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A UTILIZAÇÃO DE TERAPIAS COMPLEMENTARES NO TRATAMENTO DO PÉ 

DIABÉTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
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Ana Beatriz Cavalcante de Carvalho2; 

Diógenes de Medeiros Araújo¹; 

Gabriel Barbosa Huszcz³; 

Nayara Karina Ferreira Pereira4 

 
1 Discente do Curso de Enfermagem da FACISA/UFRN 

2 Discente do Curso de Fisioterapia da FACISA/UFRN 

³ Discente do Curso de Medicina da UMC 

4 Bacharel em Fisioterapia na FACISA/UFRN. 

 

Área temática: Atenção à saúde 

E-mail do autor: luanavitoria50@gmail.com 

 

Introdução:O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica com diversas 

repercussões. Dentre as principais complicações da DM, destaca-se o pé 

diabético, alteração caracterizada pela presença de úlceras e infecções na 

extremidade inferior. Em consequência disto, o quadro do paciente pode evoluir 

e culminar em um conjunto de alterações que podem resultar na amputação do 

membro afetado. Portanto, para evitar a propensão da evolução dessa doença, é 

importante que o tratamento oferecido aos pacientes seja efetivo. Nessa 

perspectiva, as terapias complementares surgem como uma alternativa para o 

tratamento das alterações, através da associação de práticas terapêuticas, 

potencializando as chances de recuperação dos pacientes.Objetivo: Identificar as 

terapias complementares utilizadas no tratamento do pé diabético e seus 

benefícios. Métodos: Trata-se de uma revisão descritiva de literatura, realizada 

através da pesquisa nas bases de dados CINAHL, LILACS e PubMed. Os termos 

utilizados para busca foram: “Terapias Complementares”, “Pé Diabético” e 

“Diabetes Mellitus”. Foram incluídos estudos que estivessem disponíveis 

completos, nos idiomas Português ou Inglês, publicados nos últimos 5 anos, e 

mailto:luanavitoria50@gmail.com
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excluídos estudos que não abordassem a temática eque estivessem 

repetidos.Inicialmente 26 artigos foram encontrados, destes apenas 6 foram 

inclusos.Resultados: Os resultados apontaram a utilização da terapia a laser de 

baixa intensidade isolada ou em associação ao óleo de Calendulaofficinalis; 

aplicação de extrato hidroglicólico da Calendulaofficinalis; bota de unna 

associada ao uso de shiatsu; aplicação de spray à base de sal marinho composto 

por água purificada por osmose reversa, sal marinho de recife de coral, lisozima 

e benzoato de sódio; acupuntura; lavagem dos pés com decocção de ervas 

medicinais, composta por ruibarbo, CoptidisRhizoma, FructusForsythiae, 

PseudobulbusCremastrae Seu Pleiones, sulfato de alumínio e potássio. Os 

benefícios encontrados foram: alívio da dor, redução da área total das úlceras, 

melhora das morbidades decorrentes da DM, cicatrização total da ferida e 

diminuição da infecção. Os estudos que tratavam da acupuntura e lavagem dos 

pés com decocção de ervas medicinais, não apresentaram benefícios no 

tratamento do pé diabético. Conclusão A implementação das práticas 

complementares no tratamento do pé diabético pode apresentar benefícios, no 

que concerne a redução das compleições relacionadas aos membros inferiores 

com potencial para melhorar a qualidade dos cuidados prestados ao público alvo 

que convive com a doença crônica não transmissível da DM. 

 

Palavras-Chaves: Terapias Complementares, Pé Diabético, Diabetes Mellitus. 
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ANÁLISE SOBRE OS DIREITOS DOS IDOSOS: REVISÃO DE LITERATURA 

 

Talita Costa Barbosa1; Lindemberg Barbosa Júnior²; Marília Rosa Silva2; 
Isabella Colnago Amaral Riquete3, Natasha Christina Zacarias3 

1 Discente do curso de Medicina da Universidade Brasil, Fernandópolis, SP 

2 Discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 
Três Lagoas, MS 

3 Médica da Estratégia Saúde da Família em Três Lagoas-MS. 

Área temática: Geriatria e Gerontologia (Direito do Idoso) 
E-mail da autora: talitacostabarbosa@gmail.com 
 
Introdução:  O aumento da população idosa, é um fenômeno mundial e está 
ocorrendo de forma sem precedentes. As estimativas para os próximos 20 anos 
indicam que os idosos excederão 30 milhões de indivíduos. A longevidade do ser 
humano, se põe na sociedade como uma conquista social. A velhice passa a se 
figurar como uma realidade inconteste em todo o mundo. É um fenômeno em 
crescente proporção. Diante disso, tem-se pressionado governos no sentido de 
adotar medidas que atendam as necessidades dos idosos. O desenvolvimento de 
novas tecnologias e das ciências se voltou para a garantia de melhor qualidade 
de vida e de aumento da expectativa de vida. Objetivo: Este trabalho tem como 
objetivo realizar uma revisão bibliográfica para explanar acerca dos direitos 
dos idosos. Material e Método: O estudo realizado foi uma pesquisa bibliográfica, 
sistemática, exploratória, descritiva e quantitativa. Os recursos utilizados 
foram literaturas pesquisadas em bases de dados do Pubmed, BVSalud, Scielo, a 
partir dos descritores: “idosos”, “direitos dos idosos”, “legislação”. O período 
utilizado foi de 2000 a 2020. Foram incluídos trabalhos de relato de caso, 
revisão de literatura, artigos na integra, na língua portuguesa, inglesa e 
espanhola. Além disso, utilizou-se manuais disponíveis pelo Ministério da Saúde 
e legislação direcionada ao tema. Resultado: O amparo a população idosa vem a 
partir do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, em conjunto com a Lei nº 8.842, que 
regulamenta a Política Nacional do Idoso. O estatuto dispõe de normas e 
diretrizes para a formulação e execução de políticas e serviços destinados à 
população idosa, aquela com 60 anos ou mais. Todo esse trabalho, legislação, 
visa à promoção do envelhecimento saudável, a prevenção de doenças, a 
recuperação da saúde, a preservação, melhoria e reabilitação da capacidade 
funcional dos idosos, cuja finalidade é de assegurar-lhes sua permanência no 
meio em que vivem, executando suas atividades de forma independente. 
Conclusão: Dessa maneira, os idosos são um grupo que estão sujeitos a situações 
de abusos, desproteção e violação dos seus direitos, e diante dessa situação, é 
necessário estabelecer a legislação para proteção dos idosos. Esses instrumentos 
oferecem aos idosos um sistema de proteção legal e garantia dos seus direitos. 
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Descritores: idosos, direitos dos idosos, legislação 

AS DIFICULDADES DO IDOSO SURDO NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

Deborah Adriane Silva Santos1;  

Larissa Alves Moreira1; 

Mikaela Brito Guimarães1; 

Myllena Jovelina Conrado de Oliveira Silva1; 

Clesivane do Socorro Silva do Nascimento² 

 
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

Área temática: Atenção à saúde 

E-mail do autor: deborahadriane0529@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Lei n° 10.436 de 24 de abril de 2002 sendo regulada pelo Decreto 

n° 5.626/2005, a Língua de Sinais é reconhecida como forma de comunicação e 

expressão dos surdos, garantindo aos mesmos direitos iguais nos diferentes 

âmbitos sociais, inclusive na área da saúde. Apesar disso os surdos têm muita 

dificuldade de estabelecer uma comunicação social eficaz, principalmente, com 

os profissionais de saúde no atendimento médico, dificultando a relação médico-

paciente. Essa é uma dificuldade de toda comunidade surda e principalmente os 

idosos surdos que durante a infância não receberam a educação correta em 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a falta de ações que ensinem os 

pacientes com surdez adquirida, na terceira idade, e ao longo do tempo criaram 

gestos próprios para estabelecer uma comunicação com seus familiares e amigos 

íntimos, visto que a maioria não teve acesso a língua de sinais, devido esta não 

ser acessível. O atendimento ao idoso na Atenção Primária à Saúde (APS) requer 

uma maior habilidade e sensibilidade, devido suas condições físicas, psíquicas e 

sociais, atendendo a um dos princípios doutrinários do SUS a equidade, que 

reconhece que todos precisam de atenção mais não de mesmos atendimentos 

(BRASIL, 2015). Para isso, deve ser realizadas ações para esses pacientes idosos 
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surdos, voltadas para inclusão desse público, a fim de fornecer um cuidado mais 

humanizado e voltado para as limitações desses pacientes, respeitando suas 

individualidades. Sendo assim, o profissional deve ter o compromisso e 

responsabilidade de atender todos os usuários independente de suas 

particularidades, evidenciando mais um princípio doutrinário do SUS, a 

universalidade que garante o acesso a saúde de forma universal. OBJETIVOS: 

Enfatizar a importância do atendimento humanizado, holístico e 

individualizado. Evidenciar a necessidade do conhecimento e do uso da língua 

de sinais pelos profissionais da saúde no atendimento da atenção primária. 

Relatar as dificuldades dos pacientes idosos surdos na atenção 

primária.MÉTODOS: A elaboração deste estudo se deu através de busca 

eletrônica nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e na 

Biblioteca Eletrônica Científica Online-Scielo, apenas por publicações dos 

últimos 5 anos, articulando as palavras chaves “surdez”, “idoso” e “ atenção 

primária”, todas encontradas nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS). O 

presente trabalho trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, com 

objetivos de explorar a temática abordada, configurando-se como uma revisão 

bibliográfica.Os resumos dos artigos foram lidos, e quando apresentavam 

relação com o tema do estudo eram selecionados.RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Com a realização da busca de trabalhos científicos nas bases de dados, no DeCS 

aconteceu a pesquisa pelos descritores “idoso”, “surdez” e “atenção primária”, no 

Scieloforam encontrados 263 artigos usando os descritores “idoso” e “atenção 

primária” e 2 artigos usando os descritores “idoso” e “surdez”  ambos por meio do 

operador booleano “AND”, e na Biblioteca Virtual de Saúde foram encontrados 11 

artigos, utilizando os filtros de 5 anos e disponíveis. Logo após o resultado da 

busca dos artigos foram excluídos os que não abordassem especificamente a 

temática do trabalho e inclusos os que se adequavam. Além das bases de dados 

foi utilizada a lei n° 10.436 de 24 de abril de 2012 a qual está disponível no 

portal das leis brasileiras. A partir do estudo das literaturas encontradas, é 

evidente o despreparo dos profissionais da saúde acerca do atendimento 

diferenciado ao idoso surdo, devido à falta de habilidade comunicacional, que 

por consequência interfere na qualidade do serviço ofertado.  Apesar da 
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realização do trabalho, é inegável a escassez de artigos científicos e por isso 

dificultou a abrangência sobre o tema.CONCLUSÃO: A Atenção Primária à Saúde 

como porta de entrada ao SUS, deve oferecer serviços de prevenção e promoção, 

em todas as faixas etárias de idade, independente das suas necessidades 

especificas, por meio de profissionais capacitados, que desenvolvam ações 

educativas em saúde para a comunidade. Entretanto, é indiscutível o grau de 

complexidade no atendimento ao idoso, devido sua resistência à procura por 

atendimento e a difícil adesão ao tratamento, e principalmente em relação ao 

idoso surdo, pois são diversas as barreiras comunicativas entre os profissionais 

de saúde e o paciente, colocando em risco a prestação de cuidados. A fim de 

romper esse bloqueio comunicativo entre o idoso surdo e a equipe de saúde é 

necessário conhecer as particularidades culturais e linguísticas da comunidade 

surda a fim de reduzir o desconforto no encontro de ambos. Desta forma, é 

imprescindível a aplicação de políticas públicas que habilitem a rede de saúde 

no atendimento ao idoso surdo, visando a unificação da assistência e 

incentivando mais pesquisas sobre a temática.  

 

Palavras -chave: Idoso, Surdez, Atenção Primária. 
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ASPECTOS RELACIONADOS A SAÚDE SEXUAL DE IDOSOS COM HIV: 

REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

Joyce Kelly Da Silva1 ;Suian Sávia Nunes Santos1; Sarah Cardoso de 

Albuquerque1; Vanessa Mirtiany Freire dos Santos1; Ana Caroline Melo dos 

Santos1. 

¹Faculdade UNIRB Arapiraca. 

 

Área temática: Educação em saúde 

E-mail do autor: referenteaenfermagem@gmail.com 

 

Introdução:Com uma visão restrita e cheia de preconceitos tanto em relação à 

sexualidade quanto à velhice, a sociedade muitas vezes classifica esse período 

da vida como sendo de assexualidade. Objetivo:Revisar na literatura os aspectos 

relacionados a saúde sexual de idosos com HIV. Métodos: Trata-se de revisão 

integrativa de literatura, realizado em agosto de 2020. Com a seguinte questão 

norteadora: Quaisos aspectosrelacionados a saúde sexual de idosos com HIV? As 

bases de dados utilizadas: SCIELO; MEDLINE; LILACS; BVS; e PUBMED. Os 

critérios de inclusão dos estudos envolveram aqueles que responderamà questão 

de pesquisa, e foram publicados nos últimos cinco anos, foram incluídos seis 

artigos.Resultados:Em um estudo feito na África do Sul a boa saúde foi 

fortemente associada à atividade sexualem homens mais velhos. O HIV reduz 

atividade sexual entre mulheres mais velhas, embora condições 

crônicasparecem limitar a atividade sexual entre os mais velhos homens. Por 

outro lado, o HIV não parece dissuadir os homens de atividade sexual. Estudo 

realizado com treze afro-americanos soropositivos com 50 anos ou mais, 

mostrou que os participantes enfatizaram como o HIV limitou a sua capacidade 

de vivenciar a sexualidade e intimidade. Todos os participantes disseram que 

experimentaram a sexualidade prejudicada após o diagnóstico de HIV. Houve o 

relato nos estudos em que os homens recusaram qualquer envolvimento em 

relações sexuais, temendo a transmissão do HIV e oestigma, bem como ainda foi 

identificado a expressão de frustração e raiva sobre interromper a atividade 

sexual após o diagnóstico de HIV.  Ainda houve a descrição do HIV como 

mailto:referenteaenfermagem@gmail.com
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perturbação duradoura e restrição a sexualidade e relacionamentos 

íntimos.Outro estudo feito com 241 idosos com HIV, na investigação acerca do 

conhecimento e atitudes sobre sexualidade, os participantes apresentaram um 

nível bom de conhecimento, e uma atitude bastante positiva sobre a sexualidade 

no envelhecimento. Mas que apenas 22,2% dessas pessoas idosas fazem O uso de 

preservativos.Verifica-se que houve associação significativa entre o nível de 

conhecimento sobre sexualidade e as variáveis: sexo, escolaridade, religião, 

sintomatologia depressiva e tempo de diagnóstico do HIV. As mulheres 

idosas,participantes analfabetos, evangélicos e católicos e os indivíduos com 

menos de 12 anos de diagnóstico do HIV tendem a ter atitudes mais 

conservadoras.Conclusão: Observou-se que o HIV tem grande influência na vida 

sexual dos idosos. Dessa forma, é importante realizar ações em saúde com o 

intuito de melhorar o conhecimento e as atitudes em relação à sexualidade na 

terceira idade. É fundamental que profissionais de saúde orientem, dialoguem 

ou questionem sobre questões relacionadas à vida sexual, não só aos portadores 

de HIV, mas a toda população idosa.  

Palavras-chave: Idoso, HIV, Sexualidade.  
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ENVELHECIMENTO ATIVO 

Yasmin de Oliveira Barbosa1;  
Eslayne Souza Araujo1; 

Marcos de Oliveira Bispo1; 
Matheus Santos Melo². 

 
1 Discente do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe; 
2 Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe. 

 
Área temática: GERIATRIA E GERONTOLOGIA  

E-mail do autor: yoliveira990@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento humano faz parte de um ciclo vital 
que consiste em mudanças biológicas, psicológicas e sociais e que deve ser vivido 
de forma saudável e autônoma. Nesse sentido, o envelhecimento ativo é 
conhecido como a maneira mais abrangente do envelhecimento saudável, ou 
seja, uma condição de melhoria das oportunidades de saúde, participação e 
segurança com o intuito de aprimorar a qualidade de vida conforme as pessoas 
envelhecem. Dessa forma, é crucial entender como os profissionais de 
enfermagem podem realizar uma assistência voltada para as necessidades de 
saúde dessa população, uma vez que demandam de cuidados 
específicos.OBJETIVOS:Verificar, na literatura, as características da assistência 
de enfermagem frente ao processo de envelhecimento ativo.MÉTODOS:Trata-se 
de um estudo bibliográfico, descritivo, tipo revisão integrativa da literatura, 
que teve como questão norteadora: “Quais são as características da assistência 
de enfermagem aos pacientes durante o processo de envelhecimento ativo?”. A 
pesquisa foi realizada com os descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 
“Cuidados de Enfermagem”; “Assistência de Enfermagem”; “Envelhecimento 
Saudável” e “Envelhecimento Ativo”, nas bases de dados: PubMed, BVS e SciELO, 
combinados por meio do operador booleano AND.  Inicialmente foram 
encontrados 1209 arquivos nas três bases de dados, posteriormente a aplicação 
dos filtros: texto completo gratuito, publicados nos últimos 10 anos, no idiomas 
inglês, português eespanhol, espécie humanos e idade entre 45 e mais de 65 
anos, foram localizados 204 estudos que seguidamente da leitura dos títulos, 
resumo e assunto principal restaram 13 artigos.RESULTADOS E 
DISCUSSÃO:Verificou-se, em geral, que o enfermeiro possui papel significativo 
na assistência ao envelhecimento ativo, contribuindo na melhoria dos hábitos de 
vida saudáveis, minimizando as dificuldades e maximizando as potencialidades 
dos pacientes que estão sob o seu cuidado. Sendo assim, o profissional de 
enfermagem deve procurar desenvolver práticas de promoção de saúde, 
baseadas no contexto que o idoso está inserido, visando o autocuidado e a 
participação em atividades e grupos de interação social.CONCLUSÃO:Diante dos 
resultados, pode-se concluir que a intervenção de enfermagem como mediador e 
facilitador é eficaz tanto na promoção de saúde quanto nas ações de prevenção e 
controle das doenças existentes, contribuindo no processo de envelhecimento 
ativo dos idosos. Dessa forma, a educação em saúde é uma ferramenta muito 
utilizada pelos enfermeiros com recursos tecnológico, criativo, lúdico 
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envolvendo a participação em grupo dos idosos, permitindo sua autonomia, 
autocuidado e melhoria na qualidade de vida. 
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ATENÇÃO AO IDOSO PELO PROJETO BEM-ME-QUER DE HUMANIZAÇÃO EM 

SAÚDE  

 

Jéssica de Carvalho Martelli Miura 1;  

Ana Beatriz Silva do Nascimento 1; 

Catherine Alexia Yoshikawa 1; 

Maria Theresa de Alencar Ramsdorf 1; 

Emerson Henklain Ferruzzi ² . 

 
1 Discente do Curso de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados 

2 Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados 

Área temática: Atenção à saúde 

E-mail do autor: jemartelli@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Bem-me-Quer é um projeto voluntário de humanização em saúde 

fundado em 2007 pelo Centro Acadêmico de Medicina Camilo Ermelindo da 

Silva, da Universidade Federal da Grande Dourados (Dourados - MS). O Projeto 

promove visitas a locais como o Lar do Idoso, uma instituição de acolhimento 

para pessoas desta faixa etária em situação de vulnerabilidade. Tal projeto é 

constituído por acadêmicos e membros da comunidade, que se dividem em 

núcleos de palhaços (clowns), contadores de histórias e músicos. Todos são 

previamente selecionados e capacitados por meio de cursos de biossegurança e 

oficinas de música, técnicas de teatro e contação de histórias. OBJETIVOS:O 

Projeto Bem-me-Quer busca promover a humanização em saúde, valorizando o 

bem-estar e a qualidade biopsicossocial, de acordo com o modelo de saúde 

definido pela Organização Mundial da Saúde (Conti AA, 2018).MÉTODOS:As 

visitas ao Lar dos Idosos ocorrem aos finais de semana. Cada núcleo do projeto 

realiza a sua escala de forma separada, em grupos de seis integrantes, o que 

garante a cada encontro particularidades únicas. Todos os voluntários se 

organizam em um espaço para caracterização oferecido pelo próprio Lar, e 

vestem-se de forma lúdica para interagir com os moradores. Após essa etapa, os 
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participantes  são recebidos por, em média, vinte senhores e senhoras em um 

local aberto e arborizado. Durante as visitas com os membros do núcleo da 

música, são apresentadas melodias, que comumente resultam em danças e 

cantos, e os moradores que possuem instrumentos musicais costumam se 

integrar ao grupo. Já as escalas dos contadores de história são realizadas com o 

uso de livros e materiais artísticos, resultando em pinturas, histórias e trocas 

de experiências com os moradores. Por fim, nas visitas dos clowns, ocorrem 

brincadeiras e conversas descontraídas com o intuito de entreter e divertir.Não 

só isso, os idosos também se sentem à vontade para participar por meio de jogos, 

como dominó e baralho, ou por conversas de desabafo. Assim, os membros do 

projeto são incentivados a interagir de acordo com a vontade e necessidade dos 

idosos no momento, sendo inclusive orientados a respeitar a recusa de qualquer 

forma de interação.ANÁLISE CRÍTICA:O recebimento dos voluntários costuma 

ser positivo, assim como as relações desenvolvidas entre voluntários e os 

maradores do lar.As visitas do Projeto contribuem com a humanização em 

saúde, favorecendo a qualidade psicossocial dos viventes do lar ao criar uma 

ambientação lúdica e de sociabilização. Assim, os feitos alcançados corroboram 

com o ideal de saúde proposto pela OMS (Organização Mundial de Saúde). 

Paralelamente, o Projeto também contribui para a formação ativa dos 

acadêmicos de medicina, em prol de um modelo humanizado de 

saúde.CONCLUSÃO:O Projeto promove a humanização da saúde do idoso por meio 

das visitas periódicas e da atenção prestada, cujas interações resultam na 

valorização social e psicológica dos indivíduos.  

 

 PALAVRAS-CHAVE: voluntariado, humanização, educação em saúde 
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Introdução: A Articulação Temporomandibular (ATM) compõe o sistema 
estomatognático, responsável pela mastigação, fala e deglutição.Quaisquer 
alterações nas articulações que ligam o maxilar à mandíbula, ocasionam a 
Disfunção Temporomandibular (DTM), caracterizada por dores na musculatura 
envolvida, cefaleia, ruídos, crepitações evertigens(FALE et al., 2018). A 
automedicação é uma prática comum em indivíduos acometidos por DTM, 
buscando o alívio das dores.Esta conduta pode ser potencialmente nociva à 
saúde, pois corrobora com a cronicidade deste problema (ARRAIS et al., 2016). 
Esta pesquisa justifica-se, pois, a compreensão de aspectos comportamentais e de 
saúde, auxilia no delineamento de estratégias para o enfrentamento da 
automedicação nos casos de DTM, nos contextos coletivos e 
institucionais.Objetivo: Analisar a automedicação em estudantes universitários 
com DTM, por sexo e tipo de medicamento. Métodos:Trata-se de um estudo 
transversal, com abordagem quantitativa. O cenário da pesquisa foi uma 
Instituição de Ensino Superior (IES) de Fortaleza-Ceará. Os participantes da 
pesquisa foram 184 discentes do curso de Fisioterapia, regularmente 
matriculados, de todos os semestres, nos turnos manhã e noite, maiores de 18 
anos, que integraram à pesquisa mediante assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A análise de dados foi realizada pela 
estatística descritiva por distribuições de frequência. Resultados:Identificou-se 
uma prevalência de DTM em 47,82% dos discentes. Destes, 39,77% se 
automedicavam. Quanto aos medicamentos, observou-se o uso indiscriminado de 
analgésicos, a saber: 51,42% dorflex, 20% dipirona, 14,29% paracetamol e 14,29% 
anador. Quanto ao sexo dos participantes que se automedicavam, 11,43% eram 
homens, com média de idade de 28 anos e 88,57% eram mulheres, com média de 
idade de 30 anos.As evidências obtidas nesta pesquisa são similares aos dados 
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de Arrais et al. (2016), que se propuseram a investigar a automedicação no 
Brasil. Segundo os autores, há prevalência de automedicação no sexo feminino, 
sendo os analgésicos e os relaxantes musculares, os medicamentos mais 
utilizados, por serem isentos de prescrição. Conclusão:O consumo de 
medicamentos sem prescrição deve ser evitado, a fim de minimizardanosà saúde 
de indivíduos acometidos por DTM. Assim, as IES, como espaços de disseminação 
de saberes e formação de profissionais de saúde, devem desenvolver estratégias 
de educação em saúde para incitar o uso racional de medicamentos. 
 
Palavras-chave: Articulação Temporomandibular,Automedicação, Dor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

 

 

CONSUMO ALIMENTAR DE IDOSOS COM SÍNDROME DE FRAGILIDADE 
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INTRODUÇÃO: Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

no quarto trimestre de 2019, indivíduos maiores de 60 anos representava uma 

parcela de 16,2% da população brasileira. O envelhecimento é parte natural do 

ciclo da vida do indivíduo, sendo caracterizado como um processo fisiológico, é 

descrito dentro deste contexto o conceito de síndrome da fragilidade, uma vez 

que é preditor para complicações futuras e que pode vir a implicar a qualidade 

de vida dessa população.OBJETIVOS:Analisar o inadequado consumo alimentar 

de idosos estabelecendo relação com fragilidade nestes 

indivíduos.MÉTODOS:Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases 

de dados SciELO, PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde. Utilizando os 

descritores: consumo de alimentos, serviços de saúde para idosos e idoso 

fragilizado. Foram selecionados 29 artigos publicados entre 2017 a 2019, em 

português, espanhol e inglês, disponível em texto completo, relacionando 

consumo alimentar em idosos fragilizados. Após análise, quatro artigos foram 

utilizados para elaboração do mesmo.RESULTADOS E DISCUSSÃO:A fragilidade é 

definida por uma síndrome progressiva e de múltiplas causas caracterizada por 

aumentar a vulnerabilidade do indivíduo para desenvolver dependência 

aumentada e/ou morte. Em um estudo de corte transversal, Mello et al. (2017), 

com indivíduos ≥ 60 anos por meio do inquérito domiciliar evidenciaram a 

elevada prevalência das condições de pré-fragilidade e fragilidade em idosos. 
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Além disso observou-se conforme parâmetros de aferição de massa muscular 

que estes apresentavam perda de massa muscular, assim como o consumo de 

alguns grupos alimentares prejudicado. Por certo, relata-se a ingestão menor de 

feijões em consoante com quão mais grave é a síndrome, assim como o de frutas, 

ainda assim, destaca-se que leguminosas são alimentos fontes de proteína, o que 

auxiliaria na manutenção da massa muscular em indivíduos acometidos pela 

síndrome. A ingestão de lacticínios e cereais não foi atingida, ponto este que 

pode acarretar em agravo do quadro clinico, uma vez que, o grupo de leites e 

derivados é fonte de cálcio nutriente essencial ao fortalecimento ósseo e 

muscular, Em contrapartida, foi visto um elevado consumo de alimentos ricos 

em açúcares e gorduras saturadas em todos os grupos de participantes- frágeis e 

não-frágeis. Sendo assim, ressalta-se que o diagnóstico clínico por meio da 

avaliação antropométrica somado ao consumo alimentar se faz necessário para 

avaliar com maior precisão a população idosa, para assim obter uma 

intervenção precoce e se evitar prejuízos nutricionais e de 

saúde.CONCLUSÃO:Desse modo, constata-se que a ingestão alimentar é 

prejudicada em idosos em condição de fragilidade, sendo que, este pode ser ponto 

importante para perpetuação da piora do quadro clinico. Além disso, salienta-se 

a avaliação nutricional completa como objeto para melhor intervenção nesta 

população. 

 

PALAVRAS-CHAVE: consumo de alimentos, serviços de saúde para idosos e idoso 

fragilizado. 
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Área temática: Atenção à Saúde  
*danielmadeira9@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO: A medicina de família e comunidade (MFC) é a especialidade 
médica que presta assistência à saúde de forma integral, continuada e 
abrangente. Existe um foco na família e na pessoa, com orientação para a 
comunidade. Desse modo, são atendidas todas as faixas etárias e ambos os sexos. 
Salienta-se que a MFC está diretamente ligada à proteção à saúde do idoso, uma 
vez que o profissional é responsável por realizar ações de prevenção, cura e 
reabilitação.  OBJETIVO: Caracterizar a produção científica brasileira sobre 
MFC e evidenciar sua relação com a maior expectativa de vida. MÉTODO: Trata-

se de um estudo bibliométrico a partir da base Scopus por meio do descritor 

“Family Practice”, termo equivalente à “Medicina de Família e Comunidade” de 
acordo com o acervo dos descritores em ciências da saúde. O levantamento foi 
realizado no mês de agosto de 2020. Os resultados foram filtrados para 
manuscritos brasileiros no período de 2010 a 2019. Paralelamente, obtiveram-se 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), correspondentes 
a projeções de 2010 a 2060, sobre expectativa de vida e a probabilidade de um 
indivíduo de 60 anos de idade chegar aos 80 anos. As unidades da federação 
brasileira foram divididas entre aquelas que apresentam valores superiores ou 
inferiores para tais indicadores comparando-se aos valores da nação como um 
todo. Aplicou-se o teste de Mann-Whitney por meio do programa estatístico 
Graphpad Prism 7, com significância fixada em p<0,05. RESULTADOS: 
Totalizaram-se 2.649 manuscritos sobre MFC na base Scopus, cuja menor 
concentração foi no ano de 2011 (n=197; 7,4%) e a maior em 2018 (n=348; 13,1%). 
Houve destaque para as Regiões Sudeste (n=1.743; 65,7%) e Sul (n=860; 32,4%); 
enquanto o Norte (n=98; 3,6%) registrou o menor número de publicações. 
Consoante aos estados, São Paulo (n=1024; 38,6%), Rio Grande do Sul (n=462; 
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17,4%) e Rio de Janeiro (n=365; 13,7%) se sobressaíram. Localidades com 
expectativas de vida acima do valor nacional (>76,3 anos, ou seja: Santa 
Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais, Paraná e Rio de Janeiro) exibiram maiores concentrações de trabalhos 
sobre MFC (p=0,0005). Ademais, unidades da federação com maiores 
probabilidades de um indivíduo de 60 anos chegar aos 80 (Espírito Santo, Santa 
Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e 
Rio Grande do Norte) também evidenciaram um maior quantitativo de 
manuscritos sobre MFC (p=0,0034). No que concerne à caracterização 
bibliométrica, houve destaque para: modalidade artigo, área médica e periódico 
Ciência e Saúde Coletiva. CONCLUSÃO: O presente trabalho permitiu postular a 
relação da produção científica brasileira sobre MFC e a maior expectativa de 
vida. Ressalta-se, portanto, a necessidade de estímulo às pesquisas envolvendo 
tal temática.  

Palavras-chave: Medicina de Família e Comunidade, Bibliometria, Expectativa 

de Vida. 
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Introdução: A pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) acabou 
superando muitas outras Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SARS) no 
cenário mundial. Contudo, as medidas para conter o contágio têm sido adotadas 
em especial para as pessoas consideradas como grupos de riscos, sendo os idosos 
o grupo com maior risco de morte em todo o mundo. As formas de transmissão do 
SARS-Cov-2 são atraves do contato com goticulas respiratórias oriundas de 
pacientes contaminados, sendo que a doença provocada afeta principalmente os 
sistemas respiratório, cardiovascular, gastrointestinal e neurológico. As 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) são estabelecimentos 
para atendimento integral de pessoas com 60 anos ou mais, dependentes ou 
independentes, que não dispoem de condições para permanecer com a familia ou 
em domicilio unicelular. Os idosos residentes em ILPI são considerados de alto 
risco para infecção pelo fato de apresentarem: doenças cronicas, idade 
avançada, dificuldades para realizar atividades da vida diária e contato 
frequente com cuidadores, profissionais da assistencia e visitantes. Objetivos: 
descrever os cuidados em idosos institucionalizados frente à pandemia do covid-
19. Metodologia: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, onde foi 
realizada uma revisão de literatura com referência às bases de dados da 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 
aScientific Electronic Library Onlineentre os dias 30 de julho a 08 de agosto de 
2020.Resultados:Por mais que existam politicas e estatutos voltados à saúde da 
população idosa, é importante que se faça necessária uma maior introdução 
gerontologica e geriátrica nas bases de formação profissional, para que assim 
aja uma prática de promoção da saúde do idoso com maior eficácia e eficiência. 
Para o alcance da promoção da saúde dos idosos institucionalizados, destacam-
se os cuidados como: Restrição da entrada e circulação de pessoas, adoção de 
protocolos para orientar higienização de superficieis, higienização das mãos, 
cuidados a serem praticados pelos profissionais que trabalham nas ILPI como 
medidas de prevenção; maior atenção às boas práticas na segurança alimentar; 
vigilancia à saúde mental de profissionais e idosos residentes, assim como a 
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vigilancia de casos suspeitos. Conclusão: nesse estudo foi possível identificar 
que os cuidados ofertados aos idosos institucionalizados são de suma 
importância no processo de prevenção frente à pandemia causada pelo novo 
coronavírus (SARS-CoV-2), através da eficácia e das práticas coletivas 
adotadas pelos profissionais, cuidadores, familiares e visitantes.  

 
Palavras-chave: idoso; cuidados; instituição de longa permanência; SARS-CoV-2.  
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Introdução: “É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária” (BRASIL, 2003). Esse é o trecho descrito no artigo 3° do 
Estatuto do Idoso, que apesar de assegurar direitos essenciais à pessoa idosa, 
não compactua com a realidade. Nesse sentido, o conhecimento do contexto 
desafiador que essa população vive é fundamental para o processo de formação 
de profissionais da saúde, a fim de que um olhar mais compreensivo, crítico e 
humanístico seja desenvolvido e discutido. Objetivos: conhecer o contexto 
individual, familiar, social e de saúde do idoso em uma comunidade de um 
município do interior do Rio Grande do Sul.  Métodos: Trata-se de um relato de 
experiência das atividades práticas desenvolvidas na disciplina de Interação 
Ensino, Serviço e Comunidade I do curso de Medicina, de uma Universidade do 
interior do Rio Grande do Sul, Brasil.  Durante as atividades da referida 
disciplina, os acadêmicos realizaram, uma vez por semana, durante um 
semestre, visitas domiciliares junto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 
momento em que dialogaram sobre questões diversas acerca da situação de 
saúde e do contexto do idoso. Análise Crítica:  por meio dos relatos e da análise 
de situação do idoso eram comuns doenças crônicas, como hipertensão e diabetes 
apesar de fazerem o uso de medicamentos. Durante a visita domiciliar, essa 
situação fez com que os acadêmicos identificassem e desenvolvessem um 
raciocínio crítico de possíveis causas que comprometessem a eficiência do 
tratamento, que posteriormente à visita, eram discutidas em mais detalhes 
junto aos ACS. Ainda, quando, na visita, eram levantados aspectos do contexto 
familiar, muitos queixavam-se de maus tratos – fato que possibilitou evidenciar 
a negligência com a pessoa idosa. Algumas famílias demonstravam pouco 
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interesse em promover saúde, por questões que vão desde higiene até cuidados 
especiais. Diante destas circunstâncias, observou-se que a qualidade de vida era 
prejudicada, uma vez que havia dificuldade em aderir ao tratamento, seja pela 
pouca assistência familiar, seja pelas limitações individuais. Essa situação 
proporcionou aos acadêmicos diversas reflexões, dentre elas de que a equipe de 
saúde deve conhecer as limitações dos indivíduos e o contexto em que eles estão 
inseridos e tentar desenvolver ações que os ajudem, indo além das atividades 
desenvolvidas no ambiente interno da Estratégia de Saúde da Família (ESF). 
Além disso, eram evidentes quadros de isolamento social, abandono familiar e, 
por conseguinte, depressão. A fim de minimizar essa problemática a equipe de 
saúde da ESF muitas vezes, tentava realizar a reinserção social e promoção da 
saúde por meio de grupos de caminhada e convivência na comunidade. Também, 
eram comuns relatos de queixas da relação médico-paciente, o que certamente, 
permitiu reflexões e identificação de aspectos que devem ser melhorados e 
trabalhados durante a formação dos estudantes, de modo que essa relação se 
torne mais empática, humanística e ética. Conclusão:Essa experiência foi 
gratificante, uma vez que permitiu conhecer os desafios que a população idosa 
sofre, não se restringindo a questões da doença, mas também à integralidade do 
indivíduo, princípio do Sistema Único de Saúde. Fica evidente, portanto, que os 
direitos do idoso não são respeitados na íntegra. Apesar de várias ações voltadas 
para a sua saúde, como a Caderneta da Pessoa Idosa, Política Nacional de Saúde 
da Pessoa Idosa e demais leis, grupos de convivência e caminhada, ainda muito 
falta para uma saúde dessa população. Espera-se que esse quadro de ausência de 
atenção e cuidados, futuramente, tenha mudanças positivas a fim de que o idoso 
possa ter uma melhor qualidade de vida.  

Palavras-chave: Gerontologia, saúde, educação.   
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INTRODUÇÃO:Com o aumento da longevidade, é necessário pensar em 

intervenções que melhorem a qualidade de vida dos idosos.O idoso possui 

algumas particularidades, como maior índice de doenças crônicas associadas e 

uma maior fragilidade. Envelhecer, envolve uma perda funcional progressiva. 

Desse modo, com tantas situações adversas, o cuidado com o idoso deve ser 

estruturado de forma qualificada, com uma assistência especializada. Assim, é 

necessário a avaliação e o desenvolvimento de planos terapêuticos que possuam 

ações de educação em saúde, promoção da saúde, prevenção de doenças 

evitáveis, cuidado precoce e reabilitação de agravos. Ou seja, uma linha de 

cuidado ao idoso que apresente eficácia, gerando benefícios significativos e uma 

melhor qualidade de vida.OBJETIVOS:Relatar a experiência da avaliação e 

desenvolvimento de planos terapêuticos em uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI).MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, 

qualitativo, do tipo relato de experiência acerca do desenvolvimento de planos 
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terapêuticos para idosos residentes de uma ILPI, durante as práticas da 

disciplina Enfermagem do Processo Saúde/Doença da 3º Idade. Os dados iniciais 

foram coletados por meio de observações, diálogos e aproximação com os idosos 

residentes e a equipe de enfermagem da instituição, em seguida, devido ao 

grande número de residentes, foram selecionados 6 idosos, 3 femininos e 3 

masculinos, e assim desenvolvidos planos terapêuticos conforme as necessidades 

encontradas.RESULTADOS E DISCUSSÃO:Desse modo, a partir da anamnese, 

exame físico e análise do histórico clínico, além da observação e aproximação 

da rotina dos idosos, foi possível desenvolver planos terapêuticos que 

englobassem uma assistência multiprofissional, proporcionando uma atenção 

integral a saúde dessa população. Visualizando um atendimento longitudinalque 

acompanha o indivíduo desde o acolhimento, passando pelo centro de 

convivência (registro das atividades realizadas pelo paciente, bem como 

acompanhamento de seu perfil de saúde) e continuando por todo seu percurso 

assistencial.Assim, a abordagema pessoa idosa dentroda ILPI,possibilitou uma 

assistência integral voltada para as principais necessidades encontradas. No 

entanto, durante a implementação dos projetos terapêuticos houveram algumas 

dificuldades, já que a assistência multiprofissional na ILPI ocorre com o auxílio 

das Universidades, pois não havia profissionais suficientes no quadro regular e 

o auxílio das universidades é sazonal, de acordo com a demanda de 

aulas.CONCLUSÃO: Desse modo, percebe-se que o planejamento e 

desenvolvimento de planos terapêuticos para a população idosa, proporciona 

uma assistência articulada para as necessidades especiais do indivíduo.Sendo 

necessário durante o acompanhamento do paciente e de seu processo de saúde 

edoença, garantindo as particularidades deste grupo etário e situação 

específica. 

 

Palavras-chaves: Assistência integral à saúde, Idoso, Qualidade de vida. 
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ÁREA TEMÁTICA: III – GERIATRIA E GERONTOLOGIA 

 

INTRODUÇÃO:O intestino tem uma das maiores superfícies de contato do corpo 

com os fatores ambientais e por isso sofre diversas alterações. Sendo este 

povoado por diversos microorganismos, existe a necessidade de se manter uma 

homeostase para se garantir um ambiente saudável. Quando existe uma 

desregulação, ocorre o surgimento de uma disbiose intestinal, que se torna 

prejudicial à saúde do indivíduo. Surgindo a necessidade de um manejo 

adequado para evitar uma interação com o surgimento de doenças, 

principalmente nos idosos. O uso de estirpe de probióticos tem se mostrado uma 

excelente estratégia para recuperar essa homeostase e, portanto, conhecer essa 

necessidade é primordial para garantia da saúde do idoso.OBJETIVOS:Descrever 

a importância dos probióticos na saúde intestinal de idosos.MÉTODOS:Foi 

realizada uma breve revisão bibliográfica no ano de 2020, nos bancos de dados 

SciElo, google acadêmico, BIREME PubMed, com os seguintes palavras-chave: 

disbiose, idosos, microbiota intestinal e probióticos, sendo utilizados artigos 

publicados em inglês, espanhol e português. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

microbioma instetinal corresponde a uma comunidade de micróbios e as 

bactérias são predominantes (Forte, 2020). A composição dessa comunidade 

pode ser alterada e se tornar um fator influente na saúde do idoso, como aponta 
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CASTANER, 2018, esta microbiota é influenciada por fatores exógenos e 

endógenos. O processo de envelhecimento também modifica essa composição, 

propiciando uma maior proliferação de bactérias através redução da superfície 

da mucosa e alterando também o peristaltismo (CONRADO et al., 2018), por isso 

uma maior atenção deve ser dada a esse grupo. Poisé possível afirmar, uma 

interação da microbiota com saúde do indivíduo, mantendo uma relação de 

causa e efeito com diversos processos patológicos como obesidade, alergias, 

distúrbios autoimunes e psiquiátricos. Por isso a necessidade de se implementar 

estratégias terapêuticas, a fim de promover uma modulação intestinal. Sendo 

essa excelente aliada na manutenção ou melhora, através da oferta de 

probióticos e prebióticos no manejo dietético do paciente. Os probióticos são 

microorganismos vivos, que podem modular a microbiota, melhorando a sua 

composição, através do crescimento de novos microrganismos benéficos e 

melhorando a fermentação bacteriana e diversas espécies de bactérias estão 

sendo estudadas (BARANDOUZI  et al., 2020). Podendo ser esta ingestão por meio 

da alimentação ou suplementação, precisando atentar para a oferta em 

quantidades adequadas, para assim promover um novo ambiente intestinal 

(VALENTINI NETO et al., 2020).CONCLUSÃO: Conhecendo a necessidade de se 

manter a integridade da microbiota intestinal, o uso deestirpes de probióticos 

parecer ser benéficos na população idosa. 
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Introdução: As dores musculoesqueléticas ocasionam a redução da capacidade 

produtiva, limitação da atividade profissional e, até mesmo, abandono da 

função, prejudicando a qualidade de vida e o bem-estar dos indivíduos 

(AZAMBUJA, 2012; SANCHEZ et al., 2013). Estas têm se destacado em 

universitários, devido à soma de atividades relacionadas ao ambiente 

ocupacional e acadêmico (GOMES NETO et al., 2016).Objetivo:Analisar as regiões 

de dores musculoesqueléticasemdiscentes do ensino superior, com Disfunção 

Temporomandibular (DTM) e os impactos nas Atividades de Vida Prática 

(AVPs).  Métodos:Trata-se de um estudo transversal, com abordagem 

quantitativa. O cenário da pesquisa foi uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

de Fortaleza-Ceará. Os participantes da pesquisa foram 184 discentes do curso 

de Fisioterapia, regularmente matriculados, de todos os semestres, nos turnos 
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manhã e noite, maiores de 18 anos, que integraram à pesquisa mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A análise de 

dados foi realizada pela estatística descritiva por distribuições de 

frequência.Resultados:As dores musculoesqueléticas foram analisadas, 

considerando desconforto nos últimos 12 meses e também nos 7 dias anteriores à 

pesquisa, que impactaram nas AVPs, no âmbito acadêmicoe laboral, ocasionando 

ausência ou não cumprimento das obrigações nos referidos cenários. 

Identificou-se uma prevalência de DTM em 47,82% dos discentes. No que tange 

aos últimos 12 meses notou-se que as dores na região lombar (69,31%) e pescoço 

(62,50%) foram as que mais acometeram os estudantes. Quanto aos 7 dias 

anteriores à pesquisa, as regiõesapontadas foram as mesmas, região lombar 

(47,72%) e pescoço (36,36%).Cipriano et al. (2011), evidenciam que as regiões 

com maior acometimento de dores crônicas, em ordem decrescente, são: lombar, 

cervical, membros superiores, dor generalizada, cefaleia e dor orofacial, 

achados similares aos desta pesquisa.Conclusão:Observa-se que as dores 

musculoesqueléticas possuem uma correlação intrínseca com as AVPs de 

estudantes do ensino superior, uma vez que acarreta consequências negativas 

no desempenho dos mesmos, nos mais diversos âmbitos. Recomenda-se que os 

discentes participantes deste estudo, dediquem parte do dia para a realização de 

exercícios de alongamento e relaxamento e que a IESem questão, possa discutir 

sobre posturas e condutas adequadas para uma melhor qualidade de vida no 

cotidiano destes discentes. 

 

Palavras-chave:Articulação Temporomandibular,Atividades Cotidianas, Dor. 
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INTRODUÇÃO: A educação em saúde é um conjunto de ações teóricas e práticas 

que visam a garantir a promoção, prevenção e recuperação da saúde de modo 

individual ou coletivo. Atua estimulando a participação da comunidade nos 

assuntos relacionados á saúde através de ações educativas que promove a 

qualidade de vida dessas pessoas.De acordo com a coordenação de saúde da 

pessoa idosa do Ministério da Saúde, as diretrizes para o cuidado desse grupo 

etário no Sistema Único de Saúde (SUS): Busca garantir proposta de modelo de 

atenção integral, com o propósito de ofertar o cuidado á pessoa idosa no âmbito 

do SUS. Fortalecendo as ações que já são desenvolvidas com estratégias que 

revigora a articulação, a qualificação do cuidado e ampliação do acesso ás 

pessoas desse grupo nas redes de atenção á saúde. OBJETIVOS: Analisar a 

importância da educação em saúde na atenção primária como estratégia na 

promoção a qualidade de vida da pessoa idosa. METÓDOS:Trata-se de uma 

Revisão Integrativa da Literatura, realizada em pares nas seguintes bases de 

dados: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO) e na Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF), Os critérios de inclusão foram: artigos científicos 

completos da língua portuguesa do período de 2015 a 2017. Critérios de 
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exclusão: artigos incompletos, que estavam fora do período de estudo e 

duplicados. Em todas as bases de dados utilizadas foram identificados cento e 

onze (111) artigos, após a filtragem com critérios metodológicos restaram 

cinquenta e três (53) artigos. RESULTADOS E DISCUSSÃO:  Após filtragem e 

demarcação dos critérios de exclusão foram pré-selecionados, dezesseis (16) 

artigos, nos quais seis (6) artigos nas bases de dados da Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), seis (6) artigos na 

Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO) e quatro (4) artigos na Base de 

Dados de Enfermagem (BDENF). Após a leitura completa dos artigos foram 

selecionados quatro (4) para a construção deste trabalho.Após a leitura na 

íntegra dos artigos selecionados, abordam que o envelhecimento populacional 

acarreta necessidades da promoção da qualidade de vida da população idosa, 

que vem ganhando espaço cada vez mais na sociedade. De acordo com a 

transição demográfica brasileira atual, nota-se a importância da assistência 

voltada para a promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos que 

acometem a saúde de tal grupo etário. Contudo, proporcionar estratégias de 

promoção á qualidade de vida favorece um envelhecimento saudável e ativo que 

mantém a funcionalidade, autonomia e independência desses idosos. Como 

proposta de educação em saúde, os estudos selecionados inferem que as 

intervenções pedagógicas permitem novos saberes voltados á promoção da 

saúde, que resulta em melhorias na qualidade de vida das pessoas.CONCLUSÃO: 

O Enfermeiro é a parte fundamental no processo construtivo de práticas 

educativas, com a elaboração de planos de cuidados para a melhoria na saúde do 

paciente. É crucial que o profissional tenha aproximação da realidade vivida 

pelo paciente para que sejam desenvolvidas atividades educativas de acordo 

com as suas necessidades. Desse modo, possibilita resultados positivos no 

decorrer do processo educativo, como também, oportuniza o aprendizado de 

novas formas de cuidar e vencer os obstáculos impostos pela idade.
 

 

Palavras-chave: Educação em Saúde; Qualidade de vida; Saúde do Idoso. 
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INTRODUÇÃO:Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população brasileira está envelhecendo, em muito, devido aos avanços das 

tecnologias em saúde, que leva ao aumento da expectativa de vida, associado a 

queda da taxa de natalidade da população. Envelhecer traz consigo diversas 

alterações, que por vezes podem levar ao desenvolvimento ou agravamento de 

doenças que estão relacionados a perda da autonomia e diminuição da 

qualidade de vida. Então, a educação em saúde atua como agente de proteção e 

promoção a qualidade de vida dos idosos, por proporcionar ao idoso os 

conhecimentos necessários sobre as possíveis doenças e complicações que pode 

desenvolver, permitindo desta forma que haja sua integração por meio da 

participação ativa, reforçando sua autonomia e corresponsabilidade por sua 

saúde. OBJETIVO: Descrever a experiência de uma atividade extensionista 

vivenciada pelos estudantes em uma feira de saúde para idosos da comunidade 

de Paripe em Salvador - BA. METODOLOGIA:Trata-se de um estudo descritivo, do 

tipo relato de experiência, realizado por estudantes de Enfermagem e Psicologia 

de um projeto de extensão de uma universidade privada em uma feira de saúde 
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no período de outubro de 2019. RESULTADOS E DISCUSSÃO:Os projetos de 

extensão buscam desenvolver ações que oferecem um maior cuidado em 

temáticas relacionadas à saúde e esclarecimento da população. Deste modo, para 

o público idoso, inicialmente foi pensado atividades que poderiam ser feitas 

coletivamente, para facilitar a socialização dos mesmos, foram distribuídos 

informativos individuais para conceituar quanto às questões do envelhecimento 

e houve a realização de atividades que abordassem as doenças mais prevalentes 

nos idosos. Além disso realizou-se jogos de perguntas e respostas para estimular 

a participação, o pensamento crítico e para identificar o conhecimento prévio 

dos mesmos e após a discussão, foram orientados sobre os diversos assuntos e 

esclarecidas suas dúvidas pertinentes aos temas. Em conjunto, foi realizada a 

aferição da pressão arterial, glicemia e do Índice de Massa Corporal, 

atendimento psicológico, ações em grupo e foram incentivados a procurar 

atendimento com médico, fisioterapeuta, nutricionista, dentre outros 

profissionais.CONCLUSÃO:A experiência evidenciou o quão importante é uma 

educação em saúde de forma direcionada. Observou-se que o contexto de feiras 

em saúde mostra-se como ambientes ideais para a realização destas atividades 

educativas, tendo em vista o maior tempo que os profissionais dispõem para o 

atendimento e disposição de jogos e dinâmicas que facilitam o entendimento dos 

idosos quanto às orientações. Além disso, proporcionam um melhor acesso à 

comunidade mais necessitada, pois, estas práticas podem ser realizadas em 

diversos territórios a fim de promover uma rede de ações estratégicas em 

atenção básica à saúde nos pontos mais precários da cidade de Salvador. 

 

 

Palavras-chave: Idoso; Educação em saúde; Relações Comunidade-Instituição  
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INTRODUÇÃO:A terceira idade é uma fase que é formada do meio para o final da 

vida, o envelhecimento apresenta consigo a elevação do acometimento por 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como exemplo o diabetes mellitus. Visto 

queessas circunstâncias tendem a se expor de forma mais expressiva na 

população idosa, muitas vezes envolvem problemas estruturantes e de difícil 

resposta, tendo como exemplo o diabetes mellitus, também designada por uma 

deficiência na secreção da insulina. O Diabetes aponta características próprias 

em pessoas acima de 65 anos, ao contrário de 30-40 anos que pode apresentar 

uma restrição na tolerância à glicose em jejum, especialmente após as 

refeições.OBJETIVOS:Apresentar os efeitos da inserção da promoção da educação 

em saúde com ênfase em idosos portadores de diabetes 

mellitus.MÉTODOS:Realizou-se uma revisão de literatura com os seguintes 

descritores "idosos"; "educação em saúde" e "diabetes mellitus” nas bases de 

dados da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde e portal 

CAPES. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Como descreve (PORTERO e CATTALINI, 

2005), a educação em diabetes cumpre importante papel na prevenção e em suas 
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complicações. Tais medidas melhoram o controle glicêmico, reduzem as 

complicações e, portanto, representam benefícios econômicos tanto a curto 

quanto a longo prazo. ( LIMA et al , 2011), tal estudo demonstrou que grupos de 

pacientes com diabetes mellitus tipo 2 submetidos à mudança no estilo de vida, 

obtiveram uma redução no risco relativo em 58%. A intervenção no estilo de 

vida reduziu em 55% a incidência após 3,2 anos, no seguimento adicional de 3 

anos, obteve-se redução no risco relativo de 36% após o final da intervenção. ( 

COSTA J. A et al., 2006) Foram avaliados 78 pacientes, do total de diabéticos 

envolvidos nesse estudo, 27 eram diabetes do tipo 1, e 51 do tipo 2. Após um ano, 

a hemoglobina glicosilada diminuiu de 8,06%±2,25 para 7,49%±2,0 (p=0,045), 

80% dos pacientes estavam satisfeitos com esse atendimento. Com a educação 

gerontogógica dos portadores de diabetes, é capaz de conseguir reduções 

importantes das complicações e consequente melhoria da qualidade de vida, 

porque entende-se que a educação para a saúde, feita por grupos especializados, 

poderá ajudar os profissionais de saúde, pessoas portadoras de diabetes e 

famílias a atingirem a qualidade de vida, ao longo do processo da doença. 

CONCLUSÃO:Finaliza-se  que, a educação em saúde começa e termina na 

comunidade e deve ser um processo permanente e comunitário numa visão 

exclusivamente decisivo de educação com construção de habilidades e 

desenvolvimento de comportamentos que conduzam o portador de diabetes à 

constante melhoria do controle sobre a doença, alcançando o gradativo aumento 

da qualidade de vida e a redução das complicações do diabetes mellitus. O ser 

humano aprende de diferentes formas dependendo da idade e do nível de 

desenvolvimento em que ele se encontra. 

 

Palavras-Chave: Diabetes mellitus, Educação em saúde,Idosos. 
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Introdução: A melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) é uma indolamina 
sintetizada centralmente pela glândula pineal na fase escura do ciclo 
claro/escuro. Esse hormônio sincroniza ritmos biológicos, assim como apresenta 
uma possível relação com a secreção de insulina. Ademais, possui efeitos 
antioxidantes, anti-inflamatórios, controle do metabolismo energético, peso 
corporal e expressão de enzimas antioxidantes. Observa-se na literatura 
resultados que apontam para uma diminuição dos níveis plasmáticos de 
melatonina em ratos portadores de Diabetes Mellitus (DM) (PESCHKE et al., 
2006). A DM é uma doença crônica não transmissível, que tem como principais 
características a hiperglicemia e resistência à insulina. A hiperglicemia 
ocasiona o aumento do estresse oxidativo, prejudicando o funcionamento de 
células dos tecidos periféricos, o que resulta em um aumento dos riscos de 
complicações da diabetes a longo prazo (CIPOLLA-NETO; AMARAL, 2018). 
Objetivo:Sumarizar as evidências sobre os benefícios do tratamento com 
melatonina em roedores portadores de diabetes mellitus. Métodos:Trata-se de 
uma revisão de literatura, elencando apenas estudos em inglês, de caráter 
experimental em modelos animais, envolvendo o tratamento com melatonina e 
seus impactos no músculo esquelético, tecido adiposo e pâncreas. A investigação 
foi realizada nas seguintesbases de dados: PUBMED/ MEDLINE; SEMANTIC 
SCHOLAR. Os descritores e operadores booleanos utilizados foram: Melatonin 
AND Diabetes Mellitus AND Oxidative Stress AND Hyperglycemia AND Insulin 
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Resistance AND Skeletal Muscle AND Adipose Tissue AND Pancreas. Foram 
excluídos resumos, experimentos com humanos e pesquisasque não abordavam o 
contexto em questão. Resultados:A melatonina atua no músculo esquelético 
regulando a captação de glicose por diferentes mecanismos(fosforilação da AKT 
ou PKC-zeta)e expressão da enzima antioxidante catalase (TEODORO et al., 
2014). No tecido pancreático, onde fisiologicamente os níveis de enzimas 
antioxidantes são menores em comparação aos outros tecidos periféricos, a 
melatonina foi capaz de aumentar a atividade da glutationa peroxidase e 
diminuir os níveis de malondialdeído (ABDEL-WAHAB; ABD-ALLAH, 2000). 
Além disso, foi observada uma preservação das células β pancreáticas, com a 
reposição de melatonina em ratos diabéticos (YAVUZ et al., 2003). No tecido 
adiposo foi observado um aumento na oxidação de glicose, restauração da 
adiponectina e elevação da superóxido dismutase. Assim, a melatonina tem 
efeitos antioxidantes tanto pela sua característica molecular, como por regular 
a expressão de enzimas antioxidantes. Esse efeito auxilia na diminuição do 
estresse oxidativo induzido pela hiperglicemia nos tecidos periféricos. 
Especificamente, no tecido adiposo, o aumento da adiponectina é importante pela 
sua ação antiaterogênica e por aumentar a sensibilidade à insulina no fígado e 
músculo esquelético,minimizando os ricos de complicações vasculares 
observados na DM. A melatonina também foi capaz de reduzir a glicemia, no 
entanto, a mesma, sozinha, não obteve ação de restaurar completamente os 
níveis de glicose sanguíneaem ratos diabéticos (OLIVEIRA et al., 2012). Contudo, 
diferentes benefícios que poderiam diminuir complicações diabéticas foram 
apresentados. Conclusão:Desse modo, a melatonina pode ser um promissor agente 
terapêutico adicional para tratamentos em pacientes diabéticos. 
 
Palavras-chave:Melatonina. Diabetes Mellitus. Estresse Oxidativo. 
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ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CUIDADO DE ENFERMAGEM A UM 

PACIENTE GERIÁTRICO COM HIPERTENSÃO ARTERIAL: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Marculina da Silva1 

Ana Paula Fragoso de Freitas2 
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2Enfermeira, Universidade Federal do Ceará 

Área temática: III - Geriatria e Gerontologia 

marculinasilva30@gmail.com 

Introdução:Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) éuma condição clínica 

multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão 

arterial. Trata-se de um problema de saúde de maior magnitude na atualidade, 

além de serum importante fator de risco de morbidade e mortalidade 

cardiovasculares, renais e incapacitantes. A Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) é a ferramenta essencial para o gerenciamento do cuidado 

integral e humanístico.Objetivo: objetivou-se elaborar a SAE de um paciente 

idoso portador de HAS. Método: trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de 

experiência. Realizado em março de 2019, em uma Instituição de longa 

permanência para idosos, durante estágio da disciplina Processo de Cuidar na 

Saúde do Idoso, do curso de Enfermagem da UNILAB. Os dados foram coletados 

por meio de anamnese, exame físico, consulta ao prontuário e aplicação de 

escalas geriátricas.Respeitandopreceitos éticos em pesquisa com seres humanos 
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da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde,garantindo a 

confidencialidade da informação.O plano de cuidados foi baseado nas 

taxonomias NANDA, NIC e NOC. Resultados:descrição do caso: L. S., sexo 

feminino, 80 anos, solteira, aposentada, semi-alfabetizada, católica. Hipertensa 

(PA: 140x90 mmHg) e com dificuldade auditiva e de deambulação. Foi realizado 

avaliação utilizando duas das Escalas de Avaliação Geriatrica: Escala de Katz 

(Atividades Básicas da Vida Diária), tendo como resultado seis (6), o que 

significa que a idosa é independente. A escala de Marcha de Holden, resultado 

deu Nível I= marcha dependente (2) o que significa que a idosa precisa de ajuda 

miníma (com andador) para deambular. Nesse âmbito, foi elaborado um plano 

de cuidados por meio da SAE, onde evidenciou-se como diagnósticos prioritários 

e seus respectivos resultados esperados e intervenções: Deambulação 

prejudicada,relacionada a equilíbrio prejudicado, evidenciado por marcha lenta. 

Deambulação melhorada. Orientar e monitorar uso dos dispositivos auxiliares. 

Risco de perfusão tissular cardíaca dimínuida,relacionada a hipertensão. 

Controle da pressão arterial. Orientar quanto ao uso da medicação, realizar 

avaliação abrangente da pressão periférica e sinais vitais. Risco de 

Queda,relacionado a idade acima de 65 anos de idade, uso de dispositivo 

auxiliares. Fornecer ambiente propício, com boa iluminação, orientar paciente 

que antes de levantar da cama, sentar um pouco para ajuste postural. 

Conclusão:Portanto, fica evidenciado que o enfermeiro pode contribuir, por meio 

da SAE,para a educação em saúde, diminuindo os riscos potenciais, otimizar o 

tratamento e recuperação de saúde, tornando-se assim, um pilar essencial no 

processo de cuidado. 

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem,Idoso, Hipertensão. 
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IDOSA COM SEQUELAS DA HANSENÍASE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo 

Mycobacterium leprae, transmitida pelas vias aéreas superiores, de alta 

infectividade, baixa patogenicidade e curso lento, manifestada por sinais e 

sintomas dermatoneurológicos, que podem alterar a sensibilidade e evoluir para 

incapacidades. Nesse contexto, os cuidados de Enfermagem devem estar 

voltados à promoção da saúde, especialmente na prevenção de incapacidades, 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos pacientes. Objetivo: 

Relatar a experiência da elaboração de um plano de cuidados de Enfermagem a 

uma idosa com sequelas de hanseníase. Métodos: Trata-se de um relato de 

experiência vivenciado por acadêmicos no antigo hospital Colônia (leprosário) 

deRedenção-CE, durante as práticas da disciplina Processo de Cuidar na Saúde 

do Idoso do curso de Enfermagem da UNILAB, em agosto de 2019. Os dados foram 

coletados por roteiro de entrevista e exame físico e o plano de cuidados foi 

elaborado com base nas taxonomias NANDA (diagnósticos de enfermagem), NOC 

(resultados esperados) e NIC(intervenções de Enfermagem). Respeitaram-se os 

preceitos éticos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Resultados:Idosa, 84anos,deu entrada na Colônia em 1943 com diagnostico 

medico de Hanseníase na época Lepra/mal de Lazaro; ao exame, apresentava 

sequelas da doença: MIE amputado, mão em garra e cadeirante; sofre de 

hipertensão arterial e com histórico deinfarto (realizou cateterismo cardíaco e 

angioplastia com stent) e em uso de anti-hipertensivos e anticoagulantes. 

Conforme o raciocínio clínico evidenciaram-se os seguintes Diagnósticos de 

Enfermagem com seus respectivos resultados esperados e intervenções: 
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Mobilidade física prejudicadarelacionada à força muscular diminuída 

evidenciado por instabilidade postural e uso de cadeira de rodas/ Paciente irá 

movimentar-se adequadamente com auxílio do dispositivo / Orientar quanto ao 

uso de auxiliares de deambulação; Risco de perfusão tissular cardíaca 

diminuída relacionado a hipertensão arterial e a história de doença cardíaca / 

Paciente manterá perfusão cardíaca adequada /Monitorizar sinais vitais, 

edema e desconforto respiratório; Risco de lesão por pressão relacionado a 

extremo de idade e a mobilidade prejudicada/ Paciente manterá pele íntegra / 

Estimular mudanças de decúbito no leito a cada 2horas.Conclusão: No contexto 

da idosa com sequelas decorrentes da hanseníase, o plano de cuidados de 

Enfermagem pode nortear ações que contribuam para uma melhor qualidade de 

vida, identificando riscos e prevenindo problemas. 

 

Palavras Chave: Hanseníase, Saúde do Idoso, Cuidados de Enfermagem. 
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ÁREA TEMÁTICA: I - ATENÇÃO À SAÚDE 
 
INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um novo desafio para a saúde pública 
contemporânea, bem como um fator de risco endógeno, que não pode ser 
modificado no surgimento da oncogênese. OBJETIVO: Identificar como o fator de 
envelhecimento está relacionado com o surgimento de câncer na população 
brasileira. MÉTODOS: Realizada uma revisão bibliográfica, no banco de dados 
PubMed, Scielo, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde, entre os anos 
de 2016 a 2020, no idioma inglês e português, com dois eixos de pesquisa 
principais: processo de envelhecimento celular e a associação da oncogênese e o 
envelhecimento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Segundo Gottlieb e colaboradores 
(2017) a geração de danos ao DNA leva a perda da homeostase tecidual, gerando 
o crescimento celular desordenado e a desregulação da apoptose. As mutações 
mais comuns acontecem no gene p53, afetando mais de 50% de todos os casos de 
câncer. Devemos ainda destacar a alteração que ocorre no sistema imunológico 
devido ao envelhecimento, gerando alterações morfológicas celulares incluindo 
também as células do sistema imune. Além disto, as alterações na fosforilação 
oxidativa mitocondrial formando espécies reativas de oxigênio, que danificam 
as proteínas e o DNA, podendo levar o surgimento do câncer. Alguns estudos 
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relatam como os hábito errôneos durante toda a juventude dos idosos pode 
influenciar no surgimento do câncer, tais como: a maioria dos idosos não tinham 
o hábito de utilizar o fotoprotetor e a exposição ao sol foi alta durante a vida, 
consumo de álcool e cigarro, má alimentação, estresse (KERBER et. al., 
2020).CONCLUSÃO: Assim, podemos concluir que diversos fatores no processo 
normal de envelhecimento podem levar o desenvolvimento do câncer, alguns 
deles os hábitos durante toda a vida, danos no DNA, alteração do sistema 
imunológico e alterações na fosforilação oxidativa mitocondrial. Sendo desta 
forma, um público que merece uma atenção maior devendo ser realizado de 
forma constante o rastreamento do câncer. 

Palavras-chave: Serviços de Saúde para Idosos; Oncologia; Envelhecimento. 
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INTRODUÇÃO:Estabelecer uma prevenção em saúde através de um diálogo 

reflexivo com ações diligentes pode proporcionar um desenvolvimento da 

sustentabilidade do indivíduo no processo de envelhecimento. Com isso, faz-se 

necessário criar projetos e atividades que promovam um bem-estar físico e 

psicológico, autocuidado e interação social. Conscientizar o idoso a respeito dos 

diversos riscos em potencial e das possibilidades de intervenção deles é 

essencial para a sua própria auto-realização nesta fase de vida. Assim, as 

instituições e profissionais de saúde tem a função principal de orientá-los, 

através de ações educativas que previnam possíveis agravos a sua saúde que 

possibilitem o bem-estar.OBJETIVO:Relatar a experiência e as intervenções 

realizadas por estudantes em vista a prevenção de agravos a saúde dos 

idosos.METODOLOGIA:Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 
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experiência, quanto a vivência de acadêmicos de Enfermagem e Psicologia, em 

realizar educação e promoção de hábitos saudáveis em idosos em uma feira de 

saúde multidisciplinar no mês de junho de 2019. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO:Inicialmente, ao deparar-se com o contexto, foi percebido que as 

necessidades em saúde dos idosos diferiam das queixas apresentadas pelos 

mesmos. Os idosos buscavam tratamentos medicamentosos em sua maioria, 

enquanto as demandas encontradas foram de: necessidade de participação do 

idoso em grupos sociais, controle financeiro, práticas saudáveis como 

alimentação e exercícios físicos, realização de atividades recreativas, 

individualidade e empoderamento dos mesmos quanto às suas próprias escolhas 

de vida.Foi promovido um diálogo com os idosos individualmente para verificar 

suas necessidades individuais. Em seguida foi realizada aferição de pressão, 

glicemia e durante os procedimentos o esclarecimento das dúvidas relacionadas 

às doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes e obesidade, seguido de 

uma discussão em grupo a respeito dos possíveis riscos e sobre a prevenção 

dessas comorbidades, enfatizando sobre a necessidade de se manterem 

autônomos, independentes e ativos. Após este momento, os mesmos foram 

encaminhados para o acolhimento psicológico, onde puderam relatar suas 

inseguranças, dúvidas e anseios a respeito desta fase de vida. CONCLUSÃO:Levar 

em consideração a complexidade que o envelhecimento traz, não somente em sua 

caracterização física, mas em todos os fatores que englobam o sujeito idoso e o 

processo do envelhecer é primordial pois, há uma carga cultural brasileira 

evidente de desvalorização deste grupo. Considerando as diretrizes de saúde da 

pessoa idosa, as práticas implementadas proporcionaram uma percepção 

coletiva dos idosos quanto a sua saúde, e os mesmos demonstraram 

contentamento com a atividade exercida além de relatarem maior entendimento 

de questões relativas ao envelhecimento e comorbidades físicas e psicológicas 

associadas.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Qualidade de vida; Educação em Saúde. 
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Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE)consiste em uma perda rápida 

da função neurológica, ocasionada pela obstrução vascular que gera isquemia 

em determinada área encefálica (AVE Isquêmico) ou extravasamento sanguíneo 

pelo rompimento de vasos que irrigam determinada região (AVE Hemorrágico) 

(PORCELLO et al., 2013).Esta pesquisa justifica-se, pois, a compreensão de 

aspectos epidemiológicos do AVE, auxilia no delineamento de estratégias para o 

enfrentamento dos fatores de risco associados à doença. Objetivo:Sintetizar 

evidênciasdo AVE, na perspectiva epidemiológica, no Brasil. Métodos:Trata-se de 

uma revisão de literatura, realizada a partir de um levantamento de estudos 

nas bases de dados: Scielo, Google Acadêmico e LILACS. A busca ocorreu em 

janeiro de 2019, utilizando os seguintes descritores e operadores booleanos: 
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Acidente Vascular Cerebral AND Brasil AND Epidemiologia. Foram considerados 

os estudos nos idiomas inglês e português, desde que o cenário abordado fosse o 

Brasil, publicados entre os anos de 2008 e 2018.Resultados:Os sintomas do AVE 

podem gerar diversos distúrbios como dificuldades motoras e sensoriais, afasia, 

apraxias, ataxias e déficits das funções cognitivas, resultando em graus de 

dependência, perda de autonomia e de qualidade de vida dos indivíduos 

acometidos (CASTRO et al., 2009). Os fatores de risco para esta doença são: 

sedentarismo, obesidade, alcoolismo, hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, 

diabetes mellitus, idade avançada, gênero masculino, baixo peso ao nascer. No 

Brasil, o AVE representa a primeira causa de morte por doenças 

cardiovasculares (LEITE et al., 2011). Segundo o Ministério da Saúde(2013), a 

incidência anual de casos de AVE é de 108 casos por 100 mil habitantes, taxa de 

fatalidade aos 30 dias de 18,5% e aos 12 meses de 30,9%. Projeções sugerem que, 

sem intervenções de saúde, o número de mortes por AVE aumentará para 7,8 

milhões em 2030. Conclusão:O AVE possui uma incidência significativa na 

população brasileira e há projeções de novos casos no país ao longo dos anos. Os 

índices identificados são preocupantes, não somente pelas proporções, mas 

também pelos agravos à saúde dos indivíduos acometidos pela doença.Políticas 

públicas de promoção da saúde, sobretudo, estimulando a prática de atividade 

física, campanhas antitabagistas e antialcoólicas, estabelecimento de normas 

para controlar a quantidade de sódio nos alimentos processados,são estratégias 

necessáriaspara minimizar aincidência da doença. 

 

Palavras-chave:Acidente Vascular Cerebral. Brasil. Epidemiologia. 
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ÁREA TEMÁTICA: I- ATENÇÃO À SAÚDE. 

 

INTRODUÇÃO: O câncer é um processo patológico que acontece devido a mutações 

genéticas no DNA da célula, que levam a uma proliferação anormal, escapando 

dos processos de regulação normais do crescimento celular. A partir do laudo 

diagnóstico, faz-se necessário a realização de intervenções terapêuticas o mais 

rápido possível, a fim de obter melhores prognósticos e tempo de sobrevida. 

OBJETIVOS: Descrever o tempo compreendido entre o diagnóstico e o início do 

tratamento e conhecer o perfil sociodemográfico de pessoas com câncer no 

estado de Sergipe, entre os anos de 2013 a 2018.MÉTODOS: Trata-se de estudo 

descritivo e transversal, com abordagem quantitativa, efetuado a partir de 

dados secundários do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS). Foram analisadas as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, 

estadiamento e tempo para início de tratamento detalhado.RESULTADOS: Foram 

diagnosticados 5.128 casos de câncer entre os residentes do estado de Sergipe, no 
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período compreendido entre 2013 e 2018. Destes, foram realizados 4.537 

tratamentos oncológicos. Acerca dos aspectos epidemiológicos dos pacientes 

submetidos ao tratamento: 54,9% eram do sexo feminino e, 45,1% masculino; 

possuíam idade entre 0 a 19 anos (2,4%), 20 a 39 anos (11,4%), 40 a 59 anos 

(38,6%), 60 a 79 anos (41,3%) e, 80 ou mais anos (6,3%). Quanto ao estadiamento, 

1,5% apresentaram estádio 0; 4,7% no 1; 15,5% no 2; 30,3% no 3; 21,1% no 4; 

aqueles que não se aplicam na definição (20,0%) e quando ignorado (6,9%). 

Sobre o período delimitado entre diagnóstico do laudo patológico e início da 

primeira intervenção terapêutica, seja esta cirúrgica, quimioterápica ou 

radioterapia, notou-se que, 5,7% foram efetuadas no período anterior ao 

diagnóstico, no caso de abordagens cirúrgicas para laudo diagnóstico; de 0 a 30 

dias (21,8%); 31 a 60 dias (17,0%); 61 a 120 dias (23,2%); 121 a 300 dias (20,1%); 

301 a 730 dias (8,2%) e; 2 anos ou mais (4,0%). Dessa forma, observa-se que 

apenas 44,5% dos tratamentos foram iniciados no período de acordo com o que é 

regido pela lei nº 12.732, a qual dispõe sobre o início do tratamento das 

neoplasias malignas, que deve ser iniciada até 60 dias contatados a partir do 

período entre o diagnóstico do laudo patológico e o início do tratamento. Além 

disso, pode-se observar que, a maior parte dos cânceres (51,4%) diagnosticados 

já se encontravam no estágio 3 e 4, que representam piores prognósticos e menor 

tempo de sobrevida.CONCLUSÃO: Mediante ao atual cenário epidemiológico, no 

qual as neoplasias foram responsáveis por aproximadamente 9,6 milhões de 

óbito no ano de 2018, torna-se necessário, uma assistência que vise atender as 

demandas dos pacientes diagnosticados com câncer, conforme estabelece a 

resolução nº 12.732, bem como realização de diagnósticos mais precoce, a fim de 

obter melhor prognóstico e maior sobrevida dos pacientes diagnosticados com 

câncer. 

DESCRITORES: Tempo para o Tratamento; Diagnóstico; Neoplasias; Oncologia; 

Acesso aos serviços de saúde. 
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ÁREA TEMÁTICA: III- GERIATRIA E GERONTOLOGIA. 

INTRODUÇÃO: O gradativo envelhecimento populacional vem sendo observado 
em diferentes países, principalmente em decorrência do aumento da expectativa 
de vida e avanços tecnológicos; atrelado a este, salientam-se pontos importantes 
a serem abordados no cuidado ao idoso, comoasexualidade na terceira idade. O 
debate sobre sexualidade no âmbito das consultas de enfermagem em 
gerontologia ainda é considerado um assunto cauteloso tanto para os 
profissionais, quanto para os clientes envolvidos nesse processo; fator que pode 
estar associado ao despreparo dos profissionais,por formação acadêmica 
defasadaoufalta de educação continuada. Todavia, dialogar sobre sexualidade é 
benéfico para a prevenção de doenças em idosos, visto que é uma prática 
saudável e que deve ser realizada de forma segura e informada.OBJETIVO: 
Identificar na literatura evidências sobre fatores que interferem e facilitam o 
diálogo sobre sexualidade na terceira idade, no cuidado a saúde do idoso. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com a 
seguinte questão norteadora: “Quais os fatores que facilitam ou dificultam o 
diálogo sobre sexualidade no âmbito da enfermagem gerontológica?”. A busca 
foi realizada nas bases de dados MEDLINE, LILACS e BDENF, com uso dos 
descritores “enfermagem”, “sexualidade” e “saúde do idoso”, intercalados ao 
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operador boleano “AND”, em agosto de 2020. Inicialmente, a busca resultou em 
105 estudos; após aplicação dos critérios de disponibilidade na íntegra; idiomas 
inglês, português e espanhol; artigos e publicações entre 2010 a 2020, o número 
foi reduzido à 48; por fim, após leitura dos títulos, resumos e integra do artigo, 
6 artigos foram selecionados para revisão. RESULTADOS: Os artigos selecionados 
foram publicados no intervalo de 2011 a 2019; a maioria destes, em periódicos 
nacionais.O principal fatorencontrado como facilitadordo diálogo sobre 
sexualidade foio uso das taxonomias da enfermagem para a realização de 
intervenções e diagnósticos de enfermagem em populações vulneráveis. No 
entanto, entre os fatores que dificultam o diálogo identificadosestão a formação 
deficitária, o receio quanto ao debate, falta de capacitação, e a necessidade de 
formação holística para a promoção de cuidado a saúde do idoso. CONCLUSÃO: 
Odiálogo sobre sexualidade no âmbito da saúde do idoso é fundamental para a 
prevenção de doenças e agravos. No entanto, existem fatores que dificultam sua 
plena realização, sendo fundamental a capacitação das equipes para correta 
inclusão dessas informações no atendimento integral a saúde do idoso. Ademais, 
salienta-se a necessidade da realização de novos estudos nesse aspecto, como 
forma de fortalecer o uso das ferramentas assistenciais da enfermagem e 
fornecer cientificidade para a prática clínica.  
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INTRODUÇÃO : Envelhecer é um processo natural caracterizado como uma etapa 

da vida, com mudanças biopsicossociais que acometem de forma particular cada 

indivíduo (MARQUES et al. 2015). Em razão do envelhecimento da população, 

observa-se um aumento de ações de saúde voltadas aos idosos. Porém, ainda há 

pouca atuação no que diz respeito às necessidades emocionais e relacionais, em 

particular, à sexualidade. Segundo Venturini et al. (2018),a sexualidade do 

idoso ainda é cercada de estigmas e tabus e vista de forma preconceituosa pela 
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família, sociedade e até por profissionais de saúde.Portanto, vista a 

complexidade do tema, justifica-se a relevância deste trabalho, pois a 

sexualidade é indispensável para a totalidade da vida em qualquer ciclo vital. 

OBJETIVOS: Discutir acerca da importância de planejar e executar ações de 

saúde que tenham como propósito debater sobre a sexualidade dos idosos. 

MÉTODOS: Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada por meio 

de buscas nas principais bases de dados, com combinação de descritores 

ecritérios de inclusão e exclusão. Foram excluídos artigos anteriores a 2010 e 

que não estivessem disponíveis integralmente, e incluídos osque abordassem a 

sexualidade do idoso de forma clara. Alimitação do estudo foi a quantidade 

reduzida de artigos que explanem especificamente o tema, sem associar com 

questões que não são de interesse dos autores do presente trabalho.RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Segundo Uchôa et al. (2016), a população está envelhecendo 

rapidamente e a sociedade e o próprio idoso ainda possuem preconceitose tabus 

socioculturais quando se trata de sexualidade, o que traz consequências e 

influencia a vida dos mais velhos. Exemplo disso é que campanhas de prevenção 

de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são precárias para esse público, 

assim como educação e promoção em saúde. O idoso é visto como assexuado, o 

que refletea negligência dos profissionais de saúde, que não assistem esse 

indivíduo nas inúmeras dimensões que integram a existência humana e o 

envelhecer(MARQUES et al. 2015). Contudo, a sexualidade contribui para a 

qualidade de vida do idoso e é um processo natural e vital que se manifesta de 

forma diferenciada em cada fase do desenvolvimento humano, e no qual 

intervêm fatores biológicos e psicossociais (VIEIRA et al. 2016). CONCLUSÃO: A 

partir dos aspectos abordados, conclui-se que são necessárias ações de saúde que 

trabalhem a sexualidade dos idosos, visto que abrem novos espaços na prática 

clínica dos profissionais, sendo imprescindível discutir com idosos sobre sua 

saúde, considerando que a saúde sexual faz parte da promoção do bem-estar e 

qualidade de vida dos mais velhos. Ademais, é preciso auxiliar o idoso a 

compreender e vivenciar a sexualidade da melhor maneira, visando promover a 

qualidade sexual dos idosos de forma segura e obter deles facilidades, 

potencialidades e dificuldades identificadas nesse âmbito (CUNHA et al. 2015). 
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