., 2010; SALES & SEIXAS,
2008), essas alterações só são observadas a partir da fisiologia mamária e das possíveis
implicações para a alimentação da criança, por isso, se faz necessário direcionar o olhar às
mães que vivenciam essa espoliação do corpo, como as fissuras mamárias, que ocasionam dor
e impedem a amamentação, rompendo com o significado social dessa prática (MOREIRA,
2008).
Diante do exposto, torna-se importante considerar as dificuldades apresentadas por
essas mães quanto ao processo do aleitamento materno, incluindo-as como problemas
maternos da amamentação e caracterizá-las como urgências, as quais só poderão ser
solucionadas com o auxílio da equipe multidisciplinar e da família (SALES & SEIXAS,
2008). Nesse sentido, para Pereira et al. (2000), todos esses problemas podem ser
minimizados ou mesmo evitados se forem tomadas medidas preventivas durante o pré-natal,
parto e puerpério, ou melhor, no simples “ouvir” do (a) enfermeiro (a), na tentativa de
entender os significados expressos por essas mulheres, valorizando todas as ações
relacionadas à sua saúde e à da criança, bem como sua subjetividade (MORAIS et al., 2010).
Assim, algumas questões procuraram dar seguimento a esse estudo, dentre elas, as
dificuldades de amamentação se caracterizam como as mais eminentes e significativas, pois
são comumente desencadeadas durante a sua prática, culminando no desmame precoce. Para
isso, procurou-se identificar essas dificuldades e entender se existe alguma relação com as
dificuldades apresentadas por mulheres primíparas atendidas em uma Unidade Básica de
Saúde com o aconselhamento recebido sobre o aleitamento materno no pré-natal.
Ao responder essa questão, busca-se entender a percepção de puérperas primíparas
quanto às dificuldades apresentadas no processo da amamentação, seja no ambiente hospitalar
ou na assistência básica. O que para o (a) enfermeiro (a) é fundamental o conhecimento sobre
a prática desse processo e as suas possíveis intercorrências no tocante ao seu papel de
orientador e identificador de toda sintomatologia, alterações fisiológicas e psicoemocionais
características desse período (MOREIRA, 2008). Entretanto, cabe ao (à) enfermeiro (a)
encorajar e esclarecer todas as dúvidas dessas mulheres e construir todas as suas ações
norteadas pelo conhecimento científico e informações reais da clientela (ALMEIDA et al.,
2010).
Portanto, organizar a assistência à saúde da mulher durante o pré-natal é uma das
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atribuições mais importantes da enfermagem, inclusive no processo da amamentação, onde as
orientações indispensáveis sobre os cuidados prestados à mãe e ao filho devem se estender
além das portas hospitalares, tanto por parte dos profissionais como por seus familiares. E, no
caso de mulheres primíparas, faz-se necessária a ação da enfermagem, visto que ainda que
recebam orientações quanto ao processo da amamentação, não garantem a sua continuidade,
pois as informações recebidas podem ser distorcidas e as atitudes da equipe de saúde, muitas
vezes, são incoerentes com o preconizado nas leis da Organização Mundial de Saúde
(BRASIL, 2009). Entretanto, para que essa mulher tenha êxito e se sinta bem durante o
processo, toda sua complexidade deve ser valorizada (ARANTES, 1995 apud MOREIRA,
2008, p. 1). Haja vista a realidade da qual a enfermagem se depara constantemente nesse
momento com mulheres no processo da amamentação, seja no ambiente hospitalar ou na
assistência básica, interrompendo essa prática. Contudo, é fundamental o conhecimento sobre
a prática do aleitamento materno e as suas possíveis intercorrências para o enfermeiro no
tocante ao seu papel de orientador. Devendo saber identificar toda sintomatologia, alterações
fisiológicas e psicoemocionais características desse período, encorajar e esclarecer todas as
dúvidas, tendo todas suas ações norteadas pelo conhecimento científico e informações reais da
clientela.
Neste contexto, o presente estudo objetivou descrever a importância da participação
dos familiares e do aconselhamento do profissional enfermeiro junto às mulheres primíparas
atendidas no programa de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde no município de
Cacoal/RO, apontar as dificuldades e as intercorrências mamárias produzidas pelas primíparas
durante a amamentação, bem como indicar as vantagens do apoio à amamentação na atenção
primária dentro desse programa e relatar a participação familiar durante o processo da
amamentação.

MATERIAIS E MÉTODO

O presente estudo foi caracterizado como qualitativo do tipo descritivo e transversal,
uma vez que possui uma amostra selecionada por conveniência quanto às dificuldades de
amamentação enfrentadas por puérperas primíparas que foram cadastradas no programa de
pré-natal na Unidade Básica de Saúde Nova Esperança em Cacoal/RO. De acordo com dados
estatísticos da unidade, que foram coletados através do livro de registros da unidade, das 145
gestantes cadastradas no programa de assistência ao pré-natal, apenas 15 eram puérperas
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primíparas, denominadas de M-1 a M-15 para não causar nenhum dano moral a elas, que
conceberam o nascimento de seus respectivos filhos nos meses de novembro e dezembro de
2013 (dois mil e treze).
Das 145 gestantes cadastradas, apenas 15 puérperas primíparas tiveram a
oportunidade de participar da pesquisa quando preenchidos os critérios de inclusão, sendo
estes assim estabelecidos: serem primíparas; terem idade entre 14 (quatorze) e 34 (trinta e
quatro) anos; estarem amamentando; serem assistidas na Unidade Básica de Saúde Nova
Esperança em Cacoal/RO; as que tiveram filhos no período de novembro e dezembro de
2013; residirem na área de abrangência da equipe de saúde da família; aceitarem participar e
assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Como critérios de exclusão,
elegeram-se: mulheres primíparas que fazem uso de fármacos, retrovirais ou impedidas por
algum motivo de amamentar seu recém-nascido; tiverem seus filhos e estes vierem a óbito;
serem multíparas ou indígenas.
A entrevista foi realizada através de uma visita domiciliar durante quinze dias do mês
de janeiro de 2014 (dois mil e catorze) com a aplicação de questionário pelos próprios
pesquisadores. O questionário continha 07 (sete) questões objetivas e subjetivas do tipo
abertas e fechadas, adaptadas do trabalho de Moreira (2008).
Para a análise de dados, calculou-se a distribuição relativa e absoluta, média,
utilizando um programa de computação (Microsoft Office Excel 2010), demonstrando os
dados coletados através de tabelas, os quais emergiram das questões respondidas, a saber: a
caracterização do perfil sócio demográfico das puérperas primíparas cadastradas no programa
de Pré-natal da Unidade Básica de Saúde Nova Esperança, os benefícios do processo da
amamentação na percepção das primíparas para as mães e os bebês, os tipos de dificuldades
apresentadas pelas primíparas no processo da amamentação e o apoio familiar às primíparas
nesse processo.
O presente trabalho cumpriu todos os passos pertinentes às pesquisas com Seres
Humanos, realizados após a sua aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de
Cacoal – CEP – FACIMED através da resolução Lei n.º 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde, sob o processo de nº 1136-13.
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RESULTADOS

A Tabela 1 mostra alguns indicadores aplicados a fim de conhecer o perfil sócio
demográfico do grupo estudado. Após a análise dos resultados, foi verificado, no que diz
respeito à idade das primíparas entrevistadas, a média de 21,06 anos no momento do
nascimento da criança, variando entre 18 e 25 anos, obtendo como resultados as idades: 18
(6,7%), 19 (6,7%), 20 (13,3%), 21 (26,5%), 22 (40,1%) e 25 (6,7%). Quanto ao nível de
escolaridade das primíparas os dados apresentados demonstraram ensino fundamental
completo 1 (6,7%), ensino médio completo 13 (86,6%) e nível superior incompleto 1 (6,7%).

Tabela 1. Caracterização do perfil sócio demográfico das puérperas primíparas cadastradas
no programa de Pré-natal da Unidade Básica de Saúde Nova Esperança.
Caraterização do perfil

N

%

18

1

6,7

19

1

6,7

20

2

13,3

21

4

26,5

22

6

40,1

25

1

6,7

Total

15

100

Ensino Fundamental Completo

1

6,7

Ensino Médio Completo

13

86,6

Ensino Superior Incompleto

1

6,7

Total

15

100

Do Lar

13

86,6

Agente administrativo

1

6,7

Vendedora

1

6,7

Total

15

100

Casada ou União Consensual

14

93,3

Solteira

1

6,7

Faixa etária (anos)

Nível de Escolaridade

Ocupações

Estado Civil

Total

15

100

Fonte: Santos, Sampaio e Silva, 2013.
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Ao descrever a atuação profissional da amostra, chegou-se aos seguintes dados:
agente administrativo 1 (6,7%), vendedora 1 (6,7%) e do lar 13 (86,6%), e em relação ao
estado civil apresentou os seguintes resultados: casada ou união consensual 14 (93,3%) e
solteira 1 (6,7%).

Tabela 2. Benefícios do processo da amamentação na percepção das puérperas primíparas
para elas e o bebê.
Benefícios da Amamentação

N

%

Para as mães
Nutrição Alimentar

1

5,5

Retornar a forma física

1

5,5

Aumenta a relação mãe-filho

9

50,0

Mais saúde

1

5,5

Desconhecida

6

33,5

Total

18

100

Para os bebês
Nutrição Alimentar

4

16,0

Desenvolvimento e crescimento

9

36,0

Melhora a imunidade

2

8,0

Prevenção de doenças

8

32,0

Mais saúde

2

8,0

Total

25

100

Fonte: Santos, Sampaio e Silva, 2013.

A tabela 2 diz respeito aos benefícios conhecidos pelas primíparas sobre a importância
da prática da amamentação para elas e os filhos, verificando-se que as entrevistadas relataram
haver importância ao aumentar a relação mãe-filho 9 (50,0%) e no desenvolvimento e
crescimento do bebê 9 (36,0%). Como ilustra a resposta transcrita a seguir: “Para mim ajudou
muito no afeto mãe-filho, para o bebê ajudou no crescimento, no desenvolvimento,
prevenindo algumas doenças. (M-15)”. Contudo, ainda são listados outros benefícios para
mães, como a nutrição alimentar 1 (5,5%), mais saúde 1 (5,5%), uma vez que elas precisam
ter cuidado com uma dieta saudável que contribuirá para o retorno à forma física original 1
(5,5%) de maneira mais rápida. Enquanto que outras 6 (33,5%) desconhecem algum benefício
oriundo da prática da amamentação para ambos. Como no exemplo da fala a seguir: “Para
mim não sei dizer, mas para o bebê ajuda no crescimento e desenvolvimento saudável e
também previne algumas doenças. (M-14)”. Para os bebês, relataram também outros
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benefícios, a saber: nutrição alimentar 4 (16%), melhora na imunidade 2 (8%), prevenção de
doenças 8 (32%) e mais saúde 2 (8%).

Tabela 3. Tipos de Dificuldades apresentadas pelas puérperas primíparas no processo da
amamentação.
Tipos de Dificuldades

N

Dor

7

46,7

Fissuras mamárias

2

13,3

Mama empedrada

2

13,3

Mamilos rachados

1

6,7

Mastites

1

6,7

Pouca produção de leite

2

13,3

15

100

Total

%

Fonte: Santos, Sampaio e Silva, 2013.

A tabela 3 diz respeito aos tipos de dificuldades apresentadas pelas primíparas no
período da amamentação, fato este que pode tê-las conduzido à interrupção da amamentação
por algum tempo, como mostra o relato a seguir: “Nos primeiros dias tive muitos problemas
e, apesar das dificuldades consegui amamentar e foi uma experiência muito boa” (M-1). Os
dados apresentados demonstram diversas dificuldades, como dor 7 (46,7%), fissuras
mamárias 2 (13,3%), mama empedrada 2 (13,3%), mamilos rachados 1 (6,7%), mastite 1
(6,7%) e pouca produção de leite 2 (13,3%). Conforme Identificado na fala dessa nutriz: “Tive
problema de mama empedrada, devido a isso tive febre e senti muita dor. (M-4)”.

Tabela 4. Apoio familiar às puérperas primíparas durante o processo da amamentação.
Apoio Familiar

N

%

Presença de apoio (esposo e pais)

13

86,6

Ausência de apoio

2

13,4

Total

15

100

Fonte: Santos, Sampaio e Silva, 2013.

A tabela 4 demonstra o apoio familiar das primíparas, fator que contribui para a
continuidade do processo da amamentação. Onde se evidenciou que das 15, 13 (86,6%)
tiveram o apoio familiar, como argumenta a primípara a seguir: “Tive muito apoio de meu
marido e familiares. (M-2)” enquanto que 2 (13,4%) delas não tiveram o apoio durante esse
período.
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Além disso, das 15 puérperas primíparas entrevistadas, 14 (93,3%) relataram que
quando tiveram dificuldade no processo da amamentação, receberam orientação do
profissional enfermeiro ao procurarem o serviço da Unidade Básica de Saúde no pré-natal,
como exemplificado na fala a seguir: “A enfermeira que me atendeu e deu as informações foi
muito profissional, me ajudou muito, por conta de ser meu primeiro filho. (M-6)”. Enquanto
que 1 (6,7%) relatou não ter recebido a devida orientação.

DISCUSSÕES

Quanto ao perfil sócio demográfico, demonstrado na tabela 1, permite constatar que
a média das mães primíparas são jovens e isso, de certo modo, corrobora com a presença das
dificuldades sofridas, conforme descrito por elas na tabela 3, uma vez que a falta de preparo,
decorrente da inexperiência materna e jovialidade, influi no reconhecimento de dificuldades
no processo de aleitamento materno e riscos em potenciais. Além disso, Faria et al. (2008)
concordam que o nível de maturidade e as individualidades interferem no processo da
amamentação, pois algumas não apresentam condições psicológicas e emocionais necessárias
para o exercício dessa maternidade.
Quanto à ocupação profissional e o nível de escolaridade, os 86,6% correspondem,
nessa ordem, como sendo “do lar” e ao segundo grau completo. Assim, a partir desse dado é
possível inferir a ideia dos autores Montrone e Rose (1996) quanto à influência da relação
social e cultural dessas mulheres na continuidade do aleitamento materno, no que diz respeito
aos conhecimentos adquiridos por elas no ambiente escolar e social para a maternidade,
mesmo com as dificuldades apresentadas por elas. Uma vez que, elas acreditam ser
importantes para a criança também esse processo da amamentação, como verificado na tabela
02.
Também se salienta por outras puérperas primíparas algumas contribuições do
processo do aleitamento materno para a criança, segundo a tabela 02, a saber: a nutrição
alimentar, no sentido de alimento ideal para o desenvolvimento e crescimento da criança, a
prevenção de doenças, visto que favorece o fortalecimento do sistema imunitário do
indivíduo, bem como deixá-lo mais saudável. Tais afirmações comprovam a continuidade da
amamentação mesmo com as dificuldades apresentadas, devido a esses grandes benefícios
oriundos do leite materno enquanto único alimento em seus primeiros meses de vida, como
declarado por elas. Segundo Vannuchi et al. (2005), a partir do processo do aleitamento
38

Revista Científica FACIMED, v6, n1, Maio/Jun 2017
ISSN 1982-5285 – Artigo original

materno a criança atinge um estado de equilíbrio biopsicossocial adequado para viver e
aprofunda sua relação com a mãe, cada vez mais.
Para Almeida et al. (2010) isso é possível graças à atuação do (a) enfermeiro (a) na
prática assistencial ao se deparar com diversas primíparas que começaram a amamentação e
não reclamaram de dificuldades, enquanto outras necessitam de devida orientação e incentivo
para a continuidade da prática, uma vez que convivem com sentimentos ambíguos, satisfação
e medo, ao exercerem seu papel de nutrizes.
De acordo com os dados encontrados e expostos na tabela 03, torna-se preocupante a
grande variedade de dificuldades apresentadas pelas puérperas primíparas, pois geralmente
essas dificuldades são a causa da interrupção e de alterações na(s) mama(s) das mesmas, as
quais, muitas vezes pelo benefício da amamentação, rompem com o significado social dessa
prática, passando a conviver com a dor e uma mistura de sentimentos, como o desprazer,
incômodo e satisfação (MOREIRA, 2008). Ficou evidenciada a presença das dificuldades na
interrupção da amamentação, pois de acordo com o depoimento das puérperas primíparas,
houve a continuidade desse processo mesmo com dores, fissuras mamárias, entre outros,
como indicado na tabela 03.
Para Faria et al. (2008), é no vínculo avó-mãe-filha que se passam as informações
necessárias para o exercício da maternidade, tudo isso ligado às crenças e tabus que fazem
parte de sua herança sociocultural. Isso reforça o dado da tabela 4, onde as primíparas
relataram o apoio da família (86,6%) como fator importante para a continuidade do processo,
mesmo com todos os incômodos. Ainda para Araújo et al. (2008), torna-se essencial que o
profissional de saúde, o (a) enfermeiro (a), conheça o contexto familiar dessa mãe, para assim
estabelecer atuações de acordo com as experiências e ideias dessa mulher, como bem descrito
foi por 93,3% delas quanto a atuação do (a) enfermeiro (a) no pré-natal.
Mesmo assim, Araújo et al. (2008) argumentam que a interrupção da amamentação
pode ser oriunda, muitas vezes, da falta de conhecimento sobre a importância desse processo.
Entretanto, nessa pesquisa esse argumento se torna um fator importante, haja vista a busca
pela relação das dificuldades apresentadas pelas primíparas atendidas na Unidade Básica de
Saúde Nova Esperança com o aconselhamento recebido por elas durante o pré-natal. Uma vez
que as puérperas primíparas receberam a orientação correta anteriormente, segundo as
respostas delas, o que nos permite entender melhor que alguma interferência ocorreu no
processo de comunicação entre o (a) enfermeiro (a) e a mãe, o que possivelmente pode ser
decorrente da linguagem utilizada ou mesmo das raízes culturais e familiares, que sendo tão
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fortes, dificultam a internalização das informações sobre a prática da amamentação. No que
tange à linguagem, percebe-se a aquisição de termos técnicos próprios da enfermagem em
suas falas, como expressam os dados da tabela 3 quanto aos tipos de dificuldades por elas
apresentadas.
Para amenizar essa interrupção da amamentação, é necessária a orientação e a
compreensão do (a) enfermeiro (a), no tocante ao universo interior e exterior dessas puérperas
primíparas. Uma vez que, esse profissional deve ter convicção de que fez o uso das normas de
assistência à amamentação, tendo atitude de orientador e cuidador, sendo este fato
fundamental para as primíparas compreenderem a importância do aleitamento materno no
início da gravidez, bem como demonstrar o seu olhar clínico, sensível e atento, a possíveis
riscos que elas possam enfrentar nesse processo (ALMEIDA et al., 2010).

CONCLUSÃO

Conclui-se com este estudo que foi possível identificar as dificuldades sofridas pelas
puérperas primíparas durante o processo da amamentação, bem como perceber as vantagens
da orientação dada pelo (a) enfermeiro (a) no pré-natal e no puerpério relativos aos benefícios
da amamentação para elas e os bebês e da participação familiar na continuidade dessa prática.
Sendo assim, segundo a percepção das primíparas, os tipos de dificuldades apresentadas por
elas trouxeram bastante incômodo, conduzindo, em alguns casos, à interrupção temporária do
processo da amamentação. Isso, provavelmente, deva ter ocorrido devido à atuação do (a)
enfermeiro (a), proporcionando as mesmas orientações pertinentes às dificuldades
apresentadas. E, embora, convivendo com a dor e as dificuldades mantiveram a amamentação
por terem entendido os benefícios da amamentação para elas e seus bebês. Dessa forma,
entende-se que as dificuldades da amamentação apresentadas pelas puérperas primíparas,
tornaram-se um fator de comprometimento na eficácia do aleitamento materno, portanto, é
requerido um estudo mais aprofundado das razões dessa interrupção em outro momento, o
que possibilitará maior compreensão da atuação do profissional enfermeiro no processo de
orientação sobre o ato de amamentar na visão dessas primíparas.
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DIFFICULTIES FACED BY POSTPARTUM PRIMIPAROUS WOMEN IN THE PROCESS
OF BREASTFEEDING WHO ATTENDED THE PRENATAL PROGRAM IN A BASIC
HEALTH UNIT FROM CACOAL / RO

ABSTRACT
Breastfeeding is defined as a natural practice aimed to nourish the baby and ensure benefits to the
mother, both in terms of health and the affective relationship with the baby. It demonstrated in the
assistance practice some difficulties experienced by primiparous women, caused often by poor
socioeconomic conditions and no family support. This article aims to describe the importance of
family participation and the orientation of the professional nurse with primiparous women who were
attending the prenatal program at a Basic Health Unit in Cacoal / RO, to point out the difficulties and
complications produced by them during breastfeeding, as well as indicate the advantages of
breastfeeding support in primary care inside this program and report the family participation during
the process of breastfeeding. This is a descriptive transversal study-type conducting a qualitative
approach with a sample of fifteen women, between the ages of 18 and 25 years old, which were in the
postpartum and breastfeeding, they were interviewed with a semi-structured script. At the end of the
study it was revealed that 60% of the primiparous women presented difficulties in the breastfeeding
process and reported a bad experience. Nevertheless, it was evidenced that the family support and the
orientation of the professional nurse was present during the prenatal in 93.3% of it, according to their
reports regarding the importance of the act of breastfeeding for mother and child as well as the types
of difficulties they suffered. Therefore concluding that breastfeeding was difficult for the majority of
the primiparous women, but the family support and the orientation offered by the nurse favored the
continuation of the process of breastfeeding even with breast complications and difficulties that were
presented by them.
Keywords: Breastfeeding. Primiparous. Prenatal.
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo verificar, o índice de gordura em discentes da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jean Piaget situada no Município de Espigão do
Oeste Rondônia, visto que a maioria dos escolares estava com dificuldades na realização de
algumas atividades durante as aulas de educação física. Então foi proposto um estudo com
amostra de 505 discentes de ambos os sexos entre a faixa etária de 07 a 17 anos de idade. Foi
utilizado como método o Protocolo de Deurenberg4 dobras. De acordo com os resultados,
constatou que houve um aumento de gordura corporal significativa na clientela estudada.
Sugerindo que sejam realizados novos estudos que relacionem esses dados com a vida social
desses jovens.
Palavras chave: Perfil Antropométrico, escolares, gordura corporal

INTRODUÇÃO

Estudos dessa relevância nas escolas públicas no município de Espigão do Oeste, vai
permitir um acompanhamento preciso junto a esses alunos estudados. A inatividade física é
correspondente ao aumento do número do excesso de gordura corporal (ANDERSON,
BURKE, PEARL apud ROMANHOLO, 2009, p. 188). A tendência secular no aumento da
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obesidade parece correr paralelamente à redução na prática de atividade física e aumento no
sedentarismo. O hábito da prática de atividade física é influenciado na criança pelos pais, e
quando desenvolvidos nesta fase, tendem a se manter do mesmo modo até a fase adulta
(STRAUSS, 1999). Além disso, uma redução natural no gasto energético é observada com a
modernização, ocasionando estilo de vida mais sedentário com transporte motorizado
equipamentos mecanizados que diminuem o esforço físico de homens e mulheres (WHO,
1998)
Sabendo que a população de obesos cresce a cada ano no mundo é na escola que se inicia
atividades com uma proposta motivacional a pratica de exercícios físicos, desse modo é
necessário que se faça estudos em cada município envolvendo parte da comunidade
interessada, já que é lá um lugar de grande permanência de crianças e adolescentes. E assim
detectar o problema a ser resolvido.
Crianças em fase escolar iniciam suas escolhas e optam pelo que lhes dá prazer,
mesmo sendo incentivados a adquirirem hábitos saudáveis pelos pais ou educadores, muitas
vezes não é atrativo e, dessa forma, acabam escolhendo e adotando comportamentos não
saudáveis. As alterações no padrão comportamental das crianças e adolescentes têm
influenciado o aparecimento de complicações devido à exposição diária aos diversos fatores
de risco. E isso pode influenciar no seu desenvolvimento e comportamento na idade adulta. O
problema do excesso de peso e obesidade mostra números preocupantes. Muitas crianças e
adolescentes obesos vão permanecer adultos obesos, antecipando desde logo algumas das
complicações outrora só observáveis na idade adulta, como a diabetes tipo II (OMS, 2006).
No Brasil, nas últimas décadas, a porcentagem de crianças e adolescentes com sobrepeso
triplicou. Além disso, aproximadamente 40% da população infantil ou adulta apresentam
sobrepeso ou obesidade. Infelizmente, esta incidência tem aumentado na mesma proporção
das observadas nos países desenvolvidos (DÂMASO; TOCK, 2005, p. 4). O determinante
mais imediato do acúmulo excessivo de gordura e, por consequência, da obesidade, é o
balanço energético positivo.
Para conseguir essa diminuição da massa gordurosa é necessário um balanço
energético negativo, condição na qual o gasto supera o consumo de energia, pois os estoques
de energia do organismo são consumidos para sustentar processos metabólicos, levando a
perda de peso. Para que isso ocorra, devem-se considerar três componentes da equação de
balanço energético, definida como: Gasto energético = TMB + exercício físico + ETA na qual
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a TMB é a taxa metabólica basal, Exercício físico corresponde à enegia gasta nas atividades
físicas e ETA é o efeito térmico do alimento (HILL ET AL. 1993).
A falta de atividade física adequada em quantidade e qualidade nas escolas é outro
grande problema a ser repensado por professores, pais e governantes. A escola é um dos
principais lugares de permanência de nossas crianças e adolescentes. Por que não usufruir
adequadamente dessa condição, criando um ambiente favorável para que esta doença seja
evitada? Pois, evitando a obesidade na infância estaremos prevenindo a obesidade no adulto
(DÂMASO; TOCK, 2005).
FONSECA e cols. (2010) ressaltam as altas prevalências de sedentarismo entre
crianças e adolescentes no Brasil. O que pode estar associado a menores níveis de aptidão
física.
Dessa forma, o presente estudo é relevante por verificar as alterações das medidas
antropométricas das crianças e adolescente da Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Jean Piaget, bem como correlacionar as medidas entre ensino fundamental e médio de
acordo com o gênero dos escolares.
Segundo GUEDES & GUEDES (2003) afirmam que o excesso de gordura e de peso
corporal é acompanhado por maior suscetibilidade de uma variedade de disfunções crônicodegenerativas que elevam de forma significativa os índices de morbidade e mortalidade. A
obesidade pode ser causada por fatores isolados ou combinados dentre os quais se encontram
os genéticos, os fisiológicos, os psíquicos, os ambientais. Como fatores ambientais têm a
ingestão excessiva e inadequada de alimentos e sedentarismo, sendo apontados como os
grandes responsáveis pelo aumento de peso dos indivíduos atualmente (MARCONDES et al
2003).

MATERIAIS E MÉTODOS
A amostra deste estudo foi composta por 505 crianças e adolescentes matriculados na
E.E.E.F. M Jean Piaget residentes no município de Espigão do Oeste, de ambos os sexos,
matriculadas no ano letivo de 2016 pertencentes a faixa etária de 7 e 17 anos de idade.
A escolha de um tema não emerge espontaneamente, surge segundo (MINAYO, 2001.)
de interesses e circunstâncias socialmente condicionadas, “[...] fruto de determinada inserção
no real, nele encontrando suas razões e seus objetivos. Nada pode ser intelectualmente um
problema, se não tiver sido, em primeira instância, um problema da vida prática”. O problema
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trabalhado neste estudo emergiu de uma realidade empírica e que se faz presente tendo como
temas norteadores, gordura corporal e obesidade.
A metodologia empregada foi uma abordagem qualitativa, trata-se de um estudo
descritivo. O conjunto dos dados qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se
completam, pois, a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer
dicotomia. (MINAYO, 2001).
O referido estudo se deu junto aos alunos da Rede Estadual de Ensino do Município
de Espigão do Oeste - RO. Na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jean Piaget
A coleta de dados se deu através de avaliação física utilizando como método o
Protocolo de Deurenberg (4 dobras), bicipital, tricipital, subscapular e supra-iliaca, para
verificação do percentual de gordura corporal dos alunos, Tais medidas foram realizadas por
um único avaliador especialista e treinado auxiliado por outro professor especialista e dois
estagiários da Facimed.
O estudo foi realizado na respectiva escola, entre os dias 01 a 15 de março de 2016,
mediante previa autorização da direção escolar das mesmas, as avaliações foram realizadas
nos turnos de aula com horários estabelecidos para que os estudantes não fossem
prejudicados. Foi utilizada uma sala climatizada apropriada e com excelentes condições, em
nenhum momento teve interferências externas que pudessem atrapalhar ou inviabilizar o
momento das avaliações. Todos os alunos que participaram do estudo preencheram uma ficha
de dados pessoais para identificação do avaliador. Todos os alunos foram pesados com a
mínima indumentária e descalças, para a avaliação das meninas esteve presente na sala uma
orientadora da escola, essas leituras foram feitas de forma atenta para que não houvesse
qualquer incidente. Após analisar os dados e os resultados foram divulgados somente para os
alunos e pais, os alunos que tiveram alterações foram encaminhados e orientados junto aos
seus responsáveis para um profissional da área.
A avaliação da composição corporal e estatura foram determinadas através de uma
Balança Antropométrica Mecânica 150 kg 110-CH- Welmy. Para a avaliação do
comportamento da adiposidade subcutânea foram medidas as espessuras das dobras cutâneas:
bicipital, tricipital, subscapular e supra-iliaca, foi utilizado um adipômetro científico da marca
Cescorf.
Para analisar os dados coletado foi utilizado um Software da Physical Test 3.8. Foram
incluídos todos os alunos matriculados no ano letivo de 2016 com idade de 07 a 17 anos.
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A antropometria é amplamente aceita pela comunidade científica e frequentemente
utilizada na rotina das instituições de saúde e em pesquisas além de poder ser utilizada para
estimar a composição corporal por meio de equações de regressão baseadas em variáveis
preditoras, como peso, estatura, perímetros corporais e principalmente, espessura das dobras
cutâneas. Sua acurácia e precisão dependem de muitos fatores como a reprodução correta das
técnicas padronizadas, a utilização de aparelhos adequados e devidamente calibrados,
examinadores experientes, treinados tanto para realização das medidas quanto para a
interpretação dos dados. Por fim, os resultados devem ser comparados a padrões de referência
validados na população em estudo, levando em consideração sexo, idade, raça, biótipo e
condições sócio-econômicas (HEYMSFIELDET al., 2005).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em busca das respostas do problema proposto pelo estudo, apresentamos os
resultados. Os que objetivam descrever os dados obtidos, de forma a explicitar as possíveis
respostas encontradas pela referida pesquisa. As quais apresentam através das tabelas
descritas a baixo, relevantes aqui propostas por tal estudo excessivamente alta.
Tabela 1
ESTUDANTES DE 6º AO 9º ENSINO FUNDAMENTAL

Gordura

Adequado

Moderadamente alta

47%

28%

Alta

Excessivamente alta
18%

7%

Os alunos matriculados no ensino fundamental descrito na tabela 1 acima
apresentaram um índice de tecido adiposo de 47% adequado, 28% moderadamente alta, 18%
alta e 7%
Em relação ao ensino médio como descreve a tabela 2 pode verificar que 67% dos alunos
estão com o índice de gordura adequado, 21% moderadamente alta, 11% alta e 1%
excessivamente alta.
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Tabela 2
ESTUDANTES DE 1º AO 3º ENSINO MÉDIO
Adequado
Gordura

67%

Moderadamente alta
21%

Alta

Excessivamente alta

11%

1%

Nos estudantes do sexo masculino matriculado, foi encontrado um total de tecido
adiposo de 63% adequado, 23% moderadamente alta, 10% alta e 4% excessivamente alta.
Tabela 3
ESTUDANTES DE 6º AO 3º ENSINO MÉDIO DO SEXO MASCULINO

Gordura

Adequado

Moderadamente alta

63%

23%

Alta

Excessivamente alta

10%

4%

Pode se constatar que 53% das Alunas matriculada no ano letivo de 2016 estão
adequados, 25 % moderadamente alta, 19% alta e 3% excessivamente alta.

Tabela 4
ESTUDANTES DE 6º AO 3º ENSINO MÉDIO DO SEXO FEMININO
Adequado
Gordura

53%

Moderadamente alta
25%

Alta
19%

Excessivamente alta
3%

Com base nos resultados obtidos nesse estudo, no qual foi possível avaliar todos os
alunos da escola, esse descrito no gráfico a baixo verificou se um total de 58% dos alunos está
no peso adequado, 24% moderadamente alta, 14% alta e 4% excessivamente alta.

Tabela 5
ESTUDANTES MASCULINOS E FEMININOS DA ESCOLA JEAN PIAGET

Gordura

Adequado

Moderadamente alta

Alta

58%

24%

14%

Excessivamente alta
4%
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De acordo com a coleta de dados, realizada por este estudo, através da avaliação física
utilizando como método o Protocolo de Deurenberg (4 dobras), para verificação do percentual
de gordura dos alunados, chegou se aos seguintes resultados. Foi constatado que 47% dos
estudantes do ensino fundamental estão com o índice de gordura adequado e 53% estão acima
do normal. Em relação ao ensino médio verificou que 67% está no peso ideal e 33% com
excesso de gordura corporal. Constatando que houve um excesso de gordura de 20% a mais
nos alunados do 6º ao 9º ano no que refere ao 1º a 3º ano do médio.
Relacionado ao gênero constatou que 63% dos estudantes do sexo masculino
matriculados no ano letivo de 2016 estão com a gordura adequada e 37% elevada, em
contrapartida estudante do sexo feminino estão com 53% adequado e 47% elevado, revelando
um total de 10 % a mais de tecido adiposo na clientela do sexo feminino. De acordo com
GUYTON E HALL (1997), essa quantia de gordura relativa maior nas meninas que nos
meninos, pode ser explicado pela influência do hormônio sexual feminino, o estrogênio. Na
infância, os estrogênios são secretados em quantidades mínimas, mas, na puberdade, sob a
influência dos hormônios gonadotrópicos da hipófise, aumentam em mais de vinte vezes.
Esses dados são importantes pois se relacionam com o estudo apresentado.
Em pesquisas realizados na região sul do Brasil, realizado por VIEIRA et al. (2008)
com crianças e adolescentes de no máximo 18 anos de idade e que estivessem matriculados
em escolas municipais, estaduais e particulares da área urbana do Município de Pelotas, Rio
Grande do Sul. Nesse estudo, o sobrepeso foi classificado segundo a proposta do IOTF, e os
resultados apontaram uma prevalência de sobrepeso ainda mais elevada (29,8%).
Em um estudo de prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares de uma escola
pública de Florianópolis, Santa Catarina realizada por CLAUDIA SOAR e cols. (2004),
observou-se maior prevalência de sobrepeso entre as crianças de oito anos (20,4%) e a maior
prevalência de obesidade entre aquelas de nove anos (6,8%). Considerando-se faixa etária e
sexo a maior prevalência de sobrepeso foi no sexo feminino aos oito anos e de obesidade no
sexo masculino aos sete anos de idade. Lembrando que são em regiões diferentes do país.
No contexto geral com base nos resultados deste estudo constatou que os alunos da
E.E.E.F.M Jean Piaget localizado no Município de Espigão do Oeste – RO está com 58% do
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seu tecido adiposo adequado e 42% estão acima do peso. Em 2013 na pesquisa VIGITEL
(2014), divulgada pelo Ministério da Saúde, apontou que 50% da população Brasileira está
acima do peso, dados estes que são preocupantes e que será de grande valia para futuras
intervenções relacionadas ao combate ao excesso de peso, e possíveis estudos para descobrir o
fator que mais contribui para resultados alarmantes.
Com base nos resultados sugere que seja realizada futura pesquisa para descobrir quais
são os fatores contribuinte para essa clientela que encontra entre os 42% de excesso de peso,
seja o desequilíbrio alimentar ou sedentarismo, já que o aluno passa a grande parte do ano na
escola, quais fatores que está contribuída para tal problemática.
A educação Física é um componente curricular obrigatório do Ensino Fundamental e
Médio que ao utilizar abordagens práticas nas relações existentes entre a aquisição e
manutenção de níveis satisfatórios de aptidão física e saúde, pode ser uns dos fatores
decisivos para diminuir esses dados coletados nesse estudo para maior desenvolvimento do
educando nas suas diversas dimensões. PEREIRA e cols. (1999) avaliaram 491 crianças de 6
a 11 anos de idade, em visitas domiciliares, no municípiodo Rio de Janeiro, encontrando
26,4% de obesidade no sexo masculino e 30,3% no feminino.
CONCLUSÃO
Foi concluído que os 42% dos alunos de ambos os sexos apresentaram excesso de
tecido adiposo, sendo que, as meninas representam 10% a mais do que nos meninos,
corroborando com diversos estudos analisados.
O estudo ressalta que o mesmo poderá ter influência grandiosa nas atividades
escolares exercidas durante o ano letivo, contribuindo assim para a redução dos possíveis
fatores que contribuiu para tais resultados aqui descritos. Os dados que foram obtidos no
referido estudo possam servir de base para futuras avaliações, questionamento e reavaliação
constante, visando a novas implantações de programas a fim de contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos alunados da referida escola.
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BODY FAT INDEX IN STUDENT SCHOOLS JEAN PIAGET

Abstract
The present study had as objective to verify the fat index of the students of the Jean Piaget State
School of Elementary and Secondary Education located in the Municipality of Espigão do Oeste
Rondônia, since the majority of school children had difficulties in performing some activities during
the classes of physical education. Therefore, a study with a sample of 505 students of both sexes
between the ages of 7 and 17 years old was proposed. The 4-fold Deurenberg Protocol was used as the
method. According to the results, there was a significant increase in body fat in the study clientele. It
issuggested that new studies be carried out to relate these data to the social life of these young people.
Keywords : Anthropometric Profile , school , bodyfa
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INFLUÊNCIA ECONÔMICA NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES
PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO NO CENTRO
DE HEMODIÁLISE DE CACOAL
MENDONÇA, Claudio Martins 1
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Resumo
A doença renal crônica (DRC) consiste em lesão renal com perda progressiva e irreversível da
função dos rins e está fortemente relacionado à ocorrência de doenças crônicas não
transmissíveis, em especial diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS). O
tratamento hemodialítico é responsável por um cotidiano monótono e restrito, assim as
atividades desses indivíduos são limitadas após o início do tratamento, favorecendo o
sedentarismo e a deficiência funcional, fatores que refletem na qualidade de vida. O presente
estudo teve como objetivo analisar a influência da variação econômica na qualidade de vida
de pacientes com insuficiência renal crônica submetidos a tratamento hemodialítico no centro
de hemodiálise de Cacoal. A pesquisa foi de cunho descritivo correlacional, do tipo
transversal, sendo constituído de 81 pessoas com insuficiência renal crônica, para a avaliação
da qualidade de vida, sendo utilizado o instrumento do tipo genérico SF-36, traduzido e
validado no Brasil (Ciconelli RM, 1997). O questionário foi aplicado pelos participantes do
projeto, durante as sessões de hemodiálise. As médias obtidas em nosso estudo foram (57,65)
pontos para capacidade funcional, (12,96) pontos limitação por aspectos físicos, (59,24)
limitação por aspectos emocionais e (76,24) saúde mental. O presente estudo demonstrou que
a qualidade de vida de pacientes com DRC é limitada, mas não houve fator conclusivo para
que determinássemos que houvesse influência da variação econômica na mesma. Portanto, o
presente estudo fornece subsídios na implementação de novas estratégias visando à melhoria
das suas condições de vida.
Palavras Chave: Influência econômica, Doença renal crônica, Hemodiálise.
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INTRODUÇÃO

A doença renal crônica consiste em lesão renal com perda progressiva e irreversível da
função dos rins (glomerular, tubular e endócrina). Em sua fase mais avançada (chamada de
fase terminal de insuficiência renal crônica - IRC), os rins não conseguem mais manter a
normalidade da função renal do paciente (ROMÃO Jr., 2004).
A Doença Renal Crônica (DRC) caracteriza-se pela deterioração das funções
bioquímicas e fisiológicas multisistêmicas em decorrência do acúmulo de toxinas urêmicas,
distúrbios hidroeletrolítico e acidobásico, anemia, hiperparatireoidismo, hipercalemia,
hiperfosfatemia, hipervolemia, dentre outros (PERES, 2011).
O desenvolvimento da DRC está fortemente relacionado à ocorrência de doenças
crônicas não transmissíveis, em especial diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial
sistêmica (HAS). Hipertensão e diabetes são os principais fatores de risco para DRC e estão
se tornando mais frequentes na população em geral, contribuindo para o aumento da sua
incidência (BOMMER J, 2002).
Os demais fatores associados à DRC referem-se ao histórico de agravo renal prévio,
com perda da função renal, como glomerulopatias, doença renal policística, doenças
autoimunes, infecções sistêmicas, infecções urinárias de repetição, litíase urinária, uropatias
obstrutivas e neoplasias (BRASIL, 2006).Independente da causa que motivou o
desenvolvimento da DRC, o curso da doença é acelerado quando associado a condições de
saúde e estilos de vida como dislipidemia, obesidade e tabagismo (BOMMER J, 2002).
De acordo com a classificação para DRC do K/DOQI, o estágio da doença é
definidoconforme o grau da função renal (K/DOQI, 2002).
Estágio 1: Quando há lesão renal, com Taxa de Filtração Glomerular (TFG) normal ou
aumentada (≥ 90 ml/min).
Estágio 2: Quando há lesão renal,com discreta diminuição da TFG (60 A 89 ml/min).
Estágio 3: Quando há moderada diminuição da TFG (30 a 59 ml/min).
Estágio 4: Quando há severa diminuição da TFG (15 a 29 ml/min).
Estágio 5: Falência renal (˂ 15 ml/min ou necessidade de diálise).
Após a confirmação do diagnóstico daIRC, o paciente é submetido a um
tratamentosubstitutivo que pode ser a diálise peritonial oua hemodiálise. No primeiro caso, o
sangue éfiltradodiariamente, pela aplicação de um soro ede sua retirada; e, no segundo, a
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filtragem do sangue é realizada por máquinas, três vezes na semana, em seções de até 4 horas
(Barros E, et al., 1999).
O tratamento hemodialítico é responsável por um cotidiano monótono e restrito, assim
as atividades desses indivíduos são limitadas após o início do tratamento, favorecendo o
sedentarismo e a deficiência funcional, fatores que refletem na qualidade de vida (Law M,
2002).
Inicialmente, o termo qualidade esteve apenas vinculado às atividades de atendimento
ambulatorial e hospitalar, gerando um aumento dos custos hospitalares, devido à necessidade
de implementar melhorias na área física, equipamentos e contratação de profissionais. Em
anos mais recentes, o foco da qualidade tem sido dirigido aos pacientes, principal cliente do
sistema de saúde (de Castro M, et al., 2003).
A insuficiência renal crônica e seus tratamentos tem gerado impacto negativo na vida
dos pacientes, e por meio do questionário SF-36 vários autores tem demonstrando quais são
os principais efeitos na vida cotidiana dos pacientes.
É sabido sobre a existência das limitações de pacientes com IRC, tanto das condições
físicas quanto nas emocionais, podendo estes, estar impedidos até de suas atividades
profissionais, tornando-se dependentes. Ciente destes fatos e com poucas informações sobre a
influência da variação econômica na qualidade de vida de pacientes em tratamento de
hemodiálise, o presente estudo teve como objetivo analisar a influência da variação
econômica na qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal crônica em tratamento
no centro de hemodiálise de Cacoal.

METODOLOGIA

O presente estudo foi de cunho descritivo correlacional quantitativo, do tipo
transversal, sendo constituído de 81 pessoas com insuficiência renal crônica, em tratamento
no centro de hemodiálise na cidade de Cacoal-RO, de ambos os sexos, maiores de 18 anos,
sem déficit cognitivo e que assinaram o termo de consentimento informado para participar do
estudo. Por se tratar de um estudo com seres humanos, realizou-se o presente estudo após
autorização pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Biomédicas de
Cacoal com o número do parecer 993.379.
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Para a avaliação da qualidade de vida,utilizamos o instrumento do tipo genérico SF-36
Medical Outcomes Study 36 – Item Short -Form Health Survey, traduzido e validado no
Brasil (Ciconelli RM, 1997). Os elementos foram reunidos, organizados e transferidos para
um banco de dados (Excel 2013) e, então, processados. Os dados obtidos são apresentados em
tabelas cruzadas e gráficos.
O questionário SF-36 (Medical Outcomes Study 36-Item Short-form Health Survey) é
um instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida, sendo formado por 36 itens que
avaliam vários aspectos da qualidade de vida do paciente, os resultados variam de 0 a 100,
onde 0 é o pior estado e 100 o melhor, e estão englobadas em 8 grupos sendo: capacidade
funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos
emocionais e saúde mental.
O questionário foi aplicado pelos participantes do projeto, após autorização do diretor
do centro de hemodiálise. Quanto ao procedimento, os pacientes foram a bordados durante as
sessões de hemodiálise, onde os pesquisadores esclareciam sobre a pesquisa, realizavam a
entrevista, verificando se os pacientes tinham condições de auto administrar o instrumento
SF-36.Nos pacientes que tinham condições de auto administrar (N = 20) foi dado o prazo de
uma semana para entrega do instrumento, e quando não tinham condições (N = 61), o
pesquisador, mediante contato prévio com o paciente, aplicava o questionário. A coleta de
dados foi realizada nos meses de março e abril de 2015.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a finalidade de avaliar a qualidade de vida dos pacientes com doença renal
crônica (DRC), foi aplicado o questionário SF-36 que identificou os escores das dimensões
avaliadas, de acordo com os 8 grupos mensurados: Capacidade Funcional, Aspectos Físicos,
Dor, Estado Geral da Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais, Aspectos Emocionais e saúde
Mental.
Os scores médios das dimensões avaliadas pelo SF-36 estão apresentados na tabela 1,
sendo que as dimensões com os menores valores obtidos foram Limitações por Aspecto
Físicos e Estado Geral da Saúde e as dimensões com maiores valores foram Saúde Mental e
Aspectos Sociais, respectivamente. De modo geral, ainda que de forma irregular, os pacientes
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encontram-se presentes em todas as variações pesquisadas, expressando a heterogeneidade da
amostra.
Tabela 1. Pontuações obtidas para cada dimensão do questionário SF-36. Cacoal-RO
2015.
DIMENSÕES
Capacidade Funcional
Limitação por Aspecto Físico
Dor
Estado Geral da Saúde
Vitalidade
Aspectos Sociais
Limitação por Aspecto Emocional
Saúde Mental

MÉDIA ± DP
57,65 ± 28,29
12,96 ± 26,54
69,43 ± 31,83
50,98 ±20,60
64,13± 22,07
67,74 ± 28,90
59,24 ± 46,84
76,34 ± 19,61

VARIAÇÃO DE ACORDO
COM CADA DIMENSÃO
0 – 100
0 – 100
0 – 100
10 – 87
10 – 100
0 – 100
0 – 100
24 – 100

No geral as dimensões saúde mental, dor e aspectos sociais obtiveram as maiores
pontuações médias, respectivamente. Por outro lado, as limitações por aspecto físico, estado
geral da saúde e capacidade funcional foram às dimensões consideradas mais comprometidas.
Tabela 2. Quantidade de pacientes/renda
Renda familiar
Até 1 salário
Mais que 1 até 3 salários
Mais que 3 até 6 salários
Mais que 6 até 9 salários
Mais que 9 até 12 salários
Total

Pacientes
31
45
3
1
1
81

%
38,27%
55,56%
3,70%
1,23%
1,23%
100%

De acordo com a renda familiar 79 (97,53%) dos pacientes apresentaram renda igual
ou menor que 6 salários mínimos, semelhante aos nossos achados, pesquisa realizada na
Paraíba, quanto a renda familiar verificou-se que41% possuem renda de um salário mínimo e
45% de dois salários mínimos (DE SOUZA, 2011).
Conforme pode ser visto na Tabela 2, os pacientes que ganham até 1 salário mínimo
representam 31 (38,27%) da amostra da pesquisa, 45 pacientes ganham mais que 1 salário até
3 representam (55,56%) da amostra, 3 pacientes ganham mais que 3 salários até 6, (3,70%), 1
paciente ganha mais que 6 salários até 9 (1,23%), 1 paciente ganha mais que 9 até 12 salários
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mínimos (1,23%). Não ocorreu na amostra nenhum paciente que relatou que não tinha renda,
e também não houve pacientes que tenham renda superior a 12 salários mínimos.
O gráfico número 1 mostra a variação da qualidade de vida dos pacientes com DRC
em relação a sua renda familiar que apesar de influenciar significativamente as condições de
vida do ser humano, para 76 pacientes que tem uma renda familiar de até 3 salários mínimos a
variação da qualidade de vida demonstrada foi mínima.

Gráfico 1. Correlação componentes Saúde Física, Saúde mental e Renda Familiar
CO MPO NE NT E S AÚDE FÍ S I CA / ME NTAL
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Nesta pesquisa o componente saúde física obteve uma média de (47,75) pontos e
avalia o desempenho do paciente em atividades diárias como vestir-se, tomar banho, subir
escadas, o impacto gerado da saúde física no desempenho de suas atividades cotidianas e/ou
profissionais, nível de dor e o impacto no desempenho de suas atividades diárias e estado
geral da saúde que é distinguido pela percepção subjetiva do estado geral de saúde.
Os valores de média e desvio padrão para o componente saúde física (CSF) foram 52,2
± 5,8, respectivamente, esse resultado evidencia problemas com as atividades diárias e o
trabalho resultante da saúde física, indicando prejuízo na qualidade de vida (MARTINS,
2005).
O componente saúde mental obteve média de (66,86) pontos e avalia a disposição dos
pacientes para realizar tarefas diárias, o reflexo da condição de saúde nas atividades sociais, o
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reflexo das condições emocionais no desempenho das atividades diárias e saúde mental,
levando em consideração o humor e bem estar do paciente. (Gráfico 1)
Segundo Barbosa (2007), o menor valor médio dos scores perante a literatura é o do
componente saúde física, que enquadra as dimensões: capacidade funcional, limitações por
aspectos físicos, dor e estado geral de saúde; já a melhor pontuação é representada pelo
componente saúde mental, que engloba as dimensões: vitalidade, aspectos sociais, limitações
por aspectos emocionais e saúde mental.

Gráfico 2. Capacidade Funcional / Renda
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Na componente capacidade funcional a média geral obtida no presente estudo foi de
(57,65) pontos, sendo observado para os pacientes que tinham uma renda de até 1 salário uma
média de (60,48) pontos e os pacientes que tinham uma renda maior que 1 salário até 3
salários uma média de (55,33) pontos. A média obtida pelos pacientes que ganham de 3
salários até 6 salários revelou-se um pouco maior, no valor de (66,66) pontos. Para o paciente
que tinha a renda maior que 6 salários até 9 salários a média foi de (10) pontos e para o que
recebia mais que 9 salários até 12 a média obtida foi de (95) pontos. Resultados semelhantes
foram observados por DE SOUZA (2011) que observaram uma média (58,8) pontos do
domínio da em seu estudo, demonstrando assim problemas com as atividades diárias e o
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trabalho resultante da saúde física, assim como a presença das limitações relacionadas à
capacidade física. (Gráfico 2)

Quanto à dimensão limitação por aspecto físico da amostra, a média obtida foi de
(12,96) pontos, foi o menor score presente neste estudo, do total de 81 pacientes 75,30% (61)
demonstraram estar totalmente limitados, ou seja, obtiveram 0 pontos no questionário. A
média comparada com a renda familiar, apresentou valores próximos para pacientes com
renda até 3 salários mínimos, (13,70) pontos para pacientes até 1 salário e (11,66) pontos para
os pacientes que tinham renda maior que 1 salário até 3 salários, houve uma discrepância para
os demais pacientes, (33,33) pontos para pacientes que tinham renda maior que 3 salários até
6 salários, e média 0 para os pacientes que tinham renda maior que 6 salários. (Gráfico 3).

Gráfico 3. Limitação por aspecto físico / Renda
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Na avaliação de MARTINS (2005), para o domínio limitação por aspecto físico que
em seu estudo teve como média (32,3) pontos, esse resultado evidência problemas com as
atividades diárias e o trabalho resultante da saúde física, indicando prejuízo na qualidade de
vida.
DE SOUZA (2011) observaram uma média de 71,07 pontos na dimensão saúde
mental, resultado este que ficou próximo à presente pesquisa (76,34) pontos, o qual foi a
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maior média, sendo considerada a medida mais homogênea com desvio padrão no valor de
19,62. A média para os pacientes que tinham renda até 1 salário foi de (80,12) pontos, os
pacientes que tinham renda maior que 1 até 3 salários atingiram a média (74,13) pontos, a
média (86,66) pontos foi atingida pelos pacientes que tinham renda maior que 3 até 6 salários,
a média alcançada por quem tinha salário maior que 6 até 9 salários se mostrou bem abaixo da
média com valor igual a (32) pontos e o valor alcançado por quem tinha um salário maior que
9 até 12 foi de (72) pontos. (Gráfico 4)

Gráfico 4. Saúde Mental / Renda
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A dimensão limitação por aspecto emocional, no presente estudo atingiu média de
(59,24) pontos, valor próximo ao atingido por Castro et al., 2003 que obteve 60 pontos. As
médias obtidas pelos pacientes de acordo com a renda foram (68,81) pontos para pacientes
que tinha renda de até 1 salário, (52,57), renda maior que 1 até 3, (66,66), para quem tinha
renda maior que 3 até 6 salários, 0 para renda maior que 6 até 9 salários e para renda maior
que 9 até 12 salários obtiveram média (100) pontos (Gráfico 5). Dos 81 pacientes pesquisados
35,80% (29) apresentaram 0 como média e 53,08% (43) apresentaram média 100.
Valderrábano, 2001 afirma que tal discrepância deve-se ao fato de que pacientes submetidos
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aos mesmos estressores podem interpretá-los de maneiras bastante diversas. Por isso, nas
avaliações de qualidade de vida, há uma ênfase nas percepções subjetivas do paciente.
Gráfico 5. Limitação por aspecto emocional / Renda
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo veio a comprovar que a DRC causa limitações físicas e psicológicas
nos pacientes, impedindo-os de realizarem atividades funcionais, influenciando na melhora da
qualidade de vida desses pacientes. A aceitação da doença é difícil e implica em vários
fatores, principalmente a autoestima, devido ao desgaste físico e mental, podendo
comprometer a adesão ao tratamento. A mudança drástica em sua vida é um fator
desencadeante para depressão, pois abandonam o trabalho, modificam totalmente a sua vida
social e alimentação, diferenciando dos demais membros da família.
A pesquisa demonstrou que a qualidade de vida de pacientes com DRC é limitada,
mas não houve fator conclusivo para que determinássemos o papel da influência da variação
econômica nessa doença.
Sendo assim este estudo fornece subsídios na implementação de novos estudos na
prática e pesquisas relacionadas à pessoa com doença renal crônica em tratamento
hemodialítico, visando à melhoria das suas condições de vida.
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ECONOMIC INFLUENCE IN THE QUALITY OF LIFE OF CHRONIC KIDNEY
DISEASE PATIENTS WHO ARE IN TREATMENT AT CACOAL’s
HEMODIALYSIS CENTER

Abstract
Chronic kidney disease consists of kidney injury and progressive and irreversible loss of kidney
function and is strongly related to the occurence of chronic non-communicable diseases particularly
diabetes mellitus (dm) and systemic arterial hypertension (sah). Under hemodialysis treatment is the
sedentary and the functional impairment factors that reflect on the quality of life. The present study
aimed to analyze the influence of economic change on the quality of life of patients with chronic renal
failure on hemodialysis center treatment of cacoal. This study is descriptive correctional nature of
cross type being made up of 81 people with chronic kidney failure for the evaluation of quality of life
using the instrument of the generic type sf-36 translated and validated in Brazil (ciconelli rm.1997) the
questionnaire was applied by the participants of the project during the hemodialysis session the means
obtained in our study were 57. 65 points to functional capacity 12. 96 points limitation for physical
aspects 59. 24 limitation for emotional aspects and mental health 76. 24 our research has shown that
the quality of life of patience with CKD is limited but there was no conclusive factor for
determination. There was an influence of economic change therefore this study provides subsidies for
the implementation of new strategies to improve their living conditions.
Keywords: economic influences, Chronic kidney disease, dialysis.
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PRESENÇA DE AGENTES INFECCIOSOS EM EXAMES
COLPOCITOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO
MUNICIPIO DE CACOAL – RO
ARAÚJO, Dálita Emanuele 1
BRANDT, Liliane Neves Costa 2
LENZI, RosinaideValquiria 3
BONFÁ, Maximiliano Barosso 4

Resumo
O câncer de colo de útero é o segundo mais prevalente no Brasil, mas lesões precursoras a
esta patologia podem ser identificadas através do exame citopatológico (Papanicolau), que
consiste na coleta de células oriundas da ectocérvice e endocérvice resultantes da raspagem do
colo de útero, expostos pela introdução do espéculo vaginal decorrente da consulta
ginecológica de rotina. Mesmo não sendo seu desígnio, o exame do Papanicolau pode
auxiliar na identificação de agentes infecciosos do trato genital feminino. Os métodos de
abordagem desta pesquisa foram descritivo, documental, quantitativo e longitudinal,
apresentando o objetivo de verificação da prevalência de microrganismos infecciosos
presentes nos prontuários/fichas de mulheres que submeteram ao exame preventivo no
período de janeiro a dezembro de 2015 nas Unidades Básicas de Saúde Nova Esperança e
Princesa Isabel no município de Cacoal-RO. Para tal, foram analisados 163 prontuários/fichas
de um total de 715 realizados neste período. Sendo identificados nos documentos analisados
pelo exame Papanicolau: Gardnerella vaginalis, 90; Cândida sp., 37; Trichomonas vaginalis,
25; e Chlamydia trachomatis, 11. Evidenciando no presente estudo que o exame do
Papanicolaou é de extrema importância para triagem de lesões precursoras ao câncer de colo
uterino além de favorecer a detecção de microrganismos patogênicos.
Palavras-chave: Exame Papanicolaou. Agentes infecciosos. Colo de Útero.

INTRODUÇÃO
Em 1941, Papanicolau e Traut iniciaram o diagnóstico de alterações cervico-vaginal,
através da amostragem direta da cérvice por meio de uma espátula cervical. Observando a
1
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presença de células atípicas sem que apresentassem características evidentes de malignidade,
mas que julgaram serem modificações principiantes (BARRETO, 2007). O exame de
Papanicolau, como ficou conhecido, é uma técnica, que consiste na coleta e análise das
células oriundas da ectocérvice e da endocérvice, resultantes da raspagem do colo do útero,
exposto pela introdução do especulo vaginal decorrente da consulta ginecológica de rotina,
com a finalidade de identificar lesões precursoras ou do câncer cervical uterino em suas fases
mais iniciais e a instituição de um tratamento precoce, antes que seja atingida a fase invasiva
da doença, com melhores resultados e prognósticos (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2009). O
exame citológico é a forma mais específica para detecção das lesões cervicais neoplásicas do
colo uterino, mas também auxilia na detecção de processos inflamatórios e infecciosos do
trato genital feminino, podendo ser detectado não só a infecção como também avaliar a
intensidade da mesma, assim como em muitos casos detectar o agente etiológico
(CHIUCHETTA et al., 2002; MARTINS et al., 2007; SILVA et al., 2014).
O risco a uma infecção do trato genital feminino está relacionado a vários fatores,
incluindo idade, atividade sexual, número de parceiros sexuais e a localização anatômica
(RIBEIRO et al., 2007; TAVARES et al., 2007). Os processos inflamatórios podem ser
acompanhados por processos infecciosos determinados por agentes microbiológicos, sendo
mais comum os determinados por inversão da flora vaginal normal, caracterizando a Vaginose
Bacteriana (VB), originalmente descrita por Gardner e Dukes em 1955, como uma vaginite
não específica caracterizada por secreção vaginal acinzentada, de odor fétido, com pH mais
elevado que o normal, tendo como principais agentes etiológicos a Gardnerella
vaginalis,Cândida sp., e Trichomonas vaginalis (RIBEIRO et al., 2007).
Através do exame do Papanicolau é possível nortear cientificamente propostas de
intervenção apropriada no âmbito da prevenção do câncer do colo uterino, das infecções
vaginais e DST (Doença Sexualmente Transmissível).
Assim, o presente estudo teve como objetivo identificar a incidência de agentes
citopatológicos, a partir de prontuários/fichas de mulheres que realizaram o exame do
Papanicolau no ano de 2015 nas Unidades Básicas de Saúde Nova Esperança e Princesa
Isabel no Município de Cacoal-RO.

AGENTES INFECCIOSOS
Gardnerella vaginalis
Um dos agentes infecciosos mais encontrados é a Gardnerella vaginalis, agente
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patogênico central da condição clinica denominada de vaginose bacteriana (FREITAS et al.,
2011; VALVERDE, 2012). Segundo Mims et al. (2005), é um bacilo Gram negativo, que
desencadeia corrimento vaginal excessivo como característica de apresentar cor acinzentada
ou amarela, com um odor fétido, fluido e sem apresentar sintomas irritativos locais.
Normalmente vive na flora vaginal das mulheres em fase reprodutiva que é quando há um
desequilíbrio da flora, e ocorre um predomínio desta bactéria, resultando em uma infecção
vaginal denominada de vaginose bacteriana. A relação entre o desequilíbrio e a Gardnerella
vaginalis deve-se ao fato da mesma produzir succinato, facilitando a proliferação dos
anaeróbios. (ELEUTÉRIO, 2003; PESSOA et al., 2015).

Cândida sp.
São patógenos oportunistas frequentemente isolados das superfícies mucosas de
indivíduos normais, podendo levar ao desenvolvimento de infecções denominadas candidíase,
que variam desde lesões superficiais até infecções propagadas (CONSOLARO e SUZUKI,
1998; ZORATI e MELO, 2009). De acordo com Holanda et al. (2007), é uma infecção que
ocorre na vulva e vagina, sendo caracterizada por inflamação em consequência a
microrganismos do gênero Cândida, mas especificamente Cândida albicans, fungos
comensais das mucosas vaginal e digestiva, que podem tornar-se patogênica sob determinadas
condições que alteram o ambiente vaginal.
Segundo Álvares et al. (2007), tanto fatores predisponentes locais como sistêmicos do
hospedeiro podem contribuir para a invasão por Cândida sp.
Consolaro e Suzuki (1998), relatam em seus estudos que essa infecção é caracterizada
por prurido, ardor, dispareunia e pela eliminação de um corrimento em grumos, branco e
espesso semelhante a nata de leite. Com frequência, a vulva e a vagina encontram-se
edemaciadas e hiperemiadas, algumas vezes acompanhadas de ardor ao urinar e sensação de
queimaduras. Pode-se também observar nas paredes vaginais pequenos pontos brancoamarelado no colo uterino e os sintomas se intensificam no período pré-menstrual, quando a
acidez vaginal aumenta.

Trichomonas vaginalis
A Tricomoníase causada pelo Trichomonas vaginalis, agente etiológico da doença, é
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outra infecção que frequentemente afeta o trato genital feminino (COSER et al., 2009).
Causador da doença sexualmente transmissível não viral mais comum no mundo apresentando
uma ampla variedade de manifestações clínicas. Os sintomas dependem das condições
clínicas individuais, da agressividade e do número de parasitas infectantes (LÓPES, 1998;
ALMEIDA et al., 2010).
Tem sido associada à transmissão do vírus da Imunodeficiência humana (HIV), a
doença inflamatória pélvica, ao câncer cervical, ao parto prematuro e baixo peso de recémnatos de mães infectadas e a infertilidade (ZORATI e MELO, 2009). Além da transmissão
desse parasita por relação sexual, outros mecanismos de propagação estão envolvidos, a
exemplo da veiculação dos protozoários através de fômites (de uso pessoal), entre outros, os
quais explicam a existência da infecção em recém-nascidos e indivíduos com ausência de
atividade sexual (ALMEIDA et al., 2010).

Clamídia trachomatis
De acordo com Medeiros et al. (2007), a infecção por Chlamydia trachomatis é
considerada umas das principais doenças sexualmente transmissíveis. Existe uma diversidade
de quadros clínicos causados por ela que vai desde uma doença inflamatória pélvica com
esterilidade até complicações ectópicas.
Segundo Gupta et al. (1998), a técnica de Papanicolau pode ser utilizada no
diagnóstico da Chlamydia, desde que sejam evidenciados critérios morfológicos específicos
da infecção, como: a presença de células metaplásicas como citoplasma finalmente
vacuolizados, com aparência de morth-eaten (‘comido de traça’), sendo esses vacúolos
delimitados por membranas finas bem definidas, contendo no interior da estrutura puntiforme
eosinofílicas, compatíveis com corpúsculos elementares. Na coleta da amostra é de extrema
importância à presença de células glandulares endocervicais e/ou metaplásicas, visto que a
Clamídia é um microrganismo intracelular obrigatório. (MEDEIROS et al., 2007).

Câncer do colo de útero
O câncer de colo de útero é a terceira maior causa de morte em mulheres de países de
terceiro mundo. No Brasil, representa 10% de todos os tumores malignos incidentes, sendo
considerado um problema de saúde pública (BRASIL, 2000).
O exame colpocitológico é um instrumento mais adequado para o rastreamento deste
câncer. Esse exame tem valor tanto para a detecção precoce de lesões pré-neoplásicas quanto
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para o diagnóstico do câncer (LOPES, 1998; FERNANDES, NARCHI, 2002).
O Câncer constitui-se de um conjunto de diferentes tipos de doenças de múltiplas
causas. As doenças neoplásicas desenvolvem-se progressivamente a partir de qualquer tecido,
quando células normais perdem a sua capacidade funcional, dividindo-se descontroladamente,
até produzir uma massa de tecido cancerosa (DE VITTA, HELLMANS, ROSENBERG,
1984).
O Carcinoma do colo uterino pode ter sua história natural dividida em três diferentes
fases: a primeira quando está presente a infecção pelo HPV; a segunda quando existem
alterações morfológicas das células epiteliais do colo, chamada de lesão precursora e a última
quando a lesão atravessa a membrana basal do epitélio, caracterizada por carcinoma invasivo
(ZEFERINO, AMARAL, DUFLOTH, 2002).
De acordo com Eleutério (2003) e Valverde (2012), é importante o diagnóstico de
agentes infecciosos no exame de Papanicolau, pois os mesmos podem contribuir para o
desenvolvimento de doenças malignas causadas frequentemente quando há presença de
Gardnerella vaginalis, e também por outras bactérias anaeróbicas.

METODOLOGIA
O presente estudo caracteriza-se como descritivo, documental, quantitativo, qualitativo
e longitudinal, realizado em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS): Nova Esperança
(UBSNE) e Princesa Isabel (UBSPI) do município de Cacoal-RO, o estudo utilizou como
fonte de captação dos dados os registros de exames de prevenção de câncer do colo uterino,
que foram realizados nas UBS. Estes registros estavam dispostos em prontuários e/ou fichas
destinadas a anotações dos atendimentos ginecológicos que tinham como objetivo a realização
do exame de Papanicolau. Foram incluídos no estudo os registros de exames que foram
realizados no período de janeiro a dezembro de 2015.
Os dados foram coletados entre os dias 10 e 21 de outubro de 2016, de segunda a
sexta-feira no período vespertino, com o auxílio de uma planilha destinada ao registro e
organização dos dados. As variáveis coletadas foram: aspectos microbiológicos e respectiva
relação dos agentes infecciosos à sugestão de vulvovaginites. Os resultados obtidos foram
submetidos ao programa Microsoft Office Excel 2007 para a tabulação dos dados apresentados
em números absolutos e percentuais que estão expressos no corpo do trabalho por meio de
figura e tabela.
O projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética e pesquisa - CEP na Faculdade
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de Ciências Biomédicas de Cacoal/RO, sendo aprovado pelo parecer n° 1.724.614.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma vez que o exame de Papanicolau é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único
de Saúde, torna-o um dos métodos mais acessíveis de serem realizados. Ministério da Saúde
(2005).
Este método é viável na utilização de diagnóstico de algumas infecções uma vez que,
esta técnica seja sensível e barata (AVILÉS et al., 2001; MARTINS et al., 2007).
A microbiota vaginal é mantida em equilíbrio por complexas interações entre a
microbiota normal, com o estado hormonal, os produtos do metabolismo microbiano e a
resposta imune do hospedeiro (RIBEIRO et al., 2007). Se ocorrer o desequilíbrio na
microbiota vaginal o ambiente fica propício à colonização de agentes patogênicos,
predispondo a infecções genitais (HASENACK et al., 2008).
A pré-disposição para agentes infecciosos do Trato Reprodutivo (ITR), vem associado
a vários fatores como: atividade sexual, idade e multiparidade (RIBEIRO et al., 2007;
TAVARES et al., 2007); que uma vez adquirida pode causar problemas maiores a saúde, tais
como aborto espontâneo, doença inflamatória pélvica e o câncer cervical. (VALVERDE,
2012).

Quatidade de Prontuários

Figura 1 Prontuários analisados com presença de agentes infecciosos nas duas unidades
básicas de saúde (UBSNE; UBSPI) no período de 2015.
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Prontuários analisados com presença de agentes infecciosos nas duas unidades básicas
de saúde (UBSNE; UBSPI)
Prontuários analisados
Prontuarios analisados com resultado positivo para agentes infecciosos

Fonte: Os autores
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No período compreendido entre janeiro a dezembro de 2015 foram avaliados
prontuários/fichas de exames citopatológicos de 715 (100%) mulheres nas UBSNE, e UBSPI.
Destes, foram excluídos 552 (77,2%) prontuários/fichas por falta de informações relevantes á
pesquisa. Não obstante, dentre os 715 (100%) laudos citopatológicos 163 (22,8%)
apresentaram alterações à presença de algum agente infeccioso demonstrado na figura 1.
Diante da coleta observou-se a ausência de diversas informações sobre o paciente nos
prontuários/fichas sendo que este é um fator importante, considerado um compromisso diário
dos profissionais de saúde, bem como suas anotações referentes aos cuidados e assistências
prestadas favorecendo o bem-estar do indivíduo, refletindo na qualidade da assistência
(SILVA e VARGENS, 2009).
A Tabela 1 mostra que os dados analisados tiveram resultados positivos
corresponderam a 163 (100%) prontuários/fichas com um índice de agentes infecciosos
encontrados: sugestivo à Gardnerella vaginalis 55,3%, Cândida sp. 22,7%, Trichomonas
vaginalis 15,34%, Chlamydia trachomatis 6,75%.

Tabela 1 Microrganismos encontrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Agentes
Infecciosos
C.trachomatis
G. vaginalis
T. vaginalis
Cândida sp.
TOTAL

UBS
Princesa Isabel
3
38
9
24
74

UBS
Nova Esperança
8
52
16
13
89

TOTAL
11
90
25
37
163

6,75%
55,3%
15,34%
22,7%
100%

Fonte: Os autores

Um estudo realizado por Hespanol e Rondon (2008), no período de novembro de 2007
a fevereiro de 2008 no mesmo município, apontaram a presença de agentes infecciosos, sendo
observado assim como em nosso estudo uma Gardnerella vaginalis.
Estudos semelhantes em diferentes regiões do Brasil evidenciaram o predomínio de
vaginose por Gardnerella vaginalis. De acordo com Coser et al. (2009), 76% dos casos do
município de Espumoso-RS eram deste agente supracitado, um mesmo estudo realizado na
mesma cidade por Veiga, (2008), comprova que houve a prevalência de Gardnerella
vaginalis com 21,57% dos casos analisados comparando com outros agentes infecciosos
encontrados.
Estudos realizados em uma unidade de Saúde de Mazagão - AP, no período de 2009 a 2010
por Almeida et al. (2010), afirmam que o microrganismo prevalente encontrado nos exames
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bacterioscópicos também foi a Gardnerella vaginalis, representando 43,2% das microbiotas
vaginais alteradas. Esse microrganismo pode colonizar assintomaticamente o trato genital
feminino ou provocar Vaginose Bacteriana (VB), concordando com dados de Adad et al.
(2001) em estudos realizados durante quatro décadas (1960, 1970, 1980 e 1990), sendo
estabelecido que, entre os três agentes infecciosos com maior frequência no trato genital
feminino estão respectivamente, a Gardnerella vaginalis, Cândida sp. e Trichomonas
vaginalis.
Ribeiro et al. (2007), relataram que a infecção por Gardnerella vaginalis,
frequentemente, tem sido associada a fatores socioculturais, que acabam por se refletir em
atitudes associadas a maus hábitos de higiene, como grande número de parceiros, início
precoce da vida sexual ativa, principalmente associado à falta de uso de preservativos.
Dados encontrados por Wagner e Zonta (2014), em uma pesquisa em um laboratório
privado, confirmam que a população com características socioeconômicas mais privilegiadas
reflete em menor prevalência de afecções genitais, por possuírem maior nível de instrução e
possibilidade de acesso a serviços de saúde; essa assertiva é reforçada no estudo de Lessa et
al. (2012), uma vez que associou maior prevalência de inflamações às mulheres de nível
socioeconômico desprivilegiado.
Segundo Hasenack et al. (2008), a prevalência de VB varia de acordo com a
população estudada e parece estar relacionada com o nível socioeconômico da paciente
avaliada, com sua idade, além de depender do método diagnóstico utilizado.
Com base nos dados de Almeida et al. (2010), concluiu-se que a G. vaginalis foi o
microrganismo mais encontrado em infecções vaginais, sendo que a proliferação desta ocorre
devido a alterações na microbiota vaginal, fator este importante na análise de vaginoses.
O trato genital feminino tem mecanismos biológicos para se defender de possíveis
agentes patogênicos, constituído por um grupo heterogêneo de que são bactérias encontradas
nas secreções cervico-vaginal denominado de lactobacilos. Estes microrganismos produzem
ácido lático que acidifica o pH vaginal, consequentemente inibindo o crescimento de outros
microrganismos (OLIVEIRA et al., 2007).
De acordo com Reis et al. (2013), com o aumento do número de lactobacilos ocorre o
desequilíbrio na microbiota vaginal propiciando a ocorrência de inflamações por agentes
patogênicos como, em condições fisiológicas em que há o aumento da produção de estrógeno,
por consequência, um aumento no armazenamento de glicogênio por células do epitélio
vaginal, isso explica o aumento de lactobacilos uma vez que os mesmos se alimentam de
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glicogênio. Reis et al. (2013), ainda afirma que existem outros fatores que pode ocasionar um
desequilíbrio desta microbiota como, diminuição da imunidade, diabetes e fatores
iatrogênicos, podendo resultar em infecções/inflamações.
Em relação a prevalência total de Cândida sp., encontrada neste estudo foram de
22,7%. Conforme o estudo de Adad et al. (2001), foi observado o predomínio de Cândida sp.,
associado com o uso abusivo de antibióticos, contraceptivos orais e alterações nos hábitos
sexuais. Cerca de 50% das mulheres que convivem com este fungo podem ser assintomáticas
(GERK, 2009; GOMPEL e KOSS, 1997).
Como a Cândida sp., depende de fatores hormonais para sua ocorrência, tem maior
incidência em mulheres no período reprodutivo, pois nesta fase observamos o aumento da
quantidade de glicogênio principalmente no período pré-menstrual (CAVALCANTE et al.,
2005). Os estudos de Ribeiro et al. (2007) corroboram que a incidência de candidíase tem
relação com a alterações hormonais, e que além desse fator, ainda poderia ter relação com
hábitos sexuais, de higiene ou comportamentais.
Outro agente encontrado é a Trichomonas vaginalis, frequentemente encontrado no
nível inferior dos órgãos genitais das mulheres. Vários estudos realizados em pacientes com
câncer cervical relacionaram achados de anticorpos desse parasita (soro), como sendo o
agente etiológico de lesões pré-malignas favorecendo a evolução do câncer (SILVA FILHO,
LONGATO-FILHO, 2000; BUFFON, CIVA, MATOS, 2006; RIBEIRO et al., 2007)
Os fatores que predispõem a maior incidência desse agente em mulheres estão
associados a classes sociais e a multiparidade de parceiros sexuais, pois esta é considerada a
Doença Sexualmente Transmissível (DST) não viral mais comum no mundo (PETRIN et al.,
1998; LIMA et al., 2013).
A predominância por infecção de Trichomonas vaginalis neste estudo esteve presente
em 15,34% dos casos, representando o terceiro agente mais encontrado nos prontuários/fichas
revisados, dados estes que divergem quando comparados ao estudo de Coelho et al. no ano de
2014, no município de Floriano- Piauí, onde houve a prevalência microbiológica da
Trichomonas vaginalis com 22,38% dos casos, seguido da bactéria Gardnerella vaginalis
com 21,67%.
Em relação à Clamídia foi observada em 6,75% dos casos analisados, apresentando
resultados semelhantes aos encontrados por Barcelos et al. (2008). Miranda, Gadelha e Passos
(2003), ao realizarem, uma revisão na taxa de prevalência da infecção pela clamídia em
mulheres brasileiras relatadas na literatura científica, encontram valores situados entre 0,6 a
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20,2%, considerando que as infecções causadas por este microrganismo podem provocar
muitos impactos na saúde reprodutiva, devido as complicações que podem acarretar.
Pela falta de sintomas desta patologia, o médico ginecologista acaba não aderindo
como rotina a pesquisa de clamídia em suas consultas, isso explica o número reduzido de
trabalhos realizados sobre estes microrganismos. Normalmente, nos serviços privados de
saúde só pesquisam clamídia em casos sintomáticos ou quando um dos parceiros relata a
presença da bactéria, nos serviços públicos são raros os locais que oferece pesquisa deste
patógeno (MIRANDA, GADELHA, PASSOS, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo demonstrou que o exame do Papanicolau é o método de escolha mais
utilizado para o diagnóstico de lesões precursoras ao câncer do colo de útero, sendo assim
muito importante para a prevenção do mesmo. Esta técnica permite também a detecção de
agentes infecciosos, os quais após análises dos prontuários demonstraram a prevalência desses
agentes esteve relacionada a idade reprodutiva das pacientes, período onde ocorre mudanças
no organismo da mesma predispondo a essas infecções.
Os registros demonstraram o índice de agentes infecciosos em ordem de prevalência,
Gardnerella vaginalis, Cândida sp., Trichomonas vaginalis e Chlamydia trachomatis. Estes
podem evoluir para um quadro patológico, assim a melhor forma de prevenir essas infecções é
o acompanhamento das pacientes junto ao médico ginecologista, bem como a participação em
campanhas para orientação e condutas de promoção a saúde das mesmas. Se tratando de
doença sexualmente transmissível (DST), como a Tricomoníase, é importante deixar bem
claro os riscos e aconselhá-las em relação à proteção, transmissão e tratamento das DSTs.
A falta de informações nos prontuários dos exames citopatológicos analisados referentes ao
perfil sóciodemográfico, sócio comportamental, estado civil, número de filho entre outros,
dificulta relacionar a presença desses agentes a alguma variável, dificultando na criação de
políticas preventivas na população mais susceptível.
Acredita-se que quanto à carência de informações nos prontuários, podem-se instituir técnicas
que visam na agilidade do preenchimento desses prontuários, uma vez que os mesmos são
completados com certa rapidez, pois se tratando de pacientes atendidas nas redes públicas de
saúde a demanda é maior. Com isso, o serviço poderá cumprir de maneira mais eficiente com
o acompanhamento das mulheres atendidas.
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É relevante a necessidade de fortalecer a realização do exame do Papanicolau, buscando
sempre incentivar o público alvo a sua adesão, esta conduta permite o rastreamento das
possíveis infecções ginecológicas melhorando a resolutividade das mesmas quando presentes.
Dessa forma, programas e campanhas preventivas junto à comunidade fazem necessários,
afim de diminuir a incidência dessas infecções proporcionando melhor condições de saúde à
população feminina.

PRESENCE OF INFECTIOUS AGENTS IN PAP SMEAR TESTS IN THE BASIC
HEALTH UNITS IN THE CITY OF CACOAL – RO

Abstract
The most common type of cancer in Brazil is the uterine cervix one, but precursor lesions to this
pathology can be identified through the cytopathological examination (Pap smear), which consists of
collecting cells from the ectocervix and endocervix scraping, exposed by the introduction of the
vaginal speculum resulting from routine gynecological consultation. Even if it is not its main
objective, a Pap smear can help to identify the infectious agents of the female genital tract.
Descriptive, documental, quantitative and longitudinal approach methods were used in this study,
showed the objective of verification the prevalence of infectious microorganisms present in the
records of women who underwent the preventive examination from January to December 2015 at the
Basic Health Units Nova Esperança and Princesa Isabel in the municipality of Cacoal-RO. For that, it
was analysed 163 medical records from a total of 715 performed in that period. In these documents,
the agents detected in the Pap smear in numbers were: Gardnerella vaginalis, 90; Candida sp. 37;
Trichomonas vaginalis, 25; and Chlamydia trachomatis, 11. It is concluded that the Pap smear
examination is extremely important for the screening of precursor lesions to uterine cervix cancer
apart from favoring the detection of pathogenic microorganisms.
Keywords: Pap Smear Test. Infectious Agents. Uterine cervix.
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RESPOSTA DA PRESSÃO ARTERIAL NO EXERCÍCIO RESISTIDO COM
SOBRECARGAS DE 60% E 80% DE INTENSIDADE PARA MEMBROS
SUPERIORES E INFERIORES DE MULHERES COM DIFERENTES NÍVEIS DE
TREINAMENTO DE UMA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
CACOAL – RONDÔNIA

SILVA, Geocarlas Costa 1
COLATTO, Hacise 2
AZEVEDO, Austia de Souza 3
LAMP, César Ricardo 4
Resumo
A resposta fisiológica da pressão arterial durante o exercício físico, mais especificamente no
exercício resistido ou musculação, como é conhecida, levanta questionamentos entre
pesquisadores que estão intensificando estudos na área, devido estas respostas fisiológicas
apresentarem variações por diversos fatores. Diante disso, o estudo teve como objetivo
verificar a resposta fisiológica da pressão arterial no exercício resistido para membros
superiores e inferiores de mulheres com diferentes níveis de condicionamento, utilizado a
respiração passiva com intensidade de 60% e 80% e todas as participantes encontravam-se no
período pós menstrual. Para isso, foram analisadas30 indivíduos do sexo feminino, sendo 10
iniciantes com idade média de 22,3 ± 3,0 anos, 10 intermediárias com idade média de 27,7 ±
4,9, e 10 avançadas com idade média de 29,4 ± 7, praticantes de musculação. Os testes foram
aplicados nos exercícios Leg Press 45º, Rosca alternada sentado, Agachamento Smith, puxada
para bíceps, Cadeira extensora e Rosca direta na barra W. Para a análise estatística foi
utilizada a estatística descritiva, bem com a ANOVA uma via e post-hoc de Tukey com nível
de significância de p<0,05 para a comparação dos resultados entre grupos. Assim, o presente
estudo pode constatar que os exercícios para membros inferior e superior com intensidade de
60% e 80% dos exercícios resistidos, levando em consideração os níveis de treinamento, a
pressão arterial não apresentou uma alteração fisiológica estatisticamente significativa quando
comparado entre os grupos. Entretanto, quando comparadas apenas a intensidades dos
exercícios apresentaram diferenças estatisticamente significativas, no qual a intensidade de
60% apresentou maiores valores do que a intensidade de 80% na resposta da pressão arterial.
Palavras chaves: Pressão arterial, Exercício Resistido, Níveis de treinamento.
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INTRODUÇÃO
Segundo Polito e Farinatti (2008), nas últimas décadas tem ocorrido uma evolução importante
nos conhecimentos sobre as ciências básicas do exercício físico, e também sobre a
importância da atividade física em promoção de saúde.
Entretanto a participação da mulher nas atividades físicas vem tomando um grande espaço,
pois os benefícios dos exercícios são os mesmo para ambos os sexos (LEITÃO et al, 2000).
Uma necessidade atual é a integração dessas áreas do conhecimento, para que possamos
utilizar os exercícios físicos da forma mais eficiente e que não seja prejudicial à saúde do
praticante (POLITO e FARINATI,2008).
De acordo com Lizardo e Simões (2005) dentre os exercícios mais procurados está a
musculação, sendo este caracterizado por trabalhar com grupos musculares mais específicos,
no qual os autores concluíram que é possível ver após sessões de treinamentos resistidos uma
diminuição do volume da pressão arterial, o que está permitindo a aplicação deste
característico treino em pessoas que apresentam pressão arterial elevada.
Farinatti e Polito, (2008) afirmam que em relação a resposta da pressão arterial na
execução e posteriormente a realização do exercício físico, a mesma ainda é muito
questionada por praticantes e estudiosos, principalmente quando se realiza treinamentos
resistidos visando a hipertrofia.
Dessa forma, sabe-se que a pressão arterial apresenta respostas fisiológicas diferentes
na realização de exercícios físicos, e que não é diferente quando se aplica aos exercícios
resistidos (FARINATTI e POLITO, 2008).
Em relação as mulheres que praticam treinamento resisto segundo Fleck e Kraemer
(1999), afirma que o efeito do ciclo menstrual sobre o desempenho é, portanto, obscuro e é
provavelmente muito específico de cada indivíduo.
De acordo com Weinek (1992), a melhor fase do ciclo menstrual para a realização de
exercício físico é na fase pós menstruais, pois se imagina que seja causado pela grande taxa de
estrógeno e ativação do córtex suprarrenal que paralelamente ocorre provocando maior
secreção de noradrenalina.
Sabe-se também, que na fase pré-menstrual se caracteriza como a fase de menor desempenho,
pois nesse período ocorre uma reduzida capacidade de concentração, bem como um aumento
da fadiga muscular e nervosa (WEINEK, 1992).
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Oliveira e Neri (2015) corroborando com Weinek (1992), relata que as alterações hormonais
da mulher podem influenciar o desempenho esportivo com relação a força muscular, e que os
melhores desempenhos são após a menstruação e com desempenhos menores no intervalo
pré-menstrual e nos primeiros dias do fluxo.
Fleck e Kraemer (2006), afirma que o desempenho durante a fase do ciclo menstrual
é explicado por questões hormonais. Continuando com a afirmação, Fleck e Kraemer (2006)
relatam que os hormônios são catabólicos (progesterona e cortisol) durante a fase lútea e que
no período pós menstruais apresenta maiores concentrações plasmáticas, enquanto a
testosterona permanece estável praticamente durante todo o ciclo menstrual e algumas
mulheres podem apresentar diminuição do rendimento por fatores como: níveis de motivação
e síndrome pré-menstrual.
Levando em consideração o exercício físico, Araújo (2001) apud Lisboa et al (2007),
aponta que ao realizar exercícios resistido, seja este dinâmico ou estático, ocorre uma
elevação da pressão arterial, no qual deve-se tomar o cuidado para que a mesma não
ultrapasse os níveis máximos.
Sendo assim, um outro fator importante a ser considerado é o tipo de respiração
utilizada no momento da execução do exercício resistido. Pois, a mesma influência
diretamente na alteração da pressão arterial do indivíduo, principalmente a respiração do tipo
bloqueada, que ao ser utilizada ocorre um fechamento da glote, resultando um aumento na
pressão interna do peito, fato este que não acontece na respiração passiva, pois o indivíduo
expira o ar na fase concêntrica do movimento, evitando o aumento da pressão interna no peito
(GRUBB et AL, 2000 apud HAWERROTH, KULKAMP e WENTZ, 2010).
Quando se realiza a inspiração do ar no momento em que o músculo é contraído, ou
seja, na fase concêntrica, e, a expiração no momento em que se volta para a fase inicial do
movimento, ou seja, fase excêntrica denomina-se respiração ativa. Quando acontece o
inverso, a inspiração na fase excêntrica e expiração na fase concêntrica denominam-se
respiração passiva. E quando a um bloqueio da expiração em ambas as fases e a mesma são
realizadas apenas no final da realização do movimento, denomina-se respiração bloqueada
(OLMOS, 2005).
Corroborando com esta afirmação, Aaberg (2001, pg.45) diz que “a respiração deve
ser controlada, sempre suave e rítmica em relação a contração dos músculos. Na maioria dos
exercícios, é melhor expirar durante a fase concêntrica e inspirar durante a excêntrica.
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Baechle e Groves (2000, pg.47) também afirmam que o melhor momento para
expirar na maioria dos exercícios é durante o ponto de maior dificuldade em uma repetição. E
a inspiração deve ocorrer durante a fase de relaxamento ou o ponto mais fácil em uma
repetição.
Portanto, considerando a elevação da pressão arterial ocorrida durante a execução do
exercício resistido no final de uma série de repetições é considerado normal segundo Fleck
(1999); Uchida (2006) apud Krug e Souza (2009), desde que esta não ultrapasse os níveis
considerados limítrofe.
Diante disto, através de testes aplicados em mulheres consideradas, iniciante, intermediária e
avançada com idade entre 18 e 40 anos, nos exercícios de puxada para bíceps, rosca direta na
barra W, rosca alternada sentado, agachamento Smith, Cadeira extensora e Leg Press 45º, o
estudo pretende orientar os profissionais e futuro profissionais sobre a resposta da pressão
arterial no exercício resistido para membros superiores e inferiores de mulheres com
diferentes níveis de treinamento, com intensidades de 60% e 80%, para que possam evitar
possíveis surpresas desagradáveis com os níveis pressóricos dos seus alunos/clientes.
Portanto, o estudo verificou a resposta aguda imediata da pressão arterial no exercício
resistido, para membros inferiores e superiores de mulheres com diferentes níveis de
treinamento utilizando a respirações passiva, com intensidade de 60% e 80% imposta na
execução do movimento em cada exercício já relatado acima.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa se caracterizou como sendo direta, de campo, comparativa, quantitativa,
com tipologia de uma pesquisa quase-experimental, no qual não há controle das variáveis,
com característica transversal, pois a coleta se dará em apenas um momento.
A amostra constituiu-se de 30 indivíduos do sexo feminino praticantes de exercícios resistido
com regularidade de pelo menos 5 (cinco) vezes por semana, sendo 10 iniciantes com idade
média de 22,3 ± 3,0anos, 10 intermediárias com idade média de 27,7 ± 4,9, e 10 avançadas
com idade média de 29,4 ± 7, praticantes de musculação que atualmente treinam em uma
academia de musculação no município de Cacoal-RO, caracterizadas como iniciantes,
intermediárias e avançadas, com regularidade, e que estavam aptas e dispostas a realizarem as
variações dos testes propostos.
De acordo com Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM, 2007), classifica-se os
indivíduos, dentro da prescrição dos exercícios em três categorias, sendo iniciantes aqueles
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que nunca tiveram experiência com nenhum tipo de treinamento, ou tem menos de seis meses
de treinamento, ou estão sem fazer exercícios há algum tempo; intermediários são aqueles que
possuem, pelo menos, seis meses de experiência no treinamento físico e avançados que
tenham anos de experiências no treinamento.
A coleta foi realizada através do método de amostragem por conveniência, ou seja,
formada por elementos no qual a pesquisadora reuniu simplesmente porque tinha dispostos
deles no momento. As voluntárias foram submetidas ao procedimento experimental na sala de
musculação de uma academia feminina do município de Cacoal-RO nos aparelhos de Leg
Press 45º graus, cadeira extensora, agachamento Smith. As quais realizaram o movimento de
flexão e extensão de joelhos no plano sagital/deitado, englobando os músculos da parte
anterior da coxa (quadríceps). Também foram testadas nos exercícios de puxada para bíceps,
rosca direta com a barra W e rosca alternada sentado, realizando o movimento de flexão e
extensão de cotovelo, utilizando o Cross Over, Barra W POLIMET, anilhas e halteres,
agrupando o músculo da parte anterior do braço (bíceps).
No Leg Press 45º as avaliadas sentaram no aparelho e colocaram os pés com
afastamento na plataforma igual à largura dos ombros. Posteriormente, abaixaram o peso até
que os joelhos estivessem com 90º de flexão. Em seguida, empurraram o peso de volta à
posição inicial, estendendo as pernas. No agachamento Smith as avaliadas ficaram em pé com
a barra apoiada nos ombros e os pés afastado em distância igual à largura do quadril,
flexionarão lentamente os joelhos até que as coxas ficassem paralelas ao chão, depois
estenderam as pernas para retornar à posição inicial (em pé). Na Cadeira extensora as
participantes sentarão no aparelho e colocaram os pés por baixo do rolo. Posteriormente,
levantaram as pernas para cima, até que os joelhos estivessem estendidos, e em seguida,
abaixaram as pernas de volta à posição inicial, com joelhos flexionados em 90º. Nos
exercícios para membros superiores, puxada para bíceps as alunas ficarão em pé, numa
posição ereta, segurando a barra do cabo e mantendo os braços estendidos junto às coxas,
levantando a barra na direção dos ombros, flexionando apenas os cotovelos, não balançarão os
braços nem movimentarão as costas de maneira que facilitasse a puxada, depois voltarão
lentamente à posição inicial. Na rosca direta com a barra W as mesmas ficaram com os braços
estendidos segurando a barra, a pegada com afastamento igual à distância entre os ombros e o
dorso das mãos voltado para baixo. Levantou a barra até o nível dos ombros com os cotovelos
flexionados e abaixarão a barra de volta à posição inicial, com os braços na posição estendida.
No exercício de rosca alternada sentada as participantes ficaram sentadas segurando um par
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de halteres à distância dos braços estendidos, um de cada lado do corpo, com os polegares
apontando para frente, flexionarão um braço de cada vez, movimentando o halter para cima,
na direção do ombro, girando a mão de modo que a palma ficasse voltada para cima, depois
abaixando o halter e repetiram com o outro braço. Essas padronizações dos movimentos
apresentados foram delineadas por Evans (2007).
Salienta-se que para a participação no estudo, as voluntárias assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e responderam uma Anamnese e o PAR-Q
(questionário de liberação de atividade física). Dessa forma, estes foram utilizados como
parâmetro de liberação da participação da pesquisa. Após esta etapa deu-se início os testes de
repetição máxima (através do protocolo proposto por Brzycki). De acordo com Brzycki
(1993), através deste protocolo as indivíduas realizaram um número “x” de repetições, com
uma carga “y” (estipulada pela a avaliadora), depois de realizadas as repetições lançou-se os
dados na equação de Brzycki e chegou ao resultado referente a 1RM (carga máxima).
Ressalta-se ainda que, antes e depois da aplicação dos testes foram verificadas a
pressão arterial, e também após o teste o respectivo esforço físico foi aplicado o teste de
esforço subjetivo, usando a escala OMNI-RES, proposta por Borg (2000).
Foram realizadas 1 (uma) série única com 15 repetições com intensidade de 60% da
carga máxima (utilizada pela equação de Brzycki), utilizando a respiração passiva em cada
exercício. Também com série única, foram realizadas 10 repetições com intensidade de 80%
da carga máxima utilizando a respiração, passiva em cada exercício. Para a verificação da
resposta fisiológica da pressão arterial a mesma foi aferida antes e imediatamente após o
término da execução do exercício, para que pudesse saber se estava ou não havendo alterações
da pressão arterial decorrente do nível de condicionamento físico de cada participante. A
pressão arterial foi aferida através de um esfigmomanômetro aneróide e estetoscópio, ambos
da marca SOLIDOR. O braço foi envolvido por um manguito inflável até que a sua pressão
fosse superior a ponto de suprimir a pressão sistólica arterial (200 mmHg), para que o fluxo
de sangue da artéria braquial e posteriormente radial fosse interrompido. Então a pressão no
manguito foi gradativamente diminuída até que o som do batimento cardíaco desaparecesse.
A primeira audição do som é referida como pressão sistólica e a segunda como pressão
diastólica.
O intervalo entre cada exercício foi de 5 minutos, para que houvesse uma
recuperação completa da adenosina trifosfato, (MCARDLE et al, 2003).
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Entretanto, o intervalo para a utilização da intensidade de (60% e 80%) foi no
mínimo 72 horas, relata Simão et al (2008), o tempo de descanso ideal e uma recuperação
fisiológica do musculo, pois, cansaço acumulado pode levar o corpo a um estado de
overtraining (excesso de treino), o que faz com que não consiga treinar no seu melhor, pois
importante que o corpo recupere todos seus sistemas antes de voltar a ser submetido a
estímulos intensos. Portanto, em um dia as alunas realizaram os 6 (seis) exercícios utilizando
a respiração passiva e intensidade de 60% da carga máxima. Após 72 horas, as mesmas
repetiram com intensidade de 80% da carga máxima.
Os resultados foram avaliados estatisticamente utilizando o pacote estatístico SPSS 16.0, for
Windows, com intuito de construir uma análise descritiva do tema proposto. Portanto foi
realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e Kolmogorov, e os dados com distribuição
paramétrica foram analisados com estatística descritiva, expressos em média ± desvio padrão
da média. Para a verificação da diferença entre os resultados obtidos nos testes utilizou-se o
teste T "Student" e Anova One Way, com nível de significância de p<0,05.
No que se refere a procedimentos éticos, o estudo cumpriu todas as diretrizes e normas que
regulamentam a pesquisa, envolvendo seres humanos, solicitadas pelo Conselho Nacional de
Saúde CNS466/2012 de 12/12/2012 sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – RO (FACIMED) sobre o processo nº
1.512.470.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As informações desta pesquisa são resultados das respostas obtidas através de observações
dos valores de pressão arterial sistólica e diastólica em mulheres praticantes de musculação,
levando em consideração o nível de condicionamento físico e as intensidades aplicadas de
60% e 80 % utilizando a respiração passiva na execução de todos os exercício.
Segue abaixo as tabelas com os dados da pressão arterial esboçados em médias e desvio
padrão de cada grupo, exercício e intensidade aplicada.
Tabela 1 Distribuição dos valores de idade das mulheres com diferentes níveis de treinamento
participantes do estudo
Nível de
condicionamento
n Média ± DP
Mediana Máximo Mínimo Variância
Iniciante
10
22,3 ± 3,0
21, 0
27,0
19,0
9,2
Intermediária
10
27,7 ± 4,9
27,0
39,0
22,0
23,8
Avançada
10
29,4 ± 7,7
26, 0
40,0
21,0
58,7
n = número de participantes; DP = Desvio Padrão.
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No presente estudo a tabela 1 mostra a idade das participantes consideradas de
acordo com Gallahue et al (2013), adultos jovens pelo fato de apresentarem idades entre 18 a
40 anos. Além disso, cabe salientar que todas as mulheres envolvidas nessa pesquisa são
praticantes de treinamento resistido, caracterizadas em três níveis de condicionamento físico e
que todas encontravam-se no período pós menstruais, período esse que apresenta menor
influência na resposta de desempenho físico (FLECK E KRAEMER, 2006).
Tabela 2 Valores de média e desvio padrão referentes a resposta da pressão arterial antes da
execução de exercícios para membros superiores com sobrecargas de 60% de intensidade em
mulheres com diferentes níveis de treinamento
Nível de
condicionamento

n

Iniciante
Intermediária
Avançada

10
10
10

Rosca alternada

Rosca Direta

Bíceps Barra W

PA
Sistólica

PA
Diastólica

PA
Sistólica

PA
Diastólica

PA
Sistólica

PA
Diastólica

105,5 ±10,4

72,7 ± 9,0

105,5 ±10,4

74,5± 5,2

105,5 ±10,4

75,5 ± 8,2

100 ± 12,5

71± 7,4

100,0 ±12,5

71 ± 7,4

102,2 ±12,3

73 ± 6,7

111,0 ± 8,8

78 ± 6,3

103,0 ± 4,8

78 ± 4,2

103,0 ± 4,8

76 ±7,0

n = número de participantes; PA = Pressão Arterial.

Tabela 3 Valores de média e desvio padrão referentes a resposta da pressão arterial após a
execução de exercícios para membros superiores com sobrecargas de 60% de intensidade em
mulheres com diferentes níveis de treinamento
Rosca alternada
Rosca Direta
Bíceps Barra W
Nível de
n
PA
PA
PA
PA
PA
PA
condicionamento
Sistólica
Diastólica
Sistólica
Diastólica
Sistólica
Diastólica
Iniciante
Intermediária
Avançada

10
10
10

105,5±12,9

80 ± 6,3

119,1± 8,3

78,2 ± 9,8

121,8±7,5

79,1 ±5,4

117,2 ±4,1

81 ± 7,4

117,0± 8,2

80 ± 8,2

121,1± 9,8

79 ± 9,9

124,1± 6,8

83 ± 4,8

127 ± 4,8

81 ± 5,7

128± 7,9

80 ± 4,7

n = número de participantes; PA = Pressão Arterial.

Na tabela 2 e 3 apresenta que na intensidade de 60% com 15 repetições em cada
exercício houve uma elevação quantitativa da pressão arterial nos músculos dos membros
superiores, nos grupos iniciante, intermediário e avançado utilizando a respiração passiva,
porém não estatisticamente significante.
Mcardle (2003), afirma que há um aumento da pressão arterial em membros
superiores maior do que em membros inferiores e que maiores variações nas pressões arteriais
são encontradas em menores grupamentos musculares, justificando que, possivelmente, há
maior oclusão dos vasos e maior resistência periférica.
Em relação a resposta da pressão arterial aos níveis de condicionamento, os efeitos do
exercício representam a diferenciação entre sujeitos iniciantes, intermediários e avançados,
pois as iniciante e intermediária, possui uma musculatura mais fraca, em relação ao grupo
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considerado avançado no qual apresentam uma musculatura mais forte, decorrente ao tempo
de treinamento. Sendo assim a demanda de oxigênio para os grupamentos musculares mais
fracos é maior do que para os músculos mais fortes (ARAÚJO et al, 2001).
Ainda, Sharkey (1979), afirma que indivíduos que possuem um menor condicionamento físico
apresentam uma maior elevação da pressão arterial, levando-o ao stress muscular mais
rapidamente em relação aos indivíduos considerados treinados.
Nas tabelas 4 e 5 com intensidade de 60% utilizando 15 repetições na execução dos
exercícios para membros inferiores observa-se que não houve alterações estatisticamente
consideráveis na pressão arterial sistólica e diastólica entre os grupos, porém apresentou um
aumento fisiologicamente normal após os exercícios utilizando a respiração passiva.
Tabela 4 Valores de média e desvio padrão referentes a resposta da pressão arterial antes da
execução de exercícios para membros inferiores com sobrecargas de 60% de intensidade em
mulheres com diferentes níveis de treinamento
Leg Press 45
Cadeira Extensora
Agachamento
Nível de
n
PA
PA
PA
PA
PA
PA
condicionamento
Sistólica
Diastólica
Sistólica
Diastólica
Sistólica
Diastólica
Iniciante
Intermediária
Avançada

10
10
10

103,6±11,2

76,4± 5,0

106,4± 9,2

76,4 ± 6,7

105,5±10,4

74,5 ± 8,2

100± 12,5

70 ± 8,2

102,1±12,4

75,0± 5,3

102,1±12,4

73 ± 6,7

114,1 ±5,1

76 ± 7,0

114,0 ±5,2

78± 4,2

113 ± 4,8

78 ± 6,3

n = número de participantes; PA = Pressão Arterial.

Tabela 5 Valores de média e desvio padrão referentes a resposta da pressão arterial após a
execução de exercícios para membros inferiores com sobrecargas de 60% de intensidade em
mulheres com diferentes níveis de treinamento.
Leg Press 45
Cadeira Extensora
Agachamento
Nível de
n
PA
PA
PA
PA
PA
PA
condicionamento
Sistólica
Diastólica
Sistólica
Diastólica
Sistólica
Diastólica
Iniciante
Intermediário
Avançado

10
10
10

127,3±10,2

72,7± 13,5

127,3± 6,5

72,7 ± 7,9

132,7 ±6,5

70,9 ± 7,0

122,3 ±12

78± 7,9

123,0±11,6

75,6 ± 7,3

128 ± 10,3

78 ± 7,9

133,0±6,7

70 ± 5,7

132,0 ± 7

79 ± 5,7

133,0± 4,8

81 ± 5,7

n = número de participantes; PA = Pressão Arterial.

Fato este explicado por Mcardle et al (2003) que os exercícios físicos nos grupos
musculares dos membros inferiores requerem uma sobrecarga que consequentemente gera um
aumento da pressão arterial ao final dos exercícios, porém com valores menores em relação
aos músculos dos membros superiores.
Nas tabelas 6 e 7 nos músculos dos membros superiores com intensidade de 80% e
executando 10 repetições em cada exercício, os resultados não apresentaram diferenças
estatisticamente significantes na resposta da pressão arterial em nenhum dos grupos. Porém
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houve um aumento da pressão arterial considerada fisiologicamente normal ao final dos
exercícios utilizando a respiração passiva.

Tabela 6 Valores de média e desvio padrão referentes a resposta da pressão arterial antes da
execução de exercícios para membros superiores com sobrecargas de 80% de intensidade em
mulheres com diferentes níveis de treinamento
Rosca alternada
Rosca Direta
Bíceps Barra W
Nível de
n
PA
PA
PA
PA
PA
PA
condicionamento
Sistólica
Diastólica
Sistólica
Diastólica
Sistólica
Diastólica
Iniciante
Intermediária
Avançada

10
10
10

105,5±10,4

70,0± 8,3

107,3±12,5

75,5 ± 7,4

103,6±11,2

69,1 ± 8,3

106,0±10,7

74,0±7,0

104,0±11,7

71,0 ±7,4

104,0±11,7

71 ± 7,4

113,0 ± 4,8

78 ± 6,3

112,0 ± 4,2

77 ± 4,8

113,0 ± 4,8

78 ± 6,3

n = número de participantes; PA = Pressão Arterial.

Tabela 7 Valores de média e desvio padrão referentes a resposta da pressão arterial após a
execução de exercícios para membros superiores com sobrecargas de 80% de intensidade em
mulheres com diferentes níveis de treinamento.
Rosca alternada
Rosca Direta
Bíceps Barra W
Nível de
n
PA
PA
PA
PA
PA
PA
condicionamento
Sistólica
Diastólica
Sistólica
Diastólica
Sistólica
Diastólica
Iniciante
Intermediária
Avançada

10
10
10

115,4± 8,2

74,5± 5,2

114,6 ±8,2

76,4 ±10,3

115,5 ±8,2

73,6±8,1

113,1±10,6

76 ± 7,0

112,2±11,3

75 ± 7,1

115 ±10,8

76 ± 8,4

117,3 ±6,4

83 ± 4,8

121,0± 7,2

77± 8,2

120 ± 6,3

78 ±7,9

n = número de participantes; PA = Pressão Arterial.

Em relação a resposta da pressão arterial, Araújo (2001), relata que as pressões sistólica e
diastólica são consideravelmente mais altas quando o trabalho é realizado com os braços que
com as pernas.

Isso se explica porque, a menor massa muscular e a árvore vascular dos

braços oferecem uma maior resistência ao fluxo sanguíneo que a maior massa da árvore
vascular das pernas, representando uma maior sobrecarga cardiovascular, pois o trabalho do
miocárdio aumenta consideravelmente.
Tabela 8 Valores de média e desvio padrão referentes a resposta da pressão arterial antes da
execução de exercícios para membros inferiores com sobrecargas de 80% de intensidade em
mulheres com diferentes níveis de treinamento.
Nível de
condicionamento
Iniciante
Intermediário
Avançado

Leg Press 45

Cadeira Extensora

Agachamento

n

PA
Sistólica

10
10
10

105,5±10,4

70± 7,7

107,3 ±9

75,5 ± 6,9

105,5 ±7

77,3 ± 9,3

104 ±11,7

69 ± 5,7

104 ±11,7

71 ± 5,7

104 ±11,7

72 ±6,3

103 ± 4,8

78 ± 6,3

112 ± 9,2

75 ± 5,3

113 ± 4,8

78± 6,3

PA
Diastólica

PA
Sistólica

PA
Diastólica

PA
Sistólica

PA
Diastólica

n = número de participantes; PA = Pressão Arterial.
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Tabela 9 Valores de média e desvio padrão referentes a resposta da pressão arterial após a
execução de exercícios para membros inferiores com sobrecargas de 80% de intensidade em
mulheres com diferentes níveis de treinamento.
Nível de
condicionamento
Iniciante
Intermediário
Avançado

Leg Press 45

Cadeira Extensora

Agachamento

n

PA
Sistólica

10
10
10

115,5± 5,2

71,8± 8,7

117,4 ±7,8

78,1 ±7,5

120,9 ± 7,0

74,5 ±9,3

116,2 ±8,3

74 ± 7,0

114,1±10,7

78 ±7,9

119,1± 9,8

72 ±6,3

123,1 ±9,3

77,8 ±4,4

121,2± 9,7

78 ±7,9

124±5,2

79 ± 5,7

PA
Diastólica

PA
Sistólica

PA
Diastólica

PA
Sistólica

PA
Diastólica

n = número de participantes; PA = Pressão Arterial.

Nas tabelas 8 e 9 utilizando a intensidade de 80% e executando 10 repetições em
cada exercício, os grupos apresentaram um aumento fisiologicamente normal, porém quando
realizado o tratamento estatístico para analisar a diferença entre os grupos não se obteve
diferença significativa utilizando a respiração passiva.
A respiração é um fator que interfere diretamente as respostas cardiovasculares, entretanto
pouco se encontra na literatura sobrea interferência dos diferentes padrões respiratórios nas
respostas da pressão arterial durante o exercício para membros superiores e inferiores
(MEIRELLES et al, 2013).
Meirelles et al (2013), ainda afirma que a respostas da pressão arterial durante o exercício
resistido utilizando a respiração passiva apresentam menores valores em relação a pressão
arterial no final do exercício considerando os outros tipos de respiração, sendo a respiração
ativa e a bloqueada.
Em um estudo feito por Coelho e Coelho (1999), sobre a resposta da pressão arterial durante a
execução dos exercícios o tipo de respiração passiva em relação a respiração ativa e
bloqueada, mostrou-se com valores menores do que as outras respirações para músculos dos
membros superiores e inferiores.
Em relação a resposta da pressão arterial levando em consideração os níveis de
condicionamento um estudo feito por Gilders, et al (1989) mostram-se que os níveis
pressóricos e outras variáveis hemodinâmicas não influenciam a pressão arterial comparando
a resposta em relação aos níveis de condicionamento.
Em relação as intensidades e volume aplicados nos exercícios mostrou-se que ocorreu uma
alteração estatisticamente significativas (p<0,05) da pressão arterial dos grupos em relação a
comparação da intensidade de 60% e 80%, no qual observou-se uma maior elevação da
pressão arterial sistólica e diastólica quando os exercícios eram realizados com intensidade
mais baixa e volume mais alto.
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Dessa forma, os números de repetições utilizada nos exercícios, mostraram que 15 repetições,
apresentaram uma maior exigência da musculatura envolvida, o que pode ter propiciado um
suposto cansaço muscular dos membros superiores e dos membros inferiores, além da
exigência de um maior aporte sanguíneo acometendo uma sobrecarga cardíaca, e tudo isso
pode ter sido fatores que contribuíram para uma maior elevação da pressão arterial.
Em relação ao volume do treinamento resistido Simão et al (2007) explica que diversos
fatores fisiológicos se mostraram sensível ao volume de treinamento.
Polito e Farinatti (2008) afirma que os resultados disponíveis do comportamento da pressão
arterial após os exercícios resistido são poucos e, até certo ponto, conflitantes. Por exemplo,
não foram identificadas uma faixa etária, intensidade do exercício e nível de condicionamento
que mostrem valores significantes na resposta da pressão arterial após a realização de uma
sessão de exercício resistidos em sujeitos normotensos.

CONCLUSÃO
Conclui-se que o a resposta da pressão arterial, em relação ao nível de treinamento de
mulheres no período pós menstruais não apresentou valores estatisticamente significativos em
relação a pressão arterial nos diferentes níveis de condicionamento com intensidades de 60%
e 80% utilizando a respiração passiva, porém houve um aumento da pressão arterial sistólica e
diastólica, estatisticamente significativo, quando se comparou as intensidades dos exercícios.
Mostrando assim uma alteração maior na pressão arterial quando se utilizou uma intensidade
mais baixa (60%) com um volume maior (15 repetições) durante todos os exercícios e dentre
os dois grupamentos musculares estudados nessa pesquisa.
Outros estudos são necessários para se verificar a real resposta da pressão arterial em relação
ao nível de condicionamento físico de mulheres levando em consideração os diferentes tipos
de respiração e outros períodos menstruais.
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BLOOD PRESSURE RESPONSE TO RESISTANCE EXERCISE WITH
OVERLOADS OF 60% AND 80% OF INTENSITY FOR UPPER AND LOWER
LIMBS OF WOMEN WITH DIFFERENT LEVELS OF TRAINING FOR A
BODYBUILDING GYM IN THE CITY OF CACOAL, RONDÔNIA STATE.
Abstract
The physiological response of blood pressure during exercise, more specifically in resistance or weight
training exercise, as it is known, raises questions among researchers who are stepping up research in
the area, because these physiological responses present variations by several factors. Thus, the study is
aimed to determine the physiological response of blood pressure in the resistance exercise for upper
and lower limbs of women with different levels of conditioning, used the passive breathing intensity of
60% and 80% and all participants were, the menstrual period after. For this, we have analyzed 30
female subjects, 10 beginners with a mean age of 22.3 ± 3.0 years, 10 intermediate with a mean age of
27.7 ± 4.9, and 10 advanced with an average age of 29, 4 ± 7, bodybuilders. The tests were applied in
the Leg Press 45 years, alternating sitting, Squat Smith, pulled biceps, extensor chair and direct the
thread W. bar for statistical analysis was used descriptive statistics and ANOVA with a route and posthoc Tukey significance level of p<0.05 for the comparison of results between groups. Furthermore,
this study may find that the exercises for lower limbs and upper with intensity of 60% and 80% of
resistance training, taking into account the levels of training, blood pressure did not show a
statistically significant physiological change when compared between groups. However, when
compared only workout intensities showed statistically significant differences, in which the intensity
of 60% had values higher than the intensity of 80% in blood pressure response.
Key words: Blood pressure, Resistive Exercise, training levels.
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TOXIDADE HEPÁTICA NO ORGANISMO DE RATOS WISTAR MACHOS
CAUSADOS POR PRÓ – HORMONAL
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LAMP, César Ricardo 4

Resumo
Com a tentação de ganhar músculos rapidamente, cada vez mais jovens recorrem uso e abuso
dos Esteróides Anabólicos Androgênicos – EAA sem orientação médica. Os efeitos colaterais,
porém, podem ser devastadores. Esta pesquisa teve por objetivo verificar um efeito nocivo
causado ao fígado pelo uso de esteróides anabólicos na forma de um pró-hormonal em ratos
wistar, através da análise das enzimas hepáticas (trasaminase) alanina aminotransferase (ALT)
e aspartato aminotransferase (AST), buscando alertar a sociedade quanto ao uso e aos efeitos
nocivos dessas substâncias. Foram utilizados 14 ratos Wistar (Rattus Norvegicus albinus,
Wistar) machos, provenientes do Biotério de uma Instituição de Ensino Superior do
município de Cacoal/RO, distribuídos em dois grupos: Grupo Controle (GC), e Grupo
Suplementado (GS). O grupo GS foi submetido a uma a suplementação via oral com o próhormonal THOR, com uma dose de 0,50 mg a cada 100g do peso corporal dos ratos, GC não
foi submetido a nenhuma suplementação química. Após a eutanásia, amostras de sangue
foram coletadas para realização dos exames das trasaminases (AST e ALT). As análises de
dados foram descritas na forma de média e desvio padrão. A partir da análise dos resultados
do GC e GS pode-se concluir que a transaminase AST, apresentou uma diferença
estatisticamente significativa, o que por sua vez, se entende que há possibilidade de lesões
hepática, porém não conclusivas, devido está enzima ser encontrada em diversos tecidos do
corpo humano. No entanto, a transanimase ALT teve um aumento quantitativo, porém não
significativo possivelmente indicando uma lesão hepática, devido esta enzima ser um
indicador primariamente de lesão ao fígado.
Palavras-chave: Toxicidade hepática, Transaminases (AST e ALT) , Pró-hormonal.
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INTRODUÇÃO
A toxicidade hepática, principalmente de origem medicamentosa, é um diagnóstico que
sempre exige uma preocupação no contexto clínico e laboratorial de alterações da
função hepática. Geralmente não apresenta qualquer característica particular, podendo
mimetizar um largo espectro de doenças hepato-biliares, mesmo até o nível histológico
(MATOS & MARTINS, 2005).
Os autores acima consideram ainda a toxidade hepática como lesão causada por
inalação, ingestão ou administração parentérica de agentes farmacológicos ou químicos,
no qual o fígado é o alvo principal a toxicidade, por ser a órgão central no seu
metabolismo.
Segundo Nunes e Moreira (2006), fígado é o maior órgão do corpo humano
representando 2,5% a 4,5% da massa corporal total com um peso médio de 1500g. Em
humanos é um órgão muito complexo que realiza várias funções vitais, que ainda não
passíveis de serem substituídas pelas mais modernas tecnologias terapêuticas. O fígado
recebe aproximadamente 25% do débito cardíaco total, o que lhe permite realizar
numerosas funções vitais, essenciais à manutenção da homeostasia corporal.
O uso de anabolizantes é altamente prejudicial ao funcionamento do fígado, desta forma
é importante que os indivíduos que façam uso de esteróides anabolizantes, tenham o
conhecimento de seus efeitos colaterais uma vez que podem estar causando graves
lesões ao órgão.
Na literatura encontrada verificou-se que depois que os esteróides entram no
organismo, invade as células musculares e as do fígado, provocando alterações, caem na
corrente sanguínea e viajam pelo corpo onde penetram nas células. Os efeitos colaterais
dos Esteróides Anabolizantes Androgênios - EAA estão relacionados, principalmente,
às suas propriedades androgênicas e tóxicas (ABRAHIN e SOUSA 2006).
Então, os Anabolizantes são substâncias sintetizadas em laboratório, relacionadas aos
hormônios masculinos (androgênios), e o consumo destas substâncias produz efeitos
anabólicos, como o aumento da massa muscular esquelética e efeitos androgênicos ou
masculinizantes. Os ganhos obtidos através de esteróides anabolizantes podem vir
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acompanhados por efeitos colaterais indesejados em diferentes órgãos e sistemas, como
o musculoesquelético, hepático, reprodutor e cardiovascular. Conforme afirmar os
autores (BOFF, S. R; 2008; FRIZON, F.; MACEDO, S. M. D.; YONAMINE, M. 2005).
Segundo Handelsman (2001), esteróides anabolizantes ou esteróides anabólicoandrogênicos referem-se aos hormônios esteróides da classe dos hormônios sexuais
masculinos, promotores e mantenedores das características sexuais associadas à
masculinidade (incluindo o trato genital, as características sexuais secundárias e a
fertilidade).
Conforme American College of Sports Medicine - ACSM (1987) apud Barquilha
(2009) apresenta que no intuito de conseguir corpos musculosos e definidos, muitos
jovens buscam recursos que na maioria das vezes podem trazer malefícios a saúde,
como o uso de esteróides anabólicos androgênicos, que são na verdade, hormônios
sexuais masculinos.
Azambuja e Santos (2008) também afirmam que alguns dos motivos que levam as
pessoas a fazerem o uso de anabolizantes são decorrentes do evidenciamento da mídia
de “corpos perfeitos”, a ilusão de alcançar resultados rápidos e facilitados, e a falta de
compromisso em relação às atividades diárias.
Um dos anabolizantes mais utilizados por pessoas que buscam reguladores da massa
muscular e a melhora no desempenho atlética ou a aparência corporal são os próshormonais. A principal preocupação em relação ao aumento da frequência do uso destas
substâncias se deve a grande quantidade de efeitos adversos que essas substâncias
podem causar, em diferentes órgãos e sistemas como o músculo-esquelético, hepático,
reprodutor e cardiovascular. (DULTRA; PAGANI e RAGNINI 2012).
Os pró-hormonais são esteróides que só deveriam ser usados mediante prescrição
médica uma vez que suas ações no organismo podem reagir de diversas maneiras e
proporcionar conseqüências ao funcionamento do corpo.
Para o diagnóstico de lesões hepáticas, os exames mais solicitados são a verificação das
transaminases (ALT e ASP). A ALT também chamada de glutamato – piruvato
transaminase (TGP) e a AST também conhecida como glutamato – oxaloacetado
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transamisase (TGO) são importantes no diagnóstico de lesões hepáticas e cardíacas
provocadas por infarto do miocárdio, drogas tóxicas ou infecções. (PINTO 2010).
Deste modo, o presente estudo teve por objetivo verificar um efeito nocivo causado ao
fígado pelo uso de esteróides anabólicos na forma de um pró-hormonal em ratos wistar,
através da análise das enzimas hepáticas (trasaminase) alanina aminotransferase (ALT)
e aspartato aminotransferase (AST).

MÉTODO
Foram utilizados 14 ratos Wistar (Rattus Norvegicus albinus, Wistar Machos),
provenientes do Biotério da FACIMED - Faculdade de Ciências Biomédicas de
Cacoal/RO, com aproximadamente 150 dias de idade e peso corporal no período da
pesquisa variando entre 345g a 506 g. Os animais foram pesados em balança digital e o
comprimento nasoanal para acompanhar o crescimento longitudinal, foi realizado duas
vezes na semana durante os dez dias de experimento. Os animais foram alojados em
caixas plásticas de polipropileno medindo 41 x 34 x 16 cm, contendo quatro ratos por
caixa, e mantidos em sala de manutenção de ratos, alimentados com ração balanceada
padrão (Purina), no qual foi fornecido 30g por rato/dia e água “ad libitum” com
temperatura ambiente controlada de 25ºC e foto período de 12h claro/12h escuro
(7:00/19:00h).
Os ratos foram divididos aleatoriamente em dois grupos de animais sendo eles: Grupo
Controle Macho (n =6), Grupo Suplementado Macho (n = 8).
Para o Grupo Suplementado foi ministrada uma dose de 0,50 miligramas de próhormonal para cada 100g do peso dos animais, foi realizado cálculo a partir da dosagem
dos agentes esteróide anabolizante descrito no rótulo do produto e caracterizando o
excipiente total sendo 275,5 mg, considerando também que alguns destes produtos,
segundo a farmacopéia brasileira, já podem ser considerados dose acima da terapêutica
(dose máxima),

a dose diária administrada é duas cápsulas (551,0 mg/diário de

formulação total), a partir deste valor pode-se caracterizar dose tóxica. Considerando
por kg a concentração tóxica, o cálculo foi realizado da seguinte forma: Peso: peso do
rato, dose (dc): dose cápsula, Concentração total (ct): dose diária, Peso x dc ÷ ct.
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Exemplo: 0,3 x 275,5 ÷ 551 = 0,15 gramas (x1000 = 150 miligramas). Qualquer valor
acima de 150miligramas pode ser “considerado” dose tóxica.
A suplementação foi realizada durante 10 dias com o pró-hormonal Thor que é
constituído por 21mg de Estra-4,9 diene-3,17-dione, 7mg de 4-Chlorodehydromethyl
Testosterone (Turinabol) e 11 mg de Methosterone/Superdrol/17ª-Methyl-Drostanolone.
Para a realização da eutanásia dos animais foi utilizado um MPA (medicamento préanestésico) Acepran 0,2 % Dose de 100 l para cada animal e Anestesia:

7,5 ml

Ketamina (50 mg/ml) 2,5 ml Xilazina (20 mg/ml) Dose de 2 l/g.
Imediatamente após a eutanásia foi realizada laparotomia mediana para a retirada das
amostras de sangue, para as análises bioquímicas.
No que se refere a procedimentos éticos, o estudo cumpriu todas as diretrizes e normas
que regulamentam a pesquisa envolvendo animais, solicitadas de acordo com a
Resolução do Conselho Nacional de Saúde de acordo com a LEI Nº 11.794, DE 8 DE
outubro DE 2008. Sendo aprovado pela Comissão de Ética no uso de Animais (CEUA)
da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos neste estudo estão apresentados nas seguintes tabelas e são
descritos na forma de médias e seus respectivos desvios padrões.
Tabela 1. Valores de média e desvio padrão do peso (gramas) e comprimento
(centímetros) dos ratos Wistar de ambos os sexos, divididos em grupo experimentais.
Grupo

GC

GS

PESO (g)

COMPRIMENTO (cm)

Med ± DP (n)

Med ± DP (n)

436,0 ± 27,3

23,8 ± 0,6

(n=6)

(n=6)

434,1 ± 37,8

24,6 ± 0,7

(n=08)

(n=08)

GC = Grupo Controle; GS = Grupo Suplementado; Med = Média; DP = Desvio Padrão; g =
gramas; cm = centímetros; n = número da amostra.
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Pode-se observar na tabela 1 as características físicas dos ratos wistar machos que
constituíram a amostra desse estudo, distribuídos em dois grupos: o Grupo Controle
(GC) com o número da amostra igual a 6 (seis) ratos wistar macho e o Grupo
Suplementado (GS) constituído de 8 (oito) ratos Wistar machos. As amostras não
apresentaram diferenças significativas, podendo ser decorrente do fato das mesmas não
serem padronizadas com proporção da distribuição de peso e comprimento. O GC
apresentou em relação ao peso corporal, números mais elevados, porém com menor
comprimento. No GS as amostras se constituíram mais leves em relação ao peso
corporal, porém de maior comprimento.
A tabela 2 apresenta os resultados referentes aos exames bioquímicos realizados
dos dois grupos estudados: Grupo Controle (GC) e Grupo Suplementado (GS). Dessa
forma, pode-se verificar que a enzima AST (U/L) no Grupo Suplementado teve uma
diferença estatisticamente significativa (p = 0,025895), em relação ao Grupo Controle.
Também pode-se observar que os resultados da enzima ALT (U/L) teve um aumento
quantitativo, demonstrando que possivelmente há um diagnóstico de lesão ou disfunção
na estrutura interna do corpo, porém necessita-se de comprovações maiores para
identificação do local da possível lesão.
Tabela 2. Valores de média e desvio padrão das variáveis bioquímicas dos ratos Wistar
de ambos os sexos, divididos em grupo experimentais.
AST (U/L)

ALT (U/L)

Med ± DP (n)

Med ± DP (n)

143,7 ± 38,7

42,8± 9,5

(n=6)

(n=6)

278,1 ± 133,9

57,6 ± 24,9

(n=08)

(n=08)

Grupo

GC

GS
GC = Grupo Controle; GS = Grupo Suplementado; Med = Média; DP = Desvio Padrão; n =
número da amostra; AST = aspartato aminotransferase; ALT = alanina aminotransferase.

Pois, Dantas et al. (2006) e Teixeira et al. (2009) ressaltam que a ALT é um indicador
mais sensível de hepatoxicidade do que a AST, pois sabe-se que a AST existe em todos
os tecidos corporais, especialmente no coração, fígado, músculo esquelético, rins,
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cérebro, pâncreas, leucócitos, eritrócitos. Já a ALT é encontrada primariamente no
fígado, e em pequena quantidade nos rins e no coração.
Para a comparação dos resultados, este estudo se baseou nos parâmetros bioquímicos
apresentados por Melo et al (2012), no qual o autor apresenta o valor para a variável
AST (U/L) 131,7± 23,09 e para a variável ALT (U/L) 48,4 ± 6,46, sendo considerada
referência para a normalidade em ratos da espécie wistar.
Em análise associativa aos valores de referência, houve uma aproximação em relação as
variáveis ALT (U/L) e AST (U/L) do Grupo Controle referente aos parâmetros
bioquímicos investigados. Já quando associados os valores dessas mesmas enzimas do
Grupo Suplementado observou-se que ambos os resultados (ALT e AST) estão acima
do parâmetro normal apontado por Melo et al (2012), o que nos indica mais uma vez
possível alteração fisiológica e morfológica em estruturas corporais internas.
O aumento das trasaminases pode ter sido ocasionado pelo consumo do pro-hormonal
THOR

constituído

por
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Methosterone/Superdrol/17ª-Methyl-Drostanolone, uma vez consumidos, os próhormonais são metabolizados pelo organismo em esteróides tendo a mesma função dos
anabolizantes.
Portanto, os efeitos colaterais causados pelo consumo de Esteróides Anabolizantes
Androgênios (EAA) estão relacionados às propriedades androgênicas e tóxicas, no qual
o fígado se torna alvo fácil para lesão hepática, haja vista que o mesmo tem a função de
metabolizar tudo que consumimos.
Todavia, comparando os achados com a citação dos autores Vieira et al. (2008) e
Schwingel et al. (2011) os efeitos adversos hepáticos decorrentes do uso de EAA estão
entre os mais comuns e graves, dentre os quais se pode destacar aumentos dos níveis de
marcadores

enzimáticos

de

toxicidade

no

fígado,

o

que

pode

ocasionar

hepatotoxicidade, além de hepatomegalia, adenoma hepatocelular (tumor de origem
epitelial).
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CONCLUSÃO
A partir da análise dos resultados pode-se concluir que a transaminase AST, apresentou
uma diferença estatisticamente significativa, o que por sua vez, se entende que há
possibilidade de lesões hepática, porém não conclusivas devido esta enzima ser
encontrada em diversos tecidos do corpo humano. No entanto, a transanimase ALT teve
um aumento quantitativo, porém não significativo possivelmente indicando uma lesão
hepática, devido está enzima ser um indicador primariamente de lesão ao fígado.
Por fim faz-se necessário, que sejam realizadas novas pesquisas envolvendo esse próhormonal reafirmando os resultados obtidos neste estudo, além de sugerir a realização
de exame histológico, para um diagnóstico mais preciso.

LIVER TOXICITY IN RATS ORGANISM WISTAR MALES CAUSED BY PRO
- HORMONE.
Abstrac
With the temptation to gain muscle quickly, more and more youg people turn themselves to the
excessive use of Anabolic Androgenic Steroids (AAS) without medical supervision. Side
effects, however, can be devastating. This research aimed to verify the harmful effect caused to
the liver by the use of anabolic steroids in the form of a pro-hormone in Wistar rats through the
analysis of liver enzymes (trasaminase) alanine aminotransferase (ALT) and aspartate
aminotransferase (AST), seeking alert society about the use and the harmful effects of these
substances. 14 Wistar rats (Rattus norvegicus albinos, Wistar rats), reared in a higher education
institution in the city of Cacoal / RO, and divided into two groups: control group (CG), and
Supplemented Group (SG). SG group underwent oral supplementation with pro-hormone
THOR, at a dose of 0.50 mg per 100 g of body weight of mice, CG has not been subjected to
any chemical supplementation. After euthanasia, blood samples were collected for the
transaminases exam (AST and ALT). Data analyzes were described as mean and standard
deviation. From the analysis results of the CG and SG it can be concluded that the transaminase
AST showed a statistically significant difference, which in turn means that liver lesions are
possible, but not conclusive, because this enzymes found in various tissues of the human body.
However, the ALT transaminase had a quantitative increase, though not significant, possibly
indicating liver damage because this enzyme is primarily an indicator of liver damage.
Keyword: Hepatotoxicity, Transaminases (AST and ALT), Pro- Hormone.
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ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS E FAMÍLIA: DESAFIOS E
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA A REINSERÇÃO SOCIOFAMILIAR

GUIMARÃES, Jennifer Carolina dos Santos 1
FLORES, Lara Gabriela Silva 2
SILVA, Nilton Ladislau da 3
SCARFF, Michele Romão 4
ASSIS, Cleber Lizardo de 5
Resumo

Após passar por várias tentativas concebíveis de inserção familiar, o jovem é encaminhado a
abrigos e instituições, nas quais a partir de então, o governo detém sua guarda até que atinja a
maior idade, de sorte que depois deste período de institucionalização, o adolescente possa
retornar ao seu convívio familiar. Contudo, a rede de apoio referente ao restabelecimento
psicossocial que lhe foi disponibilizada não se estendeu à família. Analisar um processo de
intervenção psicossocial juntamente a adolescentes de uma instituição social, que tinha como
meta possibilitar aos futuros desabrigados a compreensão de estrutura familiar e seus
possíveis conflitos, para a preparação de uma reinserção familiar viável. Consiste em um
relato de experiência de uma intervenção psicossocial que foi desenvolvida por acadêmicos
do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, junto a 07(sete)
adolescentes de 12 a 17 anos, da Casa-lar de Apoio Integral a Família de Ji-Paraná, Rondônia.
Foram realizados 10 encontros semanais com os adolescentes, nos quais com análise de
relatórios destes encontros puderam identificaram os seguintes elementos característicos da
dinâmica familiar: uso abusivo de drogas e traços de violência falta de estímulo ao estudo,
fragilidade de vínculos afetivos e na elaboração de projetos de vida no pós-abrigamento;
Verificou-se ainda a necessidade da oferta de serviço de atendimento psicológico por parte do
poder público a estes adolescentes, especialmente visando sua reinserção familiar e social,
cabendo ao Psicólogo neste contexto, colaborar para desenvolver nestes sujeitos crença em si
mesmos e como consequência, a visão do futuro ampliada, além de colaborar para a
constituição de um sujeito autônomo e transformações de sua própria condição. Cabe à
Psicologia junto ao contexto de adolescentes institucionalizados, uma dupla tarefa: seja na sua
reflexão e facilitação de novos vínculos sócios familiares, como a elaboração de novos
projetos de vida, bem como às suas famílias, ao colaborar com o processo de reinserção que
passa por uma discussão sobre a dinâmica familiar fragilizada que receberá o adolescente.
Palavras-chave: Adolescente. Institucionalização. Família.
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INTRODUÇÃO
Adolescência
A chegada da maioridade é comumente marcada por rituais em muitas sociedades, e
transição enfrentada, a adolescência é longa e envolve grandes mudanças físicas, cognitivas e
psicossociais (PAPALIA, OLDS e FELDMAN, 2006). Em um processo saudável de
desenvolvimento do adolescente até a vida adulta, apesar de procurar suas próprias vivências
e valores, ele busca em sua família uma base segura para que possa experimentar estes novos
acontecimentos.
Como afirma Baccelli (2012, p.24) a adolescência é “um processo psíquico significativo
na vida do indivíduo que não pode ser traduzido como mera passagem da infância para a vida
adulta”, assim evidenciando que a adolescência não é apenas uma transição, mas que durante
esse período, o indivíduo se depara com inúmeras mudanças, para as quais é necessário haver
uma base consistente, de maneira que o futuro adulto esteja preparado para essa nova fase.
De acordo com a teoria de desenvolvimento de Erik Erikson, a adolescência
corresponde à quinta crise normativa que confronta a identidade versus confusão de papel de
modo “a se tornar um adulto único com um senso de identidade coerente e um papel
valorizado na sociedade” (PAPALIA, OLDS e FELDMAN, 2006, p. 447).

Ainda para

Erikson (1976 apud OLIVEIRA, 2006, p.428), existe a necessidade de o adolescente fazer
uma integração de seu passado e futuro, enfatizando a singularidade e as dimensões dos
contextos influenciadores.
Violações de direitos e Abrigamento
Segundo Sierra e Mesquita (2006, p.149) e de acordo com o Estatuto, “o Conselho
Tutelar seria responsável pela defesa dos direitos da criança e do adolescente quando estes se
encontrassem ameaçados, seja por omissão ou violação”. Partir disso é de compreensão que
crianças e adolescentes os quais estejam à mercê de uma família disfuncional, encontram-se
em ambientes violentos e vulneráveis.
Portanto, é assegurado-lhes por lei, Estatuto da Criança e Adolescente (Brasil, 1999),
que os pais devem ser encarregados de cuidá-los, tratá-los, educá-los e protegê-los. Porém
nem sempre é a realidade; em virtude disso, quando os jovens não recebem estrutura física e
psicológica, cabe então ao poder público acolhê-los. Logo, aquele deverá partir do princípio
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que “[...] o alicerce da tarefa do abrigo é proporcionar à criança/adolescente a consciência de
si e de sua possibilidade de ser, com e pela conquista de um projeto de vida protagonizado e
inclusivo [...]” (GULASSA, 2005, p.08)
Ademais, o abrigo é instituído pelo ECA art. 101, item VIII, parágrafo único: “O
abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação
em família substituta, não implicando privação de liberdade”. Desse modo, caso todas as
tentativas possíveis de inserção familiar sejam excluídas e o jovem não consiga se adaptar em
nenhum ambiente, este é encaminhado para um abrigo.
No Brasil, existe grande atenção dada à necessidade de evitar ou encurtar o período de
abrigamento (RIZZINI, 2004 apud FONSECA, 2013) justificada pela configuração do
Estatuto da Criança e Adolescente – ECA – que dá caráter provisório aos abrigos,
considerando a importância da convivência familiar. Contudo, existem casos que inviabilizam
a reintegração familiar ou a adoção não ocorre devido a idade, cor e/ou sexo da criança; desta
maneira, conforme o CONANDA (Conselho Nacional dos direitos da Criança e do
Adolescente) e o CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social), deve-se pensar a respeito
de todas as possibilidades de preservação dos vínculos familiares.
Família e reinserção do adolescente abrigado
Por conseguinte, o momento de “desligamento” entra na vida desses jovens,
acrescentado ao contexto que estes “adolescentes não possuem um lugar para ir e deverão
deixar para trás, mais uma vez, uma vida, uma história - que muitas vezes já estava sendo (a
duras penas) ressignificada” (OLIVEIRA E MILNITSKY-SAPIRO, 2007, p. 634); partindo
desta nova perspectiva, o adolescente tende a procurar seus vínculos familiares, que apesar de
ser visto pelo poder público como um importante vínculo para o sujeito, não há investimentos
suficientes para tirar o caráter disfuncional desta família.
De acordo com Mangueira e Lopes (2014, p.150) “uma família funcional não se
caracteriza pela ausência de problemas, mas sim pela sua capacidade de enfrentamento e
resolução dos mesmos”, de maneira que falta dessa capacidade (de enfrentamento e
resolução) caracteriza a sua disfuncionalidade; uma família desestruturada é identificada pela
demonstração de falhas em sua aprendizagem psicológica, que acaba causando a seus filhos
sintomas e modos de defesa contra a ansiedade derivadas da impotência de enfrentar a
realidade (SOIFER, 1992, apud ZOBAIG, 2005, p.24). Em síntese, essa falha na
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aprendizagem psicológica decorre do histórico familiar de seus pais, o que gera um ciclo
vicioso na sociedade, tornando-a uma sociedade desestruturada e disfuncional.
Em virtude disso, são numerosos os autores que vinculam o desenvolvimento humano a
sua formação íntima com a família. Acredita-se que sujeitos institucionalizados passam por
um processo de abandono afetivo com a família, ocasionando prejuízos em seu
desenvolvimento, formação de identidade e sociabilização (ZOCAIB, 2005). Logo, a partir do
momento em que a família já não pode intervir, ou seja, quando os jovens se tornam
institucionalizados, cabe ao governo acolhê-los e intervir, juntamente com a sociedade,
trabalhando em conjunto multidisciplinar para restabelecer a vida dos mesmos, os quais a
partir de então, entram em um processo de desabrigamento, todavia agora com estruturas
restabelecidas, tanto sociais quanto psicológicas, influenciando para que haja mudanças
internas que os auxiliarão tanto nas escolhas quanto para que não formem novas famílias
desestruturadas como as de que vieram.
MÉTODO
Local e Participantes
Este estudo consiste em um relato de experiência vivenciado pelos acadêmicos junto às
intervenções com os adolescentes da Casa-lar CAIF - Centro de Apoio Integral a Família - de
Ji-Paraná, Rondônia, no período de setembro de 2015 a novembro de 2015. O grupo foi
composto por 07 adolescentes, sendo destes 05 do sexo masculino e 02 do sexo feminino,
com a faixa etária de 12 a 17 anos.
Sobre o local da intervenção, foi selecionado o Centro de Apoio Integral a Família para
a realização deste projeto, pois é uma entidade pioneira no trabalho assistencial na região
norte, sendo uma associação civil sem fins lucrativos de caráter estritamente filantrópico que
visa proporcionar aos seus assistidos a promoção do bem-estar e o pleno gozo das
necessidades básicas do ser humano, proporcionando cobertura integral às famílias que vivem
em situação de vulnerabilidade e risco social.
Materiais e Procedimentos
No que consiste à sistematização deste processo, inicialmente as demandas foram
constatadas a partir da entrevista semi-estruturada realizada na instituição, na qual juntamente
com a coordenadora investigaram-se as programações do abrigo, assim como as dificuldades
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e desafios enfrentados pela instituição. Também houve uma visita para entrevista semiestruturada com o público-alvo com questões a respeito da realidade vivenciada pelos
adolescentes e as demandas dos respectivos com sugestões de temas para o projeto. Em
seguida, foi realizado o planejamento das etapas do procedimento, como: pedido oficial de
autorização institucional, seleção do público-alvo (adolescentes da Casa-lar), local para a
realização da coleta. Todo processo foi elaborado através um estudo teórico-bibliográfico
sobre os referentes temas: adolescente, institucionalização e família para o fornecimento de
uma base teórica para o procedimento.
Diante do exposto, foi proposto então um trabalho social com o objetivo de possibilitar
aos futuros adolescentes desabrigados, a partir dos seguintes temas tratados: promoção do
entrosamento com o grupo, reflexão dos valores morais e éticos, estímulo à confiança e
solidariedade, avaliação de medos e expectativas, além de não só incentivar a elaboração de
planos para o futuro, mas também compreensão de estrutura familiar e seus possíveis
conflitos para a preparação de uma possível reinserção sócio familiar. Neste sentido, buscouse investigar os conflitos internos dos jovens relacionados ao ambiente familiar, identificar
variáveis externas influentes no processo reinserção, bem como instrumentalizar
psicologicamente os jovens para o processo de desabrigamento e de uma possível reinserção
familiar e construir junto aos mesmos o conceito de constituição familiar.
Subsequentemente à apresentação do trabalho social para a instituição e os
adolescentes, foram assinados os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pela
coordenadora, e feito o agendamento dos 10 encontros: nos parâmetros de uma intervenção
psicossocial semanal com duração de uma hora à uma hora e meia. Em cada encontro era
proposto um tema e realizada uma atividade com os internos, seguida de um momento de
feedback com os mesmos, objetivando elucidar e discutir a finalidade apresentada na
atividade.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram realizados 10 encontros com a presença média de 4,3 sujeitos por encontro,
com o intuito de possibilitar aos adolescentes, como futuros “desabrigados”, uma melhor
reinserção familiar, além de compreensão da estrutura família, visando a resolução de
possíveis conflitos acarretados pelo retorno ao lar.
Dentro desses objetivos, realizaram-se encontros com a utilização de técnicas dinâmicas
grupais sobre temas de entrosamento e integração, identificação sobre problemas familiares e
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prováveis consequências, expectativas e projetos de vida no período pós-instituição, tipos de
comportamentos atuais e aqueles necessários adequados à reinserção, bem como aquisição de
valores úteis para uma nova identidade.

Tabela 1 Dados da intervenção psicossocial
Sequência

Quant. de
participantes

1

5

2

5

3

4

4

2

5

3

6

5

7

5

8

5

9

5

10

4

Tema

Objetivo

Apresentação do projeto e
aplicação de dinâmica: “Posso
entrar?”.
Bate-papo a respeito de suas
vivências
familiares
e
conflitos no abrigo.
Aplicação de dinâmica: “Cego
conduzindo cego”.
Análise do filme: “Onde
vivem os monstros”
Aplicação
de
dinâmica:
“Pêndulo”
e
Perspectiva
futuro.
Representação em gibis: Um
olhar para o futuro
Conflitos
familiares
e
constituição familiar: Batepapo com psicanalista
Aplicação de dinâmica: “O
nosso e do outro” e “Nem
passivo
nem
agressivo:
assertivo!”.

Promover o entrosamento com o grupo.

Jogo de futebol.

Realização das atividades solicitadas pelos
adolescentes.
Realização das atividades solicitadas pelos
adolescentes.

Workshop de artesanato e
manicure
e
pedicure
(encerramento do projeto).

Identificar a problemática familiar, conflitos
existentes no abrigo e planos para o futuro.
Reflexão de valores morais e éticos, como o
exercício da solidariedade.
Trabalhar os conflitos internos gerados pela
desestrutura familiar.
Reflexão a respeito do futuro após o
desabrigamento. Estimular a confiança.
Analisar o que os jovens absorveram dos
encontros
Analise de conceitos: confiança, imitação de
comportamento,
estrutura
familiar,
desabrigamento entre outros.
Avaliar os próprios medos e expectativas; E
pudessem
perceber
desempenhos
socialmente adequados e inadequados.

Obtiveram-se relatórios semanais como forma de registro, nos quais foram anotados
minuciosamente os procedimentos realizados, desde a chegada à instituição até os resultados
das dinâmicas propostas, como também o que se observou durante todo o encontro, e até
mesmo nos discursos dos jovens. Ademais, foi utilizado como critério de intervenção uma
associação entre dinâmicas e diálogos, visto que em cada encontro empregou-se do diálogo
como ferramenta de entrevista semi-estruturada para recolher conteúdos latentes que
poderiam ser trabalhados; através dos mesmos diálogos foram selecionadas as dinâmicas que
seriam realizadas, cujo foco se dava na reflexão do assunto proposto.
No primeiro encontro, depois da apresentação do projeto para os adolescentes, foi
explicitado o papel do psicólogo na sociedade, como resultado da necessidade em esclarecer a
distinção entre a função do psicólogo e a do assistente social; o exemplo do que se notou na
fala de um dos internos ao tentar explicá-la: “Psicólogo é aquele que vai ‘na’ sua casa para
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ver se você está sendo bem tratado, se sua família está cuidando de você”, visando elucidar
para os jovens, conforme Martín-Baró (1996, p.7) afirma que o trabalho profissional do
psicólogo deve ser definido em função das circunstâncias da população na qual deve atender.
Em seguida, aplicamos à dinâmica “Posso entrar? ” Com o propósito de promover nosso
entrosamento com o grupo e levá-los a refletirem sobre as consequências disso para o projeto.
Pode-se observar que não somente os adolescentes compreenderam o objetivo da
dinâmica, mas também houve resultado imediato com alguns abrigados que dialogaram
conosco após a dinâmica e desabafaram sobre alguns comportamentos dentro da casa, como a
rebeldia e maus modos. Portanto, propomos ao grupo que, todos ali presentes, tentassem
diminuir estes tipos de comportamento durante a semana, para que pudessem analisar como
atitudes e pensamentos positivos podem melhorar o seu cotidiano.
No segundo encontro, realizou-se um bate-papo somente com adolescentes, no qual
foi perguntado a respeito de suas famílias, convívio no abrigo e planos para o futuro, além do
cotidiano deles dentro da instituição; de tal forma que foi possível observar a recorrência do
álcool e outras drogas em suas famílias quando foram questionados sobre como eram suas
vidas antes do acolhimento. Cabendo ressaltar que as declarações mais comuns se referiam a
imitação dos comportamentos familiares sobre o uso do álcool, tendo sido verbalizado a
crença de que o uso de bebidas “tá no sangue” e que pretendem continuar utilizando a bebida
pra esquecer os problemas e a falta de perspectiva futura.
Segundo Gomes e Pereira (2004) existem fatores externos que contribuem para o
quadro agravado da desestrutura familiar, de modo que o álcool e outras drogas tornam-se
fatores que interferem na vida familiar saudável, gerando então conflitos que se refletem nos
filhos, assim sendo por não conhecerem uma base sólida e segura do que é família;
consequentemente cometem os mesmos erros dos pais - por não conseguirem administrar seu
ciclo familiar - falham e perdem o controle. Diante disso, surgem ainda mais crianças
cuidando de crianças, transtornos públicos e o número crescente de jovens em abrigos.
Por conseguinte, a aplicação da dinâmica “Conduzindo o outro”, no terceiro encontro,
ocorreu devido à indispensabilidade da reflexão sobre quem são as pessoas e os valores que
elas estão acostumadas a imitar; aproveitou-se a oportunidade para assim fazer referência ao
encontro passado, no qual alguns jovens declararam usar os comportamentos. Já no quarto
encontro, foi passado o filme “O mundo dos monstros”, a fim de traçar uma correlação entre
elementos assistidos no filme com a realidade que aqueles adolescentes vivenciam ali, dada a
demanda apresentada com as recorrentes fugas que estavam ocorrendo no abrigo e os
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conflitos internos gerados pela desestrutura familiar, provocando a ideia de fuga. Desse modo,
foi sugerido aos internos a proposta de enfrentamento direto, como forma de superação e
melhor aceitação da realidade que vivenciam.
De acordo com Oliveira e Milnitisky-Sapiro (2005) as evasões que acontecem durante o
período de abrigamento estão intimamente relacionadas à organização do ambiente da
instituição, de modo que quando a criança ou adolescente não consegue vivenciar um
ambiente estável e seguro tende a buscá-lo e não cessarão até encontra-lo.
No quinto encontro, aplicou-se a dinâmica “Pêndulo”, na busca pela consolidação do
vínculo de confiança entre os abrigados e os acadêmicos, para que então fosse feita
novamente uma reflexão a respeito do futuro após o desabrigamento. Destarte, foi possível
observar dois dos três jovens presentes apresentarem planos para o futuro, e ambos relatarem
o desejo de mudança de realidade para que possam retirar seus familiares da “vida do
mundo”, como retratou um dos abrigados em sua fala. Corroborando com o estudo Ferreira,
Littig e Vescovi (2014, p. 172) no qual aponta que os jovens que almejam uma melhora de
sua realidade atual, tornam por considerar “o passado como algo a ser superado e
transformado” de forma que os jovens apresentam um posicionamento ativo diante as
mudanças necessárias para suas futuras aspirações.
Diante dos conteúdos já apresentados para os adolescentes, foi no sétimo encontro que
se propôs uma atividade com a intenção de analisar o que os jovens absorveram dos encontros
anteriores. Buscou-se, como diz Azôr e Vectore (2008, p.85), “lançar alguma luz no
intrincado quebra-cabeça que constitui tão controversa realidade”, atividade na qual eles
deveriam montar um gibi com suas histórias depois que saírem da instituição, e novamente foi
observada a presença de perspectivas futuras, principalmente relacionadas à volta do convívio
família ou constituição familiar. Posteriormente neste mesmo encontro, convidamos uma
psicanalista para sintetizar e reafirmar os conteúdos trabalhados até então, porquanto com o
olhar de um profissional "o trabalho com a palavra e, mais especificamente, com uma fala
endereçada abre uma nova via de intervenção e de investigação" (Coutinho e Rocha, 2007,
p.73) de maneira que a preparação para uma reinserção familiar se torna mais nítida com a
compreensão de estrutura familiar e seus possíveis conflitos.
No oitavo encontro, foram realizadas duas dinâmicas. A primeira recebeu o nome de
“o nosso e o do outro” com o objetivo de avaliar medos e expectativas, visto que estes jovens
foram expostos a intensas cargas de ansiedade, fato que conforme a autora Rotondaro (2002)
em “Os desafios constantes de uma psicóloga no abrigo” afirma que tais vivências deixam
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marcas em seu desenvolvimento. De maneira que a dinâmica teve como objetivo também
identificar-se com o grupo para que pudessem compreender que medos e dificuldades não são
excludentes e sim compartilhados. Em seguida, a segunda dinâmica aplicada foi “nem
passivo, nem agressivo: assertivo!” Para que pudessem perceber desempenhos socialmente
adequados e inadequados, observar e descrever o comportamento de outras pessoas e assim
motivarem-se com o exercício da assertividade nas relações interpessoais. Por outro lado,
cabe ressaltar que alguns jovens estavam bastante agitados e desconcentrados, o que resultou
um baixo desenvolvimento nas dinâmicas propostas. Logo, em investigação para saber o
motivo da desconcentração dos jovens, foi descoberto que estes haviam conseguido e
utilizado drogas, e ainda, que um deles estava agitado pela ansiedade gerada por falta de
informação de sua mãe, a qual havia se mudado para outra cidade.
Durante os encontros supracitados, foram observadas algumas demandas dos
adolescentes, as quais foram destinadas à realização no nono encontro, onde os mesmos foram
levados ao Clube para jogar futebol com o time da cidade. Finalmente, no décimo encontro,
foram oferecidos mini-cursos de artesanato, manicure e pedicure, além da realização de uma
confraternização para o encerramento do projeto. Partindo, conforme afirma autores
Cavalcante e Silva (2010), de um entendimento mais geral proporcionar medidas que
ofereçam um bem-estar aos jovens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os adolescentes se propuseram a participar dos encontros - sendo um público de
12 a 17 anos, composto por meninos e meninas -, porém o grupo não se manteve do início ao
fim, e por várias vezes ocorreu rotatividade dos participantes, assim como é a realidade dos
abrigos.
A partir da primeira entrevista foi possível constatar a falta de interesse pelos estudos e,
principalmente, uma grande necessidade de autoafirmação por meio das narrações de seus
delitos. Conforme tais conteúdos eram trabalhados durante os encontros, tornavam-se
evidentes seus sentimentos envolvendo suas escolhas, o contexto em que viviam e seus
conflitos familiares, pois os discursos que usavam em cada encontro eram gradualmente
modificados.
Contudo ainda se faziam presentes em discursos de conteúdos conflitantes entre seus
desejos e sua realidade na qual existem diversos fatores de adoecimento psíquico, a exemplo
do abuso de álcool e outras drogas, variáveis que já eram presentes em suas famílias e que na
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ausência de um lar tornaram-se como um refúgio para estes adolescentes, e quando diante a
primeira oportunidade que tinham, fugiam não apenas do abrigo, mas também de si mesmos,
geralmente por meio de drogas.
Neste contexto da adolescência, as drogas apareceram como elemento-catalisador dos
conflitos e crises entre o adolescente e sua família, de modo que, se por um lado amenizava
ou amortecia esses conflitos, do outro, potencializava e aumentava os problemas
interpessoais. Ademais, o fato de haver uma cultura de abuso de drogas junto ao seio familiar
parece emergir como um reforçador do comportamento abusivo dos adolescentes e um grande
obstáculo para sua erradicação, já que seus pais, como modelos e referências afetivas, fazem
uso de substâncias psicoativas.
Faz-se necessário expor que os afastamentos destes adolescentes não se davam pelo
aspecto socioeconômico como fator principal, mas devido ao aspecto psíquico, sendo este
fator predominante nestas famílias, marcadas por maus-tratos, utilização e abuso de drogas,
bem como por fragilidade de vínculos afetivos e interpessoais. Assim, durante o processo de
institucionalização dos adolescentes, percebeu-se pouco incentivo da presença familiar destes
jovens, o que parece dificultar seu retorno para o mundo externo ao abrigo e para a sua
própria constituição de identidade. Logo, não havendo a presença efetiva e referencial desta
família, tais adolescentes ficam com identidade fragmentada, sem laço social, confusos e
reféns de toda a sorte de riscos sociais e pessoais.
Por isso, há a necessidade de se ter um "ambiente facilitador", com a presença de
adultos capazes de permitir o confronto e, assim, conduzir o adolescente a uma boa adaptação
à realidade. Ironicamente, mesmo as famílias sendo desprovidas desta estrutura e condição
saudável, durante a situação de institucionalização, verificava-se o desejo dos adolescentes em
voltar para o convívio de suas famílias.
Em sua totalidade, os adolescentes abrigados não tinham muita perspectiva de futuro
quanto ao seu desabrigamento e, embora os motivos fossem diferentes, podemos identificar
que esse desestímulo se dá pela própria realidade vivenciada por eles junto às suas famílias
desestruturadas - em termos de papéis e vínculos, pouco incentivo à vida escolar e falta de
envolvimento afetivo, os quais podem ser fatores comprometedores do crescimento pessoal e
emocional em suas vidas.
Em contrapartida ao mencionado anteriormente, observamos em nossos encontros que
os temas levados e a discussão gerada puderam despertar nos jovens uma pequena luz em
meio a esse quebra-cabeça que estão vivendo. De maneira que, no decorrer dos encontros,
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percebemos êxito na aplicação do projeto, visto que apesar das intrigas e conflitos entre os
internos, causados até mesmo pela dinâmica da idade, eles passaram a se respeitar mais; como
também a enfrentar seus próprios conflitos e assumir certas consequências pelos seus atos,
mesmo que com dificuldade e timidamente. Portanto, tais resultados podem ter sido essenciais
para que houvesse melhor compreensão e visão de futuro, pois no início das atividades, não
havia comprometimento algum da parte deles com estudo, família e futuro, e atualmente,
esses são projetos de vida que os mesmos dizem não apenas buscar, mas também, concretizar.
É importante salientar que verificamos e defendemos a necessidade da oferta de serviço
de atendimento psicológico por parte do poder público a estes adolescentes, especialmente
visando sua reinserção familiar e social. Outro aspecto analisado neste contexto é que cabe ao
Psicólogo colaborar para desenvolver nestes sujeitos crença em si mesmos, e como
consequência, a formação de uma visão do futuro ampliada, além de colaborar para a
constituição de um sujeito autônomo e para transformações de sua própria condição.
Destarte, cabe-nos a reflexão sobre o papel da Psicologia junto ao contexto de
adolescentes institucionalizados: seja na sua reflexão ou facilitação de novos vínculos sócio
familiares e elaboração de novos projetos de vida, seja junto às suas famílias, ao colaborar
com o processo de reinserção que passa por uma discussão sobre a dinâmica familiar
fragilizada que receberá o adolescente.

INSTITUTIONALIZED ADOLESCENTS AND FAMILY: CHALLENGES AND
CONTRIBUTIONS OF PSYCHOLOGY FOR SOCIO-FAMILY REINSERTION

Abstract
After going through several conceivable attempts at family insertion, the young man is referred to
shelters and institutions, where from then on, the government holds custody until he reaches the age of
majority, so that after this period of institutionalization, the adolescent can return to your family life.
However, the support network for the psychosocial restoration that was made available to him did not
extend to the family. Objective: To analyze a process of psychosocial intervention with adolescents of
a social institution, whose goal was to enable the homeless future to understand family structures and
their possible conflicts, in order to prepare for a viable family reintegration. Method: It consists of an
experience report of a psychosocial intervention that was developed by academics of the Psychology
course of the Faculty of Biomedical Sciences of Cacoal, together with 07 (seven) adolescents from 12
to 17 years of age, from the family support house of Ji-Paraná, Rondônia. Results and discussion: Ten
weekly meetings were held with adolescents, in which, through analysis of reports of these meetings,
they were able to identify the following elements of family dynamics: drug abuse and traces of
violence, lack of study stimulus, fragility of affective bonds And in the preparation of life projects in
the post-shelter; It was also verified the need of the service of psychological assistance by the public
power to these adolescents, especially aiming their reintegration into the family and social, being the
Psychologist in this context, collaborate to develop in these subjects belief in themselves and as a
consequence, the Vision of the extended future, besides collaborating for the constitution of an
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autonomous subject and transformations of its own condition. Conclusion: Psychology, together with
the context of institutionalized adolescents, has a dual task: in its reflection and facilitation of new
socio-family bonds, such as the elaboration of new life projects, as well as their families, by
collaborating with the reintegration process goes through a discussion about the fragile family
dynamics that the adolescent will receive.
Key-words: Adolescent., Institutionalized. Family.
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PSICOTERAPIA PSICANALÍTICA E DEPRESSÃO: UM CASO ATENDIDO EM
CLÍNICA ESCOLA DE PSICOLOGIA
PIRES, Luan Jeferson Xavier 1
ASSIS, Cleber Lizardo de 2
Resumo
O presente trabalho trata-se de um estudo de caso sobre a abordagem Psicoterapia
Psicanalítica em uma paciente por nome de Laura. Nome esse fictício, diagnosticada
depressiva. Laura tem 24 anos de idade, mora sozinha em um pequeno apartamento. Foram
realizadas dezesseis (16) sessões de cinquenta (50) minutos cada, uma vez por semana na
Clínica-Escola de Psicologia, tendo uma pausa de 03 (três) sessões consecutivas para que a
paciente pudesse resolver problemas familiares. Atendimentos esses realizados por um
acadêmico (estagiário) do décimo período de Psicologia sob a supervisão do professor
responsável. A paciente relata que não consegue livrar-se de um quadro depressivo,
desenvolvido há mais de dois anos, e de sintomas gerados por esse como insegurança nos
relacionamentos e não confiança nas pessoas ao seu redor. Reclamou de uma constante
mudança de ânimo sem razão aparente; relata que muitas vezes sente-se agressiva para com as
pessoas mais próximas; dificuldade em lidar com as perdas; em alguns momentos não sente
vontade de fazer nada. Por isso foi em busca de ajuda no intuito de encontrar uma razão para
tudo o que estava vivenciando. Todos esses sentimentos começaram a surgir quando deixou
os pais para mudar-se para Rondônia, com o objetivo de ficar mais perto de seu noivo. Após
as sessões realizadas, observaram-se melhoras significativas em seu comportamento,
permitindo-lhe uma qualidade de vida melhor, carregando menos culpa e, permitindo-se
desfrutar mais de suas potencialidades emocionais e intelectuais.
Palavras-chave: Depressão, Psicoterapia, Diagnóstico em Psicanálise
INTRODUÇÃO
O presente relatório trata-se de uma discussão do processo de atendimento
psicoterápico de uma paciente que traz queixa de depressão e visa problematizar questões
trazidas às sessões, tomando como base a abordagem psicanalítica, cujo método de
investigação ocorre sobre os processos mentais inconscientes que, de outra forma, são
praticamente inacessíveis à consciência do indivíduo.
Esses processos inconscientes são responsáveis, por exemplo, pelos sonhos, fantasias e
pela forma inconsciente como nos relacionamos uns com os outros e influenciam de modo
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decisivo em nossos comportamentos, nas relações interpessoais e na grande maioria dos
problemas psicológicos.A psicanálise permite ao indivíduo, neste sentido, encontrar respostas
a perguntas que ainda não foi capaz de encontrar sozinho, mas sempre criando as suas
próprias respostas, únicas e diferentes, variando de indivíduo para indivíduo, de modo a
solucionar as dificuldades que o consome e que causam um sofrimento psíquico, muitas vezes
de uma maneira irracional e inexplicável.

BREVE APRESENTAÇÃO DO CASO E QUEIXAS INICIAIS
Laura 1tem 24 anos, solteira, tem estatura e peso médios, geralmente, veste-se com
simplicidade e mora sozinha em um pequeno apartamento. Estuda direito e, inicialmente
relata que não consegue livrar-se do quadro depressivo que desenvolveu há mais de dois anos,
e de sintomas gerados pela depressão. Segundo ela, devido à falta dos pais, em especial da
mãe, por quem Laura relata sentir-se abandonada. Relata também o fim do namoro, evento
visto como outro abandono.
Laura é a primogênita, tendo uma irmã quatro anos mais nova. Diz que sempre se deu
bem com a família, sempre gostou de sua mãe e que teve boa relação com seu pai até os
quatro anos de idade, quando começou a presenciar as discussões de seus pais. Nessa mesma
época, nasceu sua irmã, a quem se refere como idolatrada pelo pai e tratada como “sua
bonequinha”. Laura veio embora para Rondônia há três anos com o objetivo de se casar com o
namorado que conhecia há alguns anos e para construir uma família. Porém, algum tempo
depois o namorado coloca um fim a relação, justificando não estar pronto para se casar e que
quer viver mais a vida.
Laura que já sofria com a separação da família, passou a sofrer ainda mais com o fim
desse relacionamento, passando a se culpar pelo fim do namoro, por fazer “coisas” que não
era de sua vontade para agradar ao namorado, como o sexo antes do casamento, já que sua
religião não permitia.

MÉTODO
Foram realizadas dezesseis (16) sessões de cinquenta (50) minutos cada, uma vez por
semana na Clínica-Escola de Psicologia e tendo uma pausa de 03 (três) sessões consecutivas
para que a paciente pudesse resolver problemas familiares. Atendimentos realizados por
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acadêmico (estagiário) do décimo período de Psicologia sob supervisão do professor
responsável.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na sequência, discutir-se-á alguns conceitos a partir de elementos extraídos do caso
atendido, organizado em algumas categorias que se dialogam num crescente em que as
queixas e o manejo do tratamento ganham relevância até o seu encerramento. Na atualidade,
as queixas referentes aos sintomas depressivos como desinteresse, apatia e tristeza, nem
sempre estão ligadas a uma perda propriamente dita.
Ou seja, esses sintomas muitas vezes estão ligados a outros fatores, como por
exemplo, o estresse do dia a dia, que não tendo a devida atenção, pode facilitar o surgimento
da depressão. Esses fatores são ditos pela literatura clássica como os desencadeadores da
depressão e melancolia. Percebe-se, porém, que existem outros fatores que podem causar
sintomas depressivos, os quais decorrem das relações e situações, cotidianamente, vividas na
sociedade contemporânea. (MATOS, 2006).

DIAGNÓSTICO INTERVENTIVO E TRATAMENTO
O Diagnóstico Interventivo realizado na paciente consiste em uma prática da
Psicologia Clínica que integra dois processos: Os avaliativos e os terapêuticos. Nesse método
de intervenção, são utilizados assinalamentos e interpretações desde a primeira entrevista com
o paciente. A fundamentação da intervenção está no potencial da situação diagnóstica para
trazer à tona, de maneira consciente, aspectos centrais da personalidade do indivíduo que são
essenciais para a compreensão de seus conflitos e tensões (TRINCA, 1984).
Laura trouxe relatos de intenso sofrimento, dizendo-se sobrevivente de um estado
depressivo, em função dos últimos acontecimentos em sua vida, mantida com incômodo e
sigilo, uma vez que não falava sobre isso com ninguém. “Vim em busca de ajuda, porque não
aguento mais ser tratada como uma coisa, de ser massacrada pelas pessoas, para mim só fica
sofrimento e decepção”, diz Laura. “Faço tudo o que posso para manter as pessoas próximas a
mim, mas sempre sou abandonada. É família, amigos e namorados. Não suporto mais se sentir
sozinha”. (SIC)
Olhando para ela, enquanto terapeuta estagiário, disse-lhe que ter vindo em busca de
ajuda por meio de tratamento é um grande passo, um grande começo para fazer algo por si
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mesma. Disse lhe ainda que não precisava se abandonar também, e que poderia se fazer
companhia, que só precisava saber como fazer isso.
Dessa forma, na primeira sessão, Laura chegou no horário marcado. Entrou na sala da
psicoterapia, aguardando a orientação do estagiário psicoterapeuta sobre onde deveria sentarse. Logo depois, Laura disse que já havia feito terapia há muito tempo. Em seguida, foi feito
alguns esclarecimentos sobre como seria o processo terapêutico, informando sobre o sigilo e a
ética como parte do contrato terapêutico. Laura demonstrou possuir um bom nível intelectual
e falou sobre diversas situações vividas; falou de sua impulsividade e personalidade, e que em
determinados momentos até se tornava agressiva, demonstrando um quadro depressivo.
Em “Sobre o início do tratamento” (1913/2004), Freud recomenda aos analistas que
pratiquem o tratamento de ensaio por uma ou duas semanas antes do começo da análise
propriamente dita, explicitando que uma das razões desta prévia seria justo a de estabelecer o
diagnóstico diferencial. Naquela época, Freud se referia especificamente à diferença
diagnóstica entre neurose e psicose. É bem verdade que, no início de suas elaborações
teóricas, deparou-se com inúmeros impasses no que tange ao diagnóstico diferencial.
Inicialmente, Laura apresentou as seguintes queixas: sentia-se insegura nos
relacionamentos, não confiava nas pessoas, reclamou de uma constante mudança em seu
estado de ânimo sem razão aparente; disse que muitas vezes sente que é agressiva com as
pessoas mais próximas como colegas da faculdade e do trabalho; dificuldade em lidar com as
perdas; em alguns momentos não sentia vontade de fazer nada, por isso estava ali, em busca
de respostas, queria encontrar uma razão para tudo isso que estava vivenciando.
O assunto depressão é com frequência levado ao grande público através da mídia que
apresenta o problema como um assunto médico. É o psiquiatra quem detecta o problema,
detém seu saber e sua solução. “A patologia deste final de milênio” (Biancarelli, 1998, p. 6) é
como costuma ser anunciada, juntamente com índices epidemiológicos alarmantes que
tenderiam a aumentar.
Com frequência, difunde-se a ideia de que a psicanálise seria inclusive contraindicada,
pois o engajamento na busca de um sentido conduziria a paciente a responsabilizar-se por
uma “doença” da qual é na realidade vítima, isto é, pela qual não teria responsabilidade
alguma e, com isso, sintomas da depressão tal como a culpabilidade tenderiam a agravar-se.
(FREUD, 1990)
Laura inicialmente relata a dificuldade em sair do quadro depressivo que a acompanha
há aproximadamente dois anos, bem como de seus sintomas como a falta dos pais,
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especialmente da mãe, por quem se sente abandonada. Relata também o fim do namoro, visto
pela paciente como outro abandono. Foram trabalhadas ponto a ponto as principais queixas
apontadas pela paciente durante todo o processo terapêutico, usando como referência Freud e
autores da linha psicanalítica. Mediante aos sentimentos expostos pela paciente, a depressão,
a perda, pode-se entender como, Luto e Melancolia. Freud (1915) os entende como uma
reação à perda, não necessariamente de um ente querido, mas também, algo que tome as
mesmas proporções, portanto um fenômeno mental natural e constante durante o
desenvolvimento humano.
Para Freud (1915), o luto nada existe de inconsciente a respeito da perda, ou seja, o
enlutado sabe exatamente o que perdeu como é o caso de Laura que ao deixar os pais para ir
embora para outra região e, ao mesmo tempo, perder o namorado com o qual tinha a certeza
de que se casaria e com quem constituiria sua própria família desenvolveu um sentimento de
luto, perca e ao mesmo tempo de culpa.
A “depressão” é diagnosticada pela psiquiatria a partir da presença de determinados
sintomas que se manifestam numa certa duração, frequência e intensidade, como consta nos
manuais psiquiátricos mundialmente reconhecidos que atualmente entrou em vigor - Manual
diagnóstico e estatístico de transtornos mentais DSM-V, (2012), muito mais amplo do que
DSM-IV. Reserva um item dentro da nosografia – os “Transtornos do Humor” (DSM-V) ou
“Transtornos Afetivos”, que se harmoniza com CID-11 quando a primeira edição do CID foi
aprovada em 1893 e, desde então, vem sendo periodicamente revisada. A última, a décima
revisão (CID-10), foi aprovada em 1989. Desde então, foram estabelecidos mecanismos para
atualizar a CID-10, o que não ocorria antes (GUERRA, 2012).
A publicação do CID-11 está prevista para 2017, para designar aquilo que se costuma
chamar de depressão ou doenças depressivas. Além do humor deprimido (ou maníaco), a
manifestação de determinados fenômenos tais como alterações no sono, alterações no apetite,
agitação ou retardo psicomotor, fadiga, culpa excessiva, pensamentos de morte, ideação
suicida, tentativa de suicídio, definem o quadro nas suas subdivisões em Transtornos
Depressivos, Transtornos Bipolares, Outros Transtornos do Humor.
É compreendido que durante o desenvolvimento das sessões do tratamento, o
indivíduo passa por constantes mudanças uns para melhor outros para pior, mas no caso de
Laura pelas experiências vivenciadas de perdas, levou-a constituir um modelo de estados
psíquicos que são incorporados a mente e que poderão ser vividos em situações semelhantes
ulteriores. Freud (1926) constata que as primeiras experiências traumáticas constituem o
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protótipo dos estados afetivos, que depois de incorporados podem ser revividos como
símbolos mnêmicos em situações que se assemelham.
Um episódio depressivo se caracteriza por um período de duração mínimo de duas
semanas, com a presença de dois grupamentos de sintomas: 1) humor triste, diminuição do
interesse e do prazer, diminuição da energia e fadigabilidade; e 2) pessimismo, diminuição da
autoestima, ideação de ruína e/ou culpa, pensamentos e atos suicidas, diminuição ou aumento
do apetite, diminuição ou aumento do sono, diminuição da atenção e concentração, alteração
da atividade psicomotora, lentificação ou agitação. (MATOS, 2006).
Classifica-se o episódio depressivo em três níveis: leve, quando estão presentes dois
sintomas do primeiro grupamento e dois ou três do segundo; moderado, quando presentes dois
do primeiro e três ou quatro do segundo: e grave, quando presentes três do primeiro e quatro
ou mais do segundo (CID-11, 2012). Sendo entendida com episódio depressivo moderado,
Laura apresenta, tristeza, alto grau de fadiga, falta de interesse pelas atividades rotineiras,
além de baixa autoestima, sentimento de culpa e pensamentos suicidas.

EVOLUÇÃO DO PROCESSO TERAPÊUTICO

Durante o processo terapêutico, da primeira a última sessão, percebeu-se que a
paciente, em momentos alternados fazia uma confrontação com seus sentimentos de
insegurança, medo e tristeza, que nutria em relação às pessoas e o motivo pela qual a levou a
desenvolver o quadro depressivo. Às vezes, sentia-se incomodada ou até mesmo agressiva
quando alguém queria ajudá-la. Fica angustiada querendo retribuir o favor o mais rápido
possível como forma de não ficar devendo nada a ninguém.
Levantou-se a hipótese, questionando-a se quando ela faz alguma coisa por alguém
espera algo em troca, como forma de carinho, afeto. Respondeu que não. Indagada, então,
porque achava que os outros quando se aproximava dela ou oferecia ajuda estavam fazendo
esperando alguma retribuição por parte dela, não soube responder. Então, analisa-se o motivo
pelo qual esse sentimento está ocorrendo em seu interior. Esse tipo de atitude pode estar
relacionado a perca do noivo e ao desligamento súbito da família.
Após algumas sessões, notou-se que Laura estava mais aberta ao nosso diálogo e a
terapia, trazendo para as sessões situações em que percebia com maior sensibilidade que
também estavam presentes as coisas boas e ruins existentes a sua volta. Quando se percebeu
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que a paciente estava permitindo-se uma qualidade de vida melhor, carregando menos culpa e
permitindo-se desfrutar mais de suas potencialidades emocionais e intelectuais.
Algumas sessões depois, Laura passou a falar de seus relacionamentos frustrados, que
sempre tinha sido traída e abandonada por seus parceiros, quando ela só queria um
relacionamento sério e baseado no respeito. Esse relato deu margem para trabalhar por
algumas sessões, o seu posicionamento frente à sua sexualidade; além de sua intolerância
frente às frustrações. Voltando um pouco ao histórico de vida da paciente, Laura havia
introjetado a relação de seus pais de forma negativa, por presenciar várias brigas entre eles,
com isso teve grande ligação com a figura feminina, por estar sempre em defesa da mãe e
certo temor da figura masculina, devido às agressões do pai.
Após a realização de algumas sessões, Laura mostrou-se mais receptível ao diálogo,
mais dinâmica, mais segura em suas atitudes e mais sociável com relação aos outros
indivíduos. Já nas últimas sessões, percebeu-se que Laura estava mais confiante e falava com
naturalidade da perca do noivo e da falta da família. Segundo ela, eram raras as vezes que
sentia solidão, vontade de chorar e ficar sozinha. Aproveitando esse momento de abertura da
paciente, foi sugerido que fizesse uma reflexão a respeito de suas experiências vivenciadas e
quase superadas.

ENCERRAMENTO DO PROCESSO TERAPÊUTICO
A terapia foi interrompida, por três sessões consecutivas para a paciente resolver
assuntos pessoais, comunicando que retornaria às sessões assim que se resolvessem seus
problemas.

Ao retornar, dando sequência ao tratamento psicoterápico, percebeu-se que

aquele período de luto não havia mais em seus relatos, nem sentimentos de magoa ou culpa.
Durante todo o processo terapêutico, foi possível estabelecer uma aliança terapêutica,
pautada principalmente no que se refere à confiabilidade, pois, após algumas sessões a
paciente começou a falar de seus sentimentos, quando ficou evidenciado seu sentimento de
culpa em relação a perca do noivo e, em relação a sua família, sentimento de abandono. Isso
provavelmente ocorra de forma inconsciente, como uma atitude do ego criando mecanismo de
defesa contra o impulso conflitante emergente das hipóteses psicodiagnósticas, um dos
mecanismos utilizados pela paciente é a negação, dessa forma ela afirma para si àquilo que
não consegue aceitar, ou seja, o abandono. (ARRUDA, 2014).
Foi possível através do relato da paciente perceber que ocorreu fora das sessões um
processo de elaboração significativo, pois a mesma relatava que pensava naquilo que
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havíamos tratado na terapia e por meio de suas reflexões, apresentava uma maior
permeabilidade nas sessões seguintes, conseguindo verbalizar alguns de seus conteúdos
internos e compreendê-los ou pelo menos começava a ter consciência deles por meio da
Psicoterapia Psicanalítica.
No entanto, a Psicoterapia Psicanalítica tem como característica essencial o foco
terapêutico e a curta duração do tratamento, sendo que o enfoque terapêutico é dirigido para
um conflito central que se desdobra em questões de difícil adaptação e aceitação pelo
paciente. Assim, o psicanalista tem como função, além de trabalhar uma questão focal, fazer
uso da interpretação psicanalítica para levar o paciente a desenvolver uma percepção mais
ampla e profunda dos mecanismos psíquicos inconscientes que estão em jogo na sua forma de
se relacionar e de lidar com as suas dificuldades. (DIATKINE, 1979, p.14).
Então, a partir desse breve relato pode-se reconhecer a dificuldade de Laura em lidar
com a realidade externa que geralmente a frustrava e fugia do controle quando seu parceiro
apresenta características semelhantes às de seu pai. Em certa altura do processo terapêutico,
que está se desenvolvendo muito bem, e sendo aprofundado nos conteúdos que a paciente
levara para as sessões, além de sua fala e pensamentos sempre concretos, os quais em nenhum
momento foram percebidos como frutuosos, a paciente me relata; “- Jeferson, somente agora
consigo perceber os conflitos e as armadilhas nas quais me colocava e ao mesmo tempo estou
conseguindo desarmá-las. Para você ter idéia, nos últimos tempos estava me achando feia, não
me arrumava e não saia mais. – Jeferson, eu não sou feia, e hoje eu consigo ver isso, até voltei
a sair e me envolver com um rapaz que me chamou atenção, e quanto me arrumar! Pensei
comigo mesma, meu psicólogo está sempre bem arrumado para me atender, então porque não
me arrumar também”. “- Estou me sentindo agradável”. (SIC).
Dessa forma, foi feita uma breve devolutiva a paciente a partir de seu relato, dizendo
que já começava a enxergar a si mesma e, descobrindo-se uma mulher melhor do que se
imaginava antes. Laura respondeu; “- Acho que sim! É bem isso mesmo”. (SIC)
Na questão de voltar a se arrumar com mais cuidado, percebeu-se que a paciente
estava se incluindo nos padrões e estilo de seu terapeuta, ou até mesmo no padrão de vida,
porém de uma forma positiva, onde reconhecemos de fato que o campo analítico é formado
por identificações projetivas cruzadas e contínuas que mantêm a história do par no acontecer
do processo terapêutico (BARANGER&BARANGER, 1961, p. 24).
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Seu processo terapêutico continuou caminhando bem, havendo trânsito para suas
associações livres que sempre vinham acompanhadas de boas reflexões, aliviando suas dores
inerentes ao seu desenvolvimento psíquico.
Em uma das últimas sessões, Laura chega dizendo, “- Estou cansada, fiz uma faxina
na minha sala de trabalho e no meu apartamento hoje, quero tudo bem organizado, arrumei até
as gavetas do armário da cozinha de casa, separei várias coisas e joguei fora, me senti bem
apesar do cansaço, foi como se certas lembranças que se encontrava ali naquele apartamento
me fizessem mal, agora já não me fazem mais sofrer e nem traz lembranças ruins. É como se
eu estivesse me renovado, me senti mais leve”. (SIC)
Então a partir de seu relato, pontuou-se à paciente que essa arrumação teve seu
significado, sendo importante para que ela percebesse as lacunas ou espaços internos que
possuía dentro de si, podendo perceber o que é útil a si e o que não é mais. Além disso, Laura
mostra em sua colocação que ainda existem coisas e situações que fogem ao seu controle, e
que, portanto, ainda não estão organizadas em sua mente, porém Laura já consegue se
organizar e se orientar sozinha.
Na atual fase do processo terapêutico, Laura está se dedicando a seus estudos e se
encontra bem estruturada psiquicamente, conseguindo se avaliar de forma positiva e parcial
de acordo com seus ideais. Laura não demonstra mais estruturas depressivas, relata que está
em fase de construção. Pode-se dizer que Laura está conseguindo construir sua casa interna,
de uma forma tímida, porém em busca de autonomia e reorganização interna. Devido ao
avanço de seu processo terapêutico e o fim do estágio, e principalmente de sua reestruturação
psíquica a paciente é liberada da terapia, ou seja, Laura recebe alta.
A paciente apresentou melhora significativa em relação aos sentimentos recorrentes de
culpa, de abandono, de medo, de insegurança, dos bloqueios afetivos e também da dificuldade
de falar sobre suas experiências. A terapia também possibilitou um suporte para que a
paciente buscasse uma interação social satisfatória, haja vista, que a paciente, durante este
período, sentiu-se motivada a alcançar novos objetivos. De modo geral, a evolução da
paciente, através do tratamento com a Psicoterapia Psicanalítica, foi satisfatória tanto para
este,enquanto estagiário em Psicologia, quanto para a paciente, pois foi fundamental para sua
recuperação do quadro depressivo em que se encontrava.
Psicoterapia Psicanalítica
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O método utilizado neste trabalho foi a Psicoterapia Psicanalítica que tem como
função, além de trabalhar uma questão focal, fazer uso da interpretação psicanalítica para
levar o paciente a desenvolver uma percepção mais ampla e profunda dos mecanismos
psíquicos inconscientes que estão em jogo na sua forma de se relacionar e de lidar com as
dificuldades. (ZIMERMAN, 1991, p. 125).
Esses processos inconscientes são responsáveis pelos sonhos, fantasias e pela forma
inconsciente como nos relacionamos uns com os outros, e influenciam de modo decisivo em
nossos comportamentos, nas relações interpessoais e na grande maioria dos problemas
psicológicos.
A psicoterapia psicanalítica produz resultados significativos logo nas primeiras
entrevistas, quando há a possibilidade de mudança do olhar para os próprios conflitos, quando
o paciente passa a conscientizar-se dos mecanismos de defesa inconscientes que interferem na
boa resolução de seus problemas. A possibilidade de expressar-se livremente numa terapia
permite ao paciente conhecer detalhadamente as questões que o fazem sofrer, as quais se
mantiveram escondidas ou colocadas em segundo plano por um longo tempo em que o
paciente resistiu a uma análise mais profunda. (WINNICOTT, 1984, p.113)

Depressão e Psicanálise
Depressão é uma doença de múltiplos sintomas psíquicos definida por Freud entre
1892 e 1895 em “Neuroses Atuais” como evasão do combustível psíquico, falta da libido pelo
“buraco” ou ferida na malha representativa do Eu, evidenciando-se, assim a primeira
descrição da patologia depressiva que nas suas manifestações mais agudas assemelham-se a
hibernação dos animais, numa fuga extrema dos estímulos sensoriais, e a decorrente
diminuição dos movimentos, mergulhando-se em prostração, letargia e em longos períodos de
sono.
Comparando a sociedade atual com a mais antiga, percebe-se que, nesta última, o
sujeito vivia uma angústia maior em relação às regras a serem obedecidas. Naquela época, a
repressão era mais significativa, não dando espaço para a autonomia nem para a liberdade de
expressão. A repressão podia ser originada por imposições políticas ou por imposições
religiosas. (CARVALHO, 1998, p.134).
O que se observa na sociedade contemporânea é que os sujeitos se deparam com
inúmeras possibilidades. E, por mais paradoxal que pareça, o vazio depressivo impera frente à
autonomia e às liberdades conquistadas: tudo é permitido fazer, e não se sabe que rumo tomar
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com tanta liberdade. Os sujeitos permanecem desamparados, imersos nesse mar de
possibilidades. (CARVALHO, 1998, p. 05).
O que se observa hoje é uma nova concepção do luto e da depressão, adaptados ao
novo sujeito deste século. Um sujeito com inúmeras possibilidades, mas perdido,
desamparado e que não sabe o que é preciso para ser suprido. Um sujeito que necessita ter um
narcisismo mantido e nutrido para que haja equilíbrio e estabilização das ansiedades e dos
desejos. (FREUD, 1974, p. 78).
A impossibilidade do ego em fazer frente à rigidez do superego o deixa num estado
apático, fazendo com que nada o satisfaça. Por isso, diz que as inúmeras possibilidades de
gratificação jamais darão satisfação plena, uma vez que a exigência do superego severo e a
concomitante impossibilidade negociação do ego inviabilizam possibilidades autênticas e/ou
suficientes de gratificação. (BAUMAN, 2001, p. 20).
Para fazer frente a tais demandas, surgem os estados maníacos como defesas, no
intuito de fugir da autopunição, desprendendo grandes quantidades de energia na busca de
atividades ilusoriamente gratificantes, atividades estas, aliás, fornecidas de forma infindável
pela sociedade moderna. (BAUMAN, 2005, p. 37).
O quadro depressivo leva o indivíduo transformar a realidade em fantasia, substitui
objetos reais por representantes abstratos, mas concretos na sua ralé êxtase. O processo
denominado introversão e a somatização se dá com a tradução de fantasias específicas em
linguagem corporal diretamente, levando à angústia quando esta se expressa através do corpo;
pode apresentar os sintomas das seguintes formas: manifestações agudas, grandes ataques,
crises menores, quadros dissociativos e quadros funcionais duradouros; como paralisias,
anestesias e transtornos sensoriais, crises de choro, solidão, tendo como característica
principal a forma exagerada que se apresentam esses sintomas (FREUD, 1895).
Dessa forma, segundo Sigmund Freud (FREUD, 1915), o luto é um processo doloroso,
porém, a justificativa para isso seria encontrada quando tivessem condições de apresentar uma
caracterização da dor. Em 1926, o autor apresenta que a Dor, na dimensão mental, também é a
reação real à perda do objeto. Freud (1926), quando há uma dor física, ocorre um alto grau do
que pode ser denominado de catexia narcísica da parte do corpo em que se sente a dor.
No processo de luto, a inibição de qualquer atividade que não esteja ligada ao objeto
perdido e à perda de interesse no mundo externo ocorre por causa da catexia do objeto que
continua a aumentar, e tende, por assim dizer, a esvaziar o ego. Para Freud (1915), essa
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inibição é expressão de uma exclusiva devoção ao luto. Devoção que nada deixa a outros
propósitos ou a outros interesses.
Freud (1926), em Inibições, Sintomas e Ansiedades, fala sobre a Inibição, que também
não apresenta necessariamente uma implicação patológica, sendo uma restrição da função do
ego imposta como medida de precaução ou acarretada como resultado de um empobrecimento
de energia. O luto pode ser instalado para a elaboração de uma perda, consistindo no
desligamento da libido a cada uma das lembranças e expectativas relacionadas ao objeto
perdido, por isso, pode ser considerado um processo lento e penoso(KLEIN, 1996).
Como vimos, diante de uma situação dolorosa, ocorre uma catexia concentrada no
objeto do qual se sente falta ou que está perdido, por não poder ser apaziguada, afinal o objeto
não existe mais, tende a aumentar efetivamente, sendo assim hipercatexizadas. (KLEIN,
1996).
O instinto de realidade, como descrito por Freud (1920), atua através dos instintos de
autopreservação do ego. Este princípio não abandona a obtenção de prazer, porém, pede um
adiamento da satisfação, para uma obtenção de prazer no futuro. Em contrapartida, o princípio
do prazer, que está fortemente ligado aos instintos sexuais e por essa razão eles se tornam
mais difíceis de domar, busca um prazer imediato e desde o início pode ser visto como
altamente perigoso e ineficaz para a autopreservação do ego. (FREUD, 1920).

O sentido da Transferência
Freud (1920) descobriu, tratando seus pacientes, que há em todos os seres humanos
uma necessidade infantil de ser protegido e amado por uma figura de referência. Inclusive,
toda a base da religião se ancora aí: na necessidade humana de ser protegido por um Deus
onipresente e onisciente. A esta necessidade humana Freud nomeou transferência.
“Transferência” designa em psicanálise o processo pelo qual os desejos inconscientes
se atualizam sobre determinados objetos no quadro de certo tipo de relação estabelecida com
eles e, eminentemente, no quadro da relação analítica. Trata-se aqui de uma repetição de
protótipos infantis vivida com uma sensação de atualidade acentuada. A maior parte das vezes
é a transferência no tratamento que os psicanalistas chamam de transferência, sem qualquer
outro qualitativo (FREUD, 1980). O papel especial da transferência no processo psicanalítico
explica-se, segundo Freud, por sua relação com a resistência. A transferência torna-se tão
intensa e duradoura, porque serve a resistência; o paciente reproduz e repete para não
relembrar seus impulsos inconscientes. (FREUD, 1980).
131

Revista Eletrônica FACIMEDIT, v6, n1, Maio/Jun 2017
ISSN 1982-5285 – Relato de experiência

Ao falar da transferência, distingue a transferência positiva e a transferência negativa.
Foi levado a fazer essa distinção quando constatou que a transferência poderia se tornar a
mais forte resistência oposta ao tratamento. Essa distinção se deve segundo Freud, à
necessidade de tratar diferentemente estes dois tipos de transferência. A transferência positiva
se compõe de sentimentos conscientes amigáveis e ternos, e outros, cujos prolongamentos são
encontrados no inconsciente e que, constantemente, parecem ter um fundamento erótico
(FREUD, 1980).

CONCLUSÃO
A atuação do psicólogo na sociedade atual é de fundamental importância, para que as
pessoas possam entender um pouco sobre si mesmas. Dessa maneira, a procura por ajuda de
um profissional da Psicologia vem aumentando cada dia, pois não denota que a pessoa está
em algum estado de loucura. Essa visão de insanidade somente por procurar um psicólogo é
errônea e não tem nenhuma veracidade científica. Como foi o caso aqui relatado, Laura
apresentava um quadro depressivo, com sentimentos de culpas, abandono, medo e
insegurança, quando foi procurar a clínica escola, para a realização de seu tratamento, sendo
trabalhado a partir da abordagem psicanalítica que procura analisar os indivíduos em sua
totalidade e não apenas os seus sintomas ou circunstâncias isoladas do paciente.
Entende-se que a Psicoterapia Psicanalítica é uma modalidade de intervenção
psicológica que enraíza a sua fundamentação teórica no escopo de conhecimentos científicos
desenvolvidos pela Psicanálise. E, tal como a psicanálise, uma psicoterapia de percurso, na
medida em que o acompanhamento psicoterapêutico frequentemente se estende por várias
sessões psicoterapêuticas acompanhando a evolução do paciente, sessões após sessões,
podendo observar as dinâmicas do seu funcionamento em múltiplas situações de vida e
interações interpessoais. A Psicoterapia Psicanalítica é adequada a praticamente todo tipo de
transtorno de personalidade no quadro depressivo.
É também adequada a pessoas que queiram simplesmente conhecer-se melhor e que
não sofram de nenhuma dificuldade em particular ou psicopatológica. Pessoas que sofram de
angústias vagas e difusas, complexos, frustrações, problemas, conflitos, outros, mas que não
têm qualquer sintoma. São pessoas que parecem ter tudo para estar bem e serem capazes de
aproveitar a vida com satisfação, realização e prazer, mas que não o conseguem fazer.
Dessa forma, a Psicoterapia Psicanalítica é de grande relevância ao tratamento do
paciente diagnosticado depressivo entre outras patologias, como mostrou o estudo de caso de
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Laura. Quando o assunto é depressão, a questão torna-se muito relevante, pois tratar uma
pessoa que já se encontra com autoestima baixa, sem confiança em si própria e sem confiança
nos outros são tarefas difíceis. Por fim, conclui-se que ao desenvolver esse trabalho, pode-se
confirmar a importância da Psicoterapia Psicanalítica no tratamento de pacientes depressivos,
com resultados significantes e positivos.

PSYCHOTHERAPY PSYCHOANALYTIC AND DEPRESSION:
A CASE ATTENDED IN PSYCHOLOGY CLINIC – SCHOOL
Abstract
The work is a case study, about the Psychoanalytic Psychotherapy approach in a patient by name of
Laura, this fictitious name, diagnosed depressive. Laura is 24 years old, lives alone in a small
apartment. Sixteen (16) sessions of fifty (50) minutes each were held once a week in the Clinic-School
of Psychology, with a pause of three (3) consecutive sessions so that the patient could solve family
problems. Attending this, carried out by an academic (trainee) of the tenth period of psychology under
the supervision of the teacher in charge. The patient reports that she can not be freed from her
depressive condition that she has developed for more than two years, and from symptoms generated by
depression, insecurity in relationships, does not trust the people around her, complained about a
constant change of heart for no apparent reason ; Reports that she often feels aggressive toward people
close to her; Difficulty in dealing with losses; At times he does not feel like doing anything, so he
went in search of help, a reason for everything he was experiencing. All her feelings began to emerge
when she left her parents to go to Rondonia to get closer to her fiancé. After the sessions, there were
significant improvements in his behavior, allowing him a better quality of life, carrying less guilt and
allowing him to enjoy more of his emotional and intellectual potentialities.
Keywords: Depression, Psychotherapy, Diagnosis in Psychoanalysis
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